
Rechterlijk archief Asten (1616) 1617-1631.

Asten RA 67a fol. 94vo (09-05-1616) ongedat.
Joost Gerart Joosten verkoopt aan Jacob Marcelis Janssen een pacht van 1 malder rogge/jr. Door 
Andries Henrick Teuwens aan Aert Aerts Stevens verkocht op onderpand huis, hof en land te 
Asten. Schepenen Helmont - d.d. 1-10-1571. Aan de verkoper verkocht op 21-5-1615 voor 
schepenen alhier.

Asten RA 67a fol. 94vo 09-05-1616
Aert Aert Mathijssen verkoopt aan Cornelis Jan Willems en Jacob Corst Gevaerts:
- hooibeemd            in de Stegen           1½ l.
1. Heylke van de Water
2. Daniel Ceel Daniels     
3. de verkoper
4. Marten Derick Henricx

Asten RA 67a fol. 95 10-05-1616
- Anthonis Thonis Marcelissen - g.m. Catharina,
- Peter Franssen - g.g.m. Wilhelma - mede voor zijn kinderen.
Zij verdelen de hun aangestorven goederen van Matheus van den Eynden - en Catharina, zijn 
vrouw.
1e lot: Anthonis
- het huis en twee delen van de hofstad en den Hoogenecker aan het eind daarvan
1. de delers
2. de straat
3. erfgn Wilbort Henricx
4. Mathijs Thijssen
- land              het [Cool    ]
1. de verkrijger
 2-3. erfgn Wilbort Henricx
4. Mathijs Thijssen
- de helft van         de Grootenecker
1. erfgn Wilbort Henricx
2. de delers
3-4. erfgn Peter Slaets
- land              de Merencamp
 1-3. erfgn Peter Slaets
2. Jan Goort Shanen
4. Mathijs Thijssen
- de helft van         de Venecker
1. erfgn Wilbort Henricx
2. de delers
3. erfgn Peter Slaets
- land              opt Heytvelt
1. Mathijs Thijssen



2. de delers
3. erfgn Peter Slaets
4. erfgn Andries Joosten
- groes 
1. erfgn Wilbort Henricx
2. de Beeck
3. de delers
4. de verkrijger
- hooibeemd
1. de delers
2. de Aa
3. de Beeck
4. een altaar te Lierop
- hooibeemd
 1-3. erfgn Wilbort Henricx
 2-4. de Aa
Belast met: 5½ vat rogge/jr aan de Pastoor alhier.
- 3 gl/jr aan erfgn Heer Aert die Groot.
- 3 gl 10 st./jr aan [Ariken] Bartholomeus Schepers.
2e lot: Peter en zijn kinderen
- de schop en het 1/3e deel van de hofstad
1. erfgn Peter Slaets
2. de delers
- den halven hof - zoals die met de erfgn Wilbort Henricx gedeeld is
 1-3. erfgn Peter Slaets
2. erfgn Wilbort Henricx
- de halve zolder van het oude huis van Wilbort Henricx
- de helft van         den Hoogenecker
1. erfgn Peter Slaets
2. de delers
3. Mathijs Thijssen
4. de verkrijger
- de helft van         de Gruunecker
1. erfgn Wilbort Henricx
2. de delers
 3-4. erfgn Peter Slaets
- de helft van         de Venecker
1. de delers
2. de straat
3. Mathijs Thijssen
4. Jan Goort Shanen
- land              opt Heytvelt
1. de delers
2. erfgn Wilbort Henricx
3. erfgn Peter Slaets
- wei-hooigroes
 1-2. de delers
3. de Beeck



4. erfgn Wilbort Henricx
Belast met: 2 vat rogge/jr aan de Custerio.
- 3 gl./jr aan de erfgn Heer Aert die Groot.Asten RA 67a fol. 96 14-05-1616

Henrick Jan Deckers - g.m. Henrixken, dr Jan Goris, beiden nog gezond, tes-
teren - o.a.
- hun lichamen te begraven in gewijde aarde.
- den H. Geest te Asten   10  stuiver.
- het Klooster te Omel                  10  stuiver.
- de Kerk te Asten                  10  stuiver.
- de Pastoor                 1½ stuiver.
- de Koster                 1  stuiver.
Indien Henrick komt te sterven voor zijn vrouw dan krijgt zij:
- het huis en hof - haar leven lang te gebruiken.
Hij "vermaeckt":
- 1 malder rogge "uyt te spynden" aan den arme mensen te Asten.
- 6 gl. aan Aert, zijn broeder.
- 4 gl. aan Heylken, dr Aert Jan Deckers.
- [   ] aan Jan Thijs van de Goir, zijn zusters zoon.
- 3 gl. elk, aan Jan en Joostien, zijn zusters kinderen te Baeckel.
- [   ] aan Corstiaens kind te Baeckel.
Indien Henrixken voor haar man komt te sterven dan krijgt hij:
- 8 gl./jr uit haar goederen.
De "gerede goederen" gaan, na hun beider dood, en na afdoening der schulden,
naar Joostien en Jenneken Thonis, zijn vrouws zusters kinderen.
Enz. enz.

Asten RA 67a fol. 97 16-05-1616 
Willem Janssen van den Berch verkoopt aan Glaudum Ideleth, schout een rente van 9 gl. 13 st./jr.
Deze rente is eertijds door Jan Gelis Mulders verkocht aan hem verkoper -d.d. 17-11-1610. 
Marge: 14-12-1620 "gedoot".

Asten RA 67a fol. 97 16-05-1616
Henrick Thonis is voldaan van "alsulcke maeckselen" die Anthonis "hum" vader in bijwezen van 
Jan Mathijs in zijn leven heeft gelegateerd -  25,-, "scheldende daeraf sijnen swager quyt".

Asten RA 67a fol. 97vo 17-05-1616
Elisabeth - weduwe Frans Joost Sluyters, met Henrick Jan Deckers, haar "gecoren" momboir, 
testeert - o.a.: Alle "maeckselen" en testamenten hiervoor gemaakt worden van "nul en van 
onwerden".
- Haar te begraven in gewijde aarde.
- Al haar goederen gaan naar Gevart Willem Martens en Goort Philips Hanen, onder hen te 
verdelen. Zij beloven - Elisabeth gedurende haar verdere leven te verzorgen in kost, kleren enz. 
"eerlick nae haeren staet". Gevart zal "vooruyt" hebben:
- land     ½ l.



- groes  affter den Dijck
1. erfgn Jan van Bussel
2-3. Goort Philips Hanen
4. op die Campkens
Goort zal "vooruyt" hebben:
- den voorsten dryes metten wech
Gevart en Goort zullen, na overlijden van de testatrice,  45,- geven aan:
- de kinderen van Henrick, haar broeder.
- de kinderen van Frans, haar broeder.
- de kinderen van Anneken, haar zuster. In drie "clochten" te delen.
En zullen de kinderen van Heylken, "soo van den yersten als van den leste
bedde" de goederen van haar komende gelijkelijk delen.
- Ieder die ontevreden is met de hem toegewezen portie, zal uit de erfenis
gaan met "een oude grooten offte twee stuver".
Asten RA 67a fol. 98 17-05-1616

Willemken, dr Willem Aert Berckers - en haar "gecoren" momboiren Jan Marten
Custers en Geldolph Gielis - verkoopt aan Aert, haar broeder, haar deel in
de nagelaten goederen van hun ouders.
 Koopsom:  50,- à 7%.
"En hier mede seggen Gelden Gielis en Marten Custers beide henne momboirschap
voor schepenen voors. aff."
Asten RA 67a fol. 98 18-05-1616

Lucas Emonts - g.m. Jennen verkoopt aan Mathijs Frans Thijsen:
- land  aen Voirdeldonck
1. Jan Jacobs van de Cruys
2. Peter Paulus
3. de straat
4. erfgn Derick Tielens
Asten RA 67a fol. 98vo 27-05-1616

Henrick van Swammen - g.m. Elisabeth verkoopt aan Gijsbert Box te 's Bosch:
- een rente van  3,-/jr uit een meerdere rente van  6,-/jr.
Deze is op 21-5-1560 verkocht door Jan Jan Henis, uit onderpanden te Asten,
aan Geef Aerts van [Rest] - dit voor schepenen alhier.
Asten RA 67a fol. 98vo 27-05-1616

Andries Aert Dericx is schuldig aan Ruchielen Dericx  17,-.
Asten RA 67a fol. 98vo 01-06-1616

Daniel Frans Coolen verkoopt aan Goris Frans Peters:
- een schuur en de grond waarop deze staat - aen den Dijck.
1. Henrick Hoeb Verhoeven
2-3. erfgn Mathijs Jan Beliens
4. de straat
En dat met den halven misthof en den dries tot aan het heufken.
Met recht van "wegen" voor Henrick Hoeben en de twee lopense land die daar ge-



kocht zijn door Marten en Frans, zonen Marten Dericx van Daniel, de verkoper.
     Koopsom:  62,50.

R 67a fol. 99 01-06-1616

Jacop Martens van Doyenbraecken zal betalen aan Jan Henricx den Becker te
's Bosch:
- een pacht van  7,-/jr    ( 100,- à 7%)
Zodanig dat Laureyns Henricx daarvan ontlast is en zal blijven.
Onderpand: zijn goederen te Asten.
Asten RA 67a fol. 99vo 06-06-1616

Peter Maes en Thomas Henrick Aerts, mede voor Jenne, zijn moeder en zij sa-
men voor de kinderen Henrick Aerts verkopen aan Jacob Jacobs van de Cruys:
- land  in de Snijderscamp
1. erfgn Gerart Snijders
2. de Kerk van Asten e.a.
3. Andries Aert Driesen
4. de koper
Asten RA 67a fol. 99vo 09-06-1616

- Mathijs, Jan en Aert, zonen Jan Aerts,
- Evert Evert Verlynden - g.m. Anna,
- Jacob Henrick Aerts - g.m. Jennen,
- Jan Thonis Janssen - g.m. Peterken,
- Heylken en Lijsken, drs Jan Aerts.
Allen kinderen en erven van Jan Aerts - en Joostien, zijn vrouw
- Jan, Aert en Lijsken zijn onmondig, hiervoor hun momboiren Derick Duyssen en
Lambert Janssen.
Zij verkopen aan Peter Jan Dericx - g.m. Marie:
- een dries met den houtwas te Onstaden.
1. Jan Tielen
2. een weg
3. de gemeente
4. Jr Wolter van Beeck
- groes
1-3. Henrick Bernarts
2. de gemeente
4. erfgn Jan Tielen
- land 
1. Henrick Bernarts
2. Willem van Beeck
3. Daniel Colen
4. den Heyecker van de gemeente
De voors. acht kinderen verdelen hun verdere goederen:
1e lot: Jan, Aert, Heylken en Lijsken
- het groot huis met de halve schuur "deynde naest de Molen"
1. die Vicarie
2-3. de delers



4. de weg
- land               1 l. 4 r.
1. die Vicarie
2-4. de delers
3. Henrick Peter Henricx
- land  in de Beckers
1. Joost Anthonis Mennen
2-3-4. de gemeente
- land  in groot Braesel        de helft daarvan
1. erfgn Jan Tielen
2. de delers
3. Geldolph Gielissen
4. de pad
- groes  aen de Stegen
1. Henrick Aerts van den Berch e.a.
2. de Stegensenweg
3. erfgn Peter Gielens
4. Jan Romen en de Kapel van Omel
- groes  affter Braessel
1. erfgn Jan Joost Tielen
2-3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
4. de delers
- groes    ¼e deel uit een beemd van 5 l.
1. Mathijs Frans Thijssen
2. de Aa
3. Jacob Henrick Aerts
4. Henrick Bernarts
Belast met: 9 gl. 5 st./jr aan Jan Gelis Mulders.
- 4 gl. 15 st./jr aan het Fraterhuys te 's Bosch.
- 7 vat rogge/jr aan Heer Henrick Wagemakers.
- 4 vat rogge/jr aan Yda - weduwe Wilbert Heynen.
- 6 gl./jr aan Jr. Evert van Doornen.
2e lot: Mathijs, Evert, Jacob en Jan Thonis
- het klein huis en halve schuur met de "schelft" daarin en den halve hof
1. den H. Geest van Asten
2-4. de delers
3. Henrick Peter Henricx
- groes/land de Pas
1. erfgn der Heren Brederode
2. Lambert Verrijt en Peter Ceel Peters
3. de Stegenseweg
4. Gelis Jan Tielens e.a.
- land  in groot Braessel          de helft daarvan
1. de delers
2. Joost Tielens
3. Geldolph Gielis
4. de pad
- weigroes op de Aa



1. Henrick Bernarts e.a.
2. de Aa
3. de delers e.a.
4. Jan Maes van Hoeff
Belast met: 7 vat rogge/jr aan Jan Jan Maes.
- 6 gl. 5 st./jr aan de erfgn Jan Tielen.
- 4 vat rogge/jr aan Yda - weduwe Wilbort Heynen.
- 33 st./jr aan het Kapittel van St. Oden Roy.
- 6 gl./jr aan Laureyns Peters.
Nog verdelen: Mathijs, Evert, Jacob en Jan Thonis
1e lot: Mathijs
- het klein huis, halve schuur en land
1. den H. Geest van Asten
2-4. de onmondige kinderen
3. Henrick Peter Henricx
- den halven hof.
- de schelft in de schuur.
- het ¼e deel  in de Pas
1. Evert Everts
2. erfgn der Heren Brederode
3. Gelis Tielen
4. Jan Thonis
- land  in Braessel           de helft darvan
1. Jacob Henricx
2. de onmondigen
3. Geldolph Gielis
4. de pad
- groes  affter Braessel
1. Jacob Henricx
2. Jan Maes van Hoeff
3. de onmondigen
4. de Aa
Belast met: 4 gl. 3 st./jr aan Laureyns Peters.
2e lot: Jan Thonis
- land/groes in de Pas
1. Evert Everts
2. erfgn Heren Brederode
3. Mathijs Jan Aerts
4. een weg
- land  in Braessel
1. Jacob Henricx
2. de onmondigen
3. Geldolph Gielis
4. de pad
- groes  affter Braessel            de helft daarvan
1. Jacob Henricx
2. Jan Maes van Hoeff
3. de onmondigen



4. de Aa
Belast met: 33 st./jr a.h. Kapittel van St. Oden Roy.
- 37 st./jr aan Laureyns Peters.
3e lot: Evert
- groes  in de Pas
1. Lambert Verrijt
2. Tijs en Jan Thonis
3. Gelis Tielen
4. de weg
Belast met: 7 vat rogge/jr aan Jan Jan Maes.
4e lot: Jacob Henrick Aerts
- land  in Braessel
1. Joost Tielen
2. Mathijs en Jan Thonis
3. Geldolph Gielis
4. de pad
- groes  affter Braessel
1. Thijs en Jan Thonis
2. Henrick Bernarts
3  de Aa
4. erfgn Jan Tielen
Belast met: 6 gl. 5 st./jr aan de erfgn Jan Tielen.
- 7 st./jr aan Ida - weduwe Wilbort Heynen.
De nog te vinden grondcijns zal gezamelijk gedragen worden.Asten RA 67a fol. 102vo 09-06-
1616

Joost Jan Tielen verkoopt aan de kinderen en erven van Jan Aerts:
- groes  affter Braessel
1-2-3. de kopers
4. erfgn Jan Tielen 

Asten RA 67a  fol. 102vo 11-06-1616
Mari - weduwe Willem Willems - geass. met Derick Henrick Lucas en Derick Jan Peters - 
verkopen aan de Conventualen te Omel:
- hooibeemd te Aestappen
1. Dries Frans Marcelis
2. Catharina, dr Aert Dericx
3. Jan Jan Philips
4. een veltje
Asten RA 67a fol. 102vo 25-06-1616

Jan Goort Bullens - g.m. Mechtelt heeft "vertegen" van alle goederen die verkocht zijn door 
Geertruydt - weduwe Henrick Marten Ceelen en haar kinderen.
Dit t.b.v. Henrick Peter Henricx c.s.
Asten RA 67a fol. 103 04-07-1616

Peter Martens van Doyenbraecken verkoopt aan Derick Henrick Lucas:



- land  aen den Dijck              1 l.
1-3. Derick Verschueren
2. Jacob [Jan] Thijssen
4. de verkoper
Te lossen met  50,-
Asten RA 67a fol. 103 07-07-1616

Willem Thonis - g.m. Geertruydt verkoopt aan Jacob Marcelis zijn deel in:
- een huiske en hof aan de Wolfsberch
1. [    ] Jan Gelis Smulders
2-3-4. de straten
De verkoop is gedaan namens zijn vrouw.

Asten RA 67a fol. 104 18-07-1616
Mathijs Aerts van den Berch verkoopt aan Clauden Ideleth, schout:
- groes  in de Stegen           6 l.
1. Gevart Gijsbert Rutthens
2. de verkoper
3. Heylke - weduwe Henrick Janssen
4. de straat

Asten RA 67a fol. 103vo 20-07-1616
Henrick Jan Henricx verkoopt aan Jacob Marcelis:
- land en dries in het Dorp
1. de verkoper en de straat
2. Frans Verlynden
3. erfgn Derick Maes en Derick van LieropAsten RA 67a fol. 103vo 20-07-1616

Walraven Janssen verkoopt aan Henrick Jan Henricx:
- land  bij 't Derp
1. Jan Henrick Janssen
2. Jan Henrick Beckers
3. Jan Aert Ruttens
4. de weg
Asten RA 67a fol. 103vo 26-07-1616

- Jan Willem Lenarts - mede namens zijn kinderen,
- Marcelis Willems en Jan Henricx - voor Anneke, dr Willem Lenarts, hun zuster,
- Jan Willems voors. als momboir van Anneke.
Zij verkopen aan Henrick Peter Henricx:
- land  ontrent die Wyntmolen
1. Jan Romen
2. de voor-kinderen van Peter [Jans]
3-4. de koper
Asten RA 67a fol. 104vo 02-08-1616
- Lambert Jan Lamberts - mede voor Goyaerd, zijn broeder,



- Walraven Janssen - [voor.]??
- Joost Romen - g.g.m. Marie - mede voor zijn/hun kinderen,
- Elisabeth en Anneken, drs Jan voors.
- Jan Henrick Janssen - met zijn "gecoren" momboiren.
Allen kinderen en erven van Jan Lamberts - en Joostien, zijn vrouw.
Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Henrick Jan Lamberts, hun
broeder:
- huis, schuur, schop en land
1. Henrick Peter Henricx
en Mr. Jan Henrick Gelis
2. Michiel van Horenbeke en Anna Vermosen
3. Gielis Jan Wouters
4. de straat en de weg
Belast met: 7 gl./jr aan Jan Tielen "hercomende van hender zijde".
Deze "veste" is bevonden op uitgedane verkoping en bij mij, Peeter van Buyten,
secretaris van Asten, ingeschreven op 14-9-1619.
Asten RA 67a fol. 105 05-08-1616

Henrick Thonis Verhagen verkoopt aan Jan Willem Lenarts:
- land  aent Rinckvelt
1. Willem Janssen van den Berch
2. erfgn Jan Spee
3. Maes van Rest
4. de straatA
sten RA 67a fol. 105vo 11-08-1616

Jan Willem Henricx verkoopt aan de zusters te Omel - t.b.v. de Capel:
- een cijns van  3,-/jr      ( 50,- à 6%)
Onderpand:
- land   in de Hoove - te Omel
1. Thonis Henrick Canters
2. erfgn Joost Verheyen
3. Jan Willem Thijs
4. den Busscherdijck
Marge: 17-2-1627 - Gelost aan Hr en Mr Jacobus van den Boomen, pater van Omel. 

Asten RA 67a fol. 105vo 13-08-1616
Peter Jan Coecx geeft bij "erfwisseling" over aan Willem Peter Slaets land  in de cleyne 
Merencamp - op Dyesdonck
1. Joost Coecx
2. Ijsbout Peter Slaets
3. die Quickstraet
4. de gemeente
De ontvanger geeft over:
- land  in de Merencamp - op Diesdonck       1 l.
1. erfgn Mathijs van den Eynde
2. Laureyns Peters



3. Thijs Theuwens
4. Paulus Coolen

Asten RA 67a fol. 105 16-08-1616
Anthonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Christien, dr Jan Thonis Verhyndert
 22,- wegens een deel van de goederen achtergelaten door haar ouders.
Zij heeft reeds  15,- ontvangen.
Asten RA 67a fol. 106a    18-08-1616

- Jacob Verdijsseldonck - g.m. Emken - en
- de onmondige kinderen Ansem Daniels - geass. Heer Willem Daniels, pastoor te
Hamont, hun oom.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Jacob
- het oude huis, turfschop en eusel daaraan gelegen en de Nieuwe Erffve
aan het einde daarvan.
- land  daaraan gelegen
ez. dat Eusell
az. de hoybempt
de Aa              ???
ez. Clausvelt
be. Thonis Janssen Verrijt
-   in de Hoydonck             1½ l.
1-2-3. Clausbempt
4. erfgn Jan van den Berch
- groes  in de Spleet
Waarvan Jan Thonis Verrijt het voorste deel heeft.
Het andere deel komt Jacob en de kinderen half/half toe.
Belast met: ?? aan Maes van Rest.
- ?? aan Peerken Lucas te Deurne.
- ?? aan de Kerk van Asten
Dit zijn lasten die Jacob betaald t.b.v. de kinderen.
- 5 gl. 5 st./jr aan Dries den Cuyper te Deurne.
- 3 gl./jr aan Gijsbert Box te 's Bosch.
2e lot: de onm. kinderen
- het nieuwe huis met den dries
1. Thonis Janssen Verrijt
de erfgn Gielis Jan Dries
3. de gemeente
- land aan het einde van den dries
1-2. Thonis Janssen Verrijt
3. Jan van de Moesdijck
4. erfgn Gielis Jan Dries
- land  in de Ekelhoff
1-3. Thonis Janssen Verrijt
2. Jacob - deler
4. Clousvelt



- land  
1-2-3. Jacob - deler
4. Thonis Janssen Verrijt
- groes  het Eussel
1. Thonis Janssen Verrijt
2. erfgn Jan van den Berch
3. Jacob - deler
4. Thomas Horck
- groes  den bongaert aan het einde van het Eussel
1. Thomas Horck
2. erfgn Jan van den Berch
3. de Aa
- het half veld in de Spleet
Belast met: 5 gl. 5 st./jr aan de erfgn Reynder Mathijs.
- 3 gl./jr aan Peter Bunnens te Sbrouwheese.
- 3 gl./jr aan Heer Heer Jan Peters van Vosselen te 's Bosch.

Asten RA 67a  fol. 107vo 18-08-1616
Andries Cornelisse van Beeck is schuldig aan de kinderen en erven Jan Diepenbeeck - en 
Heylken, zijn vrouw -  200,-.
Terug te betalen in vier jaarlijkse termijnen. De laatste Bamissedach 1620.
"Welcke penningen sijn hercomende van seeker gronden van erven gelegen op de
Donck onder Beeck"
Die hij Andries eertijds gekocht heeft van Jan Diepenbeeks.
Hiermede vervallen alle eerdere "gelofften".
Asten RA 67a fol. 107 23-8-1616

Henrick Gijsberts van Moorssel verkoopt aan Jan Thonissen:
- hooibeemd in de Spleet Jaarlijks "rijdende" met de erfgn Anthonis van Liessel tegen het "goet" 
der erfgn Lijsken Haermonts te Brouheeze
1. Peter Slaets
2. erfgn Daniel Gubbels
- "met noch dry gesway te lancx door"
1. erfgn Daniel Gubbels
ook "rijdende" tegen die voors. [      ]
3. de Vlierdense Aa
4. de Lieropse Aa
Belast met: 1 blanck cijns/jr.
Asten RA 67a fol. 108 05-09-1616

Margriet - weduwe Henrick Daemen - geass. met Hermn Thonissen, haar broeder,
verkoopt aan Jan Peter Willems:
- land  te Omel
1-2-3. de koper
4. Thonis Dries Reynen
- land  in de Galre
1. Aert Jan Deckers



2-3. Thonis Dries Reynen e.a.
4. Gevart Henricx
- groes  aldaar
1. Aert Janssen Deckers
2-3-4. de gemeente
- groes  in de Colck
1. Emken, dr Thonis Henricx
2. de koper
3. Jan van de Goir
4. de weg
- groes  int Swartbroeck
1. Emken voors.
2. Philips Willems
3. erfgn Cornelis Horckmans
4. Frans Thijs Grotens
De koper betaald met:
- een cijns van 6 gl. 5 st./jr.
Onderpand:
- de voorschreven koop - en alsnog:
- land  den Stockecker - te Omel
1. 't Convent van Omel
2. Philips Willems Thijs
3. den Hoogenwech
4. een weg
Marge: 19-11-1620 - Gelost aan Heer Henrick Janssen, priester, ter presentie van        Simon 
Theunis als transport hebbende - Schepenen Someren - d.d. 8-6-1618
Asten RA 67a fol. 108vo 12-09-1616

Wij schepenen bekennen dat wij hebben "aengemeten" de Peel die, met consent
van den Heer van Asten, verkocht is aan Andries Reynen - d.d. 2-6-1606.
Koopsom:  30,- die hem gekort zijn op zijn intrest op het Dorp - zijnde
 21,-/jr.
De gemeten en afgepaalde oppervlakte is 2 l.A
sten RA 67a fol. 106 14-09-1616

Schepenen: Beeck, Canters, Rest, Verrijt, Coolen, Jan Henricx - en den
 14 septembris 1616 Geldolph Gielis [prestavit        ].
Asten RA 67a fol. 108vo 15-09-1616

Frans Joosten Verlynden verkoopt aan de Conventualen van Marienschoot te Omel:
- groesveld in de Sporck
1. Jan Jan Gerits
2. erfgn Mathijs Verrijt
3. Thonis Dries Reynen
4. Gelden Ceelen

Asten RA 67a fol. 189 26-09-1616



Goris Frans Peters verkoopt aan Anthonis Henrick Canters:   (doorgehaald) - groes Als Willem 
Paulus - en Thonisken, zijn vrouw, hem verkocht hebben op 3-3-1616.   R 67a fol. 109 28-09-
1616. Heer Derick van de Zeylberch heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Jan Jan Gerits:
- land  ontrent den Hagelcruys
1. Aert Jacobs van Otterdijck
2. Michiel Frans Coolen
3. Mathijs Aert Mathijs
4. de weg
Hij ontvangt hiervoor:
- een cijns van 4 gl. 10 st./jr     ( 75,- à 6%)
Onderpand:
- het voors. stuk land
Jan Jan Gerits geeft verder in "erfwisseling" over aan Heer Derick van de Zeyl-
berch:
- land  de Stockecker - aen de Colck
1. Thonis Henrick Canters
2. Gerart Henricx
3. Jan Janssen van de Goir
4. de weg
Asten RA 67a fol. 109vo 28-09-1616

Joost Goris Daniels verkoopt aan Huybert Jan van Diepenbeeck:
- een halve schuur en land daarbij gelegen - te Bussel.
1-2. de koper
3. Henrick IJsbout Jacobs
4. Peter Marten Schepers e.a.
- groes 
1. de koper
2. de Beeck
3. erfgn Peter Slaets
4. de verkoper

Asten RA 67a fol. 110 28-09-1616
Huybert Jan Diepenbeeck verkoopt aan Joost Goris Daniels:
- groes  te Bussel
1. de koper
2. de Beeck
3. Henrick IJsbout Jacobs
4. de verkoper

Asten RA 67a fol. 110 28-09-1616
Gevart Willem Martens verkoopt aan Goyard Philips Hanen:
- een rente van 8 gl./jr.
Eertijds verkocht door Jan Jan Smeets - d.d. 13-12-1591 - uit onderpanden
alhier.
Asten RA 67a fol. 110vo 28-09-1616



Goyard Philips Hanen - g.m. Heylken verkoopt aan Gevard Willem Martens zijn
deel in de goederen van Elisabeth, dr Aert van Herssel - weduwe Franck [Slay ]
t.w.:
- land en een drieskant  aen den Dijck
1-3. de verkoper
2-4. Juffr. Geertruydt Wijffliet
Asten RA 67a fol. 110vo 28-09-1616
Jacob Jacobs van de Cruys verkoopt aan Jan Janssen [Verheese]:
- land  in de Snijderscamp
1. erfgn Gerart Snijders
2. de Kerk van Asten e.a.
3. Andries Aert Driessen
4. de verkoper
Verkoper aangekomen - d.d. 16-6-1616 van Peter Maes c.s.
Asten RA 67a fol. 111 07-10-1616

Jacob Jan Thijsen verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs:
- een cijns van 2 gl./jr    ( 32,- à 6¼%)
Onderpand:
huis, hof en land - aen den Dijck
1. Goort Philips Hanen
2-3. erfgn Henrick Lucas
4. de gemeente
- beemd  aldaar
1. Marten Ceel Martens
2. erfgn Joost van Bussel e.a.
3. erfgn Henrick Lucas
4. de Aa
Asten RA 67a fol. 112 09-10-1616

Jan Peter Verclazen verkoopt aan Willem Janssen van den Berch:
- een cijns van 5 gl. 9 st. 2 ort/jr     ( 85,- à 6,4%)
Onderpand:
- huis, hof, land en groes - aen Voirdeldonck
1. Jan Dries Schepers
2. Tanneke Vermosen
3. Leen - weduwe Peter Verdijsseldonck en
Goris Isbouts
4. de Koystraet
Belast met: 3 gl. 10 st./jr aan Lijske Verhaege.
Asten RA 67a fol. 111 10-10-1616

- Huybert en Jan, znn Jan Diepenbeecx,
- Mathijs Jan Aerts - g.m. Heylken, dr Jan voors. - ter eenre - en
- Jan Corstjen Smeets - g.m. Jennen,
- Aert Henrick Aerts - g.m. Derixken,
- Lucia - weduwe Jan Tielen - ter andere zijde.



Allen kinderen en erven van Jan Diepenbeecx - en Heylken, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Huybert, Jan en Mathijs
- de schuur en het land waar zij op staat met den dries, de camp en de daarop
staande "eyckenhouter".
1. Paulus Loyen
2. de delers
3. Jr. Wolter van Beeck
4. de straat
- hooibeemd int Root
1. Jan Lamberts Verrijt
2. kn Peter Janssen
3-4. de Aa
- de helft van een Eussel
1. Thomas Romen
en Gerit Dericx
2. de delers
3. Jacob van de Cruys
4. Daniel Coolen
- land  int Noetgen                de helft daarvan
1. Michiel Coolen
2. weduwe Jan Tielen e.a.
3. die Braecken
4. de delers
- een dries van Jr. Beeck, die beleend is - of de "penningen" waarmee gelost
kan worden.
- 8 gl. 2 st. 2 ort (/jr ??) van de gemeente Asten.
- nog te Aerle Beeck - een rente van 3 gl. 15 st./jr.
- nog van Dries Cornelis, op de Donck,  56,- (één termijn van de  200,-).
Belast met: den halve pacht te 's Bosch.
2e lot: Jan Corsten, Aert Henricx en Lucia
- het oude huis en het klein huiske met den dries en den hof - e.e.a. zoals
afgepaald is:
1-2. de delers en Jr. Beeck
3. de straat
4. Jr. Wouter Beeck
- de helft van een Eussel
1. St. Achten-altaar
2. de delers
3. Daniel Coolen
4. Michiel Coolen
- land  in de Duyssencamp
1-3. Aert Henrick [Ha  lens]
2. Geldolph Gielens
4. die [Vicarie]
- land  int Nutgen
1. Gielen Coolen e.a.
2. erfgn Joost [Metten]



3. de delers
4. Jan Gelis Henricx
Belast met: 3 malder rogge/jr aan de Custerio.
- den halve pacht aan [Aert Verwegen] te 's Bosch.
- groes  't Huysken
1. St. [    ]altaar
2-3. Willem van Beeck
4. erfgn Jan Peters

Asten RA 67a fol. 130vo 13-10-1616
Gerart Gijsberts van den Eynden - met procuratie van Peeter, zijn broeder,
Maria, Cornelia en Catharina, zijn zusters.
Allen kinderen van Gijsbert van den Eynden.
(Procuratie - d.d. 20-9-1616 - schepenen Kessenich)
Zij verkopen aan Jr. Everard van Doornen, Heer van Lyssel:
- een cijns van 18 malder rogge/jr - Weerter maat - of  45,-jr.
De eerste pacht zal verschijnen 1 mei 1579 - volgens den brief.  

Asten RA 67a fol. 112vo 19-10-1616
Thonis Goort Peters verkoopt aan Thonis Gelis Simons:
- land  op den Nappart             2½ l.
1. Peter Jan van Hoebraecken
2. Joost Jan Willems
3. Daniel Marcelis Daniels
4. Mathijs Thijssen.
                Te lossen met:  40,-.Asten RA 67a fol. 113 19-10-1616

Jan Maes van Hoeff verkoopt aan Henrick Gerart Aerts:
- een cijns van 2 gl. 10 st./jr        ( 40,- à 6¼%)
Onderpand:
- groes/land aent Laerbroeck
1. Thonis Thonis Verhyndert
2. Jan Thonis van Mierlo
3. 't Laerbroeck
4. de weg
- huis, hof en land - aen de Wyntmolen
1-3. erfgn Lenart Grooten
2. de gemeente
4. erfgn Willem Aert Goorts
Asten RA 67a fol. 113vo 25-10-1616

Tielman Thonis Verrijt verkoopt aan Mathijs Joosten:
- een "erffwech" door een beemd
1-3. de verkoper
2. Frans Thijs Grootens
4. Peter Peter Driessen c.s.



Asten RA 67a fol. 113vo 26-10-1616

Bernardt van Merode - en zijn vrouw Catharina van Brederode, Heer en Vrouwe
van Asten.
Zij maken, i.p.v. een testament, een verklaring van uiterste wil - waarin o.a.
- Alles aan de langstlevende.
- Deze zal ook mogen "ordineren en disponeren" over de goederen toe te wijzen
aan hun wettige kinderen, verkregen of nog te verkrijgen.
- E.e.a. volgens "brieven van Otroye van Philips II - d.d. 13-3-1596 -   ondertekend door 
secretaris Muyshoudt.
Asten RA 67a fol. 116vo 26-10-1616

- Lambert Goort Lamberts - en
- Peter Lamberts
- [      ] Franssen - en
- Frans Janssen.
Allen erfgenamen van Lijs [Buukers] - g.g.m. Jan Jan Ceel Thijssen. Zij dragen over aan Jan Jan 
Denssen, hun deel in de goederen van Lijs - door haar huwelijk met Jan Ceelen op haar 
verstorven.

Asten RA 67a fol. 115vo 31-10-1616
Peter Bartholomeus Peters, Peter Dryesen - g.m. Marie, Gerart Goorts - g.g.m. Jacoba, dr 
Bartholomeus - voor zijn/hun dochter Mariken, Joost Frans van [Reyf] en Peter Joosten - voor de 
vier onm. kinderen van Jan Meus voors. Jenneken, dr Bartholomeus. Zij verkopen aan IJsbout 
Peter Slaets een rente van 12 gl./jr - uit een meerdere rente van 24 gl./jr. De rente is op "de leste 
febr. 1564" verkocht door Peter Jan Slaets aan Daniel van Gerwen - voor schepenen 

Asten.R 67a fol. 115vo 02-11-1616
Thonis Jan Verrijt verkoopt aan zijn zoon Goort:
- een cijns van 4 gl. 17½ st/jr.     ( 78,- à 6¼%)
Onderpand:
- huis, hof en land te Aastappen
1. Jacob Verdijsseldonck
2. de kinderen Ansem Daniels
3. de gemeente
4. Jan Philips Gerits
- groes 
1-3. Jacob Verdijsseldonck
2. de kinderen Ansem Daniels
4. erfgn [Verbaersschot] e.a.
Asten RA 67a fol. 116 04-11-1616

Michiel Frans Coolen verkoopt aan Jan Janssen Verhoeven:
- groes  int Root
1. Jacob Janssen van de Cruys
2. Tanneke Vermosen



3. erfgn Jan Diepenbeecx
4. den Dijck
       Binnen 6 jr te lossen met:  200,-
Asten RA 67a fol. 116 10-11-1616

Joost Jan Tielen, heeft door een akkoord met Jan, zijn zoon, in diens leven
gemaakt, overgedragen aan Lucia - weduwe Jan voors. - en haar kinderen:
- groes  op Braessel
1. erfgn Jan Aerts van de Zande
2. Henrick Jan Heynen
3. Frans en Huybert Verdijsseldonck
4. Lucia voors.
- groes  daarbij
1. erfgn Thijs Groten
2. de gemeente
3. Henrick Jan Heynen
4. Peter Jan Cuppens
- beemd  in de Sillen
Lucia geeft, volgens hetzelfde akkoord, over aan Joost:
- land  op groot Braessel
1. Lenart Marcelis
2. erfgn Jan Aerts van de Sande
3. Geldolph Gielissen
4. Derick Jacob Cuppens
- een schuur en hofstad
1-3-4. erfgn Mathijs Groten
2. Peter Jan Cuppens
Asten RA 67a fol. 117vo 21-11-1616

Peterken - weduwe Mathijs Mennen verkoopt aan [ iachannen] - weduwe Peter
Mathijs voors. en haar kinderen:
- land  te Omel
1-2. Thonis Peter Mennen
3. Aert van de Cruys
4. de straatAsten RA 67a fol. 117vo 22-11-1616

Peter Jan Coecx verkoopt aan Joost Jan Coecx, zijn broeder:
- een halve schuur, turfschop en paardestal, inclusief de ondergrond en een
drieske daaraan - op Dyesdonck
1-3. Jan Peter Coecx
2. de koper
4. Thonis Janssen van de Goir
Joost verkoopt aan Peter:
- land  op Dysdonck                10 r.
1-3. de verkoper
2. Frans [     ] van Bussel 
4. erfgn Peter Slaets
Asten RA 67a fol. 118 13-12-1616



Andries Reynders verkoopt aan Geldolph Gielis:
- een campke groes int Lielder
1. Jan Marcelis Daniels
2. Joost Frans Philips
3. Joost Anthonis
4. Michiel van Horenbeeck
Asten RA 67a fol. 117 19-12-1616

Goort Philips Hanen verkoopt aan Joost en Marcelis, zonen van Marcelis Joosten:
- een rente van 8 gl./jr
Op 13-12-1591 verkocht door Jan Jan Smeets aan Paulus Aerts van Herssel -
schepenen alhier.
Verkoper is deze aangekomen van Gevart Willem Martens - g.m. Marie, dr Paulus
voors. - d.d. 28-9-1616.
Marge: 17-9-[163.] - Philips Goorts heeft deze rente "gequeten" aan het Klooster en aan de 
erfgenamen die deze brief hebben.

Asten RA 67a fol. 118 19-12-1616
Willem Peter Slaets - voor twee delen - en Henrick Peters, zijn broeder, - geass. met Jacob 
Verdijsseldonck en Philips Peter, zijn broeder. Zij verkopen een cijns van 10 gl. 3 st./jr. 
Onderpand: huis, hof, hofstad, boomgaard en groes - op Dyesdonck
1-2. Philips Peters
3. de kinderen Thonis Slaets
4. Wreyns Peters
- land  den Huysacker
1. Henrick Peters voors.
2. kinderen Thonis Slaets
3. Willem Peter Slaets
4. de Quickstraet
- land  de Schoemakersacker
1. Laureyns Peters
2. erfgn Matheus van den Eynde
3. Paulus Coolen
4. de Quickstraet
- land  den Willichacker
1. erfgn Matheus van den Eynden
2. Henrick Peter Slaets
3. de Quickstraet
4. erfgn Matheus van den Eynden
Nog stelt Henrick Peters:
- land  den Huysacker
1. Philips Peter Slaets
2-3. Willem Peter Slaets
4. de Quickstraet
- land  den Willichecker
1. Willem Peter Slaets



2. Laureyns Peters
3. erfgn Matheus van den Eynden
4. de Quickstraet
- land  den Grotenecker
1. Laureyns Peters
2. kinderen Thonis Peter Slaets
3. erfgn Matheus van den Eynden
Willem zal voor zijn twee delen betalen  77,50.
en Henrick voor zijn deel                [    ].
Naschrift: Deze rente is "gequeten en gedoot" en weer verkocht aan Simon Joost van Bussel - 
d.d. 25-9-[   ]

Asten RA 67a fol. 118vo 19-12-1616
- Laureyns Peter Janssen,
- de kinderen Thonis Peters - met hun momboiren - en
- Peter Jan Cocx - verkopen aan Johan Baptista Daniels:
- een cijns van 14 gl. 13 st. 3 ort/jr. Onderpand: een gedeelte van een hoefstad en een "coolcamp" 
- op Dyesdonck
1. de gemeente
2-3. Philips Peters (Slaets)
4. kn Thonis Peter (Slaets)
- weiland/hooiland aldaar
1. Henrick Peters (Slaets)
2. de Beeck
3. Philips Peters (Slaets)
4. Willem Peters (Slaets)
Jan Peter Cocx stelt alsnog:
- huis, hof en land aldaar
1. Frans van Bussel
2. Philips Peters (Slaets) en Jenneke Peters
(Slaets), zijn zuster
3. de gemeente
4. Jacob Verdijsseldonck
- groes  aldaar
1. Philips Peters (Slaets) en Jenneke Peters
(Slaets)
2-3. de gemene beemden
4. de gemeente
- land  de Merencamp
1. erfgn Thonis Thonis
2. Wreyns Peters (Slaets)
3. Paulus Coolen
4. weduwe Wilbort Heynen
De kinderen Thonis Peters (Slaets) en Paulus Coolen stellen huis, schuur en land aldaar
1. Laureyns Peters (Slaets)
2. Willem en Henrick Peters (Slaets) e.a.
3. Willem en Henrick Peters (Slaets)



4. erfgn Matheus van den Eynde
- groes  in de Mortel - aldaar
1. erfgn Matheus van den Eynde
2. Henrick Peters (Slaets)
3. Willem Peters (Slaets)
4. Paulus Coolen
- land  in den Grotenecker
1. Willem Peters (Slaets)
2. Henrick Peter (Slaets)
3-4. erfgn Matheus van den Eynde
- land  den Huysecker
1. Willem Peter (Slaets)
2-3. Laureyns Peters (Slaets)
4. de Quickstraet
- land  in de Merencamp
1. Laureyns Peters (Slaets)
2. Peter Coecx
3. erfgn Matheus van den Eynde
4. Paulus Coolen
- groes  in de Mortel
1. kn Thonis Peters (Slaets)
2-4. erfgn Matheus van den Eynde
3. Henrick Peter (Slaets)
- Wreyns Peters (Slaets) zijn deel is         69,-
- Peter Coecx                                 81,-
- kn Thonis Peters (Slaets), hun deel is     [65,-]
- Paulus Coolen                               20,-.

Marge: 06-01-1632 - de  69,- zijn gelost door Willem Slaets.
01-10-1626 - de  65,- zijn gelost aan de Pastoor.
26-11-1646 - Anthonis Daniels is "ten volle voldaan" van deze rente.

Asten RA 67a fol. 119vo 19-12-1616
Philips Peter Slaets - mede voor IJsbout, zijn broeder en Jenneke, dr Peters (Slaets) verkopen aan 
Johan Baptista Daniels een cijns van 15 gl. 3 st. 3 ort/jr    (6¼%) Onderpand: hof en land op den 
achtersten Dyesdonck
1. Jan Goort Shanen
2. Peter Jan Coecx
3. de gemeente
4. Jacob Verdijsseldonck
- land  aldaar
1-3. Joost Jan Coecx
2. Thonis Janssen van de Goir
4. Jan Thijs Philips
- groes  aldaar   10 l.
1. Jan Goort Shanen
2. Peter Jan Coecx



3. de gemeente
4. de gemene beemden
- groes  aldaar    8 l.
1. Frans Thonis Verrijt
2. Willem Peters (Slaets)
3. de gemeente
4. de Beeck
- land  aldaar
1. Willem Peters (Slaets)
2. weduwe Wilbort Heynen
3. Mathijs Thijssen
4. de Quickstraet

- Philips mag zijn deel lossen met            75,25
- IJsbout met                                 84,-
- Jenneke ook met                             84,-

Naschrift: 21-11-1632 - Gelost aan Anthonis zoon Jan Baptista Daniels.
Asten RA 67a fol. 120vo 07-01-1617

Aert Peters van Mierlo verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs:
- land  aen den Dijck
1. Geeff Willem Martens
2. Huybert Diepenbeecx en Willem Frans Willems
3. Henrick Hoeb Verhoeven
4. Henrick IJsbout Jacobs
Asten RA 67a fol. 121 09-01-1617
Anna Vermosen verkoopt aan Jan Henricks van [G        ]:
- land  int Dorp
1-3. de koper
2. erfgn Peter Janssen
4. de straat
Asten RA 67a fol. 121 09-01-1617

Willem Janssen van den Berch heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Tielen
Ceel Tielen:
- land  den Loverbosch
1-3. "de Heere van IJseren" c.s.
2. de verkoper         
De ontvanger draagt over:
- land  den Kersemaecker - aen de Langstraet
1. Willem Derick Gelis
2. Joost Frans Philips
3. de koper
4. de Langstraet 
- heiveld  in de Loverbosch  ½ l.
1-2. koper en verkoper
de Loverboschweg



Asten RA 67a fol. 122 09-01-1617

Jan Jacobs van de Cruys verkoopt aan Tielen Ceel Tielens:
- land      14 r.
1. Mathijs Franssen
2-3. Peter Paulus
4. erfgn Derick Tielens
Asten RA 67a fol. 122 26-01-1617

Mathijs Joost Verhofstadt verkoopt aan Jan Aerts Verhaeghen en Mathijs Janssen
van Bottel, kerkmeesters te Deurne - en t.b.v. die Kerk:
- hooibeemd in de Vloyt
1. erfgn Maes Bakermans
2. Jan Thonis
3. de Aa
4. de gemeente
Asten RA 67a fol. 122vo 26-01-1617

Willem Paulus - en Antonia, zijn vrouw, verkopen aan Heer en Meester Derick
van de Zeylberch, pater des Convents van Omel. T.b.v. dit Convent:
- land  te Omel
1. Thonis Henrick Canters
2. erfgn Geeff Aerts
3. Thijs Willem Thijssen
4. Jan Willem Henricx
Borg: Barbara Goort Janssen met:
- hooibeemd te Omel
1. Andries Reynens
2. erfgn Geeff Aerts
3. de Aa
4. de gemeente
De verkoper en zijn vrouw zullen "de borg" kost- en schadeloos houden en stel-
len daarvoor als onderpand:
- huis, hof en land - te Omel
1. erfgn Geeff Aerts
2-3. de straat
4. Barbara voors.
- land  den Cloeten
1-3. erfgn Geeff Aerts
2. de weg naar de Locht
4. Henrick Horckmans
- land  op de hoghe Loo
1. Barbara voors.
2. erfgn Geeff Aerts
3. Laureyns Willem Thijssen
Asten RA 67a fol. 123 27-01-1617

Anthonis Jan Ansems zal betalen namens de erfgenamen Jan Aerts van de Sande:



- een rente van 6 gl./jr.
Die Jr. Everart van Doerne, Heer van Lyssel, is heffende uit de goederen van de erfgenamen.
Anthonis stelt daarvoor in handen van de gelijke erfgenamen:
- een rente van 6 mud rogge/jr
Die Jr. van Doerne betaald aan hem Anthonis.     A
sten RA 67a fol. 123vo 30-01-1617

Henrick Jan Mercelis verkoopt aan Henrick Peter Henricx:
- land  int Lielder
1. Michiel Frans Gielens
2. Joost Peter Janssen
3. de straat
4. Jan Mercelis
Verkoper is het aangekomen bij tpt op 3-12-1613 van Derick Maes en Thomas,
zijn zoon.
Belast met: 10 gl. 10 st./jr ( 150,-) te 's Bosch.
Asten RA 67a fol. 126 03-02-1617

Jan Jan Everts verkoopt aan Laureyns Willem Thijssen:
- land  te Omel
1. Thijs van de Goir e.a.
2. Thonis Henrick Canters
3. de weg
4. Jan Peter Willems
Asten RA 67a fol. 124 07-02-1617

Tielen Ceel Tielens verkoopt aan Anthonis Henrick Canters, schepen:
- hooibeemd aen Voirdeldonck
1. Anna Vermosen
2. Jacob Mercelis
3. het Convent van Omel
4. de verkoper
Asten RA 67a fol. 124 08-02-1617

Joost Jan Willems verkoopt aan Daniel Frans Coolen:
- een cijns van 1½ gl./jr.
Onderpand:
- huis, hof en land in de Wolfsberch
1. Geldolph Shanen
2-3. Derick Duyssen
4. de straat
Asten RA 67a fol. 124vo 09-02-1617

Het Corpus van Asten en Wouter Janssen zijn overeengekomen dat de laatste:
"sal mogen timmeren op de gemeynte van Asten een huysken offte timmeringe aen
den huysse van Henrick Goessens die als [     ] in woent"
Na zijn dood zal het "getimmerte" blijven staan en komen aan de gemeente,
dit t.b.v. den H. Geest.



Asten RA 67a fol. 124vo 15-02-1617

Jan Frans Gelis verkoopt aan Heylken, dr Dries van de Water:
- een cijns van 4 gl./jr      ( 55,- à 7¼%)
Onderpand:
- land  de Nappart
1. Joost Jan Willems
2. Lijsken - weduwe Aert Wilborts 
3-4. Thonis Goort Shanens
- huis, hof en land in de Wolfsberch
1-3. weduwe Laureyns Thijssen
2. de Heren van Asten
4. de straat

Asten RA 67a fol. 125 17-02-1617
Testament van Jan Ceelen van Bussel - en Henrixken, dr Dries Bertens. Jan heeft bij het aangaan 
van het huwelijk van zijn vrouw ontvangen  100,-; 9 vat rogge en 3 vat boekweit. Deze moet 
Henrixken, direct na zijn dood, weer terug ontvangen. Verder zal zij mogen aanvaarden, dit 
gedurende haar leven land  in de Loverbosch           3 l.
1. Simon Eymberts
2. Gerart Dericx en Peter Janssen
Na haar dood zullen haar kinderen, indien de akker bezaaid is "de schaere" hiervan mogen 
hebben. Indien Henrixken voor Jan komt te overlijden, dan ontvangt hij  50,- van de voors.  
100,-, dit gedurende zijn leven. Maar Henrixkens kinderen zullen moeten hebben die andere  
50,-; 9 vat rogge en 3 vat boekweit. Zij zijn beiden nog gezond van lichaam en geest.

Asten RA 67a fol. 125vo 18-02-1617
- Peter Anthonis Willems - en
- Jacobs Willems van de Cruys - g.m. Heylken.
Zij verkopen aan Huybrecht Matheus:
- een rente van 3 gl./jr.
Die Frans Aerts van Herssel, bij de koop van zijn goederen, aangenomen had om
te betalen aan de erfgenamen van Jan die Bercker.
De gekochte goederen zijn afkomstig van Gossen Smulders en gelegen:
aent Laerbroeck
1. de Heer van IJseren c.s.
2. Jan Lenarts Groetens
Asten RA 67a fol. 126 21-02-1617

Marcelis Thonis Ruelens verkoopt aan Jan Aert Rutthens:
- land  bij Onstaden
1. Jacob Marcelis
2. de koper
3-4. de weg
Hiermede zijn de  25,- "gedoot" die verkoper aan de koper en zijn kinderen
schuldig was.



Asten RA 67a fol. 126vo 27-02-1617

Henrick Jan Mercelis verkoopt aan Jan Janssen Verhoeven:
- huis, hof en land - in het Dorp
1. Claes Reynders
2. Thonis Joost Romen en Frans Verlynden
3. Frans Verlynden e.a.
4. de straat
Belast met: 5 vat rogge/jr aan (NN)
Koopsom:  142,- à  7,- intrest.
Marge: 18-11-1622 - "gecasseert"Asten RA 67a fol. 127 28-02-1617

Willem van Beeck en Michiel Coolen, schepenen, verklaren dat Henrick Aert Mathijssen aan hen 
heeft laten weten dat hij die "comaersschap" heeft helpen
maken die Mathijs Aerts is overeengekomen met de erfgenamen van wijlen Mar-
griet, zijn vrouw.
De erfgenamen zouden daarvoor  50,- en één ton bier betalen.
Hij, Henrick, heeft die ton bier "afgesproken" bij Lambert Hanssen - en betaald
met  5,-.
"Verclaeren noch sij schepenen dat Jan Diepenbeecx, in sijne crancke leggende,
heeft verclaert dat hij bij tselve accoordt is geweest ende hij den lijcoop
mede heefft helpen drincken."
Geldolph Gielis, schepen, verklaarde nog dat hij heeft betaald voor Mathijs
aan de nabeschreven erfgenamen t.w.:
- Jan Gielen Gerarts, Joost Verhyndert, Reynder Gelis Mulders, Thomas Andries
Joosten, Henrick Laureyns Bullens, Derick Jacob Coppens en Jan Goorts.
Asten RA 67a fol. 127 02-03-1617

Jacob Henrick Aerts verkoopt aan Jan, Aert, Heylken en Lijsken onmondige kin-
deren van Jan Aerts van de Sande:
- land  op groot Braessel
1. de kopers
2. Joost Tielen
3. de kerckpat
4. Geldolph Gielis
- groes  aldaar
1. de kopers
2-3. erfgn Jan Tielen
4. de Aa
De kopers en hun momboiren zullen  100,- betalen aan Lucia - weduwe Jan
Tielen - zodanig dat de verkoper hiervan geen schade zal hebben.
Marge: 12-5-1617 - Deze obligatie is "gedoot" wegens bekentenis van een rente
van  6,25/jr t.b.v. Lucia.
Asten RA 67a fol. 127vo 02-03-1617

Thomas Dries Bertens verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs en Daniel Frans Coolen,
kerkmeesters - t.b.v. de Kerk:
Onderpand:



huis, hof, hofstad en land - aan de Wolfsberch
 1-3. Philips Frans Philips
2. Mr. Jan van Kessel 
4. de straat
- beemd  bij de Haseldonck
1. Henrixken, dr Dries
2. Mr. Jan van Kessel en zijn zusters
3. Mathijs Thijssen
4. Jan Gelis Mulders
Asten RA 67a fol. 128 02-03-1617

Joost Mathijssen en Frans, zijn broeder, verkopen aan en t.b.v. de Kerk van
Asten:
- een cijns van 1½ gl.jr.      ( 25,- à 6%)
Onderpand:
- groes  int Root
1. Henrick Peter Henricx
2. de Aa
3. [Jan] Maes
4. Lambert Henricx

Asten RA 67a fol. 128vo 02-03-1617
- Jan Joost van Bussel - en
- Joostien - weduwe IJsbout Joosten van Bussel - en
- Emgard, haar/hun dochter.
Zij verdelen de nagelaten goederen - die Jan en IJsbout - toegekomen zijn "tegen" hun 
wederdelers:
1e lot: Jan
- de halve schuur - van de "plaetse te doen"
- land  aen Vosholen
1. Derick Jan Peters
2-3. de delers
4. de gemeente
- land  't Ven
1. Bruysten IJsbouts
2. de delers
3. Derick Jan Peters
4. Peter Jan Coppens
- land  op groot Braessel
1-2. Bruysten IJsbouts
3. Lambert Jan Peters
-  't leech Eussel
1. Bruysten IJsbouts
2. de delers
3. Goort Philips Hanen
4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
- groes  int Perdtseussel



1-3. Henrick IJsbouts
2. de delers
4. erfgn Peter Slaets
- heiveld  bij Bussel
1. Lucas Henricx
2. de delers
3. Huybert Diepenbeecx
4. de gemeente
-   den Oudenhoff       zijn deel hierin
- nog diverse "houten"
Belast met: 12 gl./jr aan Jan Corsten Smeets.
- 3 gl. 5 st./jr aan Peter Ceel Thijssen
- 1 vat rogge/jr aan de Custerio.
2e lot: Joostien en Emken
- het oude bakhuis, turfschop en den dries daarbij gelegen.
- hun deel in  den Oudenhoff - naast het bakhuis
1. Bruysten IJsbouts
2-3. de delers
4. de gemeente
- land 
1. Bruysten IJsbouts
2. Derick Jan Peters
3. de delers
4. Goort Philips Hanen
- land  int Ven
1. Lambert Jan Peters
2. Jan - deler
3. Derick Jan Peters
4. Derick Jan Coppens
land  op groot Braessel
1. Mathijs Frans Thijssen
2. de delers
3. Lambert Jan Peters
4. Bruysten IJsbouts
- groes  int leech Eussel
1. Lambert Jan Peters
en Mathijs Frans Thijssen
2. de delers
3. Goort Philips Hanen
4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
- groes  int Perdtseussel
1. Bruysten IJsbouts
2. de delers
3. Henrick IJsbouts
4. erfgn Jan Joost Tielen
- heiveld  bij Bussel
1. Bruysten IJsbouts
2. de delers



3. Huybert Diepenbeecx
4. de gemeente
Bealst met: 14 gl./jr aan Joseph Wouters.
- 6 gl./aan [Gielen Vreyen] of de houder van den brief.
- 2 vat rogge/jr aan de Pastoor - of zoveel het is.
Asten RA 67a fol. 129vo 13-03-1617

Aert Aert Mathijssen verkoopt aan Jacob Philips Thijssen:
- groes  in de Stegen
1. Henrick Peter Jacobs
2. erfgn Aert Jan Wouters - en [Jochanne],
zijn vrouw.
3. St. Joris-altaar
4. Mathijs Aerts van den Berch
Asten RA 67a fol. 129vo 13-03-1617

Jan Janssen van de Goir en Mathijs Willem Thijssen verkopen aan Jan Willem
Thijssen:
- groes  in de Eyndelbeempt
1. de koper
3. erfgn Joost Verheyen
de gemeente
de Aa

Asten RA 67a fol. 130 17-03-1617
Jan Joost van Bussel verkoopt aan Jan Corstiaen Smeets:
- een cijns van 12 gl./jr    ( 200,- à 6%)
Onderpand:
- land  aen den Dijck
1-3. erfgn IJsbout Joosten (van Bussel)
2. de gemeente
4. Derick Jan Peters
- land  in groot Braessel
1. erfgn IJsbout Joosten (van Bussel)
2-3. Bruysten IJsbouts
4. de kerkpad
- weiveld  't hoogh Eussel
1. Bruysten IJsbouts
2. erfgn IJsbout Joosten (van Bussel)
3. Goort Philips Hanen
4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
- hooibeemd affter Bussel
1-3. Henricx IJsbouts
2. erfgn IJsbout Joosten (van Bussel)
4. erfgn Peter Slaets
Asten RA 67a fol. 131 16-03-1617

Maes Peters van Rest verkoopt aan Henrick Jan Marcelis:



- land   1. Marten Derick Henricx
2. Anthonis Goort Peters
3. de weg
Asten RA 67a fol. 131 24-03-1617

- Gyllis van Tongerloo - voor zichzelf - en mede voor:
- Derick, zijn broeder - procuratie - schepenen en notaris - Antwerpen - d.d.
21-3-1617 - en mede namens:
- Henrick van Kessel - en Anna, dr Gyllis van Tongerloo, zijn vrouw.
Procuratie - schepenen en notaris - Dordrecht - d.d. 14-1-1617.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Jacobs en Marten Marcelis Martens:
- een rente van 6 peters (18 stuiver/stuk).
Welke eertijds verkocht heeft Willem Peter Willems aan Willem Janssen van Hees - uit 
onderpanden te Asten.
Brief -d.d. 29-3-1530 - schepenen Helmond.

Asten RA 67a fol. 132vo 29-03-1617
Jan Franssen van Brey - voor zichzelf - en mede voor de onmondige kinderen van hem - en 
Engelken, zijn vrouw - en verder voor Jan Hezemans - en voor diens onmondige kinderen - 
verwekt bij zijn vrouw Anneken, dr Frans Jan van Brey.
Hij verkoopt aan Jan Jan Stouwens:
- een huis - zonder [lawen] of dak.
Asten RA 67a fol. 131vo 03-04-1617

Joost, natuurlijke zoon Peter Janssen - g.m. Lucia.
Zij verkopen aan Henrick Peter Henricx:
- land  op de Lochten  ½ l.
1. de koper
2. de verkopers
3. Anna Vermoessen
4. de weg
- een campken land int Lielder
1-2. de verkopers
3. de straat
4. Jan [   ] Daniels
Te lossen met:  80,-

Asten RA 67a fol. 132 05-04-1617
Evert Everts Verlynden - g.m. Anna. Zij verkopen aan Jan Henrick Gelis:
- groes  aen de Pas      2 l. 28 r. 5 v.
1. Peter Ceel Peters en
Lambert Verrijt
2. Mathijs Janssen en Jan Thonissen
3. Gelis Jan Tielens
4. de weg



Asten RA 33 - 52  12-04-1617
Glaudy Ideleth, schout - aanlegger contra Goyart Jan Goyaerts - en Hendrixken, zijn vrouw - 
gedaagden. O.a. hieruit:
5. Nadat de "thiendenaers" naar behoren hadden "getient" alzo dezelfde tienden uitgezet - " is die 
voors. Hendrixke met furiusen gelaete ende bij feytelijcke voorstel coemen geloepen settende de 
selve thienden wederom bij dandere tijlen !!"
6. Hendrixken is verder met haar man: "bij puer gewalt de selve thiendenaers, hebbende in henne 
handen een dorsvlegel daermede doende hen besten deselve thiendenaers te slaen, gelijck sij 
onttwijsselijck soude hebben gedaen soo verre sij nyet en waeren opgeheert geweest."
7. "Item accumulerende dene delicte alsoe op dandere en hebben hennen huyshont los gelaeten 
ende getroeft op deselve thiendenaers alsoe dat den selve hondt hen oyck in het beene heeft 
gebeten."

Asten RA 68 fol. 1vo 23-07-1618
Dezelfde verkopen aan Anna Vermosen, weduwe Mr. Jacobs de Villiers, oud schout en secretaris 
te Asten geweest:
- groes  gelegen bij Ostaden 2½ l. 7 r.
1-3. Daniel Colen
2. erfgn Pauwels Loyen e.a.
4. Laureyns Willems - waartegen deze goederen
  gedeeld zijn.
Asten RA 68 fol. 2 23-07-1618
Hendrick Peters, als momboir [      ] verkoopt aan Francois Verlynden:
- land  gelegen op de Heesackers 45 r.
1. Laureyns Willems
2. Mr. Mertten Fabry
3. aan de wegen
Asten RA 68 fol. 2 27-07-1618

Jan Anthonis - g.m. Jenneken, dr wijlen Willem Aert Willems - g.g.m. Lijsken
Peters verkoopt aan Dierck Aert Matheeussen:
- 1/8e deel, zijnde het voorste, van een weiveld gelegen bij Ostaden.
1. Daniel Goyaerts van Bussel
2. Jacob Martens
3. Aert Gielis
4. de Aa
- ¼e deel van  den Molenecker - gelegen bij de Molen
1. Jan Peters van den Eynde
2. de wederdelers
3-4. de wegen
Gelijk deze goederen den verkoper tegen zijn wederdelers ten deel gevallen
zijn.
Belast met: 22½ st./jr aan Marcelis Jacops.Asten RA 68 fol. 2vo 30-07-1618

Hendricks Jan Hendriks verkoopt aan Jan Hendricx de Becker:
- land  gelegen int Dorp  5 cops
1. Hendr. Otto van Swamen
2. Jan Hendricx de Becker



3. de Kerckwech
4. Jan Aert Rutten
De verkoper heeft dit stuk voor de tweede maal verkregen - zie schepenbrief
- d.d. 29-7-1616 en 19-4-1618.

Asten RA 68 fol. 3 30-07-1618
- Hendrick Jan Verhees - ter eenre - en
- Walraven Janssen - g.m. Mariken Goyaerts - weduwe Anthonis Hendricks Jan Verhees - ter 
andere zijde - zijn onderling overeengekomen betreffende het onderhoud van Jenneken en 
Joostken, onmondige kinderen van wijlen Anthonis g.g.m. Mariken Goyaerts. Hendrick voors. 
neemt het onderhoud van de kinderen op zich en dat voor de "blayinge" (opbrengsten van het 
land) van het kindsdeel van de goederen door wijlen hun vader achtergelaten. Deze goederen 
stelt Walraven en zijn vrouw direct ter beschikking. "Ende de vruchten aengaende alsnu op de 
goederen zijnde, zal daervan Walraven zijn ploegrecht behouden, zodat Hendrick Janssen een 
geheel vierde gedeelte van de volle schaer sal innebeuren". Bij overlijden van Hendrick - en de 
kinderen zijn nog onmondig - dan zal Walraven de kinderen voor de "blayinge" de goederen 
onderhouden. Enz. enz.

Asten RA 68 fol. 4 06-08-1618

Anna Vermosen - g.g.m. Mr. Jacobs de Villeers verkoopt aan Joost Geraerts
Wagemaeckers:
- groes  gelegen bij Ostaden 2½ l. 7 r.
1-3. Daniel Colen
2. erfgn Pauwels Loyen e.a.
4. Laureyns Willems
Zoals zij deze goederen op 23-7-1618 heeft verkregen.
Marge: 13-9-1630 - Marie - weduwe Joost Gerart Wagemaeckers heeft de erfgn
Anna Vermosen ten volle betaald.
Asten RA 68 fol. 4vo 09-08-1618

Aert Hendricx Verhoeven, mede voor zijn broer, Heer Dierck, verkoopt aan
Jan Peeters Vroyen:
- groes/hei - met het huis daarop - te Heusden    12 l. 11 r.
1. de Heer van Asten
2-3-4. de gemeente
Zoals verkopers het hebben verkregen van de gemeente.
Asten RA 68 fol. 5vo 09-08-1618

Aert Gielis verkoopt aan Jan Peeters Vroyen:
- heiland  gelegen te Heusden         5 l. 31 r. 7 v.
 1. de straat    2 de gemeente
3. de goederen van Jan Peeters Vroyen - heden verkregen
 4. Jan Jan VrientssenAsten RA 68 fol. 5vo 13-08-1618

Jan Dries van Weert - g.m. Heylken, dr Mathijs Weelen verkoopt aan Anthonis Canters:
- een rente van 8 "mauwer" rogge/jr - te betalen met 13 gl./jr - t.b.v. het
Corpus van Asten - brieven d.d. 20-12-1577.



Verkoper en zijn vrouw hebben de rente bij hun huwelijk verkregen.
 Asten RA 68 fol. 6 17-08-1618

Wilbort Jan Celens verkoopt aan Gielis Jan Willems:
- een loschijns van 9 gl./jr    ( 150,- à 6,33%)
Te lossen: 20-8-1619 enz.
Onderpand:
- Heerdstad, het huis daarop staande, hof enz. - te Heusden - in de Behelp
 3½ l.
1-3. Gielis Ceelen van Bussel
2. Joostken Weren Jan int Behelp
4. de straat
- hooibeemd t.p.voors.  4½ l.
1. Jan Jan van Gerwen
2. Jan Goyaerts
3. Gielis Celen
4. de Aa
- groesveld gelegen bij 't huys 3½ l.
 1-2-3-4. de gemeente
Belast met: een sister rogge/jr aan Heylken Francken.
- 25 st./jr aan de Custerye.
- 7 st./jr grondcijns. 
Asten RA 68 fol. 7 17-8-1618

Thijs Mathijssen verkoopt aan Andries Thomas:
hooibeemd   in de Haseldonck 2½ l. 11 r. 9 v.
1. Laureys Willems
2. Anthonis Goyaerts
3. de Aa
4. Jan Celen - naest de vonder aldaer
Verkoper aangekomen bij koop - d.d. 23-7-1618.
Asten RA 68 fol. 7vo 17-08-1618

Thijs Mathijssen heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Andries Thomas:
- land  't Simmeken - ontrent de Wolsbergen  1 l.
1. Jacop Slaets
2. de weg
3. Hendrick Otto van Swamen
4. Geeraerts Diercx
Asten RA 68 fol. 8 17-08-1618

Andries Thomas heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Thijs Mathijssen:
- land  in de Wolsbergen  1 l.
1. Thijs Mathijssen
2. de weg
3. Geef Driessen
4. de straatAsten RA 68 fol. 8vo 22-08-1618



Jan Maes van Hoeffs verkoopt aan Bruysten Isebouts:
- hooiveld achter den Dijck  3 l.
1. erfgn Willem Aert Goyaerts
2. Mr. Jan Hendricx - schoolmeester
3. Sommersche Aa
4. erfgn Mr. Jan Verdijseldonck
Asten RA 68 fol. 8vo 23-8-1618
Francois van Rut, schepen, verkoopt aan Jan Maes van Hoefs:
- groes int Laerbroeck 1 l. 47 r. 8 v.
1. Anthonis Verhindert
2-3. Jan Thonis van Mierlo
Verkoper aangekomen van de gemeente - d.d. 30-5-1618.
Hij verkoopt aan Hendrick Willem Mathijssen:
- hooibeemd op den Beeckcant
1. Thijs Mathijssen
2. Lambert Claessen
3. de koper
4. de Beeck
Belast met: 1 mauwer rogge/jr aan O.L.V.-altaar, 3 vat rogge/jr aan St. Anna-altaar te Helmont - 
uit een mauwer rogge waarvan Jan Aerts van de Cruys één sester betaald en Jan Everts te 
Vlierden één vat, ½ kan wijn/jr aan de Kerk te Asten.
De koper stelt als borg:
- een heerdstadt, met het huis daarop, grond, hof etc. geheten: int Sant gelegen: aan de Diesdonck 
groot ca. 1 mudsaet
1. de gemeente
2. aan de Beke
3. Thijs Mathijssen
4. Jan Swertkens
Asten RA 68 fol. 10vo 23-08-1618

Hendrick Willem Mathijssen is schuldig aan Francois Verrut - betreffende
voorgaande koop -  100,- à 6½%).
Marge: Gelost - 30-9-1618                  het merck voors. Frans.
Asten RA 68 fol. 10vo 23-08-1618

Francois Verrut verkoopt aan Anthonis Dries Reynders:
- groes  in de Colcht
1. Geraerts Vermeulen
2. Francois Verrut
3. Anthonis Dries Reynders
4. Reynder Peeter Nouwen
- land  in de Geldre
1. Aert Hendricx
2. Anthonis Dries Reynders
3. de gemeente
4. Andries Reynders e.a.
Belast met: 1 mud rogge/jr of 3½ gl/jr aan het Convent v. Ommel.
- 9 vat rogge/jr a. d. H. Geest van Helmont.



De verkoper zal het recht behouden om een "erffwech" te benutten door
Boessensvelt toebehorende aan de koper om te komen op zijn goederen aan den
Bosscherdijck.
De koper stelt als borg:
- twee beemden - gelegen neffen den Bosscherdijck.
Asten RA 68 fol. 11vo 30-08-1618

Joost Willems van Huchten verkoopt aan Heer Aert Goyaerts van Aecken, priester
- een loschijns van 9 gl. 7½ st./jr    ( 150,- à 6¼%)
Onderpand:
- een heerdstadt, met huis en schuur daarop staande, grond, hof, boomgaard
enz.  aen de Molendijck 10 l.
1. Jacob van de Cruyce
2. de gemeente
3. Andries Reynders e.a.
- beemd  bij de Slachmolen 14 l.
1-2. Jacobs van de Cruyce
3. aen de Molenbempt - van het
Convent van Bynderen
4. de Aa
- beemd  den Poetbempt   5 l.
1. Willems van den Berch
2. Convent van Bynderen
3. Jan Aelberts
4. de gemeente
- hooibeemd in den Vuytvanck   2½ l.
1. Anthonis Hendricx
2. Jan van Huchten
3-4. Andries Reynders
Belast met: ontrent tien gl/jr.
Asten RA 68 fol. 13 30-08-1618

Jan Maes van Hoeffs verklaart "dat sijne voorouders boven memorie van men-
schen, altijdt hebben gegewen ende betaaldt aenden Rectoer van den Aultaer
van de H. Cruyce in de Kercke tot Lierop":
- 3 malder rogge/jr.
En dat hij heeft gezien en geweten dat zijn ouders deze 3 malder altijd heb-
ben betaald met  4,50.
Na het overlijden van zijn ouders heeft hij ook steeds betaald met  4,50 -
soms 10 stuiver meer soms 10 stuiver minder.
Asten RA 68 fol. 13vo 12-09-1618

Mathijs Theuwens verkoopt aan Jan Joachims:
- een heiveld aen de Leensel
1. Frans Jan Stricken e.a.
2. de gemeente
3. het Convent van Bynderen
4. Mathijs Theuwens en de gemeente



Getekend en afgepaald door partijen en zoals verkoper, het heden, van de ge-
meente heeft verkregen.
Asten RA 68 fol. 14 13-09-1618

- Aert Willem  's Berckers - mede voor -
- Lijsken - weduwe Marcelis Aert Lemmens - waarmede de ontvanger tevreden was.
"In extinctie, cassatie en doodinge" van de belofte van  200,-.
- d.d. 25-5-1578 - Asten.
Hij verkoopt aan Daniel Frans Colen - als momboir van Heylken - weduwe Hen-
drick Custers:
- een loschijns van 12 gl./jr.
Onderpand:
- heerdstadt, met het huis daarop staande, grond, hof enz. - aen den Bosch.
1. Marcelis Peter Jacobs
2. Jan Aerts van de Cruyce
3. de straat
4. Frans van Rut
- land  den Voortecker  5 l.
1-2. Frans van Rut
3. erfgn Aert Philips
- land  int Ven   1½ l.
1. Anthonis Canters
2. erfgn Aert de Bercker
3. Jan Peter Willems
4. Mathijs van Ghoor e.a.
- groes  t.p.voors.  3½ l.
1-3. erfgn Aert Phlipssen
2. erfgn Aert de Bercker
3. Hr. Geraert van Brey
- groes  t.p.voors.  3½ l.
1-3. erfgn Aert Phlipssen
2. erfgn Herman Celen
4. de Aa - tussen Asten en Vlierden
Belast met: 3 gl./jr uit het huis.
Marge: 13-3-1641 - De erfgn van wijlen Heylken Hendrick Custers - t.w.: Peter Hanrick Jacops, 
Anthonis [Roymans] en Peter Aerts - stemmen toe in cassatie. Zie brief van W. Idelet, secretaris 
te Someren.

Asten RA 68 fol. 15vo 05-10-1618
Marcelis Willems van Ayen - g.m. Diercxken, dr Diercx Geerts.
Zij testeren:
- begraven worden in gewijde aarde, op die plaats die de langstlevende kiezen
zal.
-  1,- aan den H. Geest en de Kerk alhier.
-  0,50 aan O.L.Vrouwe te Ommel.
-  2,- elk aan zijn vader en haar moeder.
-  1,- elk aan hun broeders en zusters.



- de l.l. aanvaard alle goederen en schulden, om daarmee naar vrije keus te
handelen - met die restrictie nochtans:
" dat de gecontyvesteerde goederen naer hender beyder doot oneren, bij faulte
van kinderen, sullen hebben twee sijden, oyck dat sij testatrice alleen sal
hebben de bladinghe van 'd erffelijcke hem testateur van zijne moederen toe-
gecomen ende in tijde van noode ongehouwt blijven, seselve sal mogen beswa-
ren oft vercoopen en 't surplus naer haeren doot sal weerkeeren naerden
tronck waervan het gecomen is.
Enz. enz.
Asten RA 68 fol. 17 19-10-1618

Laureys Hendricks verkoopt aan Gevaert Gijsberts:
- land  den Creynsteert  2 l. 5 ½ r.
1-3. erfgn Hendrick Stricken
2. erfgn Joachim Schalvogels e.a.
4. Hendrick Laureyssen
Het stuk land is kennelijk gedeeld uit een groter stuk - zie schepenakte - d.d. NN.
Er is recht van "wegen" voor dit stuk, over de goederen der erfgenamen Schalvogels.
Asten RA 68 fol. 17vo 19-10-1618

Peter Joost Willems heeft enige jaren geleden geleend aan Jan Jan Vrientssen, toen borgemeester 
van Asten: "sekere sijne goederen ende erffenisse binnen As-
ten gelegen ende daerop bekent ende gehypotyzeert - een jaerlijcxe rente van
 24,50 in den naem van Asten aen Goyaert de Weer tot Shertogenbossche".
Deze rente is bij de "smaeldeylinghe" van de dorpsschulden afgegeven aan de comparanten:
- Dierck en Michiel, zonen Frans Diercx van de Cruyce - en
- Dierck Merttens - g.m. Aelken - alsmede
- Jacop Willems en Aert Hendricx.
De tijd van de lening is geexpireerd, zodat de goederen van de rente ontlast zouden moeten 
worden.
De lening wordt echter voor den tijd van 6 jaar verlengd.
Enz. enz.
Asten RA 68 fol. 19 19-1-1618

Jan Daniel Goyaerts beloofd 8 vat roggejr uit een meerdere pacht die Dierck Jan
Celen uit zijn goederen is geldende aan Mathijs Thijssen.
Zo te betalen dat Dierck Peeter Celen daarvan ontlast blijft. Evenals de goederen van Hendrick, 
Peeter en Lijnken Mathijssen, zijn behuwde broeders en zuster, waarvoor hij zich sterk maakt.
En dat ten respecte van dat den "belover" in de koop door het met voors.
Dierck en Isebout Joosten - d.d. 16-5-1618 tegen de kinderen en erfgenamen Brants alhier 
gedaan.
Naschrift: Isebout Joosten beloofd Dierck Peeter Celen aan Thijs Mathijssen jaarlijks af te doen 
voor 4 vat rogge - zie 16-5-1618.
Enz. enz.
Asten RA 68 fol. 20 22-10-1618

Mathijs Aerts van den Berch verkoopt aan Anthonis Jan Anssems:
- erff, waarop eertijds een huis gestaan heeft - in de Steegden



1. erfgn Catelijne Roeffs
2. erfgn Peeter Gielens
3. Jacop Peter Slaets
4. de straat
Verkoper aangekomen van Hend. Joachims.

Asten RA 68 fol. 20vo 22-10-1618
Anthonis Jan Anssems verkoopt aan Glaudi Ideleth, schout:
- erffs off hofstad, waarop eertijds een huis gestaan heeft, in den Steegden.
1. erfgn Catlijne Roeffs
2. erfgn Peeter Gielens
3. Jacop Phlip Thijs -- (zie vorige akte) 
4. de straat
Op heden verkregen van Mathijs Aerts van den Berch.
 Koopsom:  71,- te betalen voor Asten "merct" a.s.
Asten RA 68 fol. 21 22-10-1618

Mathijs Aertssen van den Berch is schuldig aan Anthonis Jan Anssems  18,-.
Bij "faulte" van dien zal Anthonis nog meten een ½ l. hooiland naast het hooi-
land.
Asten RA 68 fol. 21 25-10-1618

Willem Anthonis Celen heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Joost Geraert
Wagemaeckers:
- land  op de Braecken - ontrent de Molen
2½ l. 3½ r. 8 v.
1. Evert Everts Verlinden
2. Willem Thonis Geerts
3. de Molenwegh
4. de weg van Asten naar Helmont
Verkoper aangekomen 24 dezer volgens brieven daarvan zijnde.
Asten RA 68 fol. 21vo 25-10-1618

Joost Geeraerts Wagemaeckers heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Willem
Anthonis Celen:
- land  achter de Molen
1. Willem A. Celen
2. Reynder Gielis
3. Jan Maes van Hoef
4. den Molenwech
Verkoper aangekomen "in diversche reysen" volgens schepenbrieven daarvan zijnde.

Asten RA 68 fol. 22 30-10-1618
Isebout Peter Slaets verkoopt aan Jan Thijs Phlipssen, zijn deel, in de goederen van wijlen zijn 
ouders. M.u.v. zijn portie in den "bogaard" hetwelk naar Willem, zijn broeder, gaat. Belast met 2 
mud rogge/jr ( 6,-/jr) aan het Klooster te Ommel - dit uit de gehele goederen. Koopsom:  



200,- tegen de penning xvi. Marge: Dese tweehondert gulden metten intrest vandien sijn beth. 
aen Ysebout Slaets, nu Joannes genaempt, bij de Paters van de Jesuiten woonende tot Mechelen, 
volgens de quitan. in date 2 may l.l. - Ondertek. Joes van den Kerckhove, procuratoir alhier, bij 
Willem Slaets overgelevert. Actum: 2-9-1623.

Asten RA 68 fol. 23 30-10-1618
Glaudius Ideleth, Jan Hendricks en Willem Janssen van den Berch zijn samen schuldig aan 
Anthonis Hendrick Canters  300,-.

Asten RA 68 fol. 23vo 02-11-1618
Geef Maes Driessen heeft in "instinctie ende cassatie" van een ½ mud rogge/jr overgegeven aan 
Geuaert Driessen:
- groes  in de Molenschouwe 2 l. 3 cops.
1. Geef Maes Driessen
2. Peter Phlips Voermans
3. de Heeren van Asten
4. de gemeente
Asten RA 68 fol. 24 12-11-1618

Dierck Berttens van Kessel beloofd te betalen 4 vat rogge/jr als Mertte Celen
heeft betaald aan den H. Geest te Asten uit:
- land  in de Dullencamp
Dierck heeft de gelden ontvangen van Mertten.
Asten RA 68 fol. 24vo 19-11-1618

Phlips Jan Peters verkoopt aan Jan, zijn broeder:
- land  op Braessel  1 l.
1. Hendrick Heynen
2. Aert Hendricx
3. den hoogen Eusselen
4. den Braesselschenpat.
Asten RA 68 fol. 25 19-11-1618

Mr. Peeter Claus, zoon van Jan Peeter Claus, verkoopt aan Phlips, zijn broe-
der, zijn deel in de goederen van wijlen hun ouders.
Koopsom:  53,- Lichtmis ek.
  53,- Pinxteren ek.

Asten RA 68 fol. 25vo 22-11-1618
Daniel Goyaerts van Bussel heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Aert Hendricx:
- groes  tot Onstaden  1 l.
1-3. de verkoper
2. Jan Diepenbeecx
4. de straat
De verkrijger draagt over:



- land  tot Onstaden  3 cops.
1-3  de ontvanger
2. Jr. Wouter van Beke
4. Jan Diepenbeecx

Asten RA 68 fol. 26 23-11-1618
Thielen Anthonis Verrijt beloofd te betalen 3 gl. 5 st./jr als Frans Verrijt,
zijn broeder, schepen, tot nu toe betaald heeft vanwege een huis door hem d.d.
9-3-1616 gekocht.
Betaling is t.b.v. Joost Rommen.
Asten RA 68 fol. 26 10-12-1618

Dionijs, Jan, Willem en Dionijs kinderen van wijlen Peeter Dionijs en Peeter,
zoon Hendricx, hun broeder.
De laatste Dionijs mede voor Lijsken, zijn zuster.
Zij verkopen aan Geeraert Diercx:
- een cijns van  3,-/jr. volgens brief die zij den ontvanger overhandigd heb-
en achtergelaten door hun ouders.
Achterstand in aflossing is 4½ jaar.
Asten RA 68 fol. 27vo 10-12-1618

Jenneke - weduwe Dierck Hendrick Lucas geeft te kennen dat door wijlen haar
man, in belening ontvangen is geweest van Peeter Merttens, hier ook present en
evenzo verklarende:
- land      1 l.
 Beleensom:  50,-.
Peeter kan de 1 l. terugontvangen tegen  50,- + de kosten van adverteren.

Asten RA 68 fol. 27vo 10-12-1618
- Lukas, zn wijlen Hendrick Lucas van Brey - en
- Jutken van Hoebraecken - gehuysschen - (gehuwd of huisgenoot ?) met Jenneke, weduwe 
Dierck Hendricks die broeder was van voors. Lucas, geass. met Peeter Jan Bruysten, president 
van Vlierden.
Zij verklaren dat op 12-5-1612 een scheiding en deling gemaakt is met Mariken, hun zuster, van 
de goederen van hun ouders, gelegen aan den Dijck. Dat met deze deling wijlen Dierck 
Hendricks van Brey - nu Jenneken, dr Aerts Verhese, zijn weduwe, met haar kinderen ten deel 
was gevallen:
- het woonhuis, schop en dries aan het einde daarvan gelegen
1. Jacop Jan Thijssen
2. de wederdeler - Lucas
- die cleyne Bocht neffen het goet tot Hoebraecken
1-2. Lucas voors.
- den Wittenacker
1. Goert Phlips
2. Mathijs Franssen
3. Anthonis Peeters
4. Dierck Jan Peeters



- den grooten Bocht 2 l. hiervan incl. de weg.
1. [        ]
2-3. Lucas voors.
4. Martten Celen
- het Hoocheussel - neven die hoeve tot Hoebraecken
1-2. Lucas voors.
3-4. Jenneke Aerts Verhese
- den Coolenbempt
1. Anthonis Peeters
2. Lucas voors. en Willem Peeter Slaets
3. Jenneke Aerts Verhese
4. de Aa
- het Hurcxken - gelegen op de Aa - teynen Willem Marcelis van Ayen en Jan Corstiaens.
Overeengekomen is dat het voors. lot moet dragen:
- de helft van de pacht van 5 mud rogge/jr t.l.v. de goederen gelegen te Lierop en in 1612 
toebedeeld aan, nu, wijlen Meriken, hun zuster, jonge dochter.  Deze goederen blijven 
ongescheiden en ongedeeld en tot ½ - ½ profijt. Enz. enz.
- Er is nog sprake van "een eyckenhout int Kempken" en "twee eyckenhouten tegen den 
Hegecker".
Met de voors. deling is ten deel gevallen aan Lucas Hendricx:
- de schuur, schaapskooi, dries en hof.
1. Peeter Merttens
2. Jenneke - weduwe Aert Verhese
- den Hegecker
1. Dierck Jan Peeters
2. Hendrick Isebouts
3. Goert Phlipssen
4. de gemeente
- een campken 
1. de hoeve tot Hoebraecken
2. Peeter Martens
3-4. weduwe Jenneke A. Verhese
- de groote Bocht de rest hiervan
1. Jacop Jan Tijs
2. Jenneke - weduwe A. Verhese
3. Peeter Merttens
4. den Kerckenbempt - alhier.
- een eussel
1. Dierck Jan Peeters
2. Dierck Peeter Verschueren
3. Isebout Joosten
4. de Aa
- het cleiner Campke
1. Peeter Marttens
2-3. weduwe Jenneke A. Verhese
Dit lot is belast met: 10 vat rogge/jr aan Jr. Jegers te Roy, 3 gl/jr aan de erfgn Jacop 
Verboerdonck.
Met de goederen te Lierop, van wijlen Meriken, wordt gehandeld als voors. d.w.z. lasten - baten 



½ - ½.
Asten RA 68 fol. 30 29-12-1618
Jacop Bure, voor zichzelf en voor zijn kinderen - Phileppote, Gommer en Mayken
"bij hem behouden van wijlen Tanneken Frans Michiels dochter zijne huysvrouwe
daer moeder aff was Marie, dochtere Hendrick Stricken".
In voldoening van de koop tegen hem en zijn vrouw - d.d. 1-10-1616 - gedaan.
Hij verkoopt aan Michiel Fransen, zijn zwager:
- de helft van 1/5e deel der erfelijke goederen van wijlen zijn vrouw, door
haar grootouders achtergelaten.
Belast met: 12 gl./jr te Antwerpen.   ( 200,- à 6%)
Overeengekomen is dat als de kinderen mondig geworden zijn zij de goederen
weer terug kunnen ontvangen en de rente weer op zich nemen. Asten RA 68 fol. 31vo 22-11-
1618

Luytken, dr Jan Verdijsseldonck - geass. met Anthonis Thonis Geertssen -
verkoopt aan Geldolph Gielis voor  55,-:
- hooibeemd in de Haeseldonck
1. Thijs Mathijssen
2. Geldolph Gielis
3. de cromme Aa - comende van de Slote aff
4. Thomas Dries Berttens
Conditie: Met recht van terugkoop binnen twee jaar.
Asten RA 69 fol 2 03-01-1619
Wij Michiel Colen, Jan Hendricx en Jan van Rest, schepenen van Asten, doen
weten dat voor is gecompareert Jan Joosten van Lierop welke schuldig is
aan Jan Peeters Vroyen  75,-.
Te lossen: St. Jansmisse e.k. en dat boven de rente van 12 gl. 10 st. ter
voldoening van een koop, heden gedaan.
Asten RA 69 fol. 2vo 03-01-1619

Mr. Jan Hendrick Gelissen verkoopt aan Heer Dierck Peeters, priester:
- een loschijns van 6 gl. 10 st/jr.
Onderpand:
- hooibeemd in de Haseldonck
1. Jan Marcelissen
2-3. Peeter Janssen van Hoebraecken
4. de Aa
De verkoper is de cijns aangekomen - d.d. 28-9-1615.
Asten RA 69 fol. 3 03-01-1619

Jan Claessen en Aert Hendricx beloven Jan van Rest en de erfgn Joost Verlinden
kost- en schadeloos te houden van een rente van  14,-/jr. Welke rente zij,
namens het Corpus van Asten, bij Mariken - weduwe Bouwen Janssen hebben afge-
sloten.
Asten RA 69 fol. 3 14-01-1619

Jan Janssen van Gemert - g.m. Jenneke, dr wijlen Lambert Verrijt - haar moeder
was Jenneke Jan Jacobsdochter.



Hij verkoopt aan Jan Lamberts Verrijt, zijn zwager, het deel in de goederen hem namens zijn 
vrouw ouders aangekomen. Naschrift: Overeengekomen is dat St. Jan e.k. en St. Andries e.k. elk 
 50,-worden betaald.

Asten RA 69 fol. 3vo 15-01-1619
Cornelis Andriessen verkoopt aan Jan Jan Celen:
- land  aen den Dijck - bij Bussel  2½ l.
1. Anthonis Dries
2. Willem Frans Willems
3. Lenaert Marcelis

Asten RA 69 fol. 4 28-01-1619
Aert Janssen de Becker te [Yerssel] verkoopt aan Dierck en Michiel Franssen, gebroeders, met 
Dierck Merttens, hun zwager, zijn gedeelte in de goederen hem
door zijn vader nagelaten.
De goederen zijn gelegen aen den Bosch onder Ommel.
Asten RA 69 fol. 4vo 28-01-1619

Peeter Dierck Gielens verkoopt aan Daniel Colen en Gelden Gielis, als kerkmees-
ters van Asten:
- een loschijns van 3 gl. 15 st./jr  ( 62,50 à 5%)
Onderpand:
- land  int Lielder  6 l.
1. Jan Dierck Tielens
2. erfgn Tielen Dierck Tielens
3. Jan Jan Driessen Schepers

Asten RA 69 fol. 5 (28-01-1619) fictief.
- Henrick Isebouts - g.m. Jenneke,
- Willem Franssen - g.m. Peerken,
- Dierck Jan Peeters en Daniel van Bussel als momboiren van Lijsken Diercx g.g.m. Goyaert - en 
haar onmondige kinderen m.n. Goyaert en Metken. 
Allen kinderen van wijlen Willem Goyaerts. Zij verdelen de nagelaten goederen - aen de Dijck te 
Bussel.
1e lot: Willem Franssen
- het bakhuis met turfschop en halve varkenskooi - enz. enz.
2e lot: Lijske en haar kinderen
- het woonhuis - enz. enz.
3e lot: Henrick Isbet Jacops
- de schaapskooi - enz. enz.
 Opmerking: Bovenstaande akte is deels concept.

Asten RA 145  07-02-1619   Ook: R 69  fol. 11    01-03-1619
Dierck Jan Peters en Daniel van Bussel - als momboiren van Lijsken Diercx weduwe Goyaert 



Willem Goyaerts en haar kinderen - willen verkopen. "Huybrecht en Joost Goris van Bussel, 
naest gebueren van de weduwe, die welcke hebben verclaert ende op henne mannen-waerheyt 
geaffirmeert dat de vercooping nutter gedaen is dan gelaeten te worden" Dit vanwege de hoge 
lasten. De goederen welke haar en haar kinderen bij scheiding en deling - d.d. 3-1-1614 voor 
schepenen alhier zijn toegevallen en op heden vernieuwd. Zijnde:
- een "heerdstadt metten huysse daerop staende" met bijbehorende landerijen, weien, hei enz. - 
gelegen aen de Dijck - op Bussel        50 l. Zonder aan de maat gebonden te willen zijn.
De goederen zijn belast met:
- 21 gl. aan Joost Goyaerts van Bussel.
- 2 gl. 10 st. aan Peeter Joosten te Helmont.
- 2 gl. 15 st. aan Jan Baecx te Helmont.
- 4 gl. aan Jielis Hoeck.
- 10 gl. 10 st. aan Catharina Leemputten te 's Bosch.
- 13 gl. aan Anthonis - in de Swaen - te Helmont.
- 3 mud rogge te 's Bosch - Astense maat - hier te leveren.
- 2 mud rogge aan Fredrick Heeren te 's Bosch -  4,50/mud.
- 1 malder rogge aan Geraerdt van de Wiel.
- 2 mud rogge aan Maria Evers te [Driel].
- 1 sester rogge aan de Pastorije alhier
- 20 st. grondcijns aan den Heer v. Asten - uit het gehele goed.
- [    ]vat rogge aan de Kerk alhier.
Op 7-2-1619 is "nae vuytgaen van de keersse" Huybrecht Diepenbeecx voor  231,- en 100 
slagen (iedere slag 2 gulden - half/half) koper gebleven.

Asten RA 69 fol. 8 20-02-1619
Bernaert van Merode, Heer van Asten, verkoopt aan Phlips Phlipssen Aben:
- "eene heerdstadt metten huyssen ende schuere, landerijen, weyen, bempden"
enz. - geheten: de Wijer
1-3. de gemeente
2. de waterlaet
3. den Hoeffschendijck
Marge: Op 1-10-1619 heeft Phlips Aben de koop weer terug gegeven.
Asten RA 69 fol. 8 25-02-1619

Geeraerdt Hendricx verkoopt aan Heer en Meester Dierck van Zeylberch, priester
des Convents van Marienschoet alhier - t.b.v. dit Convent:
- loscijns van 6 gl. 6 st./jr  ( 100,- à 6,3%)
Onderpand:
- een "heerdstadt" met het huis daarop staande, grond, hof en alle toebehoren
te Ommel
1-3. het Convent
2. de straat
4. Geeraert Hendricx met Jan Dries Achterbosch
- land  op de Stockeckers
1. de goederen van het Convent
2-3. Jan Peter Willems
4. Jan Janssen van de Ghoor



Asten RA 69 fol. 8vo 25-02-1619

Jacop Willems van de Cruyce verkoopt aan Geeraert Hendricx Vermuelen:
- heiveld  int Rouwven
1. de koper
2. Emken, dr Thonis Heymhens
3. erfgn Frans Diercx van de Cruyce
4. de gemeente
Asten RA 69 fol. 9 25-02-1619

Huybrecht Daniels - g.m. Hendricxke, dr wijlen Willem Belmakers verkoopt aan
Hendrick Bernaerts zijn deel in de nagelaten goederen (binnen Asten gelegen)
van wijlen zijn schoonvader. Hem bij deling aangekomen.
Asten RA 69 fol. 9vo 25-02-1619

Jan Anthonis Joosten verkoopt aan Jacop Hendricx:
- groes  int Laerbroeck             2 l.
1. Jan Anthonis Joosten
2. Jan Anthonis Marcelissen
3. 't Broeck
4. de koperR 69 fol. 9vo 25-02-1619

Jacop Hendricx verkoopt aan Willem Anthonis:
- groes  int Laerbroeck  2 l.
1. Jan Anthonis Joosten
2. Jan Anthonis Marcelissen
3. 't Broeck
4. de verkoper
- land  op de Braecke - aen de Molen  2 l. 11 r. 2½ v.
1. Mathijs Janssen van de Zande
2. de wegen
3. de gemeente
Marge: 9-4-1620 is de koop ongedaan gemaakt
          Het teecken       Willem Anthonis.
Asten RA 69 fol. 10 19-02-1619

Niclaes Alberts en Daniel Jan Daniels bekennen, dat zij bij akkoord, gemaakt
d.d. 9-3-1618, door Peter Coecx en Pauwels Colen ten volle voldaan zijn van
een rente van 6 gl./jr.
Asten RA 69 fol. 10 27-02-1619

Jan Joachims verkoopt aan Mathijs Teeuwen:
- een loscijns van 36 gl. 9 st./jr   ( 583,20)
Onderpand:
- heiveld/groes in de Leensel  58 l.
 1. Frans Jan Hendrick Stricken
2-3. de gemeente
4. Mathijs Teeuwen



- "heerdtstadt" met huis, grond en hof gelegen aen de Haege
                    51½ l. 15½ r.
1-3. de goederen van de Vrouwe van Lyessel
2. de gemeente
4. aen de Haege
- land  in de Leemcuylen  31 l.
1-3. de gemeente
2. de Haege
4. Mathijs Sluyters

Asten RA 69 fol. 10vo 01-03-1619
Hendrick Lenaerts zegt toe dat hij de  6,-/jr die hij tot nu toe samen heeft betaald met Hendrick 
Peeters aan de erfgenamen Ruth Steevens in den vervolge alleen zal dragen.

Asten RA 69 fol. 11 01-03-1619    Ook: R 145     07-02-1619
Dierck Jan Peters en Daniel van Bussel - als momboiren van Lijsken Diercx weduwe Goyaert 
Willem Goyaerts en haar onmondige kinderen m.n. Goyaert en Metken, verkopen:
- een "heerdstadt" met het huis daarop staande, grond, hof en halve "verkenskoye" gelegen aan 
den Dijck - te Bussel - met land, wei, hei en ander toebehorende 50 l. (Niet gehouden aan de 
maten; den ontvanger genoegzaam bekend, zo hij zegt.) De goederen zijn hun ten deel gevallen 
bij deling ultimo januari 1619 als erfgenamen van wijlen Willem Goyaerts.   Koopsom:  250,- 
met intrest.

Asten RA 69 fol. 11vo 05-03-1619
Cornelis Jan Willemssen verkoopt aan Gerart Diercx land  in de Pas   1 l. 4 r.
1. St. Jorisaultair
2. erfgn Heer Reynout van Brederode
3. Marten Maes
4. Mathijs Aerts van den Berch

R 69      fol. 12      05-03-1619

Lenaert Ckaessen - g.m. Aelken Diercx verkoopt aan Laureys Peeters al zijn goe-
deren gelegen in de Wolsberch en hem via zijn vrouw aangekomen t.w.:
- huis, hof, landerijen enz.
Naschrift: Onleesbaar - gaat over rentebrief van 12,50 gulden/jr.
  - d.d. 2-2-1577
Asten RA 69 fol. 12 07-03-1619

Jan Peeter Dries verkoopt aan Hendrick Willem Hurcmans:
- een losrente van  12,-/jr   ( 200,- à 6%)
Onderpand:
- een "heerdstadt" met een huis daarop te Omel
1. Anthonis Canters
2. Jacop Aerts van de Cruys



3. Heer Geraert van Brey
4. de straat
- groes  het Ullant
1. Anthonis Canters
2. erfgn Joost Verheyen
3. de Aa
4. Peeter Dries
- land  op die Aa
1. Jacop Aerts v.d. Cruys
2. de weg
3-4. Frans Thonis VerrijtAsten RA 69 fol. 12vo 08-03-1619

Hendrick Aert Mathijssen verkoopt aan Gelden Jielis, kerkmeester te Asten,
- t.b.v. die Kerk:
- een jaarcijns van 2,-.
Onderpand:
- hooibeemd            in de Steeghden           3½ l.
1. [   ] Peter Michiels van de Cruys
3. de straat   
2. erfgn Joachim Schalvogels
4. Thonis Thonis Verhindert e.a.
Marge: Deze rente is gelost door Anthonis Canters aan Gelden Gielis en [Hendrik] Hendricx - 
kerkmeesters - d.d. 10-6-1625.

Asten RA 69 fol. 13  11-3-1619
Thomas Adriaens heeft in voldoeninge van het "waerschap" (borgstelling) bij hem te geloven aan 
Joost Willemsen in het transporteren van zekere goederen te Vlierden gelegen - gestelt tot 
"weirpandt":
- land op de Lochten 6 l.
1. Dries Verschueren
2-3. Stijn Denen
4. Goossen de Smet
- groes int Root 8 l.
1. Joost Tielen
2. Lambert Hendricx e.a.
3. de straat
4. Dries Thomas
Opmerking: Er is nog sprake van: Marcelis - den broeder van Thomas.
Asten RA 69 fol. 15vo 11-03-1619

Aert Hendriks van den Eynde - g.m. Metken.
Zij verkopen aan Heer en Meester Dierck van de Zeylberch, priester in het
Convent van Marienschoot te Ommel - t.b.v. dit Convent:
- land  op de hoge Loo
1. Joosten Jans
2. erfgn Geef Hendr. v.d. Eynde
3. Laureys Willem Thijssen



4. de weg

Asten RA 69 fol. 15vo 13-03-1619
Hendrick Aert Mathijssen verkoopt aan Anthonis Thonis Verhindert land  op de Lochte
1. Glaudius Ideleth
2. de koper
3. Jan Hendrik Mennen
4. Peter Ceel Peters - als sij seyde.
Asten RA 69 fol. 16 13-03-1619

Jan Geerts - g.m. Jenneken - weduwe Frans Diercxen van de Cruyce.
Zij verkopen aan Dierck en Michiel, kinderen van Frans Diercx en Jenneke,
mede tot profijt van de andere kinderen uit de voors. "bedde" het deel in de
goederen waarin Frans Diercx deelhebber was - t.w.:
- een "heerdstadt" met huis, grond, hof en land - aen den Bosch.

R 69 fol. 15  19-03-1619

Hendrick Jan Deckers verkoopt aan Willem Anthonis:
- een "heerdstadt" met huis daarop, grond, hof etc. - int Dorp.
1-3. erfgn Thonis Joost Mennen
2. de straat
4. Aert Hendricx en de voors. erfgn
De goederen zijn de verkoper aangekomen van Wouter Janssen en zijn kinderen
- bij transport d.d. 25-2-1613 - schepenen Asten.
Belast met: 1 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
- 2 vat rogge/jr aan O.L.V.-aultair in de Kerk van Asten.   Asten RA 69 fol. 16vo 05-04-1619

Joost Jan Coecx verkoopt aan Peeter Coecx, zijn broeder:
- hooibeemd op den Diesdonck  3 copsaet
1. de koper
2. Jan Jan Coecx
3. Frans van Bussel
4. de Aa
- land  op den Diesdonck
1. de koper
2. Jan Coecx
3. Pauwels Colen
4. de verkoper
Asten RA 69 fol. 13vo 08-04-1619

- Michiel van Horenbeke - voor zijn deel - en
- Laureyns Hendricx - als momboir van Floris en Jenneke, onmondige kinderen
van Michiel van Horenbeke - en Anneke, zijn eerste vrouw.
Zij verkopen aan Lambrecht Hanssen:
- een "heerdstadt" met een huis daarop staande, grond, hof enz. -
 aen de Kerk van Asten



1. Hendrick Jans
2-3. de verkopers
Belast met:  15,-/jr aan de erfgenamen van wijlen Cornelis van Horenbeke
te 's Bosch.
Zie akte: laatste febr. 1619 - schepenen Asten.
Asten RA 69 fol. 14vo 08-04-1619

Lambert Hanssen verkoopt aan Laureyns Hendricx - als momboir van Floris en
Jenneke, minderj. kinderen van Michiel van Horebeke - en Anneke, zijn eerste
vrouw:
- een loscijns van  12,50/jr   ( 200,- à 6¼%).
Vervaldatum: Beloken Pasen 1620 enz.
Onderpand:
- een "heerdstadt" met het huis daarop, grond, hof enz. - aan de Kerk alhier
1. Hendrick Jans
2. Michiel en kn van Horebeke
- land  op de Heesackers  1½ l.
1. Margriete Schrubbers
2. Antonis Nelen
3. de straat
4. Jan Gelis Smolders
- land  den Raepecker - aent Roet
1. Jan Lamberts
2. Reynder Smolders
3-4. de straat
Belast met:  15,-/jr uit het huis - soo 'dopdrager seyde

Asten RA 69 fol. 16vo 11-04-1619
Jan Celen van Bussel en Dierck Thonis Joosten zijn schuldig aan Jan Jan Everaerts - als 
momboir van de kinderen van zijn broeder [     ] Jan Everaerts - g.g.m. Agnes -  88,- wegens 
gekochte goederen bij de vader der voors. kinderen.

Asten RA 69 fol. 7 11-04-1619
Aert Hendr. Verhoeven verkoopt aan Jan Jan Peeters:
- land  op Braessel  1 l.
1. Lenaert Marcelis
2. Jan Jan Peeters
3. de Keyserstraet
4. een andere weg - "als sey seyden"
Asten RA 69 fol. 17 15-04-1619

Augustijn Peeters - g.m. Margrieta, dr wijlen Frans Diercx van de Cruyce
verkoopt aan Dierck Franssen, zijn zwager:
zijn vrouws deel in de goederen door haar vader achtergelaten - voor één
deel.
En voor een ander deel - door haar moeder en haar tegenwoordige man getrans-



porteert t.w. in:
- huis, land, hei en wei - aan den Bosch.

Asten RA 69  fol. 17vo  18-4-1619
- Dierck en Michiel, zonen wijlen Frans Diercx van de Cruyce - en Jenneke,
- Willem Symons - g.m. Mariken,
- Dierck Merttens - g.m. Aelken,
- Augustijn Peeters - g.m. Margriet,
- Jacop Willems - als "geboren" momboir van Lijneken, Joostken en Jan - onm. kinderen van 
wijlen Frans Diercx van de Cruyce. Jenneke, hun moeder, is nu getrouwd met Jan Geerts. Zij zijn 
te samen voor ¼e deel eigenaar van de nabeschreven goederen. Aert Janssen de Becker te 
Yerssel, namens Aelken, zijn zuster, te Nederwetten, welke voor ¼e deel eigenaar is - procuratie 
- schepenen Nederwetten - d.d. 16-4-1619 - getekend door Peter Jan Vos. Zij verkopen aan 
Peeter Lamberts te Vlierden:
- een "heerdstadt" met het huis daarop staande, land enz. aen den Bosscherdijck te Ommel 3 l.
1. Jan Aerts van de Cruyce
2. Jacop Willems van de Cruyce
3. Marcelis Peter Jacops
4. de straat
Uitgezonderd: den halven erven met de gebonten daerop staende.
Belast met: 13 vat en 1/5e deel van een sester rogge, Astense maat, aan Jan die Becker te 
Helmondt.
- land het Willichstuck - aen den Bosch  2 l.
1. Marcelis P. Jacobs
2. Geeff Bruysten Colen
3. Jan Aerts van de Cruys
4. de gemeente
Belast met: 4 gl. 10 st./jr aan Huybert Hermans te Helmondt.
- land den Heesterberch 3 copsaet
1. Joost Peter Verdijsseldonck
2-3. erfgn Aleyt Heylkens
4. de weg
- land den Breedenecker 3 copsaet
1. Jan Willems van de Cruyce
2. Marcelis Peter Jacobs
3-4. Jan Jan Everaerts
- land den Cromecker 2½ l.
1. Jacop Willems van de Cruyce
2. Joost P. Verdijsseldonck
3. Jan Peeters
4. de weg
Belast met:  125,- aan Goyaert den Weer.
- land/groes/hei 5 l.
1. Frans Verrijt e.a.
2. Geeraert Vermuelen e.a.
3. Jacop W. van de Cruyce
4. Peter Peter Mennen



Belast met: 4 vat - 1 cop rogge/jr aan den H. Geest te Helmondt.
- groes 2 l.
1. Joost P. Verdijsseldonck
2. Marcelis P. Jacobs
3. de Aa
4. Jacop W. v.d. Cruyce
- groes 6½ l.
1. Marcelis P. Jacops
2. Geeff Bruysten Colen
3. Jan Geuaerts
4. Jacop Willem van de Cruyce
Belast met:  208,- aan Goyaert de Weer.
- groes 2 l.
1. Joost P. Verdijsseldonck
2. Marcelis P. Jacops
3. de Aa
4. Jacops W. v.d. Cruyce
- groes 3 l.
1. Frans Verrijt
2. Laureys Willems
3. de Aa
4. Joost P. Verdijseldonck
- groes de Donck
1. Joost P. Verdijsseldonck

2. Frans Verrijt
4. Jan Aerts van de Cruyce
Koopsom:  387,50

Asten RA 69 fol. 19 22-04-1619

Anthonis Canters verkoopt aan Jacop Verdijsseldonck:
- erffenis gelegen 'Taesstappen 7 l. 42½ r.
1. de koper
2-3. de gemeente
4. Anthonis Verrijt
Asten RA 69 fol. 19vo 22-04-1619

Jacop Verdijsseldonck verkoopt aan Anthonis Canters:
- een cijns van 4 gl. 5 st./jr     ( 70,- à 6%)
Onderpand:
- erffenis gelegen 't Aestappen 7 l. 42½ r.
1. de verkoper
2-3. de gemeente
4. Anthonis Verrijt
- een "heerdstadt" met het huis darop staande - te 't Aestappen
1-2. Anthonis Verrijt
3. de straat
4. de Aa



Asten RA 69 fol. 20 22-04-1619

Mariken, dochter Jan Colen van Mierloo - g.g.m. Andries Hendricx - te Haerlem -
geass. met Michiel Colen - testeert:
- al haar "erffelijcke ende haeffelijcke goederen" waar ook gelegen - en
-  330,- , door haar testatrice, tien dagen geleden, op de Weescamer te
Schidam gedaan - met behoorlijke intrest.
Zij vermaakt deze aan: Jan Pauwels,
- Hilleke en Catharina Colen, 
- de kinderen van wijlen Hendrick en Heylken Colen,
haar broeders en zusters.
Elke "staeck" zal na haar dood aan den H. Geest van Mierlo uitreiken - "tot
laeffenise haerder siele" - 25 stuiver. 
Asten RA 69 fol. 20vo 25-04-1619

Aert Hendrick Verhoeven verkoopt aan Dierck Jan Diercx Coppers:
- land  aen Wossel  1 l.
1. de koper
2. Hendrik Hendrik Jacops
3. de Keyserstraet
4. erfgn Mr. Jans Verdijseldonck
Verkoper aangekomen vanwege zijn vrouw.
Asten RA 69 fol. 21 30-04-1619

- Heer Philips Wreyens, pastoor te Meyel,
- Jan Peeters - g.m. Jenneken,
- Mathijs Geldens - g.m. Margareta,
- Michiel Hendricx - g.m. Mariken,
- Anthonis Aerts - g.m. Catharina,
- Jan Hendricx - g.m. Geertruyt - zusters van de Heer Philips.
Allen kinderen van wijlen Peter Jacobs Vreyen - g.m. Margriet.
Zij maken zich ook "sterck" voor de kinderen van:
- Anthonis Aerts - g.g.m. Mariken, haar eerste man.
Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen:
- land  den Enddenpoel  4 l. 24 v.
1. Glaudius Ideleth en Dries Verschueren
2. Dierck Aerts
3. de straat
4. de weg
Belast met: 3 gl./jr aan Bruysten Isebouts.
Zij verkopen aan Phlips Goossens:
- een "heerdstadt" met huis daarop staande, hof en toebehoren -
in het Dorp
1. aan de straat
2. erfgn Anthonis Joost Romers
3. Aert Hendricx
Belast met: 1 vat rogge/jr aan de Vicarye.
- 2 vat rogge/jr aan de Custery.



- 1 malder rogge/jr aan het Convent van Bynderen.
- ½ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- ca. 4 st./jr grondcijns.
Asten RA 69 fol.32 02-05-1619

Catelijn Aerts van Hoebraecken - geass. met Dierck Jan Peeters haar "beboren"
momboir - verkoopt aan Jacop Jan Tijssen:
- hooibeemd aen de Dijck
1. Willem Peeter Slaets c.s.
2. Peeter Merttens
3. de Aa
4. Jacop Jan Tijssen
Binnen twee jaar mag de koop ongedaan worden gemaakt met  100,-

Asten RA 69 fol. 22vo 15-05-1619
Peeter Coecx heeft ontvangen van Jan Thijs Philipssen  50,- ter zake van een gelijke som die 
Lambert Hend. Hanssen t.l.v. Jenneke en Isebout, kinderen van Peeter Slaets was pretenderende 
van opgenomen gelden. 

Asten RA 69 fol. 22vo 17-05-1619
Phlips Goossens verkoopt aan Peeter Ghijsberts, wonende te Heuchten: een cijns van 12 gl. 10 
st./jr.
Onderpand:
- een "heerdstadt" met huis daarop, grond, hof enz. - te Asten.
1-3. de straat
2. erfgn Anthonis Joost Romers
4. Aert Hendricx
- groes  achter Ostaden
1. Willem van Beke
2. kn wijlen Peter Schalvogels
3. erfgn Diercx van Lierop
4. Hendrik Peeters
Belast met: het huis - 1 vat rogge/jr a.d. Vicarye.
- 2 vat rogge/jr a.d. Custerye.
 - ½ vat rogge aan de Kerk van Asten.
- 1 malder rogge/jr a.h. Convent v. Bynderen.
- ca 4 st./jr grondcijns.
Marge: 12-6-1641 - Gelost aan Peter Gijsbers van Heuchten. Asten RA 69 fol. 23 22-05-1619

Peeter Peeter Wagemaeckers verkoopt aan Symon van Bon - zijn kindsdeel -
in de goederen door zijn ouders nagelaten.
De koper zegt toe, om "Sincxten" a.s. aan de verkoper  100,- te betalen.
Aan Joost Geraerts Wagemaeckers te "Sincxten" a.s.  150,-.
Staat te weten dat in de  100,- is begrepen een andere gelofte van [    ]
staande in het boek van wijlen Lambert Verrijt, vice secretaris, die bij deze
wordt "gecasseert en gedoot".



In de  50,- zijn begrepen  25,- vanwege Peeter en Joost Geeraerts Wagemaeckers.
Marge: Willem Anthonissen - g.g.m. Geertruy, dr Joost [     ] Wagemaeckers en
en in die kwaliteit mede-erfgenaam van wijlen Peeter Geeraerts -               Geertruy,s broeder 
enz. enz. heeft de  25,- ontvangen.
 
Het merck des voors.       Willems.
Asten RA 69 fol. 23vo 22-05-1619

- Jan Aerts van Rut - voor zichzelf en zijn broeder Dierck te [Wremde],
- Hend. Hend. Martens - g.m. Jenneke,
- Jan Gelis - als momboir van Elisabet, zuster van Jan en Dierck voors.
Zij verkopen an Jan Aelberts, cuyper, al de goederen die Anna, hun moeder en
weduwe van hun vader, hier te Asten heeft liggen.
De goederen zouden, na de dood van hun moeder, aan de verkopers komen.
Anna zal haar verdere leven door de kindeen verzorgd worden.
Naschrift: De koper heeft beloofd na de dood van Anna, nog eens te betalen
  6,- aan de voors. kinderen van Aert van Rut, ter zake van deze
koop.
Asten RA 69 fol. 24 22-05-1619

- Martten Diercx van Huchten - g.m. Metken - en
- Dierck Peeters - g.m. Marie - verkopen aan Jan Gelis:
- land  in de Snijderscamp
1. Hendrick Jan Deckers
2. Peeter Ceel Peeters
3. Jacops Jacops van de Cruys
4. Gelis Jans van Weert
Asten RA 69 fol. 24vo 23-05-1619

- Jan Gelis - g.m. Lijsken,
- Martten Diercx - g.m. Aleyt - weduwe Peeter Shaenen.
Zij verkopen, namens Aleyt, aan Dierck Peeter Shaenen, hun zwager:
- groes  int Roet
1. Lambert Hendriks
2. Frans de Cremer
3. Heylken Custers
4. den Dijck

Asten RA 69 fol. 24vo 23-05-1619
Willem Anthonis zegt toe aan Daniel van Bussel dat hij deze kost- en schadeloos zal houden van 
7 gl./jr aan het Klooster van Ortten ten Bosch. E.e.a. ter zake van de koop welke gevest is 15-3-
1618 t.w. een "heerdstadt" met een huis daarop, grond, hof enz. - in het Dorp
1-3. Joost van Bussel
2. Jan Daniels
4. Thomas Rommen
5. Willem Aert Willems
Belast met: 14 gl./jr aan Herman de Becker ten Bosch   ( 200,- à 7%)



Asten RA 69 fol. 24 23-05-1619  (fictief)

- Heer Philips Wroyens, pastoor te Meyel,
- Jan Hendricx - g.m. Geertruyt,
- Anthonis Aerts - g.m. Catharina - mede namens:
- Jan Peeters,
- Mathijs Geldens - en
- Michiel Hendricx, hun zwagers.
Allen erfgenamen van wijlen Peeter Jacobs Wroyens - en Margriet, zijn vrouw.
Zij verkopen aan Cornelis Janssen:
- twee stukken groes te Asten
1. Glaudy Ideleth
2. Michiel van Horenbeke e.a.
3. Hend. Jan Celen
4. Peter en Jacob Merttens
Marge: 20-6-1619 - Koop is niet doorgegaan. Waarschijnlijk wegens overlijden
van de koper - "noch oyck bij sijnen weduw en can voldaen wordden."
Nog in marge: 20-6-1619 - En heeft Fyken, weduwe Cornelis Janssen - Symon 
Willems, Anthonis Goyaerts en Joost Janssen in den naam der
weduwe van Cornelis in de cassatie absolutelijk geconsenteert.
 Koopsom was:  230,70.
Asten RA 69 fol. 26 05-06-1619

"Jan Geerts alias Walssers heeft geconsenteert gelijk hij consenteert bij desen
dat die van den Convente van Marienschoot tot Omel, alhier. Nu en ten eeuwige
dagen met een wije kerre sullen mogen varen ende henne beeste stouwen ende drijven over den 
voors. Jans wech van Laerbroeck aff neffen sijne huysingen
erffenise ende landerijen totten molen alhier, ende voorts tot opte goederen
ende erffenisse dr voors. Convente [      ] toebehooren ende degene die zij
naermaels sullen mogen vercrijgen, den voors. Convente [      ] alsoe voer
den erffwech opdragene ende daerop wettelijcken vertijende behoudelijck dat
't voors. Convent sijselven wegen sal alomme saer [    ] can geschieden. ende tot dien jaerlijken 
gehouden sullen sijn op den voors. wech te vueren thien kerren eerden tot reparatie deselfs wech. 
Welcke eerde die voors. Jan Geerts hen lieden op sijnen gront sal wijsen ende thoonen. Alles 
sonder arch oft liste." Actum in collegio v juny 1619.

Asten RA 69 fol. 26vo 2-06-1619
- Peeter Claessen van den Heytrack - g.m. Catharina - en
- Symon Symons - g.m. Wendelke, dochter wijlen Aert Claessen - waer moeder van was 
Goertken, dochter van de voors. Peeter.
Zij verkopen aan Heer Geraert van Brey, priester en Jan Willem Hendricx hun deel in een 
"heerdstadt" met het huis daarop - aen den Bosch. Jan Willem Hendricx is de hoeve mede 
gebruikende en bezittende. Belast met: 24 stuiver/jr aan de kinderen van wijlen Joost Tuenis 
Mennen - waarvan Peeter Claessen zijn deel heeft verkregen.



Asten RA 69 fol. 29vo 15-06-1619
Jan Jan Geerts verkoopt aan Geuerden en Thomas, zijn broeders en zonen van Jan de Becker 
groes  in de Vloet
1. het Convent van Bynderen
2. Goyaert en Thomas znn Jan de Becker
3. de Aa
4. de gemeente

Asten RA 69 fol. 28 20-06-1619
Philips Wroyens, priester, heeft overgegeven aan Marcelis Peter Jacobs twee stukken groes te 
Asten
1. Glaudy Ideleth e.a.
2. Michiel van Horenbeke e.a.
3. Hen. Jan Celen
4. Peter en Jacob Merttens
Belast met: 3 gl./jr aan Lijsken Verhees.

Asten RA 69 fol. 28vo 21-06-1619
- Jan Goyaerts,
- Hend. Franssen - g.m. Heylken,
- Jan Hend. Smits - g.m. Marie - en
- Anneke - geass. met Jan Pr. Willems - alle drie zusters van Jan Goyaerts
Kinderen van wijlen Goyaert Corstiaen Smits - g.m. Jenneke.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jan Goyaerts en Anneke
- de "heerdstadt" met huis en schuur - aan Voordeldonck
1. de straat
2. Maes Lenaerts
3. Hend. Peeters
4. Hend. Franssen - deler
- land  't Campken
1-3. Jan van de Cruyce
2-4. de gemeente
- land  ter pl. voors.
1. Hend. Peeters
2. Peeter Diercx
3. de gemeente
4. het 2e lot
- groes 
1. erfgn Goyaert Schoenmaeckers
2. de gemeente
3. Hend. Peeters
4. Jan Willem Lenaerts
- heiveld  ter pl. voors.
1. het 2e lot



2-3-4. de gemeente
2e lot: Hendrick Franssen
- land  ter pl voors.
1. Peeter Diercx
2. het 3e lot
3. de gemeente
- hooibeemd ter pl. voors.
1. Maes Peeters van Rest
2. het 3e lot
3. het Convent v. Bynderen
4. erfgn Dierck Thijs
3e lot: Jan Hend. Smits
- land  ter pl. voors.
1-3. het 1e lot
2. Maes Pr van Rest
4. de gemeente
-hooiveld  ter pl. voors.
1. het 2e lot
2. Maes Lenaerts
3. het Convent v. Bynderen
4. Dirck Thijs

R 69 fol. 27 26-06-1619

Jan Goyaert Shaenen verkoopt aan Daniel Colen:
- een cijns van 6 gl. 5 st./jr   ( 100,- à 6,3%)
Onderpand:
- land  op den Diesdonck  6 l. 23 r. 15 v.
1. Aert Gielis
2. erfgn van den Creyensteert
3. Jan Thijs Phlipssen
4. de gemeente
- hooiveld op den Diesdonck  2½ l.
1. Frans Coecx
2. Pauwels Colen
3. Frans van Bussel
4. de Aa naar Lierop
Asten RA 69 fol. 27vo 26-06-1619

Jan Anthonis verkoopt aan Goyaert Jans - 1/12e deel in een
- heiveld  op den Dijsseldonck
1. den H. Geest van Helmont
2. Joost Verdijsseldonck
3. de gemeente
4. Goyaert Jans
Verkoper aangekomen via zijn vrouw in de laatste deling.
Asten RA 69 fol. 27vo 26-06-1619



Peeter Jacobs Eeckelcamp verkoopt aan Aert Joosten Verdijsseldonck:
- land  aen Vosselen  1 l. 42½ r.
1-3. weduwe en erfgn Hend. Cuppens
2. de Cappellenecker in Ommel
4. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
Belast met: 1/9e deel van 5½ vat rogge/jr aan het Capittel van St. Oden Rode.
- 1/9e deel van 2 gl. 10 st./jr aan de Kerk van Asten.
- 1 st./jr cijns van de grond.
- een ort stuivers/jr in het boek van Jr. Kessel.
  Koopsom:  92,50.
Asten RA 69 fol. 28 27-06-1619    

Anthonis Dries Reynders van Ruth verkoopt aan Jan van Rest:
- land  int Broeck van Ommel - tegenover
de Campen   1½ l. 10½ r.
1. het Broeck
2. de weduwe Geeff Colen
3. Jan van Rest
4. de verkoper
Is verkoper aangekomen, met enige andere goederen, op 10-12-1618 bij koop
van de gemeente.
Asten RA 33 - 52  17-11-1619

Bonaventura Matijssen van den Hove - aanlegger
contra
Goort Joost Luyten - gedaagde
o.a.
- Aanlegger heeft twaalf schapen gekocht van gedaagde "en terstont daernaer
bevonden dat de selve voor eens deels ongans sijnde"
- Ook zijn drie schapen van "vuylicheyt" gestorven. Aanlegger wilde dat gedaag-
de schapen terug zou nemen.
- Gedaagde heeft hem gevraagd de schapen toch zien te verkopen en dat hij   eventuele verliezen 
zou betalen.
- Aanlegger heeft de resterende schapen verkocht maar "can in regardt van dien vuylicheyt tot de 
penninghe niet geraecken". Hij verzoekt aan schepenen om een taxatie te doen.

Asten RA 33 - 52  01-05-1620 1/6
Claudi Ideleth, schout - aanlegger contra Aert Jan Aerts - delinquent o.a.
Getuigenverhoor: "op den dootsteeck die Aert Jan Aerts heeft gedaen aen Aert Gielis". Of het 
waar is dat op 26 april 1620, na de middag, in Uw presentie:
"met de keechelen hebben gespeelt, op die straet ontrent Aert Heer Martens -
Aert Jan Aerts den schoonsoon Roelant Dircx en den soon van Merry Aert Gielles, genoempt 
Aert.
Dat sij tegen den anderen twistighe woirden gekregen hebben in het spelen om het verschil van 
den negenmenneken, dat Aert Jan Aerts heeft getrocken vuyt sijn boxen een voumes en heeft 
Aert Merry Gielenssoon een swaeren steeck gegeven in sijn rechterhant. Dit ter Uwer conde."
Jan Laureyns, oud ontrent xii (sic !!) jaeren. Verklaart dat hij er bij is geweest en heeft gezien dat 



Aert Jan Aerts "een voumes heeft gehadt in sijn hant dat hij sijnen duym hiel op het voumes dat 
nyet toe en soude vouwen." Hij heeft verder gezien dat Aert, de schoonzoon, van Ruelen Dircx 
de steek gaf aan Aert Merry Aert Gielis in zijn rechterhand, dat het bloed er uitsprong. Aert is 
"metten steeck" gaan lopen terwijl Aert (de dader) riep: "Hadde ick hem noch hier ick soude hem 
voirts coudt maecken". Getuige verklaart verder dat Tuens Verhyndert soon Aert ook er bij stond 
en tegen hem, getuige, zei: "Ick sal nyet segghen dat ick gesien hebbe dat Aert den steeck heeft 
gegeven."  Actum - 2 mei 1620       2/6
Cathelijn, vrouw van Aert Heer Aert Martens, 40 jaar. Zij heeft, gezeten voor haar deur, gezien 
dat haar neef Aert van Merry Aert Gielis, zeer bloedende, kwam voorbij gelopen achtervolgd 
door de schoonzoon van Ruelen Dircx "met een bloot mes in sijn hant, soo haer dochte, dat sij 
viel in onmacht van haar selven". Actum - 2 mei 1620.      3/6
Mathijs Joost Joachims, 30 jaar. Hij verklaart dat hij is gegaan naar het huis van de moeder van 
de gewonde en vandaar naar het huis van de moeder van degeen die het feit gedaan had. Dat hem 
daar gezegd werd dat die moeder in "ommacht off beswijmt " was, omdat zij de tijding had 
ontvangen dat haar zoon "de steeck" had gegeven. "Doen voir die deure gekomen met den knecht 
Aert Jan Aerts, seggende: Wat hebt ghij gedaen, dat ghij Aerden soo hebt gesteecken." "Dat hij 
tegen mij seyde: "Hij hadde mij doir mijn oiren genepen, doen worde ick quaet ende naemp mij 
vaumes en ghaeff hem den steeck".
Merry Aert Gielens, 57 jaar. Of zij op 30 april "gegaen bij Ruelen Dircx, schoonvader van Aert 
Jan Aerts en hem gevraecht of hij den Meester begeerden te vreden te stellen van die quetsuur die 
Uwen schoonsoon mijnen soon heeft gegeven". Waerop Ruelen U antwoordde: "Het waer een 
kleyn saecke dat ick den meester betaelde en Uwe soon wat gave voor sijn smerdt ofte costen. 
Maer dan zoude den schouteth oyck nae sijn breuck staen, die wij nyet te wille en sijn. Zij blijft 
bij haer "aendracht"  4/6
Blijkens de dagvaarding - d.d. 14-10-1620 - is Aert Jan Aerts op die datum "fugitieff".
10 november 1620         5/6
O.a. " Van welcke wonde ende steecke is die voors. Aert Gillis deser werelt overleden opten 18 
juli 1620". Hierna is de delinquent gevlucht buiten de herlijkheid en is dit tegenwoordig nog. De 
aanklager concludeert - dat gedaagde zijn "lijff heeft verbeurt. En sal worden geexecuteert 
tusschen hals en hooft dat er die doot navolght". 
11 maart 1621            6/6
In de afrekening van deze "zaak" de nota van Claude Ideleth -  15,32½ - deze wordt 
goedgekeurd. Er is ook een "soenbrieff" geweest.

Asten RA 71 fol. 27 17-11-1620
Geertruydt van de Goor - g.g.m. Mathijs Willems - geass. met Lambert Janssen - ter eenre - en 
De kinderen Mathijs Willems - ter andere. Zij verdelen de nagelaten goederen uit het sterfhuis 
van Mathijs voors.  Geertruydt, al de goederen  - roerend en onroerend - die zij bij hun huwelijk 
heeft ingebracht. - De kinderen al de goederen van wijlen hun vader. Zij zullen zorgen dat de 
schulden, die in het bevonden worden, voldaan worden. Dat zij aan hun moeder zullen geven als 
"verering, een elle oft twee laeckens tot eenen rock".

Asten RA 147  11-07-1621
Op heden (11-7) ben ic Art Hanricx tot Bruessel gegaen tegens die van Dueren ende meer andere 
saecken ende questiens - o.a.
- aan Joannes, onse procureur               7,-



- gevaceerd - 7 dagen                       3,50
             26,-   ??
Asten RA 145  09-08-1621

Marie - weduwe Pauwels Loyen en haar kinderen verkopen:
- land  't Notken
1. Jan van den Eynde
2-3. de gemeente
4. de weg naar Vosselen
Belast met: 4 stuiver 1 blanck/jr cijns a.d. Heer v. Asten.
- 30 stuiver/jr aan de Kerk alhier.
- 18 stuiver/jr aan Hendrick Rommen.
Naschrift: o.a. - op 3-8-1621 heeft Jan Mathijssen van de Cruys - voor ieder
 "lopensaet" geboden -  15,- en voor  22,- "gemeynt".
 Lijske - g.m. Gelden Gielis - heeft voor ieder L. geboden -  20,-.
 Op 9-8-1621 wordt J. M. v.d. Cruys koper voor -  22,- per l.
 + 8 slagen.
 Jan Peter Willems, landmeter, heeft bevonden dat het voors. stuk
 groot is : 2½ l. 15 v.
Asten RA 33 - 52  09-09-1621

Mathijs Aert Thijssen - g.m. Wilbertien, dr Jan Vloymans - aanlegger
contra
Jan Vloymans - mede namens IJsbout Vloymans - kinderen van wijlen Jan Vloy-
mans - gedaagden

Betreft verdeling van enig erfgoed - gelegen te Bakel en Helmond  - tussen
inwoners van Deurne.
Er is ook nog een verklaring van: Jan Peter Willems, 50 jaar, landmeter,
wonende te Asten.
Asten RA 33 - 52  13-10-1621

Frans Verlinden legt beslag op de goederen van Frans Isebouts - ter somme
van 2 gl. 10 st. - ter zake van gehaald bier.
Asten RA 33 - 52  13-10-1621

Frans Verlinden legt beslag op de goederen va Catharina Diercx van Berghe -
weduwe Henrick Janssen, in leven vorster te Asten, ter somme van  50,-
zijnde een obligatie - d.d. 4-7-1619.
Asten RA 147  29-11-1621

Specificatie van kosten voor Jan Peters van Rest, Jan Hanrickx en Jan Jansse
Vrients.
"Op den 29 nov. sijn wij gegaen nae den Bosche dat die schepenen ende die kynder
Jan Rommen malcander hadden verscheyden onder compesarrissen om te ackerderen."
Nog in deze specificatie:
In het eerst van september 1622 zijn de "ingebieders" van 's Bosch hier geweest
"doen hebben wij Jan Cornelis mede gegeven omdat hij Jan Rommen soude someren



van de 125 gulden."
Asten RA 33 - 52  16-02-1622

Marie - weduwe Frans Timmermans "legt beslag" op de goederen van Marie van Houbraecken 
ter somme van 7 gulden - wegens verkochte turf.

Asten RA 147  06-06-1622
Aert Gylis en Jan Thijssen hebben betaald aan Goris Franssen t.b.v. Dirck van Kessel en in plaats 
van Hanrick Corsten Spee -  55-12-12 met inbegrip van intrest, die door schepenen betaald 
moesten worden aan "Taterbex swaeger dat Art Hanricx tot Bruessel vuytgegaen hadde vant 
dorpswege".

Asten RA 33 - 52  09-03-1622
Memorie:
1. De kerkmeesters - contra - Jan Reynders.
2. Henrick Jan van Rest - contra - Michiel Frans Diercx van de Cruys; betaling 

van  9,50 wegens gekochte turf.
3. Anthonis Jansen van de Ghoer - contra - Peeter Frans Goertsen.
4. Jan Alberts en Lambert Janssen - als momboiren van de kinderen van wijlen 

Jenneken Diercx - die zuster was van wijlen Michiel Diercx - contra - Gelden 
en Aert Gielis - momboiren van de kinderen Dierck Jans. Ter zake - de 
retroacta - d.d. 21-6-1617.

5. Marie Hendricks - contra - Tielen Dierck Duyssen.
6. Aert Gielis - contra - Andries Verschueren betaling van  17,87½ wegens 

gekocht laken.
7. Peeter van Buyten, secretaris - contra - Aert Hendricks.
8. Metken Peeter Jan Loyen - contra - Marie Pauwels Loyen.
9. Aert Hendricks - contra - Frans Verlinden.
10. Daniel Colen - contra - Lambert Hendricks.

Hendrick Peter Hendricks - contra - Aert Vreynssen.
Maes Adriaen Rutten -
Anthonis Canters - contra - Jan Goert Smets.
De pastoor van Meyel - contra - Goyaert Janssen.
De schout - contra - Tielen Marcelissen.
Michiel Thijssen - contra - Laureys Willem Thijssen.

11. Willem Phlipssen van Someren - gearresteerde - contra - Peter Poelmans - 
arrestant.

12. Matthijs Teeuwens en Hendrick Peeter Baeckermans, borgemeesters, zullen 
betalen aan Mr. Jacob van Plancken - een pacht van  42,- dit op een "peen" 
van  6,-. d.d. 22-4-1622. Willem Reynders te Eyndhoven -  25,-.

13. Goyaert Pauwels te Venloo.
14. Goyaert Janssen NU. - contra - Thuenis van Ruth.

Anthonis Canters - contra - Barbara Goyaerts.
De schout - contra - Jan Hendrick Mennen.
Michiel Thijs Franssen - contra - Laureys Willem Thijs.
Goeris Franssen - contra - Jan Jan Henis wegens betaling van  2,05 van 



gekochte rogge en boekweit.
Peeter Jansen van Houbraecken - contra - Mathijs Aerts.

20. Hendrixke - weduwe Joost Wouters - contra Peeter Bruystens.
Jan Jan Geertssen - contra Jan Geldens, aen Voirdeldonck.
Mathijs Thijssen - contra - Marie Frans Aertsen (Timmermans)
Gerart Diercx - contra - Jan Gielens van de Cruys.

25. Peter Janssen van Hoebraecken  - arrestant - contra - Willem Phlipssen van 
Someren - gearresteerde.
Glaudi Ideleth - contra - Peeter Jacobs Eeckelcamp betaling van  2,- wegens 
"verdroncken gelagen".

29. Joost Anthonis Mennen - contra - Philips Willem van Heuchten.
30. Jacob Corstiaens - namens Jan Corstiaens - contra Goyaert Janssen terzake 

van verdiende loon (19 stuiver) door Dirck Janssen Corstiaens bij gedaagde. 
Jan Lamberts en Lambert Hanssen - contra - de momboiren van de kinderen 
van wijlen Dierck van Lierop.
Joost Peeters te Vlierden - contra - Aert en Hendrick Aerts.
De schout - contra - Mr. Jan Hendrick Gielis, custer, alhier en - Jenneke zijn 
vrouw.

35. Jan Alberts - contra - de momboiren van de onm. kinderen Dierck v. Lierop.
Walraven Jan Lamberts - contra - weduwe Thomas Joost Rommen.

37. Marcelis Janssen van de Ghoir - contra - Jan Pauwels Loyen.
Lambert Janssen - contra - Mathijs Franssen - in de Steghen  betaling van  
7,87½ "verteerde kosten"
Lenaert Willems van Hovel - contra - Aert Aerts.
Gelden Gielis q.q. - contra - Daniel Colen, als gebruiker en Jan Reynders als 
eigenaar van een "zekere" beemd.

42. Hendrixke - weduwe Joost Wouters - contra - Mathijs Thijssen.
Dierck Anthonis - contra - Jan Aert Teeuwens.
Willem Wouters te Someren - contra Jan Geldens.
De schout - contra - Huybert Diepenbeecx en Jan Joost Piecx.
Wouter Janssen - contra - Jacob Phlips Tijs.

47. Christina - g.m. Joost Anthonis Mennen en Anna, haar dochter waarvan de 
vader Valentijn Severijns is - enz. enz.
Joost Jan Tielen, 70 jaar, oud schepen, legt getuigenis af t.w. dat hij "over de 
vijftich jaeren ende meer altijt gehoert ende verstaen te hebben van Anthonis 
sone Hendrick Jacobs" enz enz. Betreft: eigendomsrecht. Joest Thijs Verrijt, 
in de 70 jaar, verklaart "geen kennis te hebben"

48. Op 6-6-1622 hebben t.o.v. Jan van Rest, Willem van den Berch en Lambert 
Hansen, schepenen - den eed gedaan "de bede te setten" Anthonis Jan 
Hennisen en Hendrick Franssen.
Philips Frans Philips - contra - Symon van Bon.
Mathijs Joosten - contra - Frans Isebouts.

51. Mathijs Frans Peeters heeft "gedaagt" de momboiren van zijn zoons kinderen 
m.n. Aert Hendricks en Jan Diepenbeecx - om "rekening" te doen van hun 
momboirschap.

52. Vanwege Anthonis Thomas Leproesse is geexhibeert billet onder app.t.
53. Peeter Gielen - contra - Jacob Philips Thijssen betaling van 23 stuiver wegens 

gehaald bier.



Thomas Dierck Maes - contra - erfgn Jacob van de Cruys.
55. "Ten voors. dage compareerden in het collegie de schepenen: Mathijs 

Thomas, pachter van de goederen van Rut, toebehorende den Convente van 
Bynderen en heeft verclaert dat hij vanwegens den Convente voors. op 
Sondach l.l. aen schepenen alhier heeft te kennen gegeven, gelijk hij 
andermael te kennen geeft mits desen, als dat die voors. Convente ofwel den 
Molen op Rut is gepermitteert op het Astense te turffen - dry dagen - dat 
daerom de voors. schepenen souden believen hem remonstrant de voors. 
turffinge somen belet sal te mogen volbrengen. Ende alsoo hem bij schepenen 
ten Sondage voors. was geantwoordt dat hij remonstrant vanwege den 
Convente soude hebben 't voors. te bethoonen. Seeght de Eerw. Abdisse van 't 
Convente, ierst van 't voors. geattesteert sijnde, hem heeft geseeght dat se het 
bescheet daervan sijnde den schepenen van Asten ierstdaeghs soude 
rescriberen. Versueckende nyettemin hij remonstrant ondertussen de voors. 
turffinge te mogen volbrengen. De welcke schepenen met remonstrant voer 
desen jaeren hebben geaccordeert onder expresse protestatie van dat alle saet 
van Asten tgene op den voors. Molen sal worden gesonden geslaegen te 
worden, ten halve gelder sal worden geslagen van anderen. Al het saet 
brengende ende dat in de commissie van dry dagen turvens op het Astense 
volgende de traditien van henne voorsaeten ende andere ouderlingen van 
Asten. Ende dit tertijdt en wijlen bij de bescheeden bij de Eerw. Abdisse te 
thoonen. Joost Peter Verdijsseldonck komt verklaren dat hij vanwege de 
Abdisse van Bynderen en haar rentmeester verboden is geworden om reparatie 
uit te voeren "aen den Dijck gelegen tusschen den bovengeschreven 
Slachmolen en dese voors. heerlijkheit nyettegenstaende de belijdinge bij den 
schout daerop gedaen."

57. De Kerkmeesters - contra - Jan Reynders van der Velde.
58. Jacop, Marie en Anna kinderen van wijlen Ruelen Dierckx - en Anthonisken, 

zijn [1e] vrouw, zijn geweest om een momboir te kiezen. Zij hebben gekozen: 
Aert Jacobs van Otterdijck.

59. Anthonis Canters is geweest te doen "verhoren" een schepenconde t.l.v. Frans 
Isebouts - ter somme van  18,50 - d.d. 27-7-1621.
Anthonis Dries Reynders - contra - Goyaert Janssen.
Daniel Colen - contra - Jan Jan Slaets, betaling van  6,37½ wegens gekocht 
graan.

62. Jan Jan Diercx van Gerwen heeft een schepenbrief van  12,- d.d. 1-2-1565. 
De laatste betaling is gedaen aan wijlen Willem van Beke. Renteachterstand: 5 
jaar - zo hij zei. Canters "sal den brieff op het pant steecken".

63. Joost Joost Willems - contra - de Scholaster van St. Oeden Rode.
Het vonnis van Anthonis Verhindert t.l.v. Mathijs Aerts is vernieuwd.

65. "Anssem van Schuyl, inwoonder van Asten, heeft geexhibeert sekere brieven 
van cessie bij hem te hove verworven - d.d. 25 juny l.l. onder de signature van 
secr. Cools metten relaese van de geauthoriseerde dienaer Fabry daeraen 
gehecht." Waarbij "gedaegt" waren tegen heden: Mathijs Franssen, Huybert 
Diepenbeecx ende Jan Leeuwen als pretense crediteuren van Anssem. Eerder 
had Anssem verklaart dat hij geen goederen had "en bij eede geaffirmeert het 
minste noch het meeste verswegen of verstompelt te hebben, geven daeromme 
(de voors. crediteuren) mits desen over in handen des schouthes alle sijne 



goederen die hem aengaende daerop vertijen, naer behoren. Versuecken 
daeromme die voors. Anssem [ongegert] ende blootshooffs 'd interi nemen der 
voors. brieven". E.e.a. is volbracht.

66. Anthonis Hend. Canters - contra - Barbara Goyaerts van Otterdijck.
67. De schout protesteert tegen Marcelis van Groeningen dat hij, in presentie van 

schepenen heeft gescholden tegen Daniel Colen dat die "een schelm is". 
Schepenen gehoord hebbende verklaren "dat het haestich geschiedt is ende dat 
hem leet is". Verzoek om vergiffenis.

68. Lijsken - g.m. Jan Baltus te Someren - gearresteerde - contra - Jan Hend. 
Monikaert - arrestant. De gearresteerde, met Hendrick Jan Doenssen 
gearresteerd, verzoekt om hieruit, onder cautie, ontslagen te worden. De 
arrestant geeft "fiat".

69. Op 4 aug. 1622 "is bij de schouteth van Asten, ter instantie van Ceel Jacops en 
Lambert Janssen, schepenen, eene pael gesteecken aen de erffenisse van Joost 
Frans Philipsen, in presentie van vele naebueren, hiertoe geroepen sijnde bij 
de vorster. Niemant heeft daerop gelet oft gesproken".

70. Op heden 29 aug. 1622 zijn wij Marcelis Pr Jacobs en Lambert Jansen, 
schepenen, t.v.v. Jan Celen van Bussel geweest t.h.v. Mathijs Franssen en bij 
diens absentie heeft Jan Celen aan Hilleke - de vrouw van Mathijs 
"richtelijcken affgevraegt off sij hem begeerden t'indempneren van alsulcken 
ingebot vonnisse ende sommatie als tsijne laste hadden geobtineert ende doen 
Aert Jan Wouters te Bossche tot voldoening van den achterstel eener rente van 
 24,50". Waarmede de goederen van Jan Celen zijn "veronderpant" en welke 
door Thijs te zijne laste zijn genomen, zijnde d.d. 15 nov. 1618 en met het 
merk van Mathijs Fransen onderschreven. Hilleke heeft op e.e.a. geantwoord 
dat zij dit niet zo maar kon doen "vermits haer man was in dienste van 
'doirloge". Jan Celen heeft protest aangetekend vanwege de kosten, schade en 
intresten die hij heeft geleden en alsnog zou mogen lijden.

71. Jan Maes van Hoeff heeft een schepenconde t.l.v. Jan Anthonis - d.d. 2 mei 
1617. De "gelofte" is aan Jan Maes afgelost - d.d. 3 mei 1623.

72. Huybert Diepenbeecx - contra - Mathijs Franssen.
73. Jan Janssen - contra - Jan Jan Thijssen.
74. Andries Reynders - contra - Jan Peeter Driessen betaling van  38,- wegens 

een gekocht paard.
75. Andries Reynders - contra - Jan Hendrik Joachims Betaling van  12,87½ 

wegens gekochte schapen.
76. Engelken, dr Reynder Gelis heeft een schepengelofte - t.l.v. Mathijs Aerts van 

den Berghe. Gelofte is aan haar "gelost" - d.d. 5 octobris.
77. Lambert Janssen - contra - Mathijs Aerts van den Berghe. Betaling van  3,65 

wegens "affgedroncken bier".
78. Geeraert Diercx - contra - Hendrik Jan Colen. Betaling van  25,07½ wegens 

gekocht laken en vlas.
79. Geeraert Diercx - contra - Ysebout Ysebout Joosten. Betaling van  6,30 

wegens gehaald laken.
80. Geeraert Diercx - contra - Frans Ysebouts. Betaling van  10,20 wegens 

gekocht wollen laken.
81. Willem van den Berch - contra - Jan Jan Deynen. Betaling van  13,50.
82. Geeraert Diercx - contra - Jan Jan Henis. Betaling van  10,- wegens gekocht 



wollen laken.
Asten RA 33 - 52  24-12-1622

Jan Peeters "heeft doen beslaen" de goederen van Jan Thonis Gerardts, een
buitenman, die hier zijn goederen heeft liggen, dit ter somme van 7 gl. 18 st.
Welke Jan Thonis heeft ontvangen van Jan Peeters, om voor hem mee te nemen
naar 's Bosch en te betalen aan Aert van Hoorenbeeck. Actum - 27-10-1622.
Asten RA 33 - 52  27-09-1623

Geuaert Ghijsberts - aanlegger
contra
Hendrick Aerts van den Berghe - gedaagde

Aantekeningen o.m.
"Dat Henrick voors. en Abel Jansen van Gemert gedeylt hebben tegen Gheuaert
ende Peter Ghijsberts ende dat in de selve deylinghe was ondersprocken dat de
ghene die de schure mette zijde naest Frans Lemmens te loote ende te deel val-
len soude, drie voeten mer soude hebben, dan die ghene die 't huys metter ander
sijde te deel soude vallen.
Ende dat daerom die kinderen van Jochem Schalvogels daeromme souden geweeght
sijn tot eenen ecker daerachter liggende.

Volgt een verklaring van schepenen van Gemert, waarin zij te kennen geven, dat
zij van het hierboven verhaalde, kennis hebben.
d.d. 29-10-1613.    [     ] Gherit Hogaerts - en
Jan Lenaerts - schepenen.
Volgen verklaringen van Jacop Aerts, 50 jaar en Joost Janssen van Brey,
60 jaar - betreffende het voorgaande.     d.d. 9-10-1624.

De voors. deling heeft plaats gevonden op 29-12-1612 blijkens getuigenverhoor
op 9-8-1624 van:
- Laurcx Heurcx, 60 jaar, oud schepen van Asten.
- Frans Lamberts van Calis, 83 jaar, (even verder in dezelfde brief wordt de
leeftijd als - 65 jaar - vermeld.)
Opmerking: 
De zijde naast Frans Lemmens wordt hier genoemd - de erfgn Frans van Calis.

Peter en Gheuert Ghijsberts - die het oude huis - ten deel is gevallen, zullen
nog lossen:
- de halve grondcijns.
- 6 gl. 8½ st./jr ten Bossen.
- 20 st./jr aan de erfgn Phlips Daemen.
- ½ kan wijn/jr.

Volgt copie van - bijlage - opgemaakt te Brussel - d.d. 30-10-1627.
(Copie is geschreven door Marten de Louwe.)
o.m. hieruit:
Wij hebben ontvangen de supplicatie van Gevert Ghijsbrechts van Huchten "hoe



dat hij suppliant over veele jaeren heft gehadt die servytuyt van te moegen
varen, drijven ende anderssints wegen over erffenisse van Hendrick Aertssen
van den Berghe, gelegen te Asten, ende dat over 'doude hoffstadt aldaer, gelijck den selven 
Hendrick Aertssen in 'derffdeylinghe voor den last vandyen bij sij-
ne loote is toegeleght drye voeten erffs blijckende bij sekere acte.
Enz. enz.
Later is "proces geresen" tussen Hendrick Aertssen - alias Huyben - en den
suppliant waarop deze de voors. geexhibeerde "thoon" heeft geproduceert.
Nadat Hendrick Aertssen overleden was, hebben zijn kinderen en erfgenamen 
met de suppliant op 28-?-1624 een transactie aangegaan over dezelfde verschil-
len.
E.e.a. is zo gebleven totdat de erfgenamen hun goederen hebben verkocht aan
"eenen" Anthonis Hendrick Canters, president, aldaar, die niet meer "recht"
van zijn verkopers kon krijgen als zij zelf hadden.
En hem suppliant zijn rechten niet kon ontnemen.
Op 26-4-1627 heeft echter Anthonis Canters, buiten kennis  van schout of
schepenen "een pene van xxv gl. gedecreteerd" en daarvan acte gezonden aan de schout om de 
suppliant op de gelijke "pene" te verbieden verder gebruik te ma-
ken van het "weeghrecht".
Anthonis Canters krijgt geen gelijk en zal "opponeren".

Op 3-12-1627 wordt Anthonis Canters opgeroepen.
       Reproche - d.d. 8 mei 1629.
Hierin wordt de verweerder v.n. Ghevart Ghijsberts, verweten dat hij, enige
jaren na de deling - "heeft aengetimmert een niue gebondt waermede hij den
wech, loopende over het voors. cleyn plaetsken benoemen ende geslooten heeft"
Hij kan hierdoor niet meer de voors. woorden - te weten: Dat den voorsten
den achtersten soude weghen" tot zijn voordeel trekken.
Enz. Enz.
Asten RA 33 - 52  13-02-1623.

Frans Verlinden - aanlegger.
contra
Marten en Frans Martens - gedaagden.

Extract uit schepenprotocol Asten - d.d. 4 sept. 1590.
- Willem Willemssen van de Ghoir
- Heylken en Jenneken, zijn zusters - en
- Peter - mede voor zijn zusters.
Zij verkopen aan Marten Diercx:
- huis, hof, hofstad en land - aan den Dijck
1. den Dijck
2. Daniel Celens van Ayen
3-4. Ceel Martens Schepers
Belast met: 1 stuiver/jr grondcijns.
- 1 vat rogge/jr aan de Vicarien van Asten.

Gedaagden: Marten en Frans, zijn zonen van Marten Diercx en het betreft  de verdeling van 



erfgoederen.

Asten RA 33 - 52  23-11-1623
Memorie:
1. Frans Loomans - contra - Willem Geerits van Helmont. Betaling van  6,75 

wegens gekocht laken en arbeidsloon.
2. Marie Aert Janssen - contra - Reynder Lens.
3. Frans Verlinden - contra - Thomas Peeter Pauwels.
4. Jan Jacobs van de Cruys heeft een acte doen vernieuwen t.l.v. Daniel van 

Bussel - d.d. 15-1-1620.
5. Hendrick Anthonis - contra - Anthonis Thonis. Betaling van  2,50 van een 

halsband voor een hond.
6. Andries Reynders - contra - Thijs Geldens.
7. De pastoor van Meyel - contra - Jacob Verdijsseldonck.
8. Laureys Aerts NU. als kinderen van Catharina - weduwe Goyaert van Hurck, 

hun vader, heeft een schepenconde t.l.v. Anthonis van Hurck.
9. Willem en Phlips Peeter Slaets qq. hebben een "geloeffte" t.l.v. Jan Thijs 

Philips - d.d. 8-5-1618.
10. Willem en Philips Peeter Slaets als mede-momboiren van Jenneke,dr wijlen 

Peeter Slaets.
11. Barbara Goyaerts - contra - Jan Janssen Verhoeven
12. Joost Piecx - contra - Walraven Jansen.
13. Martten Maes - contra - Tielen Marcelissen.
14. Hendrick Anthonis - contra - Gielen Hendrick Aerts. Teruggave van 6 vat 

"geleende" rogge.
15. Daniel Colen - contra - Geert Aerts van Tongeren. Betaling van  13,37½ 

wegens geleverde mout.
16. Verzoek van Maes Ariaens om momboiren te doen stellen over de kinderen 

van hem - en wijlen Anneken, dr wijlen Valentijn Severijns. M.n. Arien, 
Valentijn en Merijnen. Gekozen zijn: Willem van den Berch en Hendrick 
Isebouts van Vlierden.

17. Op 11 jan. 1623 besluit het Corpus - te betalen - aan de executeuren van het 
testament van wijlen Capiteyn Daniels   200,- dit op St. Jansmisse. Het zal 
de borgemeesters in hun rekening gepasseert worden.

18. T.b.v. de kinderen Anthonis Joost Mennen m.n. Maximiliaen, Jenneken en 
Thonisken - zijn als momboiren gekozen Aert Joosten en Willem Anthonis 
Timmermans (beroep of naam).

19. De schout - contra - Dominicus Janssen (de Heeckelaer) - gevangene. Jan 
Jacobs van de Cruys namens Dominicus, zijn zoon, gevangene, verzoekt dat 
deze gevangene zal worden "gerelaxeert" onder cautie "inrutoir" gemerkt hij 
geen "borgen" kan bekomen hebben.

20. Huybert Diepenbeecx - contra - Dierck Sweerts.
21. Aert Jan Thonissen is gewezen te doen verhoren "schepenconde" t.l.v. Jan 

Thonisen, zijn vader - De gelofte is van 26 april 1614.
Asten RA 5  01-01-1623 - fictief

Dingrol - fragment - ook als fragment onleesbaar.



Asten RA 33 - 52  19-02-1624

De schout - aanlegger
contra
Jan Jan Vrients - gedaagde   - o.a. hieruit

1. Volgens "de Raminghe der stadt tSchertogenbossche" is het "notoir" dat als
iemand land verkoopt hij alle lasten, daaruitgaande moet betalen te Nuenen.
Enz. enz.
Dit op "verbeuring" van 60 Bourgondische guldens. "Ende oft hij de bruecken
nyet mechtug ende waer te betaelen, soo sal hij verbueren sijn rehterhandt."
E.e.a. volgens het 9e artikel..

2. Gedaagde "heeft hem toch vervoordert" met Gooris Franssen op 4 jan. 1611 te
's Bosch -  100,- à 6½% op te nemen uit:
- een akker aen de Loverbosch
1. erfgn Claes Verhees
2. erfgn Dirick van Huchten
3. de weg
4. Jan Marcelis Daniels

3. Ondanks deze "beswaernisse" heeft gedaagde deze akker in september van dat
jaar verkocht aan Jr. Wouter van Beeck - als zijnde vrij van alle lasten
en commeren.
Wouter van Beeck "te goedertrouwe" heeft dezelfde akker terstond daarna verkocht aan Gooris 
Franssen - die op de voors. rente ook zijn onderpanden gestelt had. En dus op de hoogte was van 
het bedrog.
5. Zij hebben beide moeite gedaan "opdat hun quaet voornemen ende dolensen handel te beter 
soude blijven verborchen."
6. Gooris heeft in september van hetzelfde jaar den akker verkocht aan Glaudi Ideleth, aanlegger 
in deze, ook weer los en vrij van alles.
7. Gooris en gedaagde hebben de rente "stillekens en bedriechelijck" enige jaren weten te 
betalen, totdat Gooris "insolvent" geworden is. Waarna Heer Everardt van Ravesteyn, canonick, 
te 's Bosch als eigenaar van deze rente, den aanlegger heeft laten "ingebieden" om te komen tot 
betaling.
8. Aanlegger, wil t.a.v. dit bedrog en acte van falsificatie, een spiegel en exemple stellen - en 
concludeert de gedaagde een boete op te leggen van 60 gouden Bourgondische guldens - of 
indien hij niet "sufficant" is de boete op te brengen - "dat hij in dat geval gecondemneert zal 
worden tot aputatie ende affhouwinge van sijn rechterhandt".

Asten RA 145  09-09-1624
Jan Goyaerts - alias van Lierop, (alhier ?) en Marten Hendriks, wonende te
Baeckel - als momboiren van Goertken, dr Jan voors. - waar moeder af was Metken
Hendrikx, zijn eerste vrouw - verkopen aan Frans Verrijt, aen den Busch:
- een dries, half land zijnde                     [5 l. 2 cops]
1. de koper
2. den Boscherdijck



3. Reynder Colen
4. Anthonis Dries Reynders
- hooibeemd in de Ossencamp
1. Marcelis Peter Jacobs
2. Jan Aerts van de Cruys
3. de Aa
4. Jan Geerts - alias Walsers.Asten RA 33 - 52  24-03-1625

Jan Theeukens van Nederpelt - aanlegger.
contra
Claes Willems van de Cruys - verweerder

Jacob, de zoon van de verweerder, heeft bij de aanlegger drie schapen gekocht,
t.w.v.  12,60. Deze zijn niet betaald geworden.
De schapen zijn door verweerder zelf naar Asten gedreven.
Item heeft aanlegger aan verweerder uitgeleend:
- een dubbel spaanse pistolet
- een cruysdaelder - en alsnog:
- een goudgulden - welke aanlegger, nu omtrent twee jaar geleden heeft meege-
geven aan verweerder, om uit te betalen aan Henrick Frans Cremers hetgeen hij
niet gedaan heeft.

Asten RA 33 - 52  2-4-1625 1/5
Extract uit het BEDEBOEK van Asten - d.d. 22-6-1621 t/m 21-6-1622 - Bedesetters: Thijs 
Willem Thijssen en Michiel Franssen.
De beempden en groesen die alhyer van buytenlieden gebruyckt worden en waeraff die 
gebruycker geseten sijn:
- den beempt Jr. Roeloff van Eyck 10  st.
- den Schaerenbempt bij Meyel 2  st.
- den Ghijbenbeempt bij Meyel 7  ort
- den Liellemsbeempt bij Meyel 1½ st.
- den beempt die de Kerk van Asten heeft van Hanrick Cuppens 4  st.
- den beempt die Peter Lemmens gekocht heeft van de erfgn Maes - groesdries 4  st.
- den beempt achter Bussel die de erfgn Deyn Symons en Henrick Cornelis heeft gebruikt van 
Henrick Gijben tot Lierop 8  st.
- Goossen van Varselbeempt achter Bussel liggende 2  st.
- den beempt der erfgn Jacob Huerckmans 10  st.
- den beempt beneffens die beeck - toecomende eenen altaer tot Lierop 3  st.
- den beempt toecomende den pastoor tot Lyerop 4  st.
- den beempt Evert Colen gekocht van Willem Vereycken en Jan van Os 7  st.
- den beempt van de weduwe Jan van Os 7  st.
- den beempt der erfgn Claes Verbaerschot c.s. 7  st.
- den beempt Claes Everts 2½ st.
- den beempt die Jan Corstjaen Smets gekocht heeft van Jacob Cuppens 4  st.
- den beempt Joost Willems gekomen van de Heere van Doernen 12  st.
- desselfs Joestsbeempt gekocht van de erfgn Huybert van Roggel - voor de helft 6  st.,  Reynder 
Thijssen - de andere helft 6  st.
- den beempt der erfgn Jan de Leuwe - die van Brouhuyse wordt gebruykt 6  st.



- den beempt Jan Heyckers - 't Mettenveltien 12  st.
- de beempt in de Vloyt - die Joost Willems gebruikt 18  st.
- de beempt in den Vloyt die de erfgn Joest Vreynssen gebruiken       1½ st.
- de beempt in de Vloyt die Pauwels Denis en Wilbert Jan gebruiken 1½ st.
- den beempt in de Vloyt die Jan Baeckermans gebruikt 1½ st.
- den beempt Henrick Isbouts - gekomen van Jan Everts 8  st.
- de bempt in de Vloyt van Jan van de Cruys - die de erfgn Lens Faes hebben 1½ st.
- den beempt die de hoeve van de Vorst gebruikt 12  st.
- den beempt die de hoeve tot Bottel hier gebruikt 12  st.
- de beempt die de Haeseldonckse hoeve hier gebruikt 20  st.
- de beempt en groes in de Leynsdonck die de Haeseldonck gebruikt 20  st.
- den beempt Jan Horevoets gekocht van Metken Vereynsseldonck (ook: Verlenghsdonck) 5  st.
- den beempt of groes die de erfgn Wilberts van Brey gebruiken        1½ st.
- den beempt die de erfgn Jan Sluyters hier gebruiken 1½ st.
- den beempt die Laureyns van Abeelen achter Huesden verkocht heeft aan Jr. Aert van Doerne - 
gekomen van Joost Willems
- Peter van den Heytreck van den beempt Hendrick Francken bij de Leensel 3½ st.
- den beempt van Willem Heer Gerits swager van Brey 5  st.
- den beempt van Heer Willem van Brey 1  st.
- den beempt die Thijs Sluyters of hofstadt hyer heeft 1¼ st.
- den beempt die de erfgn Jans van den Berge tot Helmont hier hebben - gebruiker: Thonis de 
Scheper 7  st.
- den beempt die de erfgn Gordt Jan Smets tot Duersen hier hebben 4  st.
- den beempt die de erfgn Peter Goyaerts gekocht hebben van den ouden Scheper - gebruiker: 
Dirck Lemmens te Lyssel 5½ st.
- den beempt Jan Dierck Horevoets - gebruiker: Laureyns Gielis tot Lyssel 5  st.
- den beempt Luycas Neel Thijssen 2  st.
- den andere bempt die Luycas daar heeft 2  st.
- die cleyn Haegh 8  st.
- den beempt Hanrick Hantis c.s. 6  st.
- den beempt Jr. Hanrick van Doerne c.s. - geheten: die grote Haege 10  st.
- noch den beempt van Luycas Nelen 2  st.
- den beempt in Elschot - toekomende tot Deurne (ook: Elshoudt)      2  st.
- den bempt Ide Diercx tot Lyssel 2½ st.
- ieder sille beempts gelegen in de Mast 1  st.
- den beempt bij Cuytenwyel 2  st.
- ieder sille beempts bij de Cuylen van Os 1  st.
- den beempt Dries van Ruth - gelegen bij de Slachmuelen - (ook: de hoeve van Ruth) 2 st.
- ieder sille hoys in Weerdinghe ende die de gemeynte voor- en naerweyde gebruikt.
- den beempt Willem Emonts - gebruiker: Peter [Seinne] e.a.
te Lyssel 2  st.
- Maes Jan de Bercker te Vlierden - over Jan Walscher hooiveld - bij koop 6  st.
- Peter Jacobs den Timmerman tot Doernen over Jan Walsers - bij coope ouck hoywas - 3 l. min 
2 r. 5  st.
- Onderstont oirconde van desen extracte metten voors. boecke voor soo veele dit extract is 
aengaende attesteren ick ondergeschreven openbaer notaris bij den Rade van Brabant 
geadmitteert tot Shertogenbossche residerende  J de [      ]
2/5



- Aansluitend volgt een copie van voorgaand overzicht, met een brief daarbij, dat eerstdaags, 
door inwoners van Vlierden, die beemden hebben in Asten de "conincxbede" aan de afgegane 
borgemeesters van Asten - Wilbert Joesten cs. en Marcelis Jacobs - kunnen betalen. Actum Asten 
2 apr. 1625.
Op de copie is aantekening gehouden van hen die de helft (+) of geheel (#) betaald hebben.
3/5
- Volgt nog een bezwaarschrift van de pachters der hoeven van het Convent van Bynderen - Joost 
Willems, Hanrick Joosten, Mathijs Thomas  allen te Vlierden en Deurne en de regeerders van 
Vlierden: Dat zolang zij weten, de "beden" van de goederen liggende te Asten en waarvan zij 
eigenaar/gebruiker zijn te Vlierden betaald zijn geworden. Nu hebben de regeerders van Asten, 
aan de hand van een "zekere" executie, vastgesteld dat zij binnen 12 dagen de bede en contributie 
te Asten moeten komen betalen zonder echter te zeggen hoeveel zij daarvan schuldig zijn.  Enz. 
enz.  Er wordt nog gewezen op de jurisprudentie van gelijke zaken:
Zeelst - Blaerthem - Gheel en Moll.
31-07-1625   4/5
De regeerders van Asten - betreffende de betaling der "beden" contra
- Joost Willems, Henrick Joesten en Mathijs Thomas, pachter van de drie hoeven van het 
Convent van Bynderen.
- Reynder Thijssen, pachter van de Bosche-hoeve.
- En de regeerders van Vlierden m.n. Peter Jan Bruysten, Peter Lamberts, Franck Peters en 
Ambrosius Franssen - schepenen - allen te Vlierden
Extract uit de usantiën en gewoonten die men in de Heerlijkheid Asten gebruikt.
5/5
Wij, Evert Nouts, secretaris, Lenaert Schroten, IJsbout Marcelis IJsbouts, Dirck Francken,Dirck 
Tielens, Jan Peter Nouwens en Jan Tielen - schout en schepenen der dingbank van Asten - in 
opdracht van de schout van Helmond - geven een overzicht van de "Costuymen" die wij te Asten 
gebruiken"
- Item, soo wie hyer binnen Asten goederen heeft, die buyten onse heerlijckheyt woonachtich 
sijn, die moeten met ons contribueeren ende alle beden ende subsidien ons Heere des conincx 
helpen draghen ende bethalen ende de gelijcken en sijn onse goederen buyten Asten geleghen 
oyck nyet vrij. Enz. Enz.
Asten RA 33 - 52  18-10-1625

Op den 18 oct. 1625 heb ik ondergeschrevene:
" doer bevel van Mijnheere van Asten bevolen aen Joest Phlipkens nyet te vaeren
ofte eenighe trafficke te doen dat eenichsins souden sijn tegen die placaten
van haer hoochheyt, op pene achtervolgende die placcaten gestraft te worden,
naer behooren en off het doerp derhalven eenighe schade off vuytteringhe mocht
geschieden dat het dorp op hem off sijne goederen sal verhaelen.
Waerop Joest voors. heeft den scholtis die handt gelanckt in presentie van
schepenen dit ondertekent.
Wat schade den dorpe van sijnentwege mochte overcomen dat hij Joest daervoor
in staet ende het doerp daervan sal houden costeloes en schadeloes."
In oirconde hebben wij dit ondertekent:
 w.g. Gloudy Ideleth - schouteth in Asten.
  Jan Hendrix en
  + Jan van Rest - schepenen.
De publicatie is gedaan door Walraven Janssen - vorster.



- Op 5-6-1626 is copie gemaakt door Pr van Buyten - notaris.
Asten RA 33 - 52  12-01-1626

Mathijs Aertssen van den Berghe is door het bedienen van het borgemeester-
schap en door het contribueren ten tijde van "de rebellie en meutinatie" tot
zulke armoe gekomen dat hij nu, in zijn oude dagen, "geschaepen" moet wor-
den van den H. Geest.
En dat hij nu "een oudt gesleeten persoon" niet meer zijn kost met werken
kan verdienen. En dat door het bedienen van zijn borgemeesterschap nu zijn
armoede gecontinueerd wordt.
Hij vraagt om kwijtschelding van tweemaal zes gulden.
Naschrift:
 Om de gevolgen wordt het geweigerd.
Asten RA 33 - 52  13-01-1626

Jan Daniel Goortssen, aanlegger - contra - Joost Jan IJsermans, gedaagde
Gedaagde is schuldig aan aanlegger:
- wegens een geleverd paard    24,--
- wegens geleend geld       3,60
- een geleende botertobbe      1,20

R 33 - 52  14-01-1626

Jan Jacobs van de Cruys als "aanlegger" tegen Heylke - weduwe Hanrick Joosten
als "gedaagde".
Aanlegger zegt dat zijn vrouw verleden herfst heeft opgepast in het "geinfec-
teerde" huis van Elske, dr van de weduwe Hanrick Joosten te Someren - bij de
zieke kinderen.
Zijn vrouw is daar veertien dagen in huis geweest en dan overleden.
Deze veertien dagen heeft zij doorgebracht met "bewaeren, gade slaen en schrob-
ben".
Zij zou dus evenveel hebben moeten verdienen als andere "schrubbers" binnen
Sommeren.
Hij wil  26,- betaald hebben.
Gedaagde wil dit niet betalen - omdat zij dit nooit toegezegd heeft - en omdat 
haar dochter haar deugdelijk voor den dienst zou "contenteren" zoals die dit
tot nog toe niet geweigerd heeft.
Asten RA 33 - 52  14-01-1626

Jan Daniel Goorts heeft, verleden oogst, aan Jan Cornelis Kemp - nu Marie de
weduwe - geleend: 12 rijxdaelders,
  -  7 Hollantsche Carolus,
-  1 gouden rijer,
- 21 Rijnsguldens min 8 stuivers
die Kemp namens  Matheeuws Huberts tot Lierop zou betalen aan Goorts.
Kemp heeft ook aan Goorts verzocht dat hij voor hem "enighe booteren soude
vuervueren naer Cuelen" belovende om Goorts zijn kar en paard te bevrijden.



In plaats daarvan zijn zij door de "wederhant" aangetast geworden en hebben
van Goorts meegenomen "een hooghe beslagene kerre en een kerrezadel" -
waarde  40,-.
Asten RA 33 - 52  15-01-1626

Aert Jansse Vrients verzoekt het door hem, met toestemming van de Scholaster,
bewoonde goed van Peter Jacobs, dat "desolaat" is, te mogen blijven bewonen
tegen de helft der daarop drukkende dorpslasten.
Naschrift:
 Vanwege de consequenties wordt dit niet toegestaan.

R 33 - 52  27-01-1626 (jan. of juni)  1/2

Hanrick Peters j.m. verstaan hebbende dat Sophia, dr Frans Verlynden hem wil
belasten met haar gebaarde dochter zonder dat hij daarvan de vader is.
Enz. enz.
27-06-1626 (juni of jan.)  2/2
Verzoek voor:
Sophia, dr wijlen Frans Verlynden, aanlegger - contra - Hendrick Peters, ge-
daagde.
Sophia is op de 24e dezer maand bevallen van een dochter. Deze is verwekt
door Hendrick Peters zonder dat hij wil erkennen de vader te zijn.
Zij verzoekt om alimentatie.

R 33 - 52  01-02-1626 (fictief)

Schuldvordering:
Jenneke - weduwe Thomas Joest Mennen heeft op 13-11-1624 een stuk land ge-
legen in de Stegen beleend aan Jan Janssen voor  50,-.
Jenneke wil nu de  50,- lossen en het land terug.
Jan is "weygerich" de  50,- terug te ontvangen omdat hij het land nog eens
wil inzaaien.
Asten RA 33 - 52  02-02-1626

Philips Franssen heeft nog een schuld op de borgemeestersboeken van Wilbert
Joosten en Aert Joosten.
Asten RA 33 - 52  04-02-1626

Anthonis Dries Reynders - contra - Jan Diricx.
Thomas Driessen is schuldig aan Geeffert Driessen  50,- . Dit uit een grotere
som.

R 33 - 52  04-02-1626

Jacop Flyps Thijsse, requirant - contra - Thonis Goorts, gedaagde
Betreft: Het niet terug willen geven van enige roerende goederen door gedaagde.
Asten RA 33 - 52  04-02-1626



Jacob Phlips Thijssen, aanlegger - contra - Tielen Marcelis, gedaagde.
Gedaagde moet  14,- betalen aan aanlegger die deze ca. twee jaar geleden, in
naam van de gedaagde heeft betaald aan Groff van Mierlo en Pauwels Monis te
's Bosch - hij heeft deze nimmer terugontvangen.
En alsnog  6,- die hij betaald heeft voor gedaagde wegens verteerde kosten
t.h.v. Tileke Peter Goessens te Helmont.

R 33 - 52  04-02-1626

Verzoek voor:
Laurens Willem Thijssen, aanlegger - tegen - Willem Franssen c.s., verweerder
Vorster in Asten, zult t.v.v. Laurens Willems Thijssen - g.m. Anna, dr Joost
Verlynde aan Willem Franssen en Metken - weduwe Daniel Colen als kinderen van
Barbara, tweede vrouw, van Joost Verlynden doen weten dat zij komen en mede
"voortdrijven" het proces dat Laurens voors. genoodzaakt wordt te sustineren
voor wethouders van 's Bosch - tegen Mr. Goorts.
Dit omdat zij mede-erfgenamen zijn geweest van wijlen Joost Verlynden - en Bar-
bara.
Naschrift: "Op heden den xvii octobris 1625 heb ick ondergeschrevene de wete
 van desen gedaen aen Willem ende Metken v.s. die mij vor antwordt
 ghaven dat sij van egheenen wille en waeren daer yet aff te doen."                      Dit is het merck 
Marten Maes, ondervorster in Asten   

R 33 - 53  04-02-1626

Verhuur van een groesveld door Thijs Frans Peters aan Frans Loomans -
d.d. 24-2-1625.

R 33 - 52  18-02-1626

Hubert Dandels als verweerder tegens Jr. Wouter van Beeke als aanlegger -
"Versuekt den gedaechde aen mijnheeren schepens dat sij sal worden ontfangen
onder contradixe tegen alsulcken executie als Jr. Beeke, als aenlegger, op
huyden den gedaeghde vercrijcht door oorsake dat den gedaeghde van die pachters
ontlast sal blijven van den aenlegger Jr. Wouter van Beeke dat hij daer geen
schade aff hebben en soude in weygeringe appointement versueckende."
Asten RA 33 - 52  18-02-1626  1/2

Aanspraak voor:
Joost Jan Willemse IJsermans, mede voor zichzelf, en Symon Eymberts - als mom-
boiren van Catharina en de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jan IJser-
mans - aanleggers - contra -
Metken - weduwe Daniel Frans Colen - verweerder.
o.a. hieruit:
1. Dat op 7-7-1589, voor schepenen alhier zijn geweest Huybert Joosten van
Roggel welke aan Jan Willem IJsermans, vader van de aanleggers, heeft ver-
kocht:
- huis en hofstad te Asten - zoals het tegenwoordig wordt bewoond door de



de voors. aanleggers.
Belast met: 1 stuiver/jr grondcijns aan de Heren van Asten.
2. Door de kerkmeesters zijn nu, uit kracht van een zeker vonnis op het kerk-
register, aangesproken dat de aanleggers aan hen zouden voldoen de achter-
stallige cijns van één hoen/jr welke zij mogen heffen uit het voors. huis.
4. Het huis wordt nu bewoond door verweerderse en is op haar "verstorven" via haar overleden 
man. Zij is van oordeel dat de aanleggers het "goed" van de voors. cijns moeten bevrijden.

Aanhangsel: 07-07-1589 -copie. 2/2
Wij Dirick Tielens, Peter Slaets, Peter Belmaeckers, Willem van Beeck, Maes van Reest en 
Henrick Cornelissen van den Eynde - schepenen te Asten. Zij getuigen dat Huybert Janssen van 
Roggel - g.m. Jen heeft verkocht aan Jan Willem IJsermans huis, hofstad en land - in het Dorp
1. Aert Peter Theeus
2-3. de straat
4. Thomas Janssen van de Camp
Belast met: 1 stuiver/jr cijns aan de Heren van Asten.

R 33 - 52  18-02-1626

Huybert Daniels - contra - Anthonis Goortssen
Betreft: Korting van  3,- op  10,- wegens een verkochte koe.
Asten RA 33 - 52  18-02-1626

Roelant Dierkx, aanlegger - contra - Laureyns Hanricx - verweerder.
Aanlegger eist van verweerder 9 vat rogge wegens gehuurd land - den Bernaert
en nog van eikenhout dat deze op den Bernaert gekapt heeft. Enz enz.

Asten RA 33 - 52  18-02-1626
Antonis Gordts - contra - Jacop Flyps Thijssen. Betreft: De verkoop van een "koyketel" voor  
5,-.

Asten RA 33 - 52  18-02-1626  1/2
Marie Artsen van Bussel - contra - Marcelis van Groeninghen en zijn vrouw. Aanhangsel: Op 10 
febr. 1626 heb ik t.v.v. Maria Pastoers en Marcelis van Groeninghen  en zijn vrouw doen weten 
dat zij zouden komen afrekenen met de schepenen. Marten          Maes - ondervorster.

23-02-1626  2/2
Marie Artssen van Bussel - contra Marcelis van Groeninghen, bij absentie van hem, zijn vrouw 
Mayke.
Zij bijven nog  54,- schuldig aan de v.n. Marie A. v. Bussel.

Asten RA 33 - 52  18-02-1626



Wyllem Aert Hanrick - contra - Hanrick Janssen van Rest, gedaagde. Gedaagde heeft wegens 
"verhaalde" winkelwaren een schuld van 2 gl. 5 stuiver.

Asten RA 33 - 52  18-02-1626
Jan Lenaerts, aanlegger - contra - erfgn Teunis Jan Hennis, verweerders. Betreft: Het alsnog 
betalen van  2,- als rest van verdiend loon dat des aan-
  leggers vrouw in het sterfhuis van verweerders moeder ten achteren is.
Item:    Nog een rijksdaalder om hun moeder ter aarde te bestellen.
  Enz. enz.
Asten RA 33 - 52  18-02-1626

Walraven Janssen, vorster te Asten, is schuldig aan Pauwels van Luyte te Venlo
-  11,- Venlo's geld.
Te lossen: Binnen drie weken na - d.d. 21-8-1624.
Verzoek om betaling.
Asten RA 33 - 52  22-04-1626

De schout van Asten, aanlegger - contra - Hubert Daniel Coolen, gedaagde.
Aanlegger concludeert tot betaling van  10,50 wegens het door gedaagde op
10 febr. l.l. "met courtelas oft kouwer innetegaen bij nachte den persoon van
Joest IJsermans ende den selven te quetsen ende te houwen een lendighe wonde
in sijn slinckerhandt."

R 33 - 52  22-04-1626

De schout van Asten, aanlegger - contra - Gerart van Brey, gedaagde.
o.a.
De aanlegger zegt "dat gedaeghde hem stoutelijck verwondert heft op de Goede
Vrijdach l.l. met geswaerde handt, hebbende in dezelve eenen rieck te inna-
deren ende innelopen den persoon van Laureyns Willem Tijs, op sijn eygen erffve, willende hem 
met de rieck doorlopen oft doorsteecken. Sij soo dat Laureyns
meynden den rieck te keeren opdat hij nyet en soude worden doorsteecken.
Heeft die gedaeghde hem gequetst in sijnen vinger, een lendighe wonde, waeraff
Laureyns geschaepen in eeuwich laem en verminght te blijven".
Zoiets kan niet ongestraft blijven. En aanlegger concludeert om aan gedaagde
een straf op te leggen van 10 gl. 10 stuiver naast de kosten van het recht.
Opmerking:
 Laureyns was nabuur van Gerard.
Asten RA 33 - 52  22-04-1626

Peter van Vlercken is nog schuldig aan Hanrick - weduwe Goort Jans  6,- als
restant van een gekocht paard.
Asten RA 33 - 52  22-04-1626

Phlips Frans Phlipssen - contra - Joost Jan Willems.
Asten RA 33 - 52  22-04-1626



Phlips en Joost Frans Phlipsen - beloven de kosten en verteringen te betalen
die t.h.v. de schout en secretaris zijn gemaakt en alsnog gemaakt zullen wor-
den door de schout, den trompetter, brieven brengende van de Heer Staecken-
broecke, gouverneur van Grave enz. enz.
Aanhangsel: Bevat rekening.
Asten RA 33 - 52  22-04-1626

De schout van Asten, aanlegger - contra - Thonis Flips Fransen, gedaagde.
Gedaagde heeft op 15 maart l.l., zijnde "Vastelavontdach" t.h.v. Mattijs
Teyssen "met een geswaerder handt hebbende daerinne eenen drinckpot te quet-
sen ende te slaen een groot gat ende wonde op den hooffde van Wouter Diricx.
Sij want alsulcke moetwillicheyt met grammen moede geschiet".
Conclusie: Een boete op te leggen van 3 gl. 10 st. - volgens de ordon-
 nantie van de Raad van Brabant.
R 33 - 52  22-04-1626

De schout van Asten, aanlegger - contra - Henrick Verhoeven, gedaagde.
o.a.
1. "Waerachtich te wesen, dat men alhier enighe jaeren herwaerts gewoon is aen-
de kercke tzondaeghs den volcke meest vergadert wesende afftelesen ende te
publiceren een verboth, te weten, dat gheen herbergiers oft tappers hun sou-
den vervoirderen tzavonts naer neghen ueren enich geselschap, gedrinck oft
gelagh op te houden, oft bier te tappen op verbeurtenisse van een amende van
twelff R.gulden.
2. De gedaagde heeft zich niet ontzien dit verbod te overtreden, door op de
laatste dag van maart een "jongman" niet alleen na 9,10,11,12 en 1 uur in
de nacht bier te tappen. En pas opgehouden toen deze jongeman dronken was.
Het is de oorzaak geweest van groot kwaad, zoals gebleken is in de nacht
toen van de jongeman gescheiden moest worden.
Concluderende:
 Den overtreder een boete van  12,- op te leggen.A
sten RA 33 - 52  23-04-1626

Jenneke - weduwe Teunis van Henens en Teunis Janssen, haar zoon, zijn schul-
dig aan Frans Jelis  50,-.
Asten RA 33 - 52  07-05-1626

Goordt Peter Jacobs van den Eekelcamp, aanlegger - contra - Jan Jacobs van
den Eekelcamp, gedaagde.
Gedaagde heeft op 2 mei l.l. wanneer aanlegger het "geschrifte" zat te lezen
aangaande de deling tusen gedaagde en aanleggers vader - hem aanlegger ver-
weten heeft dat hij het "geschrifte" uit zijn (gedaagdes) kist had gestolen.
Asten RA 33 - 52  07-05-1626

Jan Jacops van den Eeckelcamp, als gedaagde, heeft, nu ca. vier jaar geleden,
- tegen de wil van wijlen Peter Jacops - g.g.m. Christina - welke nu is g.m.
Gheen Janssen, smidt te Nederweerdt, en haar kinderen (Eugenius - Gerard) -
een eikeboom omgekapt, staande achter het huis op Huesden en welke Peter ten



del was gevallen tegen de gedaagde en zijn broeders.
De gedaagde heeft verder te Geldrop verkocht - een os - en aan zich gehouden
20 schapen en enige andere goederen welke hij niet in de S & D gebracht heeft.
Aanleggers vragen om genoegdoening.
Asten RA 33 - 52  15-05-1626

Thonis Peters c.s. erfgenamen van wijlen Barbara Goortsen - contra - Frans
Lenarts van Boeschot c.s.
Asten RA 33 - 52  15-06-1626

Laurens Willems, aanlegger - contra - Wilbert Franssen en Metken - weduwe
Daniel Colen, gedaagden.
Betreffende: Een obligatie van  50,-.
Asten RA 33 - 52  01-08-1626

Ick Jost Franssen Verlynden versuecke dach teghen Peter Gillis Collen als ick
ock voergaendt versocht hebbe.Asten RA 33 - 52  05-08-1626       1/2

Jan Anthonis Mennen als geboren momboir van de kinderen van zijn zuster Maria
zal het kind dat Michiel heet, enige tijd opvoeden, in de kost hebben, gade
slaan, bestellen en onderhouden.
E.e.a. op "peene" van 3 gulden te verbeuren aan den Heer.
Asten RA 33 - 52  04-11-1626       2/2

Aanspraak in contradictie voor:
Michiel Thijs Franssen, aanlegger - contra - Jan Anthonis Mennen, verweerder.
o.a.
Dat verweerder, volgens ordonnantie van 5 juni 1626, "het kynt van wijlen Merie sijnder sustere, 
doentertijt bij den obtinent en aanlegger sijnde gaede te
slaen ende te doen opvoeden".
Asten RA 33 - 52  23-09-1626

Willem Anthonis van Asten, soldaat onder de compagnie van capiteyn Octavio
Bauchy, ten dienste van de koning van Spangien - in garnizoen op het fort
St. Michiel - buiten 's Bosch. - contra
Reynder Lens te Asten.
Terzake van het stellen van "cautie" - "soo voor trantsoen sijnder gevanche-
nisse in cas van de vijant".
Enz enz.
Asten RA 33 - 52  23-09-1626

Joost Frans Gielis heeft nog te goed van Jan Pouwels Loyen c.s.  45.- die
Jan Gielis Hijnkens eertijds geleend heeft aan Pouwels Loyen, hun vader.
Asten RA 33 - 52  23-09-1626  (fragment)     1/2

Antwoord voor:
- Jan Joosten Piecx - g.g.m. Maria, dr Jan Willem IJsermans - en
-Hendricxke - in hun leven "gehuysschen" (schoonmoeder), aanleggers -



contra -
- Joost Jan IJsermans,
- Peter Colen de jonge - g.m. Catharina.
- Jan Anthonis Mennen en Anthonis Joosten als momboiren van Cornelis, onmondige zoon van 
wijlen Cornelissen - respectieve zusters en broeders van de voors. Joost - gedaagden
o.a.
1.   Dat het goed recht is dat na overlijden van één der gehuwden de goederen
die verdeeld worden - voor één helft overgaan op de langstlevende en voor        de de andere helft 
op de kinderen.
2-4. Ná overlijden van Jan Willem IJsermans is aanlegger g.m. Marie, welke in-
middels is overleden.
3.   Hendrixken is ook overleden en was aanleggers schoonmoeder en grootmoeder
van zijn kinderen.
5.   De goederen zijn nu gedeeld zonder hem, aanlegger, daarin te kennen.
6.   Hij wil in rechten treden om zijn vrouws deel (1/8e) te verkrijgen.
Enz enz.
Asten RA 33 - 52  19-12-1626  2/2

Joost Jan IJsermans en Peter Colen de jonge c.s. verweerders - contra -
Jan Piecx, aanlegger.- onder meer:
Overeengekomen is, dat als "aanleggers" vrouw is overleden dat "aanlegger" dan
geen pretenties meer heeft of laat gelden op de goederen van wijlen Jan IJser-
mans of van zijn weduwe Henricxke, vader en moeder geweest van Maria de vrouw
van "aanlegger".
Asten RA 33 - 52  01-10-1626

De schout van Asten, aanlegger - contra - Aert Jan Aelberts, gedaagde.
o.a.
1. Henrick Jan Aelberts, broeder van de gedaagde, is door de vorster en onder-
vorster, na goede informatie, op 29 sept. ll. wegens straatschending vast-
genomen.
De gedaagde heeft zich niet ontzien "met furieuse gewelt" den voors. Hen-
rick uit de armen van de vorster los te breken.
3. Gedaagde heeft ook, op 3 febr. ll., met veel meer andere jongemannen
"donsghelt" geëist van Jan Thijs [Trijnen] ten huize van Gelden Gielis -
"werpende met menichte van steenen naer den volcke, breeckende het gelynt
en de staecketsel, maeckende eenen dans over den andere, speulende op de
panne, smijtende door gelaesen ende andere meer moetwillicheden ende
straetschenderijen".
5. Nog zijn zij niet opgehouden "in hun kwaad voornemen ende boesen sin" en
hebben in sept. jl. om het "donsgelt" - "gevult de putte, de gelaesen op en
nieuw vuytgeslaegen, maer oock de coolen affgemaeyt bij nachten" 

E.e.a. behoort in een goede gemeente niet ongestraft te blijven, mede omdat hij
zich ook niet heeft ontzien in het overtreden van de plakkaten op het "dons-
gelt".
Concluderende:
De gevangene, zal ten voorbeeld van alle andere "publyckelijck ter ordinarisse



plaetse van justitie worden geset op den schavot. Ende hem aldaer bij den
scherprehter, met een bijl off ander snijdende instrument sijn rechterhandt,
daermede hij der justitie gerissisteert ende gewelt gedaen heeft, sal worden
affgehouwen. Ende dat daernaer de zelve gevangene op sijn naeckt lijff met een
gloeyende instrumente bij den scherprechter sal worden gebrandt.
Ende daerenboven eeuwelijck sal worden vuyt de heerlijckheyt gebannen.
Oft anderssints in alsulcke conclusie ende arbitraire straffe als Mijne Heeren
Schepenen bevinden".
De kosten van het recht te "verhalen" op zijn kindsdeel.
Asten RA 33 - 52  05-10-1626

Weduwe Caetalinna Frans Gielens - en mede (voor de helft) Michiel Franssen,
aanleggers - contra - weduwe Mary Peter Gielens en Mathijs Franssen, gedaagden.
o.a.
Aanleggers hebben  27,- te goed, komende van Catelina Gielens, grootmoeder
der voors. Maery Peters en Mathijs voor hun part aan de voors. aanleggers heb-
ben besteld - een jaer lanck in haeren cost ende huys te onderhouden.
Enz. enz.
(Catelina Gielens is de grootmoeder van Mary P. Gielen en Mathijs Franssen).
Asten RA 33 - 52  07-10-1626

Jan Henricx en Laureys Hendricx, afgegane borgemeesters, zullen betalen aan
Aert Hendrick  Hoeben en Jan Jacobssen van den Cruys, aan elk van hen,
31 dagen vacatie, in het afdoen van de rekeningen van hun borgemeesterschap.
Enz. enz.
Aldus bij ons: Willem van Beeck, Anthonis Henrick Canters, Jan van Reest en
Michiel Colen - schepenen - d.d. 13 april 1616.
         Lambert Verrijt - vice secretaris.
Asten RA 33 - 52  07-10-1626

Joost Joosten te Mierbeeck, bij Aerschot, als broeder en erfgenaam van Jan
Joosten - g.g.m. Jutken Jan Goyarts van Otterdijck, aanlegger - contra -
Anthonis Peters, gedaagde.
Betreft: Het niet nakomen van bepalingen in het testament van Barbara Goyaerts
  - d.d. 17 mei 1624.
o.a.
- De goederen gelegen te Someren en Lierop te delen in twee delen - de ene
helft naar: haar mans vrienden. En de andere helft naar: Jan, Jutken,
Anthonis Peters, Mari, zijn zuster en de twee onmondige kinderen van Antho-
nisken, haar, testatrices, nicht.
- De goederen te Asten (Ommel) - met de schulden, actien en obligaties komen
aan Anthonis Peters, gedaagde, en Marie, zijn zuster.
- Indien men e.e.a. niet accepteert - dan ontvangt hij/zij "een ouden grooten"
en anders niets.
Enz. enz.
Opmerking: Jan Joosten - g.m. Jutken en hun enig kind zijn overleden. 
 De testatrice was de grootmoeder, van vaderszijde, van Jutken.
 De goederen te Someren en Lierop zijn op 12 maart 1626 voor sche-



 penen van Someren verkocht aan Peter Janssen van Eyck.
Asten RA 33 - 52  07-10-1626 (fictief)

Reynder Lens, aanlegger - contra - Joost Willem Verhyndert, gedaagde.
Betreft: Betaling van twee vat boekweit.
  Verweerder zegt - deze twee vaten t.h.v. Lambert Janssen gerestitu-
  eert te hebben.
Asten RA 33 - 52  07-10-1626

Philips Willems van Heuchten, aanlegger - contra - Heer Dirck Verhoeven,
gedaagde.
Betreft: Het invorderen van een pacht van 6 vat rogge/jr voor het O.L.Vrouwe-
  altaar in de Kerk van Asten.
Asten RA 33 - 52  07-10-1626

Marcelis van den Bogaert is schuldig aan Jacop Aerts van de Cruys - wegens
een geleverde koe en geleend geld   32-16-8.
Asten RA 33 - 52  04-11-1626

Jan Jan Deynen is schuldig aan Reynder Jans  25,- d.d. 30 sept. [1624]
Borg:
- land  achter de Kercke  ½ l.
1. Reynder Janssen
2. Frans Thijs
3. de straat
4. Enneken Baltus
Getuige: Peter Jan Bruysten.
Gelost: 20 aug. 1626.
Asten RA 33 - 52  04-11-1626

Jan Maes heeft het land van Michiel Frans Dericx van de Cruys, dat drie jaar
leeg heeft gelegen, in gebruik genomen.
Wordt weer in de boeken in rekening gebracht t.w.:
- in het boek van Gelden Gielis          4 l.  5 gl.
- conincxbede           2 l.           18 stuiver
- twee gebont huis                                  20    "

Asten RA 33 - 52  04-11-1626
Claudi Ideleth, schout, aanlegger - contra - Flips Aert Daniels, gedaagde. o.a.
Gedaagde heeft, in de laatste oogst, zich niet ontzien "den boeckweyt op sijne eckers, onder den 
thyende clamp van den Eerw. Heere Persoon Persoonaetschap van Asten, gewasschen ende 
gewonnen, nyet alleenlijck voor thyend, elff off twelff deelen, maer den geheelen boeckweyt van 
de eckers te vueren, te dorssen, sonder enich boeckweyt tot thyende te hebben gelaeten". Men 
mag geen "tienden" van het veld voeren, zonder dat de tiendenaar deze behoorlijk heeft 
"beteckent" of tenminste den tiende schoof of hoop op het veld laten staan. Concluderende: 
Gedaagde te veroordelen tot betaling van één mud boekweit aan de parochiekerk. En aan 
aanlegger, nomine officie, 60 gouden realen, of de waarde vandien.



Asten RA 33 - 52  04-11-1626
Lijn Verheyen, aanlegster - contra - Mary Peter Ghielens, gedaagde. Betreft: Een schuld van  
18,-, van lange jaren geleden. Gedaagde wijst deze schuld af "soo en soude 'd aenleggersse so 
langhe nyet hebben gesweghen offte gebeyt naer de doot van der ghedaechdens man".

Asten RA 33 - 52  04-11-1626

Andries Reynders, aanlegger - contra - Anneke Henrick Bernarts, gedaagde.
o.m.
Gedaagde verwonderd zich erover dat zij, vanwege haar man, aangesproken wordt
voor een som van 16 vat rogge en 4½ vijm stro.
Dezelfde schuld is door haar man, in zijn ziekbed, betaald aan Andries, na
dood haars voorleden man en metterdood bevestigd.
Hiermee wijst zij deze schuld af.A
sten RA 33 - 52  17-11-1626

Andries Reynders te Asten heeft zijn hoeve te Someren, voor de tijd van vier
jaar verhuurd aan Isebout Janssen van Brij te Someren.
Na twee jaar heeft deze de hoeve verlaten en geabandonneert zonder opzegging
te doen.
Hij is over deze twee jaar nog schuldig: 5 gl. 16 st.
- 8 vijmen "schueffen",
 - 64 pond boter - en
         - 6 mauwer eieren.
Tot nog toe heeft hij dit in "de minne" niet verkregen.
Wordt te Asten op "de rol" geplaatst - d.d. 14-7-1627.
Asten RA 33 - 52  09-12-1626

Antwoord exceptioneel voor:
Hendrick Verhoeven en Heer Dirck, zijn zoon, gedaagden - contra - de schout.
o.m.
De contracident (gedaagde) zegt dat hij voor schepenen van Helmond al zijn goederen 
overgegeven heeft o.m. aan zijn zoon "die thuys daeraff met sijn
suster is occuperende en daeraff pater familias".
"Die alsoo tsamen huys sijn houdende doende den handel int selve huyse soo van labeur, brouwe, 
tappen".
Asten RA 33 - 52  09-12-1626

Mathijs Frans Peeters en Aert Hendrick Verhoeven  als momboiren van Thijsken
en Enneken, kinderen van wijlen Frans Mathijssen - en Lucia van Diepenbeecx.
o.a.
Zij verklaren dat bij de scheiding en deling der goederen van Frans en Lucia
is overeengekomen dat de pachten en lasten staande op de voors. goederen zouden
komen op ieder zijn deel. Enz. enz.
Marge: Huybert Jan Diepenbeecx en Jan Anthonis Mennen zijn momboiren geweest
van de kinderen Jan Tielen - en Lucia voors.



Asten RA 33 - 52  10-12-1626 (ongedateerd)

Willem Willemssen Haubraecken c.s., aanleggers - contra - Peter Janssen - ge-
daagde.
o.a.
De gedaagde protesteert tegen de grove en enorme injuriën hem bij de arrestatie
aangedaan.
Hij bekent, dat hij met Mathijs Claes Diericx, van de aanleggers voor  100,45
wol, gekomen van en nagelaten door Dierick Philipssen van Heuchten en zijn
vrouw gekocht heeft.
Hij ontkent echter dat hij die hele som moet betalen, want de koop was gedaan -
voor ieder de helft.
Hij, gedaagde, heeft meteen  49,- betaald. Zodat nog rest voor zijn deel
 0,50 die hij direct wil betalen.
Het mag zo zijn dat hij, gedaagde, later ook de "helft" van zijn medekoper
heeft overgenomen dan zal het nog zo zijn dat de andere helft van het geld bij
Mathijs voors. moet worden gezocht.
Enz. enz.Asten RA 33 - 52              13-01-1627       1/4

Aanspraak en conclusie van:
Mathijs en Dirck Laureyssen, aanleggers - contra - Aert Laureyssen, hun
broeder, gedaagde.
o.a.
2. Jenneke - weduwe Laurens Mathijssen de Groot, moeder van de voorn. ge-
broeders, tijdens haar leven bezeten:
- land              het Breecxken              136 r.
3. Jenneke is onlangs overleden, zonder den akker wettelijk te disponeren.
Zodat deze nu van al haar kinderen is. 
4. Jenneke heeft steeds willen hebben dat Laurens, zoon van gedaagde, uit haar
goederen tot "onderstant" van een ongeval  50,- zou ontvangen uit haar
goederen.
5. Aert heeft de akker in huur gehad en wil deze nu niet afstaan.
Asten RA 33 - 52  05-07-1634       2/4

De huurprijs van de akker is - 5 vat rogge/per lopense/jaar.
Asten RA 33 - 52  13-9-1634        3/4

5. Aert heeft de akker in gebruik "zedert die belegeringe van Breda, over die
tien jaer"
Er loopt nog een proces tussen de gebroeders, voor schepenen van 's Bosch,
dat nog niet is beslecht (heeft 2½ jaar stilgelegen).
Zaakwaarnemers zijn hier: Mr. Joachim van Aelst, schout te Heese - en
- [     ] van Bocholt te 's Bosch.
Asten RA 33 - 52  ongedateerd      4/4

Gedaagde heeft, ca. 8 jaar geleden, in huur genomen:
- land  aen die Waeterstraet 5 cops
1. de gedaagde



2. Joost Jan Willems
Er is huurachterstand.
Asten RA 33 - 52  05-05-1627

Joost Jan IJsermans, aanlegger - contra - Hubert Daniel Colen, gedaagde.
o.a.
Aanlegger zegt dat het waar is, dat op 18 jan. 1626, hij gaande naar huis,
door gedaagde "die op hem innaderde met een geswaerde handt, hebbende daerinne
eenen houwer oft courtelas is toegebracht een lendighe wonde in sijne slinckere
handt".
Aanlegger heeft met deze "wonde" over de tien weken "gemeesterd".
De schade die zijn familie heeft geleden zal  100,- zijn.
Aanlegger is "een schamel man, die arbeidt voor goede luyden" en heeft zijn
huis vol kleine kinderen. Enz. enz.
Hij vraagt gedaagde te veroordelen tot een schadevergoeding van  50,- en
betaling van het "meesterloon".
Asten RA 33 - 52  19-05-1627

De schout van Asten, aanlegger - contra - Flips Aert Daniels, verweerder.

"Waerom ierst de saecke beter te begrijpen soo wordt gepermitteert, dat de
persoonsthyende, waeronder den ecker des verweerders is gelegen, dien somer      verpacht was 
van twee partijen, willende elck daeraff meester wesen. Sij ierst
vanweghen Sr. Johan Doignies, canonick, tot Fosse - aen Antonis Canters. En
daernaer oock van Sr. Johan de Resomont, canonick, tot Luyck - aen Jan Jan
Deynen ende Lambert Janssen c.s.".

Volgt getuigenverhoor:
1. Jan Anthonis Canters, 27 jaar, verklaart:
Dat hij met Michiel Jacobs, zijn zwager, in den oogst ll., is gekomen op den    akker van 
gedaagde, alwaar deponent zijn boekweit was maaiende en waar hij,      deponent, meende de 
"tiende" te halen en op te laden.
Gedaagde heeft hem dan gezegd dat Walraven Hanssen, vorster, en de zijnen
de "tiende" al gehaald hadden.
Hij, deponent, is toen weggegaan en heeft gevraagd aan Walraven of hij, of
iemand namens hem, de boekweit van Phlips Aert Daniels gehaald had.
Gedaagde heeft hem later nog wel drie- of viermaal bevestigd dat de vorster      c.s. de boekweit 
hebben "getiend".
2. Michiel Jacobs, 27 jaar, verklaart:
Dat hij met Jan Canters, zijn zwager, ll. oogst "des Heeren Personaetsthyen      de" gepacht heeft.
Verklaringen komen verder overeen met die van de eerste getuige.
Opmerking: Ze zijn de vorster nog tegengekomen, die bezig was "de gruyte"
op te halen.
3. Anthonis Canters, 63 jaar, president, verklaart:
Dat toen openbaar werd dat verweerder de "tienden" van zijn boekweit niet       behoorlijk had 
afgewerkt, de vorster tot zijn, deponents, huis is geweest om     namens verweerder twee vat 
boekweit, ter voldoening van de "behouden tiende"     te brengen.
Getuige heeft deze niet aangenomen. Hij was er niet tevreden over.



4. Walraven Janssen, 35 jaar, vorster, verklaart:
O.a. dat gedaagdens vrouw tegen hem had gezegd: "Die van Omel hebben de       tiende al wegh".
Verder dat Jan Deynen en zijn vrouw bij hem gekomen zijn en verzocht hebben
"voer sijnen loen vanwegen Phlips Aertsen aen Anthonis Canters te willen
dragen een sester boekweyts oft daerontrent".
Hij heeft dit gedaan, doch Antonis "begeerden" de boekweit niet.
Omdat hij niemand wilde overslaan heeft hij de boekweit "doen malen ende
sijne kynderen laeten eten, want hij was bedervende."
5. Hendrick Janssen, 35 jaar, verklaart:
Dat hij op de goederen van gedaagde geen "tiende" heeft gehaald.
Verder heeft hij geen "kennis".
6. Lambert Hanssen, 45 jaar, verklaart:
Geen "tiende" te hebben gehaald.
          Merck        Lambert Hanssen.
7. Jan Jan Joost Deynen, 28 jaar, verklaart:
Dat verweerder in de laatste oogst aan zijn woonhuis een akker met boekweit heeft bezaaid. 
Verder dat hij met Jan Piecx op den akker is gekomen om de "tiende" op te halen, dat de 
verweerder deze was maaiende en hem beloofde twee vat boekweit te geven in plaats van de 
"thiende". Deze twee vaten zijn hem, rond Kerstmis, aangeboden. Hij heeft ze niet willen 
aanvaarden.

Asten RA 33 - 52  9-6-1627       1/2
Aanspraak voor:
Marcelis Willems, aanlegger - contra - Jan Hendrick Goossens vanwege Frans Lenaerts van 
Boesschot, verweerder.
O.m. Aanlegger zegt, door oorzaak, dat hij, Jan, verweerder, aanvaardt heeft het versterf "soo 
bedde als gelt int Clooster gehaelt en tgoet in de comme liggende" en in het geheel aan wijlen 
Frans toebehoorde. Hij verzoekt verweerder dat deze zal betalen - de achtergelaten schulden - 
blijkende uit de procuratie die wijlen Frans heeft voor schepenen van Asten - van de processen 
die wijlen Frans, te 's Bosch voerde tegen Tuenis Goorts en die aanlegger heeft moeten betalen, 
ter somme van 4 gulden 5 stuiver.
Naschrift: De gedaagde gezien hebbende den eis en de conclusie des aanleggers zegt daarop: Dat 
Frans Lenders van Boessecht, den aanlegger niets schuldig is en hem bij zijn leven betaald heeft. 
Zoals weduwe Jencken Lenders en Jan Verhoeven kunnen verklaren. Enz. enz. Er is ook nog 
sprake van een proces te Vlierden. Zie hierna.

Asten RA 33 - 52  05-05-1623       2/2
Copie o.a. hieruit:
Marcelis Willems van den Bogaert verklaart dat hij Jan Janssen Verhoeven, Frans Lenaerts en 
Jenneke - weduwe Lenaerts Jans Verhoeven kost- en schadeloos zal houden van een rente van  
50,- die Barbara Goorts t.l.v. Jan Jan Verhoeven heeft.
Enz. enz.

Asten RA 33 - 52  30-06-1627
Aanspraak voor:
Andries Reynders, aanlegger - contra - Jan Peters de Cock, te Lierop, gedaagde Betreft Het 



betalen van een restant ( 7,50) der slaggelden, na het veilen van de goederen, gelegen te Mierlo, 
van Dierck Martens van den Boomen. Het totale slaggeld was  100,- (op basis van 50/50 dus  
50,-. Anthonis, de zoon van aanlegger, heeft na lang "naeloopens"  42,50 ontvangen. Naschrift:
Jan Ariaens van de Meer, bode van de Rade van Brabant, heeft op,
15 juni 1627, aan de vrouw van Jan de Cock, een dagvaarding overhan-
digd dat hij zal getuigen, op 23 juni 1627, voor schepenen van Asten.
Asten RA 33 - 52  01-09-1627

Gelofte voor:
Mathijs Frans Peters, als momboir van de kinderen van zijn zoon Frans, aanleg-
ger - contra - Mathijs Henricx Jochems, gedaagde.
Huurcedulle - d.d. 23-4-1623.
Mathijs Henricx is schuldig aan de momboiren van de kinderen van Frans Thijs
Franssen: 
 25,- "met een vijm schove te decken na laetsrecht".
Wegens huur van het huis waarin Thijs nu woont, gelegen op de Beeck,
Gedaagde wordt aangesproken op nog  6,- huurschuld "ende noch te decken onderhalff vijmen 
schoeff opte huysinge".
Zie volgende pagina.
Op de achterzijde van de cedulle is nog een ander contract opgenomen:
Verpachting: - d.d. 15-1-1624.
Jan Corstiaen Smets en Thijs Frans Peters, als momboiren van de onmondige kinderen  van 
Frans Thijs Franssen - en Lucia verpachten:
- hun goederen - gelegen op de Beke - huis, hof, koolveld en groes.
Zoals Thijs Henricx het nu in gebruik heeft.
Huurder wordt: Goris Frans Peters.
Huurprijs:  25.50/jr + stro, te dekken naar "laetsrecht".
Enz. enz.
 'dmerck Goris         Franssen - pachter.

 'dmerck Jan           Corstiaens - verpachter.

 'dmerck Thijs         Franssen - verpachter.
Asten RA 33 - 52              (01-10)-1627 (  )=fictief.      1/2

Aanspraak voor:
Jacop Verdijsseldonck, als erfgenaam van Ariaen, zoon, wijlen Henrick Willem
Henricx, aanlegger -
contra -
Marie - weduwe Frans Art Timmermans, gedaagde.
o.a.
1. Aanlegger zegt te weten:
Dat Henrick voors. vier porties heeft verkocht, aan de gedaagde en zijn       weduwe, uit de 
goederen gelegen op Heusden en gekomen van wijlen Jan Belen.      Ook dat Henrick voors. 
dezelfde goederen, bij verkoop, den lesten marty
1488, verkregen had van: 
- Jan Jan Belen,
- Catharina Jan Belen en Catharina, haar dochter,



- Henrick Thonis - g.m. Johanna Jan Belen,
- Henrick Willems - g.m. Anna Jan Belen
op hun gelijkelijk verdeeld, na de dood van Jan Belen, hun vader.
2. "Welcke voors. vier gedeelten de voors. Frans en Marie aen ende op hun           genoemen met 
belooften, dat sij de voors. erffgenamen soude betaelen ende
contenten en dat sij soude stecken hunnen voet in den schoen des voors.
Henrix vercoopers ende hem dyen aengaende te houden coste- ende schadeloos.
3. Zo is het nochtans dat Frans en Marie in gebreke zijn gebleven om sommige
der erfgenamen te voldoen.
Maria is ook nog in gebreke gebleven om te betalen aan Catharyna Jan Belen
- de helft van ¼e deel (de helft is  75,-) - zoals afgesproken en ook aan
de andere erfgenamen advenant is betaald.
4. "Om welcke hellicht op te leggen ende te betaelen is die voors. aenlegger
als erfgenaam van Ariaen Henricx, soone wijlen Henrick Willem Henricx voors.
[bevonnist] van Jan Maes g.m. sijnde mette voors. Catharyna.
5. "Waervoor die voors. aenlegger genootsaeckt wordt de voors. verweerderse
in rechte te roepen om hen 'tindemneren ende hen dyenaengaende te houden
costeloos ende schadeloos gevuert sij de voors. goederen tsedert dertich
jaeren herwaerts beseten, gebruyckt ende de vruchten ende baten daervan          genooten heeft.
7. Aanlegger wil dat gedaagde zal worden aangesproken om te betalen de voors.
 75, - "als hellicht vande eenvierdedeel" met intrest. Enz. enz.
Asten RA 33 - 52  (10-10)-1627 (   )= fictief     2/2

Reproche voor:
Jacop Verdijsseldonck, aanlegger - contra - Marie - weduwe Frans Aert Timmer-
mans, gedaagde.
o.a.
1. Dat Jan Belen, alias Shasen, en zijn vrouw, overleden zijnde, hebben             nagelaten, zes 
wettige kinderen m.n. Flips, Jan, Anna. Johanna, Catharina
en Maria - hun gelijke hoiren en erfgenamen.
2. Zij delen de achtergelaten goederen - gelegen op Heusden.
3. 1. Henrick Willem Henricx, tutor - g.m. Anna,
2. Henrick Thonissen, tutor - g.m. Johanna,
3. Catharina Jan Belen - g.g.m. Claes Mathijs Slechs - en Catharina, haar
dochter,
4. Jan Jan Belen,
5. Flips Jan Belen,
6. Frans Art Timmermans, tutor - g.m. Maria.
4. Frans heeft het deel van Flips gekocht.
5-6. De overige drie erfgenamen verkopen op 31-3-1588 hun deel aan Henrick            Willem 
Henricx - elk deel  150,-.
7. Omdat Frans in deze goederen twee delen bezit, is hen "geraden worden"
de goederen in zijn geheel te verkrijgen en is het zover gekomen dat zij
Henrick, koper van de vier delen, met schone woorden en beloften zover
hebben gekregen dat hij deze vier delen heeft overgegeven aan Frans en
Maria "met beloofte van te staen inde plaetsche van Henrick voors. ende
hunnen voet te steecken in sijnen schoen ende dat sij de voors. vier dee-
len soude betaelen ende voldoen, sonder dat sij enichsints van de vercoo-



peren soude belast ende gequelt worden".
15. Ten vijfden - en is het voors. geschrift maar te houden voor een "verwor-
pen clad" geschreven door Heer Jan Franssen, gedaagdes zoon, ten tijde van
zijn studie in Cuelen.
"die tzelve naer tseggen ende duceren van sijne ouders geschreven heeft,
gelijck dat wel te bespeuren is, soo tpretens geschrift veele hoochduytsche
termijnen is willende brengen, diemen in dese landen nyet gewoonlijck en
is te gebruycken."
20. "Waervuyt al oock sienelijck wordt gespeurdt dat het maer een opgesochte
quitantie en is van de verweerdersse wesende een vrouwe loos schalck ende 
vol bedrochs nae de doodt van Ariaen Henricx gepracticeert ende van eene
schooljonghen geschreven."
21. "Wordt daerenboven ontkent dat het hanteecken oft merck van Ariaen Henricx
soude wesen een cruysken.
22. Ariaen met zijn zusters, als kinderen en erfgenamen van wijlen Henrick
Willem Henricx.
23. Dat hetzelve is rakende Catharyna, gedaagdes zuster, en niet Catharyna,
haer nicht, tot wiens kindsdeel hier geprocedeert wordt.
25. "Ende gelooft die aenlegger nyet oft de gedaegde en is van haere suster
daervan ten vollen betaelt en dyen meer soo mach de gedaegde haere beta-
linghe op Catharyna, haer suster, verhaelen, die alnoch sufficient genoch
is om haer daerinne te concenteren.
Asten RA 33 - 52  15-12-1627           

Repliek voor:
Heylken - weduwe Hendrick Jan Joosten, aanlegster - contra - Gevert Bruysten, gedaagde. - o.a.
1. De gedaagde geeft te kennen dat hij geen weet heeft van een rente van
30 stuiver/jr.
2. Op 19 jan. 1596 zijn gedeeld - de goederen de goederen van wijlen Peeter         Nauwens, 
waarbij ook de gedaagde als condivident present is geweest.
3. Aan aanlegsters man is toen ten deel gevallen - de rente van 30 st./jr -
zodanig te "gelden" dat de mede-erfgenamen daarvan ontlast blijven.
5. Jan Joosten, vader van Hendrick, zou momboir geweest zijn van de kinderen
van Bruysten Peeters. 
Enz. enz.
Asten RA 33 - 52  15-12-1627

Salvatie voor:
Marie Frans Timmermans, aanlegster - contra - Aert Daniels, gedaagde.
o.a.
1. Aanleggerse is "een oude en debile vrouw", omtrent 80 jaar, niet kunnende        gaan of staan. 
Ze is niet in staat haar belangen te behartigen. Dit hadden       schepenen behoren te weten, daar 
naar te handelen en zo'n oude vrouw niet        buiten het recht te sluiten.

Zeer lang verhaal.
Betreft het omhakken van bomen staande op een groeskant.
Enige namen en bijzonderheden.



7. Jan Janssen Vrients zou getuige geweest zijn van het "affhouwen"
10. "Te meer oock dat die voors. ierste deponent eenen lichten ende ongesta-
dighen cappelaen is [ab sit junivir] die in sijne depositie oock geen gelo-
ve en behoort gegeven te worden. Doordien hij inden jaere 1611 eenen sekere
eike voor los ende vrij verkocht heeft, die hij drie maenden van te vorens
met een rente van ses gulden beswaert hadde.
Subticerende alsoo dolenselick willens en wetens die voors beswaerschrifte.
Die welcken volgens de costume der stadt en Meyerij van Shertogenbossche         sijne 
rechterhandt behoort affgehouwen te worden.
Tot welcken eynde die schouteth, noe officy, alsoo tegens hem proces is         voerende."
11. Belangende de getuigenis van Lijneke - weduwe Goyart Blockmaeckers.
Deze heeft getuigenis afgelegd in een zaak waarvan zij geen kennis heeft.
Want Thijs Flips heeft de twee elzebomen niet verkocht, als van hem zijnde
en gewassen op zijn grond. Maar bij "permutatie en mangelinge" tegen twee        andere bomen, 
die hij te Meyel had staan.
12. Jan Shaesen, vader van aanleggerse, is altijd eigenaar van de eiken ge-
weest.
Die welke ons, zijn zoon Flips, broeder van de aanleggerse, wonende te
Meyel, twee opgaande elzenbomen, staande op de groeskant, geschonken heeft.
Die, ziende, de grote onkosten van vracht enz. heeft dezelfde elzebomen met
de voors. Thijs Flips, zijn oom, (die te Meyel, vanwege zijn vrouw, veel         goederen en bomen 
had) geruild tegen twee andere elzebomen.
De omgehakte bomen zijn door Thijs Flyps verkocht aan Goyart Blockmaeckers.
13. Komende hiermede tot de getuigenis van Joest Joestense van Heuchten,
"Seeght die voors. aanleggerse dat naer den geschomen rechten nyet en            behooren te 
worden geassumeert vrienden en bloetverwanten enz. enz.
Seeght die voors. aenleggerse dat de voors. verweerder materiëlen oom is
van de voors. deponent. Die daeromme nyet en vermochte tot desselfs             verweerders 
voordeel ghetuygenisse te geven.
Veel min behoort hij oock gelooff te hebben, doordyen hij als alle andere        singulier is."
14. "Ende want den voors. deponent goede kennisse wil hebben van tghene over         de dertich 
jaeren is geschiet, soo is de aanlegster seer verwondert, dat
 die voors. Joest nyet gelijkelijck gedeponeert heeft van tgene hem van Aert     de soone van de 
aenlegster, nu oock ontrent de dertich jaeren geleden,           hervaeren en overcoemen is, die 
welcke vyndende den voors. Joest op de           questieuse groescant, tackende affhouwende, heeft 
hem dapperlijck gebaston       neert en gheslaegen. Gelijck die voors. Joest nyet en derven 
ontkennen." 18.      "Ende Joest Joestense van Heuchten, gerechte neve wesende van den 
verweer-
der".
20. Want hoewel Dirck Janssen, 45 jr, en Anthonis Jan Damen,45 jr, ingezetenen       van 
Someren, in deze vanwege de aanlegster hebben getuigd.
34. "Maer want die voors. groescant met een oochsienelijck teecken van een
koelt off grave van de beemdt des verweerders naer alle lantrechten ende
costuymen wordt gesepareert."

Volgt in deze zaak nog een verhoor van: Michiel Horenbeke, 60 jaar.
Asten RA 33 - 52  16-02-1628



Aanspraak voor:
Aert Janssen, aanlegger - contra - Elisabeth - weduwe Jan Walssers, gedaagde.
ook: Elisabeth Janssen - alias Walters.
Aanlegger heeft ca. 3/4e jaar bij gedaagdesse gewerkt, "hij kan qualijck tot sijne loon geraken, 
dwelck hij met sijnen arbeyt verdient heeft."
Hij verzoekt schepenen te ordineren dat hem "vier R. guldens en een hempt"
wordt uitbetaald.
Asten RA 33 - 52  16-02-1628       1/12

Mathijs Thijssen van den Hove, aanlegger - contra - Gelden Henrix Shaenen,
gedaagde. - o.a.
1. Op 26-11-1584 heeft gedaagde, voor het gerecht van Asten, opgedragen aan
Mr. Franssen en Ambrosis van der Weyden, gebroeders, een pacht van
 35,50/jr.
2. Onderpand: huis, hof en land in de Wolsberch, zoals door hem bewoond.
3. Gedaagde heeft deze pacht jaren lang betaald aan de voorzaten van aanlegger
- m.u.v. "eenderdenpacht" der voors. rente die hij ten achteren heeft laten      lopen - welke 
Mathijs was "aangekomen" bij overlijden van Mr. Henrick van
der Weyden, priester en broeder van Frans en Ambrosis, nu 13 jaar geleden.
Conclusie: De achterstallige rente moet worden bijbetaald of anders wordt over-
 gegaan tot procederen.
Asten RA 33 - 52  10-05-1628       2/12

Weerwoord: van gedaagde - o.a.    
2. Wijlen Philips Deenen - g.g.m. wijlen Willemken Bonaventura is als rentmees-
ter opgetrden voor Mrs. Frans en Ambrosis van der Weyden - en heeft na "mo-
deratie" alle achterstellen van de "tweederdeparten" kwijtgescholden.
3-4. In aanvaarding van:
- land aen de Waterstraet 5½ l.
Hetwelk Philips heeft gehad tot zijn dood toe.
5. Aanlegger heeft dit stuk land, bij successie verkregen, over de twintig jaar
in gebruik gehad en nog heeft.
Conclusie: Een proces aangaan is niet gefundeert.
Asten RA 33 - 52  11-10-1628 3/12

Weerwoord: van aanlegger - o.a.
2-3. Van de rente van  35,- komt  6,- aan de Scholaster - t.w. 1/3e deel van
Meester Willem Brants.
Insgelijks 1/3e deel aan Philips Denen - en Willemken, zijn vrouw - uit
hoofde van haar broeders, Mrs Frans en Ambrosis - en na hun dood toegeval-
aan aanlegger (Mathijs).
Naast het ander "selven" 1/3e deel en is alhier geen kwestie.
4. Het laatste 1/3e deel is aanlegger toebehorende uit hoofde van Mr. Henrick
van der Weyden, overleden 1616, en dat is het deel dat ten achteren is.
6-7. Philips Deenen heeft den akker in de Waterstraet nooit in labeur of ge-
bruik gehad.
Aanlegger ontkent dit stuk land bij successie aangenomen te hebben.
Wel heeft hij, met gedogen van gedaagde, na overlijden van Philips de



voors. akker in labeur genomen.
Om via die weg, de betaling van twee delen, t.w. 1/3e deel van Willemke
en het 1/3e deel den aanlegger toebehorende, te verkrijgen.
Aanlegger: Persisteert.

Asten RA 33 - 52  25-10-1628 4/12
Volgt weerwoord van gedaagde waarin deze - persisteert.

Asten RA 33 - 52  13-12-1628 5/12
Volgt weerwoord van aanlegger waarin deze de gedaagde "leugenachtich" vindt.

Asten RA 33 - 52  17-04-1630 6/12
Flips Peter Slaets wordt gedaagd tot "resumptie" door aanlegger tegen de gedaagde.

Asten RA 33 - 52  19-06-1630 7/12
Verzoek in materie van resumptie voor: Flyps Peter Slaets, gedaagde - contra - Mathijs Thijssen, 
aanlegger. Flyps heeft kennelijk de akker gekocht van nu wijlen Gelden Hendrix en wordt nu 
aangesproken om de "achterstellen" te betalen. 

Asten RA 33 - 52  02-08-1630 8/12
Philips wordt toch weer aangesproken.

Asten RA 33 - 52  17-09-1630 9/12
Fragment: Om de verschillen op te lossen wordt, voor schepenen voorgesteld, om "goede 
mannen" te kiezen. Enz. enz. Benoemd worden: 1. Silvester Coppens te Liesselt - voor Mathijs 
Tijssen van Hooff. 2. Marcelis Peter Jacops - voor Phlips Peeter Slaets. En zij kiezen weer: 1. 
Jan Gortssen van Geldrop. 2. Dierick Dierick Duyssen. w.g. o.a. Vester Wilborts. Jan Goyaerts 
Coppens. Dit is  dmerck Dierock Dierick Duyssen

Asten RA 33 - 52  19-10-1630       10/12
Eén van deze mannen, zal door het lot worden aangewezen, om aan te vangen de geschillen te 
beslechten.
Marcelis Peeter Jacops treft dit lot.
Hij stelt voor: Dat gedaagde - drie achterstallige pachten - zal betalen en
dat daarmee alle achterstellen van de "questieuse renthe" zijn betaald.
De aanlegger zal restitueren " het coren hem vuyt crachte van sekeren vonnisse
van den Hove van Brabant, ontrent voirleden oighst verkreghen" van gedaagde en
gewassen op de akker van gedaagde in de Wolsberg.
Enz. enz.



Asten RA 33 - 52  11-07-1631 11/12
Aanspraak en conclusie voor Mathijs (Mathijssen), aanlegger - contra - Philips Peeter Slaets, 
gedaagde. o.a. 1. Mathijs weet dat de gedaagde op 8 mei 1618 heeft verkocht aan hem - de 
goederen die gedaagde waren aangekomen van wijlen Peeter Slaets, zijn vader - na scheiding en 
deling met zijn andere broers en zusters. Bij de koop waren de lasten en schulden inbegrepen. 3. 
De verkoper heeft tot zijn last genomen - 2 pointen - de aanlegger heeft er tenminste geen kennis 
van. Het eerste, het maken van een rekening van de scheiding en deling. Het andere punt was, 
een actie van Maes Lenarts, die enige achterstallige pachten opeiste. 6. Aanlegger verklaart "dat 
seer blynt was" hij zou kost- en schadeloos gehouden worden. 8. Maes Lenarts heeft "zijn actie" 
verkocht aan Gerart van den Wiel, rentmeester van den H. Gheest te 's Bosch. Deze heeft hem, 
aanlegger, herhaaldelijk gemaand en ook met processen gedreigd. 9. Aanlegger en gedaagde zijn 
diverse malen naar Helmond gereisd om te akkorderen met Gerart van de Wiel en zijn 
uiteindelijk overeengekomen op  12,- die aanlegger heeft voorgeschoten aan gedaagde. Dit is 
exclusief verteer en vacatie -  3,- samen. Conclusie: Omdat hij kost- en schadeloos gehouden 
zou worden, vraagt hij om de gedaagde te vonnissen om deze  15,- terug te betalen. Volgen zo 
nog enkele stukken re- en dupliek - het laatste van 15-7-1632.

Asten RA 33 - 52  03-02-1632       12/12
Copy 8-5-1618 Wij Willem van Beke, Anthonis Canters, Jan Hendricx, Jan van Rest, Michiel 
Colen, Franssoys Verrijt en Geldolph Gielissen, schepenen, verklaren dat Philips Peeter Slaets 
heeft verkocht aan Thijs Mathijssen zijn deel in huis, hof, hofstad, land enz. - gelegen te Asten. 
Zoals achtergelaten door zijn ouders.

Asten RA 33 - 52  22-03-1628
Willem Aerts - alias Blockmaecker, aanlegger - contra - Mery van Houbraecken, gedaagde. Het 
concluderen en sluiten van "thoon".

Asten RA 33 - 52  10-05-1628  fragment
Frans Jan Joesten is op 22-3-ll. voor den gerechte gedaagd door Daniel Goorts van Bussel.

Asten RA 33 - 52  10-05-1628       1/3
Aanspraak voor Jan Anthonis Mennen, mede namens zijn zusters en broeders,aanlegger - contra - 
Joest Jan IJsermans, gedaagde.
o.a. Gedaagde heeft voor den duur van één jaar de goederen van aanlegger c.s. in bewoning en 
gebruik gehad, nu omtrent acht jaar geleden. Huurprijs van huis en groes:  26,-/jr. "van het 
land: 5½ vat rogge/lopens/jaar 
Aanspraak voor:    2/3
Jan Anthonis Mennen, aanlegger - contra - Joest Jan IJsermans, gedaagde. o.a. "Die voors. aanl. 
proponerende de redenen ten dese onder te nemene conclusie seeght tgene des sij alsoo hiernaer 
volght onder behoorlijcken protestatiën".
1. Aanlegger en gedaagde hebben, ca 15 maanden geleden, gezamelijk gekocht een
[       ] saut en beestenvellen, die zij samen betaald hebben en waarvan zij    ook de baten en 
schade gezamelijk zouden dragen.
2. De gedaagde heeft de opbrengst, nadat de goederen, in overleg, verkocht wa-



ren, ontvangen.
3. De gedaagde houdt de gelden nog steeds achter, hoewel dikwijls om afdracht       verzocht is, 
zodat geen rekening opgemaakt kan worden.
4. Aanlegger concludeert daarom de gedaagde bij alle vonnissen voor schuldig te
houden.

Antwoord van:         05-07-1628       3/3
Joost Jan Willems (IJsermans ?) - verweerder - contra - Jan Thonis, aanlegger.
o.a.
Verweerder ontkent de aanspraken of huurcedullen, zoals aanlegger ze bij de aanspraak gevoegd 
heeft en in recht overgegeven heeft.
Verweerder heeft geen "geloofften" gedaan aan aanlegger, wel aan Peter Jan
Aertssen en wijlen zijn vrouw.
Enz. enz.Asten RA 70  23-06-1628

Prothocolle der schepenen van Asten.

Beginnende 23 juny 1628 eyndende 23 octobris 1629.
President:     Anthonis Canters
Schepenen:     Gerart Diercx, Jan Lamberts Verrijt,
  Anthonis van Ruth, Willem van Berghe,
  Wilbert Joost Goort van Bussel.
Borgemeesters: Jan Colen en Philips Gossens.
Kerkmeesters:  Marcelis Jacobs en Hendrick van [Bussel]
Secretaris:    Aegid. van der Meulen.                                     Asten RA 70 fol. 1 23-06-1628

Jan Janssen van der Zande verkoopt aan Aerdt Janssen, zijn broeder:
- land  tot Braessel
1. Mathijs Jansen - hun broeder
2. Jacop Tielen
3. Gelden Gielis
4. de kerkpad A
sten RA 70 fol. 1 23-06-1628

Jan Dielis Meulders verkoopt aan Marcelis van Ayen:
- land  in de Wolsberch
1. Joost Jan Willems
2-3. Jan Dielis Meulders
4. de straat
Asten RA 70 fol. 1 23-06-1628

Jan Thijs Mennen verkoopt aan Fransoys Daniels:
- huis en de placke daaraan aan de Wolsberch
1. Joost Jan Willems     4. de straat
 2-3. Jan Dielis Meulders 
Asten RA 70 fol. 2 23-06-1628

Fransoys Daniels verkoopt aan Jan Mathijs Mennen en met hen Aerdt Driessen,



zijn zwager:
- jaarrente van  3,-    ( 50,- à 6%)
Onderpand:
- huis en hof aan de Wolffsberch
1. Jan Jan Willems
2-3. Jan Delis Meulders
4. de straat
Asten RA 33 - 52  14-08-1628

Visitatie en examinatie van Lieuen Hendrick Joppen, gequetsten, gedaan door
de schout, Geridt Diericx en Jan Verridt, schepenen.
- Is bevonden dat Lieuen heeft "eenen swaren steeck in sijnen rugge aen sijne
slincke sijde".
- Hij heeft verklaart dat hem die is toegebracht door Lambert Hanssen, op
13 augustus, in zijn hof.
- E.e.a. is bevestigd onder eede. Mocht hij aan deze kwetsuur overlijden dan
beschuldigd hij Lambert Hanssen van "dootslach".
- Op 16 aug., liggende t.h.v. Mr. Adriaen Lintermans, chirurgijn, is hem nog-
maals gevraagd of hij bij zijn verklaringen wilde blijven - "Jae"
- Verder verklarende:
"Dat Lambert Hanssen, hem ierst smeedt neder ter aerden met een gelyndt
plancke ende bedwonch, hem gequetsten met dreygementen dat hij sijn mes soude   afflegghen 
welck soo hij dede ende sijns lijff genaede biddende, heeft gesien
dat Lambert Hanssen sochten naer sijn mes ende soo hij gequetsten wilden
gaen loopen heeft hem gegeven den steeck van achter in zijnen rugge."
Asten RA 70 fol. 5 24-08-1628

Compareerde voor schepenen van Asten.
- Guillemyne Agnes van Merode - 27 jr.
- Anna Magdalena van Merode - 25 jr.
Dochters van Bernard van Merode - g.m. Catharina van Brederode - Heer en Vrouw
van Asten.
Zij consenteren in de verkoopt van de goederen gelegen te Oisterwijck -
R 70 - fol.3 - 28-8-1628.
- "Diewelcken nochtans door die doodt van de Juffrouwe comparenten broederen
Walraven en Bernard van Merode verstaen wordt te cesseren en te wesen.
Enz. enz.
Asten RA 70 fol. 3 28-08-1628

Compareerde voor schepenen van Asten.
Heer Bernard, vrijheer van Merode en zijn vrouw Catharina van Brederode -
Heer en vrouw van Asten.
Zij machtigen Hendrick van Zoerendonck, Raad van 's Bosch, om namens hen en
met toestemming van hun enige zoon en twee "bejaerde" dochters en mede voor
hun jongste "onbejaerde" dochter - Juffr. Jenne van Merode - te verkopen:

"Een omwatert steenen huys, ghenoempt "het huys van Duerendael" ghestaen onder
Oisterwijck.



Het neerhoff, schuere, stallinghen ende huysinghe daerop staende met cingel
ende hoff daerbij ghelegen.
Item allen die landerijen, bempden, weyden, heyden, opgaende eycken daerontrent
ghelegen ende daerbij gehoorende.

Item alnoch twee schoone hoeven landts daerbijghelegen.
De eene ghenoempt die hoeve Ten Eynde - met het recht van eenige achterlenen,
en de andere die hoeve Ten Bijgaerde.
Beyde leenruerich aen de Hertoghe van Brabant.
De goederen zijn de comparanten toegedeeld bij testament van Hendrick van
Rinieren - Heere van Iseren - g.m. Vrouwe Adriana van Brederode - voor sche-
penen van Oisterwijck - d.d. 1-9-1618 en bij seeckere codicilaire additie
van 16-8-1619 geconfirmeert bij forme van prelegaet.

De deling heeft plaats gevonden op 14-11-1619. Enz. enz.
Asten RA 70 fol. 6 28-08-1628

Heer en Meester Jan Bertelssen van Kessel is ten volle voldaan van alle
cijnshoenderen welke hij jaarlijks trekkende was van de erfgenamen Aert Vrients.
En welke hij gekregen heeft op zijn "eerste Misse" van Jr. Wolter van Beke en
dat vanwege Joost Jan Willems.Asten RA 70 fol. 6 29-08-1628

  Ordinantie
Alsoo veele moetwillighe ghesellen ende anderen hun vervoirderen bij nachte
ende ontijden inde hoven ende bogaerden van de innegesetenen te breken en te
klimmen ende alle fruyt aldaer tsij appelen, peren, pruymen, druyven ende
andere vruchten af te slaen, te stelen ende te verquysten.
Soo wordt eenen iegehelijcken van de inneghesetenen dese heerlijckheyt wie
sulcken moetwilligheyt overcompt van 'sHeeren weghen gheoirloft ende gheconsen-
teerdt alsulcken quaetdoenders op sijn erffve off elders opt feyt vindende te
straffven.
Tsij met schieten, slaen ende quetsen, sonder dat die selven in eenighe straf-
fe offte amende daeromme sal vallen, al waerdt oock soo dat eenighe van de sel-
ve roovers ende quaetdoenders oversulcx quame totter doot toe gequetst te 
wesen, off naer die quetsuere quame te sterven.
Ende daarenboven sal elcken deliquent vallen in een amende van vier gulden,
telcke keere dat hij in het misdaet bevonden wordden sal.
Ende soo eenighe delinquenten gheene eyghene goederen offisixe domicilie binnen
deser heerlijckheyt hebbende naer het perpetreren van alsulcken delict hun
vluchtig maeckten belanghende daen voors. pene offte amende sal den vaeder
staen in plaetse van zijne zoone en den meester in plaetse van zijnen knechte
ende sullen voor de pene als principale deliquanten moghen gheexecuteerdt
wordden. Tot indempniteyt ende corroboratie van dwelck voors. is sal dese
wordden gherigistreerdt naer behoeven.
Aldus gheordonneerdt in onse heerlijckheyt van Asten. In judicio den neghen-
entwintichsten dach der maendt Augusti 1628.
Ter ordonnantie van de Heere van Asten.
Asten RA 70 fol. 7 11-09-1628



Attestatie voor Mathijs Thijssen en Jan Jan Vrients .
Wij, schepenen van Asten, getuigen dat op 14-2-1628 voor ons gekomen was:
Dierck Janssen uit Ghestel bij Eyndhoven die verklaarde dat Goris Franssen
te Asten van hem heeft gekocht, in twee "reysen" 60 steenen vlas en dat hij
van Goris Franssen "eenich was".
Enz. enz.
Asten RA 70 fol. 13 12-09-1628

- Mr. Joost Anssem Daniels,
- Jan Goordt Smedts - g.m. Lijnken Anssem Daniels - mede voor zijn zwager:
- Daendel Anssem Daniels,
- Jenneken, dr Anssem Daniels - en
- Peterken, dr Anssem Daniels - beiden geass. met Frans Jan Loyen en Jan van
  Reest, hun momboiren voor deze reis.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders:
1e lot: Jan en Joost
- de goederen te Astappen - incl. de achterstaande pachten welke "de laet"
 schuldig is.
2e lot: Jenneken en Peterken
- de goederen op Heusden -  incl. de achterstaande pachten welke "de laet"
schuldig is.
Er is ook overeenstemming betreffende twee bedragen van resp.  21,- en  11,-.Asten RA 70 
fol. 8 13-09-1628

Henrick Jan Colen verklaart dat 3 à 24 jaar geleden Margriet Gielens, zijn
moeder, aan Thomas Joosten heeft verkocht:
- land  in den Loverboschweghen
1. Thomas Joosten
2. erfgn Joost van Brey
3. Anthonis Frans Philips
4. de straat
Hendrik bevestigd deze verkoop en draagt deze over aan Jenneke Thomas - weduwe van de 
voors. koper t.b.v. haar kinderen.
Marge: 16-10-1628 - Henrick Jan Colen is betaald.
Asten RA 70 fol. 21 25-09-1628

- Dierck Tijs van Meyl - mede voor:
- Jan Jan Peeters,
- Jan Jan Tijs met Aert Daniels,
- Anthony Aert Wreyns - g.m. Jenneke.
Allen erfgenamen van wijlen Mathijs Phlipsen.
Zij verkopen aan Joost van Heuchten:
- een cijns van 1 mud rogge/jr.
Onderpand:
- huis, hof en land in de Wolffsberch.
Opmerking: Constitutiebrief is van de leste febr. 1546.
Asten RA 70 fol. 8 28-09-1628



- Daendel Anssem Daniels en Joost, zijn broeder,
- Jan Gerardt Smedts - g.m. Catharina Anssem Daniels.
Zij verkopen aan Fransoys Anthonis Verrijdt:
- huis, hof, hofstad en aangelag met bomen en poterijen - te Astappen.

1. erfgn Jan Dries
2. erfgn Teunis Jan Verrijt
3. de gemeente
4. erfgn Jan Phlips Goorts
- land 
1. erfgn Jan Ph. Goorts
2-3. Mathijs Thijssen c.s.
4. Jacop Verdijsseldonck
- land
1-2-3. Jacop Verdijsseldonck
4. het Eussel
- groes
1. erfgn Teunis Jan Verrijt
2. dat Bungersveldt
3. de koper
- eussel en hooiveld
1-2. Hendrick Verboyen
3. de Aa
4. de gemeente
- hooiveld in de Spleten
1. Aert Symons van den Eynde
2. die Lieropsche Aa
3. die Vlierdensche Aa
Belast met: de cijns van de grond.
- 5 gl. 5 st./jr aan Goris Isbrants.
- 1 gl./jr te 's Bosch.
- 3 gl./jr aan Peeter Lenaerdts.
Asten RA 70 fol. 10 28-09-1628

Willem Jan Aelbers verkoopt aan Roeloff Joosten voor - een helft - en aan
Anna - weduwe Henrick Bernaerts voor - de andere helft:
- land  in de Horrick
1-3. Peeter Henrick Franssen
2. Roeloff Joosten
4. Marcelis Willems c.s.
Belast met: 10 vat rogge/jr ( 5,-/jr) aan de Custerye alhier.
Asten RA 70 fol. 11 28-09-1628

Anthonis Canters en Anthonis Dries Reynders, namens de gemeente, bevestigen
de koop, die Roeloff Joosten in 1617 van de gemeente gedaan heeft.
- land  aen de Meulendijck
1. Roeloff Joosten
2. de gemeente



En zij bevestigen Willem Jan Aelbers:
- land  aen den Boom, achter des coopers schuere 
7½ r.
1. Willem Jan Aelbers
2. de gemeente
3. erfgn Willem Lenaerts
Asten RA 70 fol. 11 29-09-1628

Jan Peeter Schepers geeft bij "erfwisseling" over aan Tielen Marcelis:
- land  aen Voordeldonck
1-2. de koper
3. Willem Jans van den Berghe
4. de Coeustraet
Belast met: 2 penn./jr aan het boek van Asten.
De verkrijger draagt over:
- land  aen Voordeldonck
1. Peeter Poemmels
2. Tielen Marcelis
3-4. de straat
Asten RA 70 fol. 13 29-09-1628
Tielen Marcelis verkoopt aan Anthonis Phlips Franssen - eenen servitute
van eenen erffwech - om daarover te mogen varen en drijven - te weten:
- den rechte weg door tot op den Laerboschwech toe te midden door de goederen
der verkopers. Gelegen aan de Langstraet.
1. Geeff Maes Driessen
  2-3-4. de verkoper
Asten RA 70 fol. 15 06-10-1628

Willem Jan Phlipssen verkoopt aan Alicken - g.m. Willem van den Berghe,
schepen:
- heiveld  den Bruynenwerdt
1. de koopster] 
2. Mathijs Thijssen en Joost Frans Phlipssen
3. de grote Aa
4. de kleyne AaAsten RA 70 fol. 15 04-10-1628

Gerardt Diericx, schepen, verkoopt aan Peeter Michiel Coolen den ouden:
- land  achter de Lazerije 1 l.
1. Peeter Michiel Coolen - broeder van de koper
2. die Lazerije
3. Martten Daendels     4. de pad
Asten RA 70 fol. 16 06-10-1628

Peeter Celen en Mariken, zijn dochter, verkopen aan Jan Mathijs Mennen:
- een schuur met de grond waarop deze staat
1. de verkoper
2-3. erfgn Aert Stevens
3. erfgn Jacop Marcelis



Inbegrepen is een servitutie van een weg daardoor gaande.
Asten RA 70 fol. 17 09-10-1628

Dierick Roelofsen verkoopt aan Roeloff, zijn vader, zijn deel in de goederen
die hem vanwege zijn ouders reeds zijn verstorven, of nog komen te versterven.
Asten RA 33 - 52  11-10-1628

Aanspraak en conclusie voor:
De schout van Asten, nomine officie, aanlegger - contra - Gerard Thonis, ge-
daagde. - o.a.
- Gedaagde is een boete opgelegd van  12,- omdat hij op 27 augustus voor de
"tweede reyse" is betrapt op openbare dronkenschap.
- Hierop staat een boete van  6,- voor "elcke reyse".
Asten RA 33 - 52  11-10-1628

Aanspraak voor:
Jan Hendrix, aanlegger - contra - Jan Pauwels, gedaagde.
- Aanlegger heeft, één dag, turf uit de Peel gehaald voor gedaagde.
- Hij verzoekt om betaling.
Asten RA 70 fol. 17 12-10-1628

Mijnheer van Asten heeft verordonneert en verboden aan Martten Pot, dat hij
zich niet mag "toecompeteren" het ambt van vorsterschap te Asten.
Dit komt toe aan de tegenwoordige vorster: Marcelis van Groeninghen.
Asten RA 70 fol. 18 14-10-1628

Peter Celen en Mariken, zijn dochter, verkopen aan Mr. Adriaen Lintermans.
- een campken land de Snijderscamp
1. Jan Jielis
2. Gielis van Weert
3. Aert Block
4. de kerk van Asten
De verkopers bekennen dat zij, ca een jaar geleden  53,- van de koper hebben ontvangen.

Asten RA 70 fol. 19 23-10-1628
- Heer en Meester Jacop Symons, pater - en
- Sr. Catharina van Aelst, materse - van het Convent van Ommel.
Zij geven bij "erfwisseling" over aan Anthonis Thonissen:
- land  te Ommel
1-3. de erffve des Convents
2. Mathijs Willems
4. de weg
De verkrijgers dragen over:
- land  te Ommel
1-3. Mathijs Willems
2. het Convent
4. Gossen [Juus  ]



- nog een stukje daarbij
1-3. het Convent
2. Thijs Willems
4. Anthonis Thonissen

R 70 fol. 35 27-11-1628

"Alsoo eene swaere procedure ten hove was gheschaepen te gherijsen tusschen
Goris Franssen als suppliante - ter eenre ende Jan Vrints c.s. - ter andere
zijden.
Belanghende een rente van tweehondert guldens in caepitael waervan Jan Vrints
is competerende de hellicht en Mathijs Tijssen c.s. de andere hellicht. Tot vol-doeninghe van 
welcke rente den voors. Jan Vrints en Mathijs Tijssen vuyt crach-
te van groote vonnisse van Asten hadden doen vercoopen, ten hooghsten voor alle
man, seker quantiteyt van vlasch, hem Goris voors. competerende" - enz. enz.

Jan Vrints en Goris Franssen accorderen:
- Goris betaald Lichtmis e.k.  36,- en de  64,- worden afgelost tegen "den
penninck zesthiene" enz. enz.
Michiel Frans Gielis en Frans Goris stellen zich hiervoor borg.
Marge: Jan Jan Vrints is voldaan van de  100,- -d.d. 10-3-1630.

R 70 fol. 20 29-11-1628

Marie - weduwe Joost Gerardt Waegemaekers en Jan Joost Gerits, haar onm. zoon,
verkopen aan Dierck Phlipssen:
- een stuck erffve met huys daerop - in het Dorp
1. Peeter Lammers
2. Willem Willen
3. Aert Driessen
4. de straat
Belast met:  150,- aan Heer en Meester Henrick Waeghemaeckers
Marge: 5-2-1632 - De koper heeft  100,- gelost aan pastoor Thomas Stricken en
  50,- aan de Heer Jacop van den Boomen, namens het Convent
 van Ommel.
Asten RA 70 fol. 22 12-12-1628

- Frans Janssen Verhaeghen,
- Anthonis Janssen Verhaeghen,
- Dierck Janssen Verhaeghen,
- Lucia Janssen Verhaeghen, hun zuster, geass. met Mathijs Tijssen, haar ge-
kozen momboir - en ook:
- Lucia Janssen Verhaeghen - geass. met Jan Peter Willems, haar wettige mom-
boir.
Zij verkopen aan Jan Jan Verhaeghen, hun broeder:
- huis, hof etc. in de Wolffsberch
  1-2-3. de straat
4. den H. Geest van Asten



Asten RA 33 - 52  13-12-1628

Aanspraak voor:
Marie - weduwe Henricx van Heuchten, aanlegger - contra - Jan Dericx die Wert,
"oefte soe hij met recht genaempt is", gedaagde.
Gedaagde is schuldig aan aanlegster:
-  7,- "van goede gelende penningen",
-  6,- "van affgekocht wydt laecken",
-  5,- "van arbeytsloon". - dat (wijlen) haar man nog te ontvangen had van
wijlen de vader van gedaagde.
Op deze som is ontvangen - 20 stever.
Zij verzoekt om betaling.
Asten RA 33 - 52  14-12-1628

Aanspraak voor:
Ceel Jacops en Henrick Henricx, als "dynder der faebericke kercken" te Asten,
aanleggers - contra - Jacop Flyps Thijs, gedaagde.
- Gedaagde heeft een schuld van  8-19-0 aan de Kerk, wegens landhuur,

R 70 fol. 26 14-12-1628

Jan Jan Maes van Hooff verkoopt aan Lijsken, weduwe Jan Walters:
- land  den Bremberch  3 copsaet
1-3. erfgn Lenaert Sgrooten
2. het Convent van Ommel
4. de weg
Asten RA 70 fol. 23 15-12-1628

Jan Jansen Verhaeghen verkoopt aan Geuart Driessen, in vorm van belening,
voor  50,-, binnen vier jaar te lossen.
- huis, hof etc. in de Wolffsberch
1-2-3. de straat
4. den H. Geest van Asten
Naschrift: De termijn van 4 jr is verlengd met 1 jr.

Volgt huurcontract. Hierin geeft Geuart Driessen het voors. huis etc. voor
4 jaar in huur aan Jan Janssen Verhaeghen.
De huur vervalt meteen nadat de  50,- gelost zijn. Huurprijs  3,-/jr.
Asten RA 70 fol. 24 (15-12)-1628

Alzo kwestie en verschil is gerezen tussen Peter Lambers, ter eenre - en
Thomas Peeter Pauels - g.m. Jenneke, ter andere zijde - betreffende een tes-
tament dat door voors. Peeter Lambers - g.g.m. Engelken Servaes, zijn eerste
vrouw, opgemaakt is - d.d. 9-10-1628 voor mij secretario van Asten.
Door fragmentatie verder onleesbaar.
Het gaat over een jaarrente t.l.v. de erfgn Hansken Deynen.
Er wordt een bedrag van  62,- genoemd.Asten RA 70 fol. 25 18-12-1628



Michiel van Horenbeeck geeft over aan zijn Tielen Phlipsen, zijn schoonzoon,
zijn recht op:
- land  ontrent de Meulen 1 l.
1. weduwe Frans Verlinden
2. Marcelis van Groeningen
3-4. de Meulenwech
Asten RA 70 fol. 26 18-12-1628

Henrick Janssen is ten volle betaald en voldaan in zijn recht, als voor hem
heeft gehad Frans Mathijssen, op het bovengenoemde "lopensaet".
(R 70 - fol. 25 - d.d. 18-12-1628) en dat vanwegen Tielen Phlipssen.
Asten RA 70 fol. 29 29-12-1628

Jan Joosten verkoopt aan Thomas, zijn broeder:
- huis, hof, schop en land - te Heusden
1-3. de gemeente
2. de Heer van Asten
4. de straat
De verkoop kan weer teniet gedaan worden tegen betaling van  400,-.
Met deze verkoop zijn "gequeten doot ende teniet" de  50,-, hem verkoper
aangekomen bij versterf te Lierop.
Indien de koper komt te overlijden, zonder "wettich oir" achter te laten,
dan zullen de goederen erfelijk aan de verkoper komen.
Thomas verhuurd de goederen aan zijn broer Jan voor  15,-/jr gedurende 10 jaar.

Asten RA 70 fol. 30      04-01-1629
Aan mij van der Meulen, zijn door Anthonis Canters en Jan Verrijt, schepenen, de navolgende 
schepenbrieven overhandigd, welke door de voorgaande secretaris, van Buytenen, uitgemaakt 
zijn:
De brieven worden uitgereikt aan de partijen.
- Barbel dochter Corstiaen Janssen  3 brieven
- Barbara Goordts van Otterdijck  1
- Peeter Driessen Reynders  1
- Reynder Lints    1
- Jan Lamberts Verijt    1
- Aert Laureynssen    1
- Hendrick Jan Handrix    2
- Peeter Marcelis Tijszn
- Metken Wilbers - scheiding en deling
- 't Clooster alhier
- Joost Gerardt Wagemaeckers
- Willem Franssen
- Jan Handrick Stricken   2
- Frans Anthonis Verrijt
- Anna Vermoosen - met een oude genuegden
- Jan Janssen
- Jan Anthonis Mennen    3



- Hendrick Jan Hendrix    2
- Hendrick Peeter Hendrix   1
- Huybert Diepenbecx    2
- Anthonis Dries Reynen   2
- Gebel Gielis    2
- Peeter Lambers    1
- Henrick Jan Deckers    1
- Glaudius Idelet    1
- Jan Phlipssen    1
- Mr. Jan Hendrix    2
- Mathijs van der Sande   1
- erfgn capiteyn Daniels   1
- Willem Claes van Beeck   1
- Jan Lenardts    1
- [    ] Jan Willems    1
- Jan Jan Vrints    1
- den H. Geest van Asten   1
- Jacop Marcelis van Ayen   1
- Jan van den Eynde    1
- Theunisken - g.m. Willem Pauels 1
- Marcelis Frans Marcelis   1
- Gerardt Diercx    1
- Peeter Ceel Tijs    1
- Lambert Janssen    1
- Andries Thomas    1
- Frans Loomans    1
- Joost Maes van Hooff    1
- Laureyns Peeters    1
- weduwe Jan Dierck Gielens  1
- Hanrick Peeters    2
- Anteunis Hurcx    1
- Metken - weduwe Jan Diericx  1
- Huybert Diepenbeecx    1
- Jan Jacops van de Cruys   1
- Jr. Jan van Balen    1
- Geuardt Gijsbers    1
- de Kerk van Asten    1
- Willem Anthonis    2
- Willem Peeter Slaets    1
- Willem Willem Daniels   1
- Peeter Dierck Gielens   1
- Peeter Dierck Tielens   1
- Marcelis van Groeningen   1
- Catharina, dr Dries Aerts  1
- Peeter Lambers    1
- Henrick Jan Ceelen    1
- Peeter Goort Sanders    1
- Henrick Jan Selen    1



- erfgn Mathijs Phlips    1
- Jan Janssen    1
- Marcelis Peeter Jacops   2
- Jacop Aerts van de Cruys  1
- Heer Thomas Stricken    1
- Jan Peeters van Rest    1
- Phlips Willems van Heuchten  1
- Michiel Verwers te Weert  1
- Maes Adriaens    1
- Henrick Isbouts te Deurne  1
- Mr. Hanrick Custer    1
- Dandel Colen    1
- Roeff Joosten    1

Asten RA 70 fol. 55       10-01-1629
- Peeter Michiel Colen,
- Phlips Voermans - en
- Aert Laureyns Tijssen zijn schuldig hun "contributie" aan het "grooten boeck van Asten". Borg 
is: Jan Anthonis van de Cruys.

Asten RA 70 fol. 35      15-01-1629
Pauels Colen verkoopt aan Willem Peeter Slaets land              op den Diesdonck
1. Willem Peeter Slaets
2. Mathijs Thijssen
 3-4. de straat
Belast met: 4 gl./jr aan Geridt van de Wiel te 's Bosch.

Asten RA 70 fol. 33 16-01-1629
- Peeter Hendrick Vreyns - en
- Govart, zijn zoon - geass. met Joost Jan Willems als momboiren van:
- Cornelis en Dierck, onmondige kinderen van Peeter Henrick Vreyns en mede voor:
- Heer Henrick Peeters, priester, die absent is - ter eenre - en
- Heylken Dries Goortssen - geas. met Dries, haar broer - ter andere zijde -Zij maken 
huwelijksvoorwaarden:
- de langstlevende van beyde, bij afflijvichen van den iersten, sal verbetert
 100,- eens, sijnen leefdach lanck. Welke  100,- na overlijden van beiden
aan de erfgenamen zullen komen.
- Heylke brengt in:  158,-
- elf paar slaaplakens
 Door verbleking verder onleesbaar.
Marge: Dryes Dryessen voor de ene helft, Dryes en Jan Martens, gebroeders,
en Jan Jan Lambers - g.m. Elsken, dr wijlen Maerten Dryes hebben ont-
vangen  58,- en de meubelen uit handen van Peter Henrick Vreynssen.
Blijven de resterende  100,- voor de erfgenamen van Heylke, hunne
"moye" na de dood van Peter Hendrick Vreynssen - 17-3-1647.
Marge: Dryes Dryessen en zijn mede erfgenamen hebben ontvangen de  100,-



die hun goedkwamen na het overlijden van Peter Henrick Vreynssen.
Asten RA 70 fol. 37 16-01-1629

Anthonis Aertssen van Son heeft ter instantie van Jan Daniels van Asten -
"verclaerdt in plaetse van eeden"
Door verbleking is de essentie van de akte onduidelijk.
Jan Daniels van Asten is waarschijnlijk inwoner van 's Bosch.

Asten RA 70 fol. 32 17-01-1629
Anthonis Aerts van Son is schuldig aan Symon Aert Symons van den Eynde  25,- 
"promissiegeld" die de voors. Symon aan Aert voors. geleend heeft "tot Antwerpen". Terug te 
betalen aan Symon, zijn vader, heden over 1 jaar.

Asten RA 70 fol. 34 17-01-1629
Peeter Henrick Vreyns geeft te kennen dat Joost Jan Willems, zijn zwager, het "servitutie" heeft 
om te rijden over zijn land tussen huis en schuur in de Wolffsberch

Asten RA 70 fol. 34 17-01-1629
Gerardt Diercx en Jan Verrijt, schepenen, geven namens de gemeente over aan Peeter Henrick 
Vreynssen:
-   aen de Meulendijck 1½ l.
1-3. de [ver]koper
2-4. de gemeente

Asten RA 70 fol. 38 (17-01-1629) ongedateerd
Opmerking: Onderstaand testament is waarschijnlijk van Marie Aerts van Bussel ook wel Marie 
Pastoors genaamd. (G.S.)
De akte is niet afgeschreven en doorgehaald.
Is verschenen in propere persoone de seer eersaeme Marie, dochtere wijlen (niet ingevuld) 
enichsints sieck wesende - enz enz. Zij testeert:
- ende haere lichaeme den gewijden aerde verkiesende haere sepultuere binnen de kercke van 
Asten, ontrint ende beneffens de sepultuere van Onsen Lieven Heere binnen der selver kercke. 
Begerende dat men haer sal naerhouden een vuytvaerdt taemelijck naer haeren staedt. enz. enz. 
Tot goedtduncken en welbehaeghen van den Heere Pastoir ende Landdeken tot Asten, haeren 
Meester.
- Zij wil dat alle priesters, wonende te Asten, op haar begrafenis komen alsmede Heer Philips 
Vroyens, pastoor te Meyel en de pastoor van Someren. En dat deze, daags na haar begrafenis, ten 
huize van de Landdeken een maaltijd zullen hebben en een pot rijnschen wijn.
- Ten tijde van haar begafenis zal men één malder rogge, in gebakken brood, uitreiken. Item een 
vat "erreten" bereidt zijnde.
Item een ton bier. Dit zal betaald worden door Pauels Heynen met het geld dat hij haar schuldig 
is.
-  25,- aan de Kerk van Asten voor een eeuwig jaargetijde.
-  25,- aan het Convent van Ommel voor het doen van 30 missen voor haar "sielen salichheyt".



-  25,- aan het Convent der Minderbroeders te Weert voor het doen van 30 missen.
- Een rente van  3,-/jr aan Heer Hendrick Waegemaeckers, dit gedurende zijn leven en na zijn 
dood aan Lijsken Willems, zijn dienstmaagd. De rente mag gelost worden met  50,-.
- Eén pattacon (of 2,50) elk aan Heer Jacop van den Boomen, pater te Ommel, Heer Philips 
Vroyens, pastoor te Meyl,
   Heer Gerardt van Brey,
   Her Dierck Verhoeven.
- Een "dobbele ducaet" aan den executeur.
- Alle legaten zullen worden uitbetaald door haar erfgenamen.
- Alle "erffelijcke goederen" die zij bezit en die gekomen zijn van wijlen haar ouders, gaan, 
gelijkelijk verdeeld naar de twee kinderen van wijlen Lijsken, haar zuster. enz. enz.
- Joost van Weert, haar neef - een huis met dries en land te Asten.
Zoals zij testatrice verkregen heeft van den H. Geest van Asten en dat be-
last is met 5 gl. 10 st./jr en nog  50,- à 6%.
- Martha, haar zuster, krijgt haar beste rok.
- Lucia, haar zuster - haar "huycke".
- Ariken, haar nicht - haar beste "swart lijffken".
- Hendrixken Joosten voor haar getrouwe dienst aan haar bewezen en naar ver-
hoopt nog bewijzen zal - haar ander "swart lijffken" en haar beste "swartten
voorschoot".
- Aan elke geestelijke dochter te Asten - 5 stuiver.
- Henrick van Blaertem - een grauw wullen hempde - om Godtswille.
- Gelden Gielis en Anthonis Henrick Canters elk - een elle liewaets tot neus-
doecken.
- De Heer pastoor voors. - een "schreyne met een kassken waerinne staet een
cucifix". Na zijn dood moet dit komen aan de Kerk.
Enz. enz.
Asten RA 70 fol. 45 24-01-1629

Joost Frans Gielens heeft ontvangen van Anthonis Canters - 120 pattacons -
t.b.v. Daniel Anssem Daniels.
Te lossen met  18,-/jr aan voors. Daniel.
Onderpand:
- huis en hof te Asten - geheten "de Dijsseldonck".
Asten RA 70 fol. 45 24-01-1629

Jan Pauels verkoopt, in vorm van belening, aan Anthonis Stricken, pastoor
te Asten, voor  60,-:
- land  in de Snijerscamp - int Root
1. den Olieacker
2. Walraven Janssen
3. de straat
4. Jelis Jan Willems
Belast met: eenen daalder/jr aan Gijbert Box te 's Bosch.
Gelost: 1-2-16.. (van der Meulen - secr. heeft dit mede ondertekend.)
Asten RA 70 fol. 47 26-01-1629

Walraven Janssen verkoopt aan zijn zwager, Reynder Lens:



- groes  int Root - tussen          de helft hiervan
"erffenisse Jan Leuwen"
  1-2-3. erfgn Anna Vermosen
4. Jacob Phlips
Asten RA 70 fol. 48 26-01-1629

Jan Dries Affterbos verkoopt aan Anthonis Hendrick Canters:
- een cijns van  3,-/jr
Onderpand:
- huis, hof en land te Ommel
1-3. Jan Peeter Heynen
2. de straat
4. Jacop Aerts van de Cruys
Asten RA 70 fol. 50 29-01-1629
Gelden Gielis verkoopt aan Geuaerdt Driessen, zijn schoonzoon:
- beemd  in de Haeseldonck 2 l.
1. erfgn Wouter Diericx
2. wed. Laureyns Tijssen
3. Jr. Wouter van Beeck
4. de kleyne Aa
Volgens den ouden schepenbrief daarvan zijnde.
Asten RA 70 fol. 50 29-01-1629

Antheunis Teunis Verhindert verkoopt aan Gelden Gielis en Aerdt Daendels,
als Provisoren van de Taeffele van de Heylighen Gheest en tot behoef hiervan:
- een cijns van  3,-/jr   ( 50,- à 6%)
Onderpand:
- land  aen den Haegeleyck
1. Peeter Laureynsen
2. Mathijs Joosten
3. weduwe Peeter Gielens
4. de weg
- groes 
1-2. Anthonis Canters
3. Peeter Ceel Peeters
4. de straat

Asten RA 70 fol. 47 01-02-1629
Jan Jan Goorts verkoopt aan Henrick Isbout Jacops groes  te Bussel
1. de verkoper
2. Willem Franssen
3. de koper
4. erfgn Joost [Go   ]

Asten RA 70 fol. 49 01-02-1629
Jan Peeters van Rest verkoopt aan Anthonis Canters:



- een cijns van  6,-/jr   ( 100,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof en land te Ommel
1. Gossen Jans
2. Peeter Janssen
3. de straat
4. 't gemeen Laerbroeck
Asten RA 70 fol. 51 04-02-1629

Jan Gortssen is schuldig aan Frans Hendrix - 8 gl. 5 st.
Asten RA 70 fol. 51 05-02-1629

Peterken, dochter wijlen Laureyns Peeters - geass. met Heer Dierick Verhoeven,
priester.
Zij testeert:
- Begraven worden in gewijde aarde.
- Aan haar zuster, in het Convent van Ommel  6,-.
- Aan het Convent van Ommel 4 vat rogge om daarvoor missen te doen.
- Geertruydt, haar zuster, krijgt een koe, welke Anthonis, haar broeder, haar geven zal.
- Gouart Phlipssen, haar halven broeder, krijgt een schaap.
- De pastoor van Asten krijgt 2 vat rogge om daarvoor missen te laten doen.
- De kinderen van Jenneken, haar halve zuster, een "kiste" t.w. de twee kinderen die bij haar 
woonden. 
- Anthonis en Jan, haar twee broeders, krijgen alle verdere goederen, roerend en onroerend. Te 
verdelen in gelijke mate. Getuigen waren o.m.: Wilbert Joosten van Bussel.
 Mr. Peter Balthasars.

Asten RA 70  fol. 55   7-2-1629
Accorde van Jan Joosten Piecx. Compareerde voor ons, Willem van den Berghe en Jan Verijt, 
schepenen te Asten, en hebben ons getoond het akkoord geslagen tussen hem comparant en 
Willem, zijn halfbroeder - gepasseert voor schepenen van Heusden. Hierin o.m. Compareerden 
voor ons:
Willem Joosten Piecx van Deuren, wonende te Haerlem, voor zichzelf en zijn kinderen. Hij doet 
afstand van al zijn goederen, gelegen te Asten, Vlierden en Deuren en hem aangekomen van 
wijlen Joost Diericx Pieck, zijn vader. Eveneens van de goederen van wijlen Grietken Joosten 
van Brey, zijn schoonmoeder, waarvan hij het "tochtrecht" bezit. De afstand wordt gedaan t.b.v. 
Jan Joosten Pieck, zijn halfbroeder, te Asten, welke hem daarvoor heeft gegeven een obligatie 
van  300,-.

Asten RA 70 fol. 58 07-02-1629
Tielen Ceel Tielen verkoopt aan Aert Laureynssen:
- een servitutie van een weg, om te rijden over zijns "verkopers" land ge-
legen aan de Langstraet
1. de koper
2. de verkoper
3. de Loverboschwech



4. de straat
Asten RA 70 fol. 58 10-02-1629

Willem Phlips van Heuchten verkoopt aan Peeter Henrick Laureynssen:
- beemd/hei d'Eyndelbeempde
1-3. de koper
2. Roeloff Joosten
4. de gemeente  Koopsom:  22,-Asten RA 70 fol. 62 14-02-1629

Aert Laureynsen is schuldig aan Gerardt Dierix -  78,-.
Te lossen: St Anthonisdach e.k.
En is te verstaan dat de obligatie van Willem Frans Willems, gedaan aan
Jan Daniels, wegens een gekocht paard, en berustende onder Jan Lambrechts,
schepen, mits deze komt te cesseren.

Asten RA 70 fol. 62 20-02-1629
Daniel Goorts van Bussel is schuldig aan Gijsbert Box te 's Bosch -  50,-. Borg: Jan Daniel van 
Bussel en Frans Hendrix.

Asten RA 70 fol. 63 20-02-1629
Frans Cocx geeft, in belening, over aan Jan Jan Tijssen voor -  50,- beemd  in den Diesdonck
1. Jan Goerts Haenen
2. Jan Jan Tijssen
3. Mr. Jan Loyen
4. de Aa
Marge: Peeter Jan Cocx heeft de  50,- gelost - d.d. 18-2-1631.
Asten RA 70 fol. 63 26-02-1629

Magdalena, dr wijlen Jan Oyen, welcke alsoo sij binnen deser voors. heerlick-
heyt is coomen resideren, om beter te gheraecken aen den cost, als nu, ontrent
drye ofte vier jaeren verlaeten sijnde van haeren thegenwoordighen man. Sonder
dat de [       ] alhier bekendt is, waer den selven zich ophoudende is.
Ende men niet weedt oft denselven levendich off doodt.
Zij heeft een ongeluk gehad, haar been gebroken, hetwelk aan curatie, onder-
houd enz. veel geld heeft gekost en waardoor zij van haar zwager, Jan Huls-
selmans een som geld tegen intrest heeft geleend.
Zij is niet in staat dit geld te restitueren. En heeft nu aan haar zwager verkocht "haer weynich 
pardt ende deel van allen ende ieghen welcke goederen gheleghen tot Tongerloe". De goederen 
zijn haar aangekomen van wijlen haar moeder. Op conditie: Dat de koper alle schulden van 
wijlen haar moeder zal overnemen en de zorg op zich zal nemen voor verkoopsters jongste 
dochter. Enz. enz.

Asten RA 70 fol. 66 28-02-1629
Marie Aerdts van Bussel verkoopt aan Joost Joost Janssen huis, hof, hofstad en land - aan het 
Laerbroeck
1. den H. Geest van Asten



2. Teunis Verhindert
3. Huybert Jan Diepenbeecx
4. den Meulenwech
Belast met:  100,- aan Geraerdt Diercx.
-  100,- te Helmont.

Asten RA 70  fol. 59  2-3-1629
- Peeter Isbouts,
- Henrick Willems - g.m. Emken Isbouts,
- Phlips Isbouts,
- Aelken (Isbouts) - geass. met Dierick Peeters als wettige momboir.
Allen kinderen van wijlen Isbout Joosten - g.g.m. Willemken.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Peeter Isbouts
- de eerste twee gebonten van het huis aan den Dijck
1-3. de wederdelers
3. de straat
4. Dierck Peeters
- ¼e deel van den dries daarbij gelegen
- 1/3e van een stuk land aan het einde van den dries
1. Aert Peeters
2. Dierck Peeters
3-4. de wederdelers
- de ½ van een stuk land ter plaatse voors.
1. Dierck Peeters
2. de wederdelers
3. Aert Jacops
4. Jacop Jan Tijssen
- de ½ van  het Jansveldt
1. Aert Joosten
2. Aelken Isbouts
3. de Aa
4. Dierck Peeters
- de ½ van een wei
1-3. Gevart Martens
2. Aelken Isbouts
4. de straat
Peter zal  30,- betalen aan degene die het cleyn Eussel toevalt.
Belast met: 100 daelder te 's Bosch.
- 1/3e van een korenrente te St. Oeden Rhode.
- de helft van 9 vat rogge/jr an den H. Geest van Deurne.
- een spynt roch/jr aan de Pastoor alhier.
- 3 stuiver 1 blancke/jr aan het Convent van Ommel.
- 2e lot: Aelken Isbouts
- het achterste gebont van voors. huis - met sesse ghespannen soo het selve
daernaer aengetimmert is".
- het voorste ¼e deel van [      ].



- het 1/3e deel van den voors. akker
1. Aert Peeters
2. Dierck Peeters
3. de wederdelers
4. Phlips Isbouts
- land  op den Bocht
1. Jacop Jan Tijssen
2. Aert [     ]
3. Lucas van Houbraecken
- de ½ van een hooiveld
1. de wederdelers
2. Wilbert van Bussel
3. de Aa
4. Dierck Peeters
- de ½ van een weiveld - aen den Dijck
1. de wederdelers
2. Jan Teunis
3. den Dijck
4. Geuaerts Marttens
Aelken zal  30,- betalen aan degene die het cleyn Eussel toevalt.
Belast met: 100 daelder aan de Scholaster van St. Oeden Rhode.
- 1/3e deel van 14 vat 1 cop rogge/jr aan den H. Geest van Deurssen.
- een spynt rogge/jr aan de Vicary alhier.
- 3e lot: Henrick Willems
- de schuur met het ¼e deel van den dries
1. Aert Peeters
2. Philips Isbouts
3. de straat
4. Peter Isbouts
- land  den Craenenacker
1. Teunis Peeters
2. Henrick Willems
3-4. Willem Willems
- de ½ van een hooibemd aan het einde daarvan
1. Phlips Isbouts
2. Willem Willems
3. de gemeente
4. Henrick Willems
- een deel van een veld ter plaatse voors. 29 r.
1. Aert Peeters
2. Dierck Peeters
3. Phlips Isbouts
4. Lucas Henricx
- groes  int Heytvelt
1. Dierck Peeters
2. Geuart Martens
3. Teunis Peeters van den Eynde
4. Martten Celen



Hendrick zal  17,- betalen aan degene die het cleyn Eussel toevalt.
Belast met: 100 daelder aan de Scholaster van St. Oeden Rhode.
- 4 vat rogge/jr aan Gijsbert Box te 's Bosch.
- 1 vat rogge/jr aan Tijssen van Hooff.
- de helft van 6½ vat rogge/jr aan de Custerye.
- de helft van 4 vat rogge/jr aan de Cappelle van Ommel.
- 3 stuiver 1 blanck/jr aan het Convent van Ommel.
- 4e lot: Phlips Isbouts
- de eerste twee gebonten in het middel van het voors. huis.
- ¼ e deel van de voors. dries
1-2. de wederdelers
3. de straat
4. Dierck Peeters e.a.
- 1/3e deel van een akker
1. Dierck Peeters
2. Aert Peeters
3-4. de wederdelers
- hooiveld den Craenenbempt
1. Dierck Peeters
2. Hendrick Willems
3. de Aa
4. Teunis Peeters
- beemd  het cleyn Eussel
1. Jan Teunis
2. Marcelis [      ]
3. Mertten Merttens
4. Dierck Peeters
- land  den Dijckhoff
1. den Hoeckacker
2. den Dijck
3. Dierck Peeters
4. Aert Peeters
- den ½ van een akker
1. de wederdelers
2. Jacop Jan Tijssen
3. Aert Joosten
4. [         ]
Belast met:    door verbleking deels onleesbaar.
- 100 [    ] aan Gijsbert Box te 's Bosch.
- 1/3e van 14½ vat rogge/jr  - min of meer - te St. Oeden Rhode.
- de helft van [     ] vat rogge/jr aan de Custerye.
- Aan de Cappelle van Vlierden [       ].

Asten RA 70 fol. 71 07-03-1629

- Barbara - weduwe Frans Verlynden - en
- Joost,



- Marie  } beiden geass. met hun momboir Joost Cornelis Kemp.
- Sophia }
- Henrick Jacops - g.m. Anna. Kinderen van wijlen Frans Verlynden.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Barbara
- huis, hof, hofstad en land - in het Dorp
1. weduwe en erven Thomas Joost Rommen
2. Marcelis Jacops e.a.
3. Marcelis Jacops en Jan Janssen Verhoeven
4. de straat
- huis  in het Dorp
1. Henrick Peeters
2. 't huis der Kercke
3. de kerkweg
4. de straat
- land  in het Dorp  4 l.
1. Gelden Gielis e.a.
2. Mr. Jacob Fabry van Helmondt e.a.
3-4. de weg
- land  de Heesackers  6 l.
1. Jan Henricx - alias Beckers
2. Henrick Jan Doenssen
3. Mathijs Tijssen van Hooff
4. de weg
- hooibeemd bij de Slote
1. de cleyn Aa
2. de verkrijgster
3-4. erfgn Gelden Goorts Shaenen
- beemd  bij de Slote
1. Jan Franssen
2. erfgn Gelden Goorts Shaenen
3. den Drijffwech
4. de verkrijgster
Belast met:  200,- aan Gijsbert Box te 's Bosch.
- 4 gl./jr aan Rogier van Berckel te 's Bosch.
- 16 vat rogge/jr uit een meerdere rente van 27 vat rogge/jr, of
anders, zoals de constitutiebrief uitwijst.
- 1 daalder/jr aan den H. Geest van Asten.
- 10 stuiver/jr aan de Vicarye te Asten.
- 3 gl./jr aan St. Loyenaltaar te Asten.
2e lot: Joost en Sophia - ieder de helft
- land  den Endenpoel  3 l.
1. Dries Verschueren
2. den H. Geest van Asten
3. Marie - weduwe Anthonis Cuypers
4. de straat
- land      1½ l.
1. Jan Maes



2. Andries Verschueren
3. den H. Geest van Asten
4. de weg
- land  op de Heesackers
1. Laureyns Mathijssen
2. Mr. Jacop Fabri tot Helmondt
3-4. de weg
- wei  int Root
1. den Snijerskamp
2. Mathijs Thijssen van Hooff
3. Jan Jelis Smeulders
4. Jan Maes
Belast met: 5½ vat rogge/jr uit een meerdere rente van 27 vat/jr.
- 12 gl. 10 st./jr aan Gielis van Broeckhoven te 's Bosch.
3e lot: Henrick Jacops en Marie - weduwe Jan Kemp - ieder de helft
- huis, hof, schuur, brouwhuis met alle bijbehorende goederen - gelegen
aan de Poel
1-2. de straat
3. de Poel
4. Peter Gielens e.a.
- land  ontrint de Meulen
1. Dierck Phlipsen van Heuchten
2. den akker van O.L.Vrouwenaultair
3-4. den Meulenwech
- land  aent Root
1. Lambert Hendricx
2. de Vicarie 
3-4. de delers
Belast met: 5½ vat rogge/jr uit een meerdere pacht van 27 vat/jr.
- 12 gl. 10 st./jr aan Gielis Broechhoven te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 67 08-03-1629

Jan Diercx de Werdt is schuldig aan Willem Janssen van den Berghe, schepen,
-  130,-.
Komende van de "smaeldeylinghe".
Asten RA 70 fol. 67 08-03-1629

Willem Anthonis Geridts is schuldig aan Mr. Ariaen Lintermans -  51,-.
Asten RA 33 - 52  08-03-1629

Mr. Ariaen Lintermans, impetrant - contra - Willem Anthonis Geridts, gedaagde.
- Gedaagde heeft van eiser ontvangen -  51.
Asten RA 70 fol. 70 10-03-1629

- Anthonis Laureyns - en
- Jan Laureyns, zijn broeder - ter eenre - en
- Mathijs Hendrix - g.m. Geertruydt - ter andere zijde.
Zij akkorderen betreffende de successie als erven van wijlen hun zuster



Peterken Laureyns.
1e - Mathijs Hendrix - mag één van de twee koeien kiezen,
 - een mud rogge,
- een wollen hemd - en verder geen pretenties hebben.
2e - Anthonis en Jan - zij zullen hetgene dat Mathijs krijgt betalen en voldoen.

Asten RA 70 fol. 67 11-03-1629
Daniel Goorts van Bussel verkoopt aan Jan Jacops van de Cruys:
- land  te Braessel - den Heyackker
1. Jan Anthonis Mennen
2. erfgn Daniel Colen
3. ergn Peeter Slaets
4. erfgn Dierick [  oten]
- land  den Bout
1. Mathijs Franssen
2-3-4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
- land  den Brugecker
1-2. Mr. Jan Verdijsseldonck
3-4. Henrick Heynen
Belast met:  100,- aan Mr. Gerardt van Someren. De koper is hiermee voldaan van alle 
pretenties en schulden die hij heffende was op de verkoper. Hij zal t.b.v. deze koop  21,- 
betalen.

Asten RA 70 fol. 28 14-03-1629
Symon Willems verkoopt aan Jan en Phlips, kinderen van wijlen Cornelis Jansen land  in de 
Loverbosch
1. de Keusterij van Asten
2. erfgn Jan Celen van Bussel
3. de straat
4. kn Cornelis Janssen
De koop wordt gedaan in vorm van belening voor  32,- en te lossen wanneer het hem gelieven 
zal.

Asten RA 70 fol. 68 14-03-1629
Jan Gordts Haenen verkoopt aan Jan Jan Thijssen:
- een cijns van  6,-/jr     ( 100,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof en land - op den Diesdonck  1½ l.
1. Jan Jan Tijssen
2. Pauels Colen
3. de gemeente
4. Joost Jan Cocx
- land  den Braeckecker - t.p.v.
1. Jan Jan Tijssen
2. Pauels Colen



3. Mr. Jan Loyen
4. Jacop Verdijsseldonck
- land  den Vlaesch - t.p.v.
1. Pauels Colen
2-3. Jacop Verdijsseldonck
4. Mr. Jan Loyen
- hooibeemd op den Diesdonck
1. Pauels Colen
2. Jan Jan Tijssen
3. Mr. Jan Loyen
4. de Aa
Asten RA 70 fol. 69 14-03-1629

- Peeter Isbouts - g.m. Catharina,
- Gerardt Maes - g.m. [        ] - deze mede voor:
- Anthonis Janssen, zijn zwager,
- Henrick Henrixen - g.m. Cristina - en mede voor:
- Lijsken - weduwe Frans [Vrinssen]
- Heylke, dr Jan Anthonis,
- Jan Geldens - voor die kinderen en erven die te Meyel wonen.
Zij hebben ontvangen van Jacop Verdijsseldonck  44,- wegens een obligatie -
gepasseert voor poorters van Helmondt - t.b.v. wijlen Anthonis Henricx te
Asten.
Deze  44,- is de helft van de waarde der obligatie.
Asten RA 70 fol. 75 17-03-1629

Henrick Jacop Marcelissen verkoopt aan Marie - weduwe Jan Kemp - de helft van:
- huis, hof, schuur, brouwhuis met al zijn toebehoren - in het Dorp
1-2. de straat
3. de Poel
4. Peeter Gielens e.a. 
- land  ontrent de Meulen
1. Dierck Phlips van Heuchten
2. den akker van O.L.Vrouwenaltaar
3-4. den Meulenwech
- land  aent Root
1. Lambert Hendrix
2-4. de Vicarie
3. erfgn Frans Verlynden
Alle lasten inbegrepen - zie blz. 51                 Koopsom:  106,-
Marge: 23-7-1629 - Joost Cornelis Kemp stemt toe in cassatie.Asten RA 70 fol. 76 17-03-1629

Barbara - weduwe Frans Verlynden verkoopt aan haar zoon Joost Frans Verlynden:
- huis, hof en land - in het Dorp
1. erfgn Thomas Joost Rommen
2. Marcelis Jacops e.a.
3. Jan Janssen Verhoeven
4. de straat



Belast met:  200,- aan Gijsbert Box te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 77 20-03-1629

Peeter Jan Cocx verkoopt aan zijn broeder Joost Jan Cocx:
- land  Merencamp   1 l.
1. Peeter Franssen
2. erfgn Laureyns Peeters
3. erfgn Wilbordt Heynen
4. Pauels Jan Coolen

Asten RA 70 fol. 77 20-03-1629 
Joost Jan Cocx verkoopt aan zijn broeder Peeter Jan Cocx:
- land  ter pl. voors.  2 l.
1. Willem Slaets
2. Peeter Jan Cocx
3. Matijs Tijssen
4. Pauels Colen
Asten RA 70 fol. 120 21-03-1629

Gerardt Thomas Driessen - g.m. Anna - is schuldig aan Aerdt Mathijssen te
Deurssen  60,- ter aflossing van een rente op de goederen van Anna.
Naschrift: Wordt uitgezonderd de pretentie die Laureyns Hendrix in voors. rente heeft.

Asten RA 70 fol. 78 28-03-1629
Gelden Gielis en Aert Daniels als H. Geestmeesters van Asten lossen aan Henrick Jan Jacops van 
Deurssen een rente van  3,-/jr. Zie schepenbrief - d.d. 2-2-1550.

Asten RA 33 - 52  28-03-1629
Willem Willems van de Goor, aanlegger - contra - Thomas Peters, gedaagde.  Invordering van  
12,50 geleend geld.

Asten RA 147  28-3-1629
Specificatie van alsulcke penningen als Jan Jacobs van de Cruys van zijn dochter Beel ontfangen 
ende genoten heeft: o.a.
- heeft Beel haar vader laten ontvangen van haar "huyer" bij Peeter Lamberts te Vlierden, Philips 
Voermans en Thijs van de Leensel       38,-
- alsnog 10 el laken    f  5,-
- van de "huyer" bij Mevrouwe van Asten     17,-
- aan haar vader geleend - hetwelk zij van Jan de Lodder
terug gekregen had                        6,-

Asten RA 70 fol. 80 29-03-1629



Maes Adriaens verkoopt aan Willem Janssen van den Berghe, schepen, zijn deel
in de goederen, hem aangekomen van wijlen Ariaen, zijn zoon - verwekt bij
zijn eerste vrouw, Anneke, dr wijlen Valentijn Zeuverijns.
De goederen zijn gelegen te Asten, Someren en elders.

Asten RA 70 fol. 78 30-03-1629
Jan Willem Thijssen is schuldig aan Dierck Janssen Verheyen  450,- à 5%.
E.e.a. wegens "erffcoop".
Marge: Wegens teruggave der goederen is deze obligatie gecasseert -
d.d. 21-3-1633.
Asten RA 70 fol. 79 30-03-1629

Dierck Joost Peters verkoopt aan Henrick, zijn oom:
- land  te Omel
1-2. Mathijs Willems e.a.
3. Jan Wyllems
4. [    ] Henrick Canters e.a.
Naschrift: Willem Philipssen ziet af van alle rechten die hij op het voors.
 stuk land heeft - 23-3-1631.
Asten RA 33 - 52  13-04-1629 1/2

Verklaring voor:
Jan Jacops van de Cruys, obtinent - contra - Anthonis Jansen - g.m. Beelken,
dr Jan Jacops van de Cruys, gedaagde.
De obtinent zegt dat onlangs is gestorven, Anneken, zijn ongetrouwde dochter,
en dat deze diverse "mobile en cleederen" heeft achtergelaten.
Gedaagde en Aert Lambers, als mannen en momboiren van vrouwen en kinderen,
hebben buiten medeweten en toestemming van aanlegger, diverse goederen uit het
huis van de overledene gehaald.
Hij vraagt om terugbrenging van deze goederen, binnen twee dagen.

Dagvaarding: o.a.     2/2
Op 22-2-1629 heeft Jan Jacop van de Cruys verzocht aan schepenen van Asten om
te ordonneren aan Aert Lambers en Anthonis Janssen Verhaegen, zijn zwagers,
(= schoonzoons). Dat zij binnen een zekere tijd de goederen die hun resp.
vrouwen uit het sterfhuis van Anneken, zijn dochter, hebben gehaald, weer terug
zullen brengen. Alles, in de staat en valeur, zoals zij het gevonden hebben en
binnen tweemaal 24 uur op "pene" van zes gulden.
Naschrift:
 Dese inseneassye gedaen aen Aert Lammers en Tenyes Verhaeghen op
 den 23 febr. 1629 - bij mij Mercelys van Groeninghen, vorster in
 Asten.
Asten RA 70 fol. 80 18-04-1629

Willem Marcelissen van den Bogardt heeft een zekere som geld moeten lenen om
een dreigende executie te ontlopen.
Om zulk een kwaad te verhoeden, heeft zijn zoon Marcelis Willems van den Bo-
gardt in mindernis op zijn kindsdeel afgestaan:



- land  in de Boesschenscheackers 2 l.
1-3. Ruelen Dierix
2. Andries Hendrix
4. Peeter Hendrick Wreynssen e.a. Asten RA 70 fol. 81 18-04-1629

Andries Reynders verkoopt aan Aert Jan Stouten:
- huis, schop, hof en land   5 copsaet
1. Marcelis Jacobs
2. 't Groot Gasthuys van 's Bosch
3. Marte - weduwe Henrick Timmermans
4. de straat
Belast met: 8 gl./jr aan Peeter Vrientten te Helmondt.
- 2 stuiver - 1 mijt/jr cijns aan de Heer van Asten.
Naschrift: Jan Stouten, vader van de koper, zal te Bamis e.k.  68,- betalen
t.b.v. deze koop.
Asten RA 33 - 52  18-04-1629

Extract uit schepenprotocol der bank van Asten - o.a.
Bartholomeus Meussen van Gemert geeft machtiging aan Marcelis van Groeninghen,
om namens hem te innen, het loon dat hij pretendeert op Wilbert van Rest.
Asten RA 70 fol. 27 20-04-1629

Symon Willems, als momboir van de twee onmondige kinderen van Fyke, zijn doch-
ter - g.g.m. wijlen Cornelis Janssen - mede ook gemachtigd, tot het nabeschre-
ven, door Thomas Ariaens nu gehuwd met Feyke.
Hij verkoopt, namens de twee kinderen, aan Peeter Gielens den jongen, hun deel
in:
- huis, hof etc. - in het Dorp
1. de straat
2-3. Gelden Gielis
4. Dirck Aerts
Asten RA 70 fol. 82 20-04-1629

Lambert Henrix geeft procuratie aan Gielis van der Meulen, secretaris van As-
ten, om in zijn naam op te treden in het navolgende:
Jan Lambers, zijn zoon, uit het huwelijk met zijn eerste vrouw, wijlen, Elisa-
beth, dr wijlen Jan van Dornen.
Betreft verder: Een rente van  6,-/jr op zekere onderpanden te Someren gele-
gen - zie transportbrief - d.d. leste febr. 1613 te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 83 23-04-1629

Mr. Ariaen Lintermans stelt zich borg voor  100,- welke:
- Hendrick de Busscher - g.m. Elisabeth Vermosen,
- Andries Donck, zoon van Catharina Vermosen,
- Ruth Michielsen - als gemachtigde van Jan van den Eynde - en
- Hans en Bartholomeus van der Mosen - graag zouden halen uit het sterfhuis
van Anna Vermosen. Dit in mindering op hun deel.
Asten RA 70 fol. 84 23-04-1629



Jenneken - weduwe Thomas Joosten, heeft, in vorm van belening, overgegeven aan
Jan Henrick Stricken:
- groes  in de Steghen  1 l.
1. de verkoopster
2-3-4. de koper 
Beleensom:  30,-
Marge: Gecasseert 12-4-1632.Asten RA 70 fol. 86 27-04-1629

Jan Jacops van de Cruys verkoopt aan Marcelis Jacops van Otterdijck, dat deel
van de goederen, zoals hij verkregen heeft, bij koop van Roeloff Dierix, die
het aangestorven was van zijn ouders.
Asten RA 70 fol. 85 28-04-1629

Mr. Herman Caldenbach stelt zich borg voor "een mudde corens" welke Jan en
Geertruydt, kinderen van wijlen Peter Mr. Jans de Vileers voor hunne moedere
"sustentatie van haere lijve in haeren ouderdom" graag zouden hebben uit het
sterfhuis van wijlen Anna Vermosen.
Asten RA 70 fol. 85 28-04-1629

- Jan, zoon wijlen Marten Mr. Jans de Vileers,
- Jan en Geertruydt, kinderen wijlen Peeter Mr. Jans de Vileers.
Erfgenamen van wijlen Mr. Jacop de Vileers, hun oom.
Zij machtigen Hr. en Mr. Cornelius van de Waerden - Raad van Brabant - en
Jan Heymans, procureur bij dezelfde Raad, om te procederen (?) tegen:
Jan van den Eynde - g.m. Anna Vermosen.
Asten RA 70 fol. 86 28-04-1629

- Henrick de Busscher - g.m. Elisabeth Vermosen,
- Andries de Donck, zoon van Catharina Vermosen,
- Rogier Michielssen - als gemachtigde van Hans en Bartholomeus van der Mosen.
Allen erfgenamen van wijlen Anna Vermosn - g.g.m. Mr. Jacop de Vileers.
Betreft: Aanwijzing advocaat en procureur.
Asten RA 70 fol. 87 30-04-1629

- Mertten Maessen, ondervorster - en
- Joost Joost Jan Willems - buren - zij machtigen Gerardt Wouterssen van Lit
te 's Bosch "handlichtinge" te doen van de nabeschreven percelen gelegen
te Asten:
Vanwege Mertten:
- de helft van huis, erffve en een camp land aan de Lynde  1½ l.
1. Marcelis van Groeninghen
2. Lenart Janssen
3. Ruth Heyn Jans
4. de straat
Vanwege Joost:
- hooibeemd aent Laerbroeck     2 l.
1. Jacop Hendricx



2. de gemeente
3-4. Jan Anthonis
De beide constituanten verklaren de percelen in gebruik te hebben t.b.v.
- het Armen Weeshuys te 's Bosch.
E.e.a. in overeenstemming met de vonnissen van Mr. en Rector van de Tafel en
Mrs van den Armen - d.d. 8-7-1628.
Asten RA 33 - 52              02-05-1629   1/2

Aanspraak voor:
Frans Jan Verhaege, aanlegger - contra - Dirick Jans Verhaege, gedaagde.
Gedaagde heeft bij aanlegger een "cruygen" geleend en in plaats van terug te
brengen deze te 's Bosch verkocht voor acht schillingen "ofte 48 stevers".
Thonis, zijn broeder, heeft hem dit verteld.
Aanlegger vraagt om: of de kruiwagen terug,
- of de 48 stuiver aan hem te betalen.
 
Volgt nog een gelijke aanspraak - d.d. 22-06-1629. 2/2
Aanlegger zegt: Gezien hebbende het antwoord van gedaagde, aan niemand anders
  de "cruygen" heeft uitgeleend.
  Tevens dat hij tevreden is als de "cruygen" terugkomt of de
  penningen die gedaagde daarvoor ontvangen heeft.
Asten RA 33 - 52  02-05-1629

Aanspraak voor:
Marten Maes, aanlegger - contra - Jan Henricx, verweerder.
Aanlegger zegt dat verweerder hem schuldig is:
"44 stever, een blancke met een sacxken daert mostartsaet in was"

Aanhangsel:
Op heden, 14 januari 1629, zijn onderling overeengekomen:
- Marten Maessen - ter eenre - en
- Jan Hanrick Doenssen - ter andere zijde - als man en momboir van Henrisken,
dr Paulus Gielen
E.e.a. "vanwegen den coop van den goet gecomen van Hanrisken, sijnder huys-
vrouwe, dat Jan Hanricx vertijt nu ende ten euwige daegen met weder daer op
te spreken.
Item en sall Marten betaelen aan Jannen voors. - een dobbel Aelbertien ende
voor een verering [      ].
In kennis der waerheyt hebben partijen dit onderteekent.
 'd merck Jan Henrick Doenssen 

 'd merck Marte Maesen
Asten RA 70 fol. 88 14-05-1629

Jan Anthonis van de Cruys te Mierlo verkoopt aan Peeter Michiel Coolen en
Reynder Jan Heuchtjens - zijn deel - in:
- de goederen hem aangekomen bij overlijden van de ouders van Jenneke Geldens,
zijn vrouw. De goederen zijn gelegen te Asten.



Alle lasten zijn voor de kopers, op conditie nochtans dat de verkoper de kopers
zal hebben af te dragen, alle verdere pretenties en acties die Wilbert Geldens
te Antwerpen op hetzelfde goed pretendeert boven de som van  300,- met intrest
sedert de dood van verkopers schoonmoeder, en dat voor zijn quote alleen.
Koopsom:  141,60 en  6,- van de meubelen.
Asten RA 70 fol. 89 14-05-1629

Anthonis Canters verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- huis en land te Asten.
Zoals hij, verkoper, het bij koop verkregen heeft van Henrick van Swamme.
Enz. enz.
Er is nog sprake van: den broeder van Hendrick van Swamme.
Asten RA 70 fol. 90 14-05-1629

Peeter Michiel Coolen en Reynder Jan Heuchtiens verkopen aan Florentius de
Merode, Heer van Asten, dat deel in de goederen als op Jan Anthonis van de
Cruys - g.m. Jenneken, dr Geldolph Shaenen verstorven was bij overlijden van
Geldolph Shaenen.
Alles, zoals zij verkopers, het heden gekocht hebben van Jan Anthonis van de
Cruys.
Asten RA 33 - 52  16-05-1629

Aanspraak voor:
Frans Henrickx, aanlegger - contra - Gerit Tonis Dries, gedaagde.
Aanlegger vraagt om teruggave van geleend geld -  22,60.
Asten RA 33 - 52  16-05-1629  en  29-08-1629

Exceptie remptoir voor:
Jan Jancops van de Cruys, gedaagde - contra - Anthonis Janssen Verhaeghen -
g.m. Beelken, dr Jan Jacops van de Cruys, aanlegger.
Betreft: Huurpenningen die betaald zouden zijn aan Anneken "afflijvige" zuster van Beelken.

Asten RA 70  fol. 118  18-05-1629
Procuratie geschreven door Peter Lams, secretaris te Antwerpen, t.b.v. Willebort Gelden Goorts 
Henen, arbeider te Antwerpen, welke zijn broeder, Jan Geldens te Vlierden, machtigt om in zijn 
naam naar Vlierden te gaan en te aanvaarden de achtergelaten goederen van wijlen Gelden 
Goorts Shanen, hun vader. Enz. enz. En te ontvangen uit het sterfhuis, de goederen als de voors. 
overledene op 19-3-1620 aan hem comparant heeft opgedragen en waarvan het vruchtgebruik in 
sterfhus was gebleven. Waarde hiervan  300,-.

Asten RA 33 - 52  19-05-1629
Aanspraak en conclusie voor:
Gielis van der Meulen, aanlegger - contra - Andries Reynders, gedaagde.
o.a.
1. Afgelopen winter is aanlegger door gedaagde naar 's Bosch gezonden om daar
voor hem "affairen" te doen.



2. de betaling zou  6,- bedragen.
3. Aanlegger heeft ook nog twee depeche,s gemaakt en nog enige afschriften
geleverd - samen  1,20.
4. Nog voorgeschoten aan Gerart van Sommeren te 's Bosch voor advies -  0,60
5. Ondanks diverse aanmaningen is betaling tot nu toe geweigerd.
Verzocht wordt om gedaagde te vonnissen tot betaling van de  7,80 met de kos-
ten van dien.
Asten RA 70 fol. 91 26-05-1629

Tielen Marcelis is schuldig aan Willem Joosten  70,- wegens gekocht land.
Asten RA 70 fol. 91 02-06-1629

Henrick Willem Horckmans transporteert aan Symon Hurckmans, zijn zoon,
"tegenwordich Philisophien studerende binnen der vermaerder universitel
van Louven" en t.b.v. zijn studie  63,-. Deze kwamen hem nog toe van de erfgn
wijlen Henrick Niclaes Baeckermans te Someren.
Asten RA 70 fol. 93 07-06-1629

Aerdt Peeters van Mierloo verkoopt, bij belening, aan Marten Selen - voor
 100,-:
- land/groes aen den Dijck
1. den Dijck
2. de koper e.a.
3. erfgn Isbout Joosten e.a.
Marge: "Dese veste is bij consente van de coopere en vercoopere geannuleert  ende te niet 
ghedaen ter relatie van Wilbert van Bussel - 20-12-1629.

Asten RA 70 fol. 92 08-06-1629
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Geldens:
- land  achter het Dorp  2½ l.
1. Jan Henricx
 2. Jacob Phlips Tijssen e.a.
3. Jan Aertssen
4. de weg
- land  achter het Dorp
1. Gerardt Diercx
2. Jacob Phlips Tijssen
3. Jan Geldens
4. de weg
Belast met:  200,- aan Jacop Gijsselen te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 92 08-06-1629

Gerardt Dierix verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- 200 pond wol à 12 stuiver/pond - Levertijd: over ca één maand.
Asten RA 70 fol. 92 09-06-1629

- Hans van der Mosen - mede namens Isac, zijn neef,



- Henrick de Busscher - g.m. Lijske Vermosen,
- Andries de Donck - namens zijn moeder Catharina,
- Ruth Michielssen - namens Bartholomeus van der Mosen - en
 Jan van den Eynde - g.m. Anna Vermosen,
- Jan Martten Mr. Jan de Vileers,
- Jan en Geertruydt kinderen wijlen Peeter Mr. Jans de Vileers - Geertruydt
geass. met Mr. Herman Callenbach.
Allen erfgenamen van Mr. Jacop de Vileers - en Anna Vermosen.
Zij "vertijden" van de rechten welke zij hebben in:
- een obligatie van  100,- t.l.v. Aert van den Eynde te Lierop,
- idem               100,-   "    Henrick Driessen te Lierop,
- idem            100,-   "    Willem Anthonis Vlemmincx te Someren.
En dat t.b.v. de vier absente erfgenamen van wijlen Anna Vermosen te Geneve in
Savoyen.

Asten RA 70 fol. 94 11-06-1629
De erfgenamen van Mr. Jacop de Vileers - g.g.m. Anna Vermosen,
(zoals vernoemd in R 70  fol. 92  9-6-1629)  Zij willen de erfenis afwikkelen, maar omdat vier 
erfgenamen, wonende te Geneve onbereikbaar zijn is overeengekomen met de Heer van Asten, 
dat hij voorlopig optreedt namens de "absenten". Voorlopig heeft hij daardoor recht op de helft 
van alle gelden die van de erfelijke goederen en renten komen.

Asten RA 70 fol. 95 13-06-1629
Mathijs Joosten en Henrick Jacops van Deurssen zijn schuldig aan Aert Symons van den Eynde 
 43,- wegens een gekocht paard.
Naschrift: 29-10-1637 gelost.

Asten RA 70 fol. 95 13-06-1629
Jan Goort Hendrix van Deurssen is schuldig aan Mathijs Joosten  50,- wegens een gekocht 
paard en kar.
Te lossen: binnen twee maanden.
Bij onverhoopt overlijden, binnen deze twee maanden, heeft Mathijs Joosten
recht op een obligatie van  50,- waarvan, hij koper, erfgenaam is en die in
handen is van Jan Teunis van de Seylberch te Deurssen.Asten RA 70 fol. 96      14-06-1629

Margriet - weduwe Tielen Diercx - geass. met Frans, haar zoon, beleend aan
Metken, dochter Wilbert Jacops - en haar kinderen:
- groes en koolveld    aen Voordeldonck
1. Peeter Dierick Tielens
2. weduwe Peeter Verdijsseldonck
 3-4. Jan Dries Schepers e.a.
Beleensom:  150,-

Asten RA 70 fol. 96      20-06-1629



Dierick Joosten is schuldig aan Gerardt Dierix  81,45 à 4½% wegens een gekocht paard.

Asten RA 33 - 52              20-06-1629
De schout, aanlegger - contra - Jan Janssen van de Goor en Wilbert NN, gedaagden. o.a.
- Gedaagden hebben zonder enig recht af actie "met puer gheweldt" uit het huis van Heylken - 
weduwe Lambert Ariens gehaald "een schaperaye" en deze met paard en kar weggevoerd.
- De weduwe "een arme vrauwe" heeft de schepenen om Godtswille gebeden om haar hierin te 
voorzien.
- De gedaagden zouden moeten vervallen in "een peene van vier dobbelder werde" van de 
weggehaalde "schaperaye". Conclusie:
Op te leggen - een driedubbele waarde en  25,- tot een "amende".

Asten RA 70 fol. 96      21-06-1629
Dierck Joosten en Joost Jan Willems zijn schuldig aan Aerdt Daniels "een som
van 14 pond Vlaemsch" wegens een gekocht paard.
Joost Jan Willems stelt als borg:
- weiveld              int Roet
1. Gerardt Dierix
2. den Dijck
3. Jan van den Eynde
4. Willem Anthonis
Asten RA 70 fol. 97      22-06-1629

- Willem Janssen van den Berghe - g.m. Alitken,
- Valentyen en Marijn - onmondige kinderen Maes Ariaen Rutten - g.g.m.
             Anna, dr Valentijn Severijns -
De kinderen geass. met Jan Joost Stouten en Henrick Ariaen Rutten.
Allen erfgenamen van wijlen Christina Jan Denes.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Willem van den Berghe
- de helft van een akker op de Lochte  4½ l. 4½ r.
1-3. de weg (zie ook 29-6-1629)
2. de kn Maes Ariaen Rutten
4. de bempt van Gossen Willem de Smet
Marge: "alsnogh een ghedeelte van den selven acker gelegen, Maes Ariaens die
 verstorven was, van den selven Maes gekocht hebbende".
2e lot: Valentijn en Marijn
- 1½ l. en 1½ r. uit de voors. akker
1. Willem van den Berghe
2-3. Roeloff Anthonis Mennen
4. Gossen Willem de Smet
Asten RA 70 fol. 110 22-06-1629

Joost Frans Verlinden verkoopt aan zijn zwager, Jacop Marcelissen:
- huis, hof en land - in het Dorp
1. erfgn Thomas Joost Mennen



2. Marcelis Jacops e.a.
3. Jan Janssen Verhoeven
4. de straat
Koopsom: Een rente van  200,- kapitaal aan Gijsbert Bocx te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 110 22-06-1629
Marie - weduwe Jan Cornelis Kemp - geass. met Joost Cornelis Kemp - verkoopt
aan Henrick Jacop Marcelissen, haar zwager:
- land  aent Root
1. Lambert Hendrix
2-4. de Vicary
3. de koper
Asten RA 70 fol. 98 23-06-1629

- Jan van den Eynde - g.m. Anna (Vermosen),
- Henrick de Busscher - g.m. Lijsbeth,
- Andries de Donck - namens zijn moeder Catharina,
- Han en Isac van der Mosen - namens deze Jacop Fabry - procuratie - Helmond -
                          d.d. 21-6-1629,
- Gielis van der Meulen en Anthonis Canters als gemachtigden van Bernardt de
Merode, Heer van Asten, en als representanten van:
Abraham, Lijsbeth, Susanna en Joanna kinderen van wijlen Joris Vermosen
te Geneve in Savoye,
- Rogier Michielssen - namens Bartholomeus - opdracht voor schepenen Eyndhoven
               d.d. 14-?-laatstl.
- Jan Mertten Mr. Jans de Vileers,
- Jan en Geertruydt kinderen Peeter Mr. Jans de Vileers.
Allen kinderen en erven van Mr. Jacop de Vileers - en Anna Vermosen.
Zij verkopen aan Joost Anthonis Canters:
- huis, hof, schop, dries, land en groes
1. die Koystraet
2. Peeter Pauwels e.a.
3. Willem Janssen van den Berghe e.a.
4. de straat
- land  'd Nieuveldt - t.pl.v.
1. Willem Janssen van den Berghe
2. Gerardt Thomas Driessen
3. de gemeente
4. de straat
- hooiveld die Plompe
1. Willem J. v.d. Berghe
2. Peeter Pauwels
3. Peeter van Rest e.a.
- land  den Braeckwinckel - daeraengheleghen
1. Willem J. v.d. Berge
2. Jan Merttens van Ruth
3. Joost Anthonis Canters
4. de Koystraet
- land  den achtersten Braeckwinckel



1. erfgn Jan Wilbert Visschers
2. den Drijffwech
3. Tielen Marcelis
4. die Koystraet
- hooiveld den Ossenbempt
1. Henrick Peeter Baeckermans
2. Anthonis Canters
3. het Convent van Ommel
4. Peeter Pauels
- weiveld  Winckelenveldtken
1. Mathijs Hendricx
2-4. Dries Peeters
3. het Convent van Bynderen
- land/groes den Eeckelhoff
1. Dries Peeters
2. den Drijffwech
3. erfgn Jacop Marcelis e.a.
4. de Koystraet
- land/groes 't Hoocheussel
1. Willem J. v.d. Berghe
2. erfgn Jan Wilbert Visschers en Dries Peeters
3. Goris Isbouts
4. de Koystraet
- land  aen den Belenhaeghe
1-3. Tielen Marcelis e.a.
2. Dries Peeters e.a.
4. Willem J. v.d. Berghe
- land  op den Loverbosch
1. Daniel Celen
2. Marcelis Peeter Jacops
3. Tielen Marcelis
4. den Loverboschwech
- de schuur tegenover het voors. huis staande die Koystraete tussen beide ge-
legen in het land Gordts Haenen - met recht van wegen etc. - volgens tpt
11-6-1629.
Belast met: 2½ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
Zij verkopen aan: Mr Ariaen Lintermans
- hooibeemd int Root
1. Lambert Hendrix
2. Andries Verschueren e.a.
3. de Aa
4. Henrick Peeters
Zij verkopen aan: Joost Anthonis Canters
- huis, hof, schuur en land - in het Dorp
1. Glaudius Ideleth - schout
2. Gossen Willems e.a.
3-4. de straat
- land  op de Lochte



1. Marcelis Jacops
2. Geuardt Driessen
3. den bempt van St. Joris-altaar
4. de voetpad
- beemd  int Root
1. Michiel Tijssen e.a.
2. Jan Teussen e.a.
3. de Vicary 
4. den Dijck
Zij verkopen aan: Jacop Fabri, secretaris te Helmondt
- land  in den Loverbosch
1. Henrick Jan Selen e.a.
2. Daniel Ceelen
3. Peeter Jans van Houbraecken
4. Daniel Ceelen en den H. Geest van Asten
Zij verkopen aan: Guilliam Fabri, deurwaarder
beemd  int Root - den Schaepsbempt
1. weduwe Henrick Jan Joosten e.a.
2. Jan Daniel van Bussel
3. weduwe Joost Gerardts
4. Aert Driessen
Asten RA 70 fol. 102 23-06-1629

De voors. erfgenamen (R 70  fol.98  23-6-1629) machtigen:
- Jacop Fabri, secretaris te Helmond,
- Anthonis Henrick Canters, president te Asten,
- Gielis van der Meulen, secretaris te Asten - om in hun naam in het sterf-
huis van Anna Vermosen - g.g.m Mr. Jacop de Vileers inventaris te maken, in de
ruimste zin en ook e.e.a. financieel, door verkoop, af te wikkelen.
Zij worden ook gemachtigd om namens de erfgenamen op te treden voor schepenen
van Helmond en Lierop.
De gemachtigden verkopen, met instemming van de erfgenamen, aan Jan Cornelis
van den Eynde te Helmond:
- een losrente van  36,-/jr  ( 600,- à 6%) t.l.v. Jan van Aelst, stadhouder
te Lierop.
De onderpanden zijn gelegen te Lierop - Zie schepenbrief 4-11-1618 - Lierop.
Asten RA 33 - 52  23-06-1629

Joost Goyaerts van Lierop, aanlegger - contra - Goyaert Janssen, gedaagde.
o.a.
- Gedaagde wijst de eis tot betaling van  17,-, wegens gehuurd land, door
aanlegger af.
- "Als sijnde waerachtich dat hij gedaeghde nae expireren van de hueringhe des
aenleggers erff metten selven aenlegger ene niewe hueringhe aengenomen heb-
bende; aenlegger nyet willen ende daeraff remiterende".
- "Heeft de gedaeghde de voors. geheyste  17,- quytgescholden inde recompense
van dat de aenlegger van de voors. erff vertrecken soude ende nieuwe huerin-
ghe verlaeten".



- "Maer so de gedaeghde daeraff geenen thoen en heeft, als sijnde sulcx tus-
schen hun beyde geschiet, sal de gedaeghde sulcx reserveren tot Godt en den
eedt."

Aanlegger neemt deze "eedaflegging" aan en verzoekt "oversulcx dat den stadt-
houder, in den name van sijn officie, in presentie van schepenen in gebannen
vierschaer den voorschreven eedt hum sal hebben aff te nemen. Naerdat de sche-
penen daertoe sullen hebben gewesen".
Opmerking:
In deze stukken worden geen plaatsnamen genoemd, herkomst is daar-
door onduidelijk. G.S.Asten RA 70 fol. 105 27-06-1629

De curatoren van de erfgenamen Mr. Jacop de Vileers - g.g.m. Anneke Vermosen
hebben van de gemeente  300,-.
Deze was Anneke trekkende op de gemeente Asten.
Asten RA 70 fol. 105 27-06-1629

Jan Merttens verkoopt, bij belening, aan Phlips Gossens:
- groesveld     20 r.
1. de verkoper
2. Martten van Heuchten
3. Marcelis Jacops
4. de akkers aldaar 
Te lossen met:  30,-.
Asten RA 70 fol. 106 29-06-1629

Willem van den Berghe, schepen, verkoopt aan Joost Frans Verlinden:
- land  op de Lochte  3 l. 3 r.
1-3. de weg
2. de kn Maes Ariaens e.a.
4. den bempt Gossen Willems den Smet
Alles zoals verkoper het verkregen heeft van Maes Ariaens en hem ook aangedeeld
bij S.& D. tegen de kinderen Maes Ariaens.
Asten RA 70  fol. 106  29-6-1629
Pauels Colen - g.m. Lijsbeth. Zij hebben huwelijksvoorwaarden gemaakt t.a.v. Jan Jan Thijssen, 
de broeder van Lijsbeth. De langstlevende zal ontvangen  122,- en mag deze bezitten 
gedurende zijn leven. Na diens overlijden zullen de  122,- teruggestort worden in het erfdeel 
van de eerst overledene.
Volgen nog wat kleinigheden. Marge: Frans Martens en Jan Phlipssen hebben elk 1/3e deel van 
de  122,- ontvangen. Het ander 1/3e deel is bestemd voor de erfgenamen te Vlierden - d.d. 23-
6-1648.

Asten RA 70 fol. 107 30-06-1629
- Jan Lucas te Straetem - mede voor:
- Mathijs en Wouter Hendrixen, gebroeders, te Tongheren en
- Hendrixken, dr Peeter Wouters te Asten.
Allen erfgenamen van wijlen Hendrixken - g.g.m. Mathijs Heesmans.



Zij machtigen Jan Thomas te Lierop om de erfenis af te wikkelen.
Asten RA 70 fol. 111 30-06-1629

Gommarus Bure is van plan om "in buytene landen te reysen".
Hij maakt zijn testament, waarin o.m.:
- Begraven worden in gewijde aarde.
-  22,- ter ere Gods en tot sieraad van O.L.Vrouw in de Kerk van Asten.
-  26,- aan de arme lieden te Asten, uit te delen direct na zijn dood.
-  12,- aan Gielen Franssen.
-  50,- aan Heer en Meester Thomas Stricken, pastoor te Asten - zijn oom.
-  25,- aan Marie Aerts van Bussel.
-   6,- aan Henricxken, dr Joost Verheyen.
Al zijn verdere goederen, roerend en onroerend, zullen door de Heer pastoor worden uitgedeeld 
en gedistribueerd.

Asten RA 70 fol. 108 04-07-1629
Jan Jan Peeters is schuldig aan Daniel Aert Daniels  81,- wegens een geleverd paard, kar en 
tuig.

Asten RA 70 fol. 109 04-07-1629

Joost Frans Verlinden verkoopt aan Jan Aertssen:
- land  aen de Lochte  1 l. uit een stuk van 3 l.
1. de koper
2. de weg
3. de verkoper
Naschrift: Besproken is, dat de weg die de kn Maes Adriaens hebben over de
 voors. plek van 3 l. elk ½ - ½ gedragen wordt.

Asten RA 33 - 52  04-07-1629
Aanspraak voor:
Tielen Marcelissen, aanlegger - contra - Dierick Joosten Verheyen, gedaagde.
- Gedaagde heeft van de aanlegger een paard gekocht en is hiermee naar het
"connincxleger" gereisd.
- Hij heeft het paard zeven dagen gehad en toen weer teruggebracht.
- Aanlegger heeft meer schade gehad voor zijn "verlet" in die zeven dagen dan
de  12,- verkoopsom.
- Hij vraagt om een expertise te laten doen betreffende zijn "verdorven paard"
en de gedaagde alle kosten te laten betalen.
Asten RA 70 fol. 112 23-07-1629

- Joost Frans Verlinden - en
- Sophia Frans Verlinden - geass. met Joost Cornelis Kemp - verkopen, elk
voor de helft, aan Henrick Jacop Marcelissen:
- land  op de Heesackers  45 r.
1. Mr. Jacop Fabri



2. Laureyns Willems
3-4. de wegen

Asten RA 70 fol. 113 07-08-1629
Mr. Jan Henricx verkoopt aan Marcelis Janssen van de Goor:
- hooiveld achter den Braessel
1. Bruysten Isbouts van Bussel
2. Mathijs Janssen van der Sande
3. de Aa
4. Aert Jansen van der Sanden
Belast met: 37 stuiver/jr aan de kn Laureyns Peeters. 13 stuiver/jr aan de weduwe Wilbert 
Henrick Jacops.

Asten RA 70 fol. 113 13-08-1629
Abraham Luycas verkoopt aan Dierck Gortsen:
- groes  tot Ostaden
1. Walraven Janssen
2. Jan Verhoeven
3. Dierck Matheussen
4. Lysbeth - weduwe Willem Aerts
- land  tot Ostaden
1. Lysbeth - weduwe Willem Aerts
2. Marcelis Peeters e.a.
3. weduwe Daniel Colen
4. de weg

Asten RA 70 fol. 114 13-08-1629
Anna - weduwe Joost Goris verhuurd aan haar kinderen Gouert en Willem Joosten huis, hof, 
groes en land - te Bussel
- huurtermijn: 1 jaar.
- huurprijs: 1 mud rogge + 4 vat boekweit - voor het land.
-          :  12,- voor het groes.

Asten RA 70 fol. 114 13-08-1629
Jan Corstiaens geeft bij "erfmangeling" over aan Aert Hendrick Timmermans groes  aen den 
Dijck
1. Wilbert Joosten van Bussel
2. de Kerk van Asten
3. Aert van de Vorst
4. 't Horcxken aen de Aa

Asten RA 70 fol. 115 13-08-1629



Aerdt Hendrick Timmermans geeft bij "erfmangeling" over aan Jan Corstiaens zijn deel in de 
goederen, hem aangekomen bij overlijden van Jan Diepenbecx en Heylke, zijn vrouw. De 
goederen zijn gelegen te Ostaden - t.w. huis, hof, land, wei  en hei.

Asten RA 70 fol. 115 13-08-1629
Aerdt Hendrick Timmermans verkoopt aan Jan Peeters Selen:
- beemd  aen den Dijck
1. Wilbert Joosten
2. de  Kerk van Asten
3. Aert van de Vorst
4. 't Horcxken op 'd Aa
Naschrift: Door verbleking onleesbaar, gaat over betaling van voors. stuk
 116 gl 13 stuiver - deze zouden betaald zijn: 25-3-1631.

Asten RA 70 fol. 116 13-08-1629
Anneke, weduwe Joost Goris van Bussel - geass. met Gielis Goris, haar zwager. Zij verkoopt aan 
Gouard Joosten, uit kracht van testament met wijlen haar man d.d. 12-7-1617.
- huis en hof etc te Bussel
1. Jan Joosten
2. de koper
3. Hendrick Isbouts
4. Martten Seel Merttens en Teunis Peeters
- land  in de Langenacker - te Bussel        1½ l.
1. de verkoopster
2-3. Mertten Selen en Jan Joosten
4. Mertten Selen
- groes  te Bussel
1. de verkoopster
2. de Beeck
3. Willem Slaets
4. Henrick Isbouts
Belast met:  21,- -/jr aan het Blockhuys in de Vuchterstraedt ten Bosch.
-  10,50 /jr aan Anneken van Casteren te 's Bosch.
-   9,-  /jr aan Margriet van den Berghe te Helmond.
Opmerking:  De lasten in /jr lijken mij erg hoog - G.S.
Zij verkoopt aan Willem Joosten, haar zoon:
- huis, hof, hofstad etc. - te Bussel
1. Henrick Isbouts
2-4. de straat
3. Anthonis Peeters
- heiveld
1-3. Bruysten Isbouts
2. Willem Franssen Voermans
4. ergn Anthonis Janssen
- groes 
1. Jan Joosten



2. de koper
3-4. de verkoopster
Belast met:  10,-/jr aan Dierck van Kessel te 's Bosch.
Asten RA 70 fol. 117 13-08-1629

Willem Anthonis heeft ontvangen van Mertten Maes - de huishuur van (Willems)
huis, staande in het Dorp.
Asten RA 70 fol. 117 14-08-1629

Henrick Aertssen heeft getransporteert aan Mr. Joachim van Aelst, zijn zwager,
- een obligatie van  50,- t.l.v. Niclaes Franssen en zijn kinderen te Eyndho  ven.
  Door verbleking deels onleesbaar.
Er is een proces geweest, voor wethouders van Eyndhoven, betreffende achter-
staande pachten.
Asten RA 70 fol. 118 14-08-1629

Catharina Geldens verkoopt aan Floris de Merode haar deel in:
- huis, hof, schuur, land etc. - zoals haar is aangekomen bij testament van
wijlen haar vader Geldolph Gielissen.
Asten RA 70 fol. 118 16-08-1629

Jan Geldens - mede voor zijn broer Willebrort Geldens - verkoopt aan Floris
de Merode hun deel in:
- huis, hof, schuur, land etc. in de Wolffsberch.
Hen aangekomen van wijlen hun ouders.
Belast met:  300,- en nog  57,- welke de verkopers op het sterfhuis hebben
te pretenderen.Asten RA 70 fol. 119 16-08-1629

Phlips Franssen is schuldig aan Jan Gossens  100,- à 5%.
Marge: december 1631 gelost.
Asten RA 70 fol. 120 29-08-1629

Anthonis Canters, schepen, verkoopt aan Henrick Willems:
- de helft van een hooivelt - den Bongardt - te Astappen
1-2. Frans van Ruth
3. Henrick Willems
4. de gemeente
Verkoper heeft dit verkregen van Aert Huybers c.s.
Asten RA 33 - 52  29-08-1629       1/2

De Heer van Asten, aanlegger - contra - Reynder Lens, gedaagde.
o.a.
- Gedaagde heeft "ontrent de Kercke een cleyne ecker" waarop hij in den oogst
van 1626, de rogge gemaaid, gericht en te hoop gedragen zijnde, 's nachts van
de omliggende akkers garven rogge heeft weggehaald en die bij zijn rogge
gezet.
- Ook heeft hij tezelfdertijd, 's nachts, uit een andermans hof bonen geplukt.
- En alsnog, in de winter daaropvolgende, in de nacht, op andermans veld een



zak "raepen" uitgeplukt.
- In juli ll. heeft hij in een andermans beemd een hoeveelheid gras gemaaid
en dat 's morgens vroeg in zijn eigen beemd gebracht.
- Alsnog een grote tas hooi, in zijn huis hebbende, dat in zakken bij elkaar
gebracht is, zonder dat hij "hooiwas" bezit.
- Mede in aanmerking genomen dt gedaagde nog meer feiten ten laste gelegd kun-
nen worden - o.a.
- Dat hij enige jaren geleden, in zijn huwelijk, "met een getrouwde persoon
in overspeel geleeft heeft ende daerbij een kynt verweckt."
Asten RA 33 - 52  16-09-1629 2/2

Bij de "daging" laat Anneke, zijn vrouw, weten dat haar man, Reynder Lenssen,
"buyten is gaen arbeyden."
Wordt verzocht de zaak te suspenderen of op te houden.
Asten RA 70 fol. 112 03-09-1629

Floris de Merode, Heer van Asten, als gemachtigde van:
- Jan Anthonis van de Cruys - g.m. Jenneke Geldens,
- Jan Geldens - mede voor:
- Willebrord Geldens, zijn broeder,
- Catharina Geldens - geass. met Dierick Duyssen.
Allen erfgenamen van Geldolph Shaenen.
Zij verkopen aan Gouard Geldens, hun broer:
- hof/dries in de Wolffsberch 1 l.
1. Jan Gielis
2-3. de verkopers
4. de kerkpad
- land  op de Waeterstraet 2 l. + ettelijke r.
1. de verkopers
2. Mathijs Tijssen
3. den H. Geest van Asten
4. de straat

Asten RA 70 fol. 121 03-09-1629
Floris de Merode, Heer van Asten, verkoopt aan Phlips Peeter Slaets huis, schuur en dries 
daaraangelegen en de grond waarop het huis staat in de Wolffsberch 47 r. 9½ v.
1. Gouert Geldens
2. Joost Jan Willems
3. de straat en 1
4. de pad
- een stuk dries met akker daar ten einde aan en nog een akker daar ten einde
aan  het Kempken  5 l. 23 r. 16½ v.
1. Joost J. Willems
2. Jan [     ] e.a.
3. Dierck Duyssen
4. de koper
- land  op den Dunghen  2½ l. 6½ r. 1½ v.



1. Joost J. Willems
2. Dierck Laureynssen
3. erfgen Thomas Driessen
4. den H. Geest van Asten
- dries - met den [    ] daarbij gelegen 4 l.         8 v.
1. den H. Geest van Asten
2. Dierck Laureynssen
3. de koper
4. Joost J. Willems e.a.
- beemd  het groot Eussel  8 l. 9 r. 2 v.
1-3. Floris de Merode
2. den voors. akker
4. Jan Jelis
- hooiveld     5 l. 44 r. 7 v.
1. erfgn Frans Verlinden
2-4. Jan Jelis
3. de Aa
- een akker gelegen op de straedt  4 l. 33½ r.
1. Gouardt Geldens
2. Mathijs Tijssen
3. de straat
4. den H. Geest van Asten
- nog een hoekje aan het einde van den voors. akker       3 r.
- land - gelegen naast het andere                 6 l.   ? r. 15 v.
1. Joost J. Willems
2. de koper
3. de koper en den H. Geest
4. Jan Jelis
Belast met: 1½ vat rogge/jr aan de Vicary van Asten.
- 1 vat roggejr aan de Kerk van Asten.
- 3 mud rogge/jr aan het altaar van het H. Cruys in de parochie-
kerk van Deurssen - wordt betaald met  9,-/jr.
- 6 gl./jr aan het Convent van Ommel.
- 6 gl./jr aan Mariken Wouters te Sommeren.
- 7½ gl./jr aan het Convent van Dommelen.
- 9 gl. 15 st. 1 ort/jr aan de Scholaster van St. Oeden Rhode.
- 12 gl./jr aan Dierck Lenarts te 's Bosch.
- 2 gl. 5 st./jr aan Joost Jan Willems.

Asten RA 70  fol. 122  13-9-1629
Michiel van Horenbeeck verkoopt aan Dierick Phlipssen, zijn schoonzoon, zijn deel in de 
nagelaten goederen van Anna Borchmans, zijn eerste vrouw - t.w.:
- land aan de Pas
1. Jacop Martens
2-4. de Meulenwech
3. Phlips Gossens
- dries int Lielder
1. Hendrick Janssen



2-4. Joost Phlipssen e.a.
3. Marcelis Jacops
- huis, hof, hofstad, land etc te Vlierden.
Koopsom:  30,- en één mud rogge/jr gedurende het leven van de verkoper en niet langer.
Asten RA 70 fol. 123 19-09-1629

Aelken - g.m. Mertten Maes testeert.
o.a.
Van al haar goederen, roerend en onroerend, gaat het vruchtgebruik naar haar
man - dit gedurende zijn leven.
Na zijn dood worden de goederen onder "haer naeste vrienden" verdeeld volgens
"de costuymen en lokale rechten van Asten".
Asten RA 70 fol. 125 26-09-1629

Peeter Isbouts verkoopt aan Phlips Isbouts, zijn broeder, zijn deel in de
goederen hem aangekomen van wijlen zijn ouders - t.w. in:
- huis, dries, land enz. - aan den Dijck
Belast met: 100 daalder aan Mr. Jan van Aerlen.
 Koopsom:  250,-   over 14 dagen  150,-.
                 in november    100,-.
Marge: 22-11-1629 -  150,- betaald.
Asten RA 70 fol. 125 28-09-1629

Jan Teunis Mulders is voldaan van een obligatie van  53,- t.l.v. Jacop
Jan Tijssen
Asten RA 70 fol. 28-09-1629 fictief (ongedateerde, losse conceptakte)

Symon Peeters verkoopt aan Willem Antonis van Asten:
- huis, hof en "erfdom" te Asten
1. Mr. Jan de Kuster
2. Willem Antonis van Asten
3. Jan Henskens
4. de straat
De goederen zijn gekomen van Wilmken Gerits Snijders.
              Koopsom: 32 cruysrijcxdaelders.
De koop is gesloten: Naer lant ende banckrecht ende beloofte van
 van Weerter Mertrecht.
Getuigen: Jan Tonis Schuyten van Suerendonck - en
Willem Delis Berchmans.
Asten RA 70 fol.  28-09-1629 fictief

Fragment van conceptakte tussen fol. 124-125. Ongedateerd.
Handschrift van Aeg. v.d. Meulen.

Frans Geuaerdts, geboren te Asten, getrouwd en wonende te St. Job int Goor.
Zijn vrouw is overleden en hij is achtergebleven met één kind.
Hij is, ca. één jaar geleden, te Asten geweest om enige erfgoederen vanwege
zijn ouders af te wikkelen en terstond daarna weer vertrokken. Het kind ach-



terlatende, dat nu, sedert één jaar bij Henrick Geuarts, zijn broeder, is.
Deze wil het nu niet langer houden, zeggende: "Dat hij ghenoich in desen
allendighen tijdt om hunnen te doen hadden"
- Catharina - weduwe Geuart Janssen - de grootmoeder,
- Henrick Geuarts,
- Joost Geuarts - en
- Lambert Janssen - ooms van het kind hebben ons schepenen, nu verzocht om
te assisteren met goede wijze raad, wat nu te doen met het kind.
Besloten is om het kind, het weinige dat het verstorven was van haar groot-
vader, te laten verteren.
Verder te handelen alsof het kind te Asten geboren is wardoor de alimentatie
t.l.v. den H. Geest kan komen.
Het kind wordt voor vier jaar ondergebracht bij Henrick Geven.
Asten RA 71 fol. 1 30-09-1629

Henrick Peeters - g.m. Anneke.
Zij testeren.
Direct na het overlijden van één der testateuren uit te "spinden" aan den
Armen van Asten - 1 mud rogge.
Zij stellen prijs op een "eerlijcke vuytvaert" naar hun staat.
De langstlevende blijft in het bezit der goederen.
De testatrice heeft een ongetrouwede zoon m.n. Hendrick.
Enz. enz.
Marge: Het testament is (onleesbare reden) vervallen.
Asten RA 71 fol. 9 12-10-1629

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Tielen Marcelissen - een "koye" (te kiezen
uit de stal van de verkoper) - Indien het geen "Trevis, peys oft bestandt
is tusschen de Staten van Hollandt en de Coninck van Spangien tussen dato
dezer en Beloken Pasen e.k."
De prijs van de koe is bepaald op  59,-.
Asten RA 71 fol. 3 19-10-1629

Gerardt Thomaes verkoopt aan Henrick Jan Celen:
- land/hei  aen Voordeldonck
1. Joost Anthonis Henricx
2-3. de gemeente
4. de straat
Koopsom:  112,-.
Asten RA 70 fol. 126 22-10-1629

Dierck Jacop Cuppens is schuldig aan Jan Janssen, schepen -  125,- à 6%.
Te lossen: binnen 7 jaar.
Asten RA 33 - 52  24-10-1629

Documente voor:
Aert Laureyns, aanlegger - contra - Thomas Willems, gedaagde.
- Ick Katlijn Delien kenne ontfanghen te hebben van Aert Vrensens - 3 gl.



11 stuiver ende dat vanweghen Thoemaes Willems dat hij tot mijnen gehadt
heeft soe aen broet en flees als andersyns.
- Ick Dielis van Everbroeck bekennen ontfangen te hebben van Aert Vrinschen de     somme van 
3 gl. 5 st. eenen halven die hij verschietende is voor Thomas Wil-
lems ende 3 gl. min 5 st. voor Willem Dierckx.
Asten RA 71 fol. 4 29-10-1629

Jan Peeters verkoopt, namens zijn kinderen, aan Jan Driessen:
- een perceel "hofstadt" - te Ommel  8 r.
1-4. de verkoper
2. de straat
3. Jacop Aerts A
sten RA 33 - 52              (01-11)-1629 fictief

- Specificatie van kosten gemaakt tijdens een reis naar Brussel
- d.d. 29-3-1629 - door Gielis van der Meulen, secretaris te Asten.
 14,87
- Specificatie van kosten gemaakt op een reis naar het sterfhuis
van Anna Vermosen te Brussel - d.d. 5-10-1629 t/m 22-10-1629
door de secretaris van Asten.                    87,22½
Asten RA 71 fol. 4 02-11-1629

Anthonis Laureynssen verkoopt aan Roeloff Joosten:
- groes  in de Eyndelbempt
1-3. ??
2. erfgn Jacops van de Cruys
4. de gemeente
Asten RA 71 fol. 5 05-11-1629

Jan Willem Tijssen verkoopt aan Andries Reynders:
- hooiveld in de Betelsche vloedt
1. Andries Reynders
2. Aert van den Eynde
3. de Aa
4. de gemeente
Asten RA 71 fol. 6 05-11-1629

Willem Aerdt Hendricx - g.g.m. Catharina , voor zichzelf en voor zijn kinderen
m.n. Peeter, Jenneken en Henricxken verkoopt aan Matijs, Antonis en Mariken,
broeders en zuster:
- huis en hof - te Ommel
1-2. Geraert Vermeulen
3. Jacop Aerts van de Cruys
4. de straat
E.e.a. in korting en betaling van  74,50 die de verkoper aan de kopers t.a.v.
huis en hof nog schuldig waren.
Asten RA 33 - 52  08-11-1629



Jan en Everart Gerarts, gebroeders, verzoeken om Bartholomeus Teunis, 24 jr.
onder eede te verhoren.
o.a.
Deze verklaart dat het waar is dat op 5 nov. ll. tot zijnen huize, te Asten,
zijn gekomen, drie ruiters, waarvan er één reed op een "wit perdt".
Hij kende één van de ruiters, als zijnde Bartholomeus van Asten, wezende in
dienst van Ho. Mo. Heeren Staeten der Geunieerde Provienciën.
Hij heeft niet gezien of zij enig "laecken" bij zich hadden.
Asten RA 71 fol. 5 09-11-1629

Dierck Peeters verkoopt aan Jan Peeter Pauls, zijn zwager, zijn deel in de
goederen door zijn vader achtergelaten en door zijn moeder na te laten.
De goederen zijn gelegen te Asten.
Asten RA 33 - 52  14-11-1629

"Alsoo Peeter Driessen, scheper, ten huyse Mathijs Thijsse, op den 15 oct. ll.
directelijck tegens den overwech alhier, hem vervoirdert heeft in de Peel vuer
te dragen dwelck bij den voors. cuerboeck verboeden is op eene pene van neghen
guldens.
Om tot welcken peen te geraecken heeft die schoutet aen die voors. Mathijs,
sijnen meester, doen richten aen de penningen van sijnen salaris ende arbeyts-
loon. Enz. enz.
Om deze niet uit te reiken "dit op peen van dobbel verbeuren".
Asten RA 33 - 52  14-11-1629

Aanspraak voor:
Jan Henricx, aanlegger - contra - Frans Janssen Verhaegen, verweerder.
- Aanlegger zegt dat Lijn, de vrouw van Frans voors. in mei ll. heeft
gehaald negen "coopbroden" waarvan - zes  à 12 stuiver/st.
       - drie à 11     "  / "___________
  5 gl. 5 st.
Ondanks aanmaning tot betaling is dit tot nog toe niet gedaan. 
Asten RA 71 fol. 7 16-11-1629

Anthonis Janssen Verlinden verkoopt aan Jan Jan Stouwen, zijn deel, in de door
zijn ouders achtergelaten goederen.
Gelegen te Voordeldonck.
Te lossen met:  11,-/jr    ( 200,- à 5½%)
Asten RA 71 fol. 11 20-11-1629

Luycas Emonts verkoopt aan Tielen Marcelissen:
- groes  aen den [Smernick]
1. Peeter Pauels
2. Anthonis Canters e.a
3. Marcelis Jacops
4. Anthonis Canters



Asten RA 71 fol. 7 22-11-1629
Philips Isbouts verkoopt aan Wilbort Joosten van Bussel, schepen:
- hooibeemdje aen den Dijck
1. Luycas Hendricx
2. Aelke Isbouts
3. de Aa
4. Dierck Peeters
- hooibeemdje aen den Dijck
1. Dierck Peeters
2. Henrick Willems
3. de Aa
4. Anhonis Peeters e.a.
Met recht van terugkoop voor  210,-.
Asten RA 71 fol. 10 28-11-1629

Tielen Marcelissen verkoopt aan Tielen Diercx:
- land en dries in de Langstraedt
1. erfgn Phlips Franssen
2. Aert Laureyssen
3. de straat
4. Dierck Teussen
Belast met: een malder rogge/jr aan een "aultair" in de Kerk van Asten -
te lossen met 30 st./jr.
- ½ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten - te lossen met 2½ st./jr.
Koopsom:  48,-/lopense.

Asten RA 71 fol. 11 01-12-1629
Peeter Lemmens heeft ontvangen van Jan van de Goor  17,50,- namens Dierck [     ] Robben - 
in voldoening van een testament van Henrick Jacops Dierixen - g.g.m.   Margriet. Testament - 
d.d. 17-3-1606 voor schepenen van Asten.

Asten RA 71 fol. 71 10-12-1629
Bernardt Reynders verkoopt aan:
- Heer en Meester Thomas Stricken, pastoor te Asten,
- Gelaudius Ideleth, schout,
- Anthonis Canters, schepen, als executeuren van het testament van wijlen "cappiteyn" Jan 
Baptista Daniels en t.b.v. Mr. Anthonis Daniels, zijn zoon een losrente van  20,-/jr   ( 400,- à 
5%) Onderpand:
- huis, hof, dries, land enz. - te Heusden
1-3. de Koysyraet
2-4. Tielen Henrick Vogels
- land      6½ l.
1. weduwe Gouart Horcx
2-4. Tielen H. Vogels
3. Marcelis Franssen
- land      2½ l.



1. weduwe Gouart Horcx
2-3. Tielen H. Vogels
4. de Koystraet
- groes  ontrent den Bruynenwert - Heusden
1. Jr Wouter van Beeck
2. Henrick Jan [Selen]
3. Aert Laureyns Tijssen
4. Mathijs Reynders
Belast met:  300,- aan de erfgn Henrick Rommen.
Marge: 2-7-1653 - gelost aan Mr. Anthony Daendels door Jacob Tielens - g.m.
Leendertien, dr Bernard Reynders met  400,-
Asten RA 71 fol. 13 10-12-1629

Mr. Jan Henrick Gielissen verkoopt aan de executeuren van het testament van
"cappiteyn" Jan Baptiste Daniels t.b.v. Mr. Anthony Daniels, zijn zoon:
- een rente van  10,-/jr    ( 200,- à 5%)
Onderpand:
- huis, hof en boomgaard - in het Dorp
1. erfgn Gerardt Waegemaeckers
2. erfgn Anthonis Severeyns
3. Gelaudius Ideleth
4. de straat
- land/groes den Pas
1. Gerardt Dierix
2. Peeter Seel Peeters
3. Jan Anthonis Mennen
4. de straat
Belast met: 2 gl. 10 st./jr aan den H. Geest van Asten.
- 4 gl. 10 st./jr aan Dries van Ruth.
- 3 gl./jr aan Lenaerdt Janssen.
- 30 st./jr aan St. Cateleyne-aultair.
De twee voorstaande renten ( 600,-) hebben tevoren op naam gestaan van
de Heer [Rav]enhorst/
 [Witt]enhorst.
Asten RA 71 fol. 14 13-12-1629

Jan Janssen verkoopt aan Jan Teunissen en zijn twee broeders, Jan en de Heer
Peter, zijn deel in de goederen welke Diercxken, zijn vrouw, was aangekomen
bij overlijden van haar ouders.
Asten RA 71 fol. 15 13-12-1629

Jan Anthonis zal betalen 22½ stuiver/jr, zijnde een rente, welke voorheen
Mertten Selen betaalde aan Jr. Ruwaard van Deurssen uit:
- huis, hof en hofstad - aen den Dijck
1. Teunis Peters
2. Mertten Selen
3. Jan Joost van Bussel
4. de straat



Asten RA 71 fol. 16 15-12-1629
Er is "questie" tussen Mathijs Tijssen en Philips Peeter Slaets aangaande een "zekere" rente cijns 
aan de Heer van Asten, uit gronden, gelegen in de Wolffsberch - het Braexcken. Waaruit Mathijs 
recht zou hebben op 2/3e van 29½ gl./jr. Besloten is nu dat Philips de gronden weer zal 
aanvaarden en Mathijs in het geheel van de rente zal blijven. Ook blijft Mathijs in zijn geheel van 
de procedure die hij gehad heeft, voor wethouders van Asten, tegen Geldolph Shaenen. Philips 
neemt deze procedure over.
Enz. enz. 

Asten RA 33 - 52  19-12-1629

Aanspraak voor:
Mathijs Mathijssen van den Hooff, aanlegger - contra - Tielen Dierxsen Duys-
sen, gedaagde.
1. Mathijs heeft voor Willemke van der Weyen, moeder van de vrouw van Dierck,
schapen verkocht, ter waarde van 3 à 64 gl.
2. Bij successie zijn deze schulden "gedevolveerd" op de vrouw van Mathijs.
3-4. Op enige moment was de schuld voor gedaagde nog  27,-. Op de bruiloft
van Margriet, dr van Mathijs hebben Mathijs en Tielen mondeling afgere-
kend en Tielen heeft gegeven "onderhalff ton biers en voor 27 stuyvers
vlesch".
5. Er resten dus nog 19 gl 13 st.
6. Ook is het "notoir" dat Tielen heeft gekocht "een sekere hypotecq off            grondt" van Heer 
en Meester Thomas Verdiesteldonck, onderpastoor te Gemert,      die deze hypotheek bij 
successie had verkregen van Luyt Verdiesteldonck,         zijn moeder.
8. Dit voors. stuk grond is belast met een rente van 15 st./jr uit een meer-
dere rente van 3 gl./jr.
9. Van deze rente heeft Willemke Tewens, moeder van de vrouw van Mathijs, na
de dood van Merryken, haar moeder, overleden over de 30 jaar geleden, nooit
enige betaling gehad. Ter oorzake dat Luyt voors. en Merryken, haar moeder,
"elck besondere te susteneren hebben gehad in die studie eenen student."
10. Zodat Luyt en Meryken "claeghden en baeden dat men soude willen wachten
totdat dese studenten waeren ghecomen tot den priesterlijcken staet."
"Ghelijck als Heer Thomas, den lesten student, aen de voors. ghedaegde in        sulcken obligatie 
den grondt heeft verkocht dat hij aen aenlegger soude
betaelen - allen die achterstellen die ten achter sijn gebleven."
11-12. Gedaagde heeft betaald vijf pachten en nog zes zijn er betaald door de           huurders van 
de grond. Resteren dus nog 19 pachten.
13-14. Omdat gedaagde niet in "minne" wil betalen, zowel van de renteachter-
stand als van de gekochte schapen - is de weg van het recht gekozen.
Conclusie:
Gedaagde zal zonder uitstel moeten betalen de 19 achterstaande pach-
ten en de 19 gl. 13 st. van de verkochte schapen.
Op 7-3-1630 was echter "na menichvuldighen dylayen" nog niet betaald.
Asten RA 33- 52  19-12-1629



Aanspraak voor:
Jan van de Choor, aanlegger - contra - Marie - weduwe Jan Kemp, gedaagde.
- Betaling van een schuld van  12,50 wegens geleverde waren.
Asten RA 71 fol. 16 21-12-1629

Willem Anthonis heeft ontvangen van Mertten Maes  6,- in ruil voor een con-
tract - betreffende: Aflossing binnen 6 weken.
Asten RA 71 fol. 17 29-12-1629

Aert Driessen - g.g.m. Marie, zijn eerste vrouw, voor zich en zijn kinderen,
Aleydis, Andries en Jacop, verkoopt aan Henrick Jacops:
- schuur en erf
1. de koper
2. erfgn Thomas Dierick Maes
3. de straat
4. Marcelis Jacops
De koper zegt toe, om de  6,30, die de verkoper en zijn voor-kinderen moet be-
talen aan het onmondig kind van Tomas Dierix, over te nemen.
Marge:
15-6-1630 -  100,- betaald aan het voors. onm. kind en het 1/3e van
 100,- aan Aert Dryes door de voors. koper.
Asten RA 71 fol. 18 29-12-1629

Jan Geldens is schuldig an Willem Joosten  18,- wegens een gekochte "koye".
Te betalen: Omel wijdinge e.k.
Asten RA 71 fol. 50 29-12-1629

Aerdt Driessen, mede namens zijn onmondige kinderen verwekt bij [      ], zijn
eerste vrouw, verkoopt aan Jan Jan Reynders:
- huis en land - in het Dorp
1. Jacob Phlips Tijssen
2. der Kerckenhuys
3. Jan Teunis van den Eynde
4. de straat
Belast met: ½ vat rogge/jr aan de Custery van Asten.
Asten RA 33 - 52  (31-12-1629) fictief

Request voor:
Joost Peters Hooffmans c.s., supplianten - contra - Jan Goortssen c.s. - re-
scribenten.
o.a.
Betreft een proces dat enige tijd geleden is "gesustineert" ter zake van zekere
gerenuntieerde (zo 't scheen) goederen de supplianten toebehorende.
Enige tijd geleden is uitgesproken dat de supplianten de goederen weer terug
zouden hebben, mits resunderende de kosten en schaden door de rescribenten ge-
leden, breder blijkende bij vonnis.
Suppl. vindt deze kosten veel te hoog, ook gezien de schade die hij aan huis en



land geleden heeft, ca.  100,-, zoals bij akte zal blijken.
Zij verzoeken de rapporten onderling te vergelijken.Asten RA 71 fol. 18      02-01-1630

Aert Peeters van Mierloo - g.m. Marie, verkoopt aan Marcelis Peeter Jacop
Copssen:
- erffs              aan den Dijck
1. den Dijck
2. erfgn Joost Willem Joosten
3. den kerckenerffve
4. erfgn Isbout Joosten
De koop mag gelost met 122 gl. 10 st. (de stuiver = 3 plecken) voor St.Tho-
mas-aposteldach ek.
Marge: Gelost 19-12-1630.
Asten RA 33 - 52  02-01-1630       1/10

Mathijs Driessen is in oktober ll. overleden, zijn vrouw Engelken zonder wet-
tig oir achterlatend.
Waarom de goederen volgens "dese bancke notoire costume sijn duusibel ende
deylbaer in twee zijden".
En indien Engelken desniettegenstaande de goederen blijft bezitten, "zo zult
ghij" namens Thijs, zijn broeders en zusters kinderen, haar in rechte aanspre-
ken en haar "op een hoge pene verbueden" de achtergelaten goederen niet meer
te "roeren".
Naschrift: Binnen acht dagen zal de bank bij elkaar komen.
Asten RA 33 - 52  13-01-1630 2/10
Mathijs Driessen heeft op 12 okt. 1629 voor Heer en Meester Thomas Stricken en
in tegenwoordigheid van zijn vrouw Engelken, zijn testament gemaakt.
Hij heeft aan haar "gemaeckt" boven de legaten, in zijn testament begrepen,
al zijn goederen, zo roerend als onroerend.
Omdat de vrienden en erfgenamen de legaten, aan hen vermaakt, terstond na het
overlijden van de testateur hebben aanvaard is het testament geratificeerd.
Asten RA 33 - 52  17-01-1630 3/10
De erfgenamen van wijlen Mathijs Driessen - g.g.m. Engelken geloven niet dat Mathijs, hun 
broeder en oom, "een valid en subsistent" testament heeft ge-
maakt - m.n. dat hij Engelken "volcomen meestersse van alle sijne goederen ge-
maeckt soude hebben".
Volgen enkele passages, hoe het volgens "de costuymen locael" wel had gemoeten.
Asten RA 33 - 52  14-02-1630 4/10
Bezwaarschrift van Engelken - opgesteld door Volders, secretaris, - o.a.:
- Het testament is opgemaakt door de landdeken en pastoor alhier.
- Verweerder weerlegt de punten aangevoerd door aanlegger - o.a. - dat deze
"den hoochsten peen" willen opleggen aan de weduwe.
- Ook het punt van de "costuymen" wordt behandeld.
- Het belangrijkste is echter dat de legaten uit het testament zijn aangenomen.
Asten RA 33 - 52  20-02-1630 5/10
Dupliek van aanleggers - o.a.
- Beweert wordt dat het testament gemaakt wordt in naam "der placcaten ende
Eeuwigh Edict van Haere Hoochheden in den jaere xvi hondert elffsten (1611).



- In art. 12 staat daar dat testamenten niet alleen door de testateuren zullen
worden ondertekend doch ook door de getuigen, notaris of pastoor - "op pene
van nulliteyt".
- Omdat het niet is ondertekend door getuigen en pastoor "kan tzelven nyet
subsistent ende bastart genoch weesen" Asten RA 33- 52  30-04-1630 6/10
Voorgesteld wordt om de goederen te sequesteren. (in bewaring te stellen).
Asten RA 33 - 52  17-05-1630 7/10
Worden opgeroepen om onder eede te getuigen, inzake het voors. testament en het
"appointement" van 30 apr. ll. - o.a.
- Jan Gielis Meulders en Lambert Janssen, als momboiren van Engelken, weduwe
Mathijs Driessen,
- Hr. en Mr, Thomas Stricken, landdeken en pastoor te Asten,
- Mr. Peeter Balthasaris, 25 jr, custer,
- Jan Maes, 55 jr,
- Pauwels Henricx, 39 jr,
- Henrick Mertten Diericx, 48 jr.

- De pastoor verklaarde dat de testateur nog veel en meer redenen tot "corrobo    ratie" van het 
testament heeft bijgevoegd, die echter in het testament niet
beschreven staan.
- Hendrick Merttens verklaart, na voorlezing, dat alles was als in
"denzelven testamente."
- Mr. Peeter Balthasaris verklaart, na voorlezing en herlezing, dat
alles zo is als in het testament beschreven staat.
Hij heeft ook gehoord dat Engelken "naer sijn beste onthouden" haar goederen
eerst vermaakt had aan haar man en dat daarna deze het weer aan zijn vrouw
vermaakt had.
- Pouwels Henricx verklaart, dat Engelke haar goederen eerst aan de
testateur vermaakt had en dat hij deze, bij testament, weer teruggemaakt had
aan zijn vrouw en haar moeder.
- Jan Maes verklaart als Pouwels voors.
Asten RA 33 - 52  14-06-1630 8/10
- Lambert Janssen en Jan Gielis Meulders houden het testament "voor goet, vast,
en stedich ende den selven costeloos ende schadeloos te indemneren."
Asten RA 33 - 52  19-06-1630 9/10
De aanleggers vragen om "den originelen testamenten, tghene die testateur be-
soude betekent hebben, in recht te laeten sien oft 't exhiberen."
Asten RA 33 - 52     10/10
Extract uit de ordonnantie in de Eeuwige Edicten van 1611.
o.m.
Dat alle testamenten, disposities en uiterste wilsverklaringen worden getekend
door de testateur en twee getuigen, zover ze schrijven kunnen en dat ze dat ge-
vraagd zal worden  bij de notaris, pastoor of onderpastoor. Deze zijn gehouden
daarvan melding te maken.      

Copy vuyt costuumen der heerlicheyt Asten - art. xii.
Item oft dese voors. twee lieden genoeten egeen wittighen geboorten bij den
anderen en verwecten ende een van hun beyden quaem van lijff te doodt, soo



mogen alsdan, die naeste vrienden van den afflijvighen die lanxtlevende alte-
mael te bedeylen.
Asten RA 71 fol. 19 05-01-1630

Gerardt Thomas Dries is door Willem Joosten van den Berghe voldaan van een
cijns van 31 stuiver 1 ort/jr. Wezende de helft van 3 rinsguldens.
Zie schepenbrief d.d.12-1-1568.Asten RA 71 fol. 19 07-01-1630

Peeter Marcelis Peeters, voor de helft en Jan Joosten, zijn schoonzoon, voor
de andere helft, verkopen aan Jan Peeters van de [Leynsel]:
Neyen erffve - geheten: de Pas       10 à 11 l.
1. Jan Peeters
2. de Kerk van Asten
3. Gelaudius Idelet
4. de weg

Asten RA 71 fol. 64 10-01-1630
Jan Jan Stouwen verkoopt aan Joost Joost van Heuchten:
- huis, schuur, schop, hofstad en land aan Voordeldonck
1. erfgn Jan Henricx
2. erfgn Maes van Rest
3. [        ]
4. de straat
- hooibeemd "teynen aen geleghen"
1. erfgn Jan Henricx
2. [        ]
3. erfgn Maes van Rest
4. [        ]
- weiveld  onleesbaar
Belast met: 9 st./jr grondcijns.
- 3 vat rogge/jr aan de Vicarye van Asten.
- 3 gl./jr aan Jacop Peeter Tielen.
-  500,- aan Frans van Ruth - à 5,75%.
-  500,- aan Mr. Jan van Aerle, scholaster te St. Oeden Rhode.
-  100,- aan Gijsbert Box te 's Bosch.
- 3 gl.jr te 's Bosch.
-  250,- te 's Bosch.
De koper zal de verkoper alle voors. lasten op zijn koopgelden korten - m.u.v.
de grondcijns en de drie vat rogge/jr.
Naschrift: 10-2-1630 - de koper is ten volle voldaan.
Asten RA 71 fol. 20 12-01-1630

Roeloff Joosten van Heuchten verkoopt aan Hr. en Mr. Jacobus van den Boomen,
pater, en Sr. Catharina van Aelst, materse - van het Convent van Ommel -
t.b.v. het Convent:
- een cijns van 13 gl. 10 st./jr    ( 250,- à 5,4%)
Onderpand:



- twee beemden de Meulenbeempden
1. Willem Marcelissen van den Bogart
2. Peeter Henrick Laureynssen
3. de gemeente
4. de Aa
Belast met: 30 stuiver/jr.
- hooibeemd de Pootbeempt
1. Willem van den Berge
2. 't Godtshuys van Bynderen
3. Andries Hendricx
4. de verkoper
- land  den Grootenacker
1. Peeter H. Laureynssen
2. Roeloff Diercx
3. de verkoper
4. Peeter Driessen van Ruth e.a.
Marge: 1698, gelost aan Margriet [Tim   ns] - verder onleesbaar.
Asten RA 71 fol. 21 16-01-1630

Willem Marcelissen verkoopt aan Peeter Driesen:
- groes     1 l.
1. de verkoper
2. Andries Reynders
3. de straat
4. de Koystraet
Belast met: 3 gl. 2½ st./jr aan Ida Huyberts te Helmondt.
Asten RA 33 - 52  16-01-1630

Antwoord voor:
Michiel van Hoorenbeek, gedaagde - contra - Dries Thomas Dries, aanlegger.
- Gedaagde is nog schuldig  13,- van vier jaar huishuur.
- Daarentegen heeft hij "vier jaer lanck costen van reperacy ghedaen overmis
daer op het huys ghedeckt en ghelassen int voornomde huys ghemaeckt ter
somme van  9,75.
- Hij huurde "los ende vrij" en heeft de "conninckbede" ende dorpslasten, over
de vier jaar  9,- betaald.

Asten RA 33 - 52  16-01-1630
De schout van Asten, aanlegger - contra - Cornelis Teunis Slaets, gedaagde. Betreft: 
Eedaflegging - Aanlegger is niet bevoegd om gedaagde hiertoe te dwingen en vraagt 
toestemming om de aanklacht te wijzigen. Het gaat over "eenige twyst, kijvagie ende vechterije 
int geselschap geschiedt ten huyse van Mr. Adriaen Lintermans."

Asten RA 71 fol. 22 17-01-1630

Gerardt Diercx verklaart, dat op 1-9-1629 voor hem en Jan Verrijt, zaliger,



ook schepen, Joost Frans Verlinden verkocht en geleverd heeft aan Frans Hen-
drix voor  21,05 hop, op conditie dat de koper de hop zou betalen met dubbel
geld t.w.  42,10 als "de stadt van Shertogenbossche soude verbuert sijn en
onder subiectie gecomen van de Staetsen van Hollandt ende niet eer."
Asten RA 71 fol. 23 19-01-1630

Anthonis Peeters van den Eynde verkoopt aan Hr. en Mr. Jacop van den Boomen,
pater des Convents van Ommel, ten zijnen behoeve:
- een cijns van  11,-/jr.     ( 200,- à 5½%)
Onderpand:
- huis, hof enz. - aen den Dijck   2 l.
1. Dierck Verschueren
2. Geuardt Willem Merttens
3. den Dijck
4. erfgn Isbout Joosten
- land  aen den Dijck
1-2-3. Geuardt Willem Merttens
4. den Dijck
- land  op de Dijckerackers 2 l.
1-3. Geuardt W. Merttens
2. Willem Willems
4. Anthonis Peeter Merttens
Belast met:  200,- of daaromtrent (niet vermeld aan wie.) 
Asten RA 71 fol. 26 04-02-1630

Henrick Isbouts en Jan Maes, kerkmeesters, machtigen Mr. Arnold van Asperen te
's Bosch, in de zaak - de weduwe Hermans de Backer - contra - Jan Daniels van
Asten.
Betreft: Achterstand op een rente die zij heeft uitstaan te Asten.
Asten RA 71 fol. 28 08-02-1630

Michiel Laureynssen van Pelt verkoopt aan Jan Jan Deynen, zijn deel in de goe-
deren hem aangekomen bij overlijden van zijn zuster Joanna Laureynssen van
Peldt - g.g.m. Wouter Janssen, meulder te Sommeren - m.u.v.
- een rente van  50,- kapitaal te Geldrop.
Asten RA 71 fol. 29 11-02-1630

- Jan van den Eynde - g.m. Anna,
- Henrick de Busser -g.m. Lisbet,
- Andries de Donck - namens Catharina, zijn moeder. (de procuratie namens de
 haar is geschreven door schepenen van Aerschot.)
Zij verkopen aan Sr. Jacop Fabry, secretaris te Helmondt,
Jan Mertten - en
Mr. Jans de [Viliers]
"alsulcken penningen, rentbrieven, obligatien, accreditien enz" als zij ver-
kopers in het voors. sterfhuis pretenderen. (het sterfhuis wordt niet met name
genoemd)
Naschrift: De verkopers hebben hun geld van de eerste tot de laatste cent ge-



 had.
 Zij hebben  1000,- betaald aan de weduwe Mr. Mertten Fabry, ter-
 zake Anna Vermosen.
Asten RA 71 fol. 50 12-02-1630

Lenaerdt Maes van Rest verkoopt aan Laureyns Willem Tijssen:
- een cijns van  6 gl./jr    ( 100,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof en aangelegen aan Voordeldonck
1. Joost Joosten
2. Govert Joosten
3. erfgn Jan Henricx e.a.
4. de straat
Asten RA 71 fol. 30 14-02-1630

Lijsken - g.g.m. Willem Aerts - geass. met Marcelis Jacops en Goris Frans
  Peeters.
Lijsken, na afdeling der kinderen en in presentie van hen, verkoopt aan haar
zwager, Dierick Gouaerts, haar goederen - t.w.:
- huis, hof en hofstad in de Couberghen
1. Dierck Philipssen e.a.
  2-3-4. de straat
- een schuur, liggende over de straat
- groes  achter Ostaden
1. Jacob Marttens
2. Huybert Diepenbecx
3. de Aa
4. de koper
- land  aen de Meulen
1-2. Dierck Aert Teussen
3-4. de gemeente
- land  ontrent Ostaden
1-3. erfgn Dandel Colen
2. de koper
4. de weg
Belast met: 6 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
- 3 gl. 10 st./jr ( 55,- à 6,35%) aan Marcelis Jacops.
Asten RA 71 fol. 31 14-02-1630

Dierck Gortssen verkoopt aan Lijsken - weduwe Willem Aerts:
- een losrente van  30,-/jr   ( 500,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en schuur gelegen in de Couberghen alhier.
1. Dierck Philipssen
2-3-4. de straat
- groes  achter Ostaden
1. Huybert Diepenbecx
2. Jacob Marttens



3. de Aa
4. de koopster
- land  bij Ostaden
1. erfgn Daniel Colen
2-3. erfgn Peeter Ceel Tijsssen
4. de weg
Marge: 30-1-1647 - gelost aan Abraham Luykas als andere erfgenamen van Lijsken
Willem Aerts.
Asten RA 71 fol. 32 14-02-1630

Aert Lammers verkoopt aan Jan Janssen Gebelen:
- land  aen Vossel
1. de verkoper
2-4. erfgn Dierck Jan Peeters
3. Mathijs Franssen
Marge: De koop is niet doorgegaan.
Asten RA 71 fol. 90 14-02-1630

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- land  het Simken - ter plaatse gen.d - de Wabbenbraecken
1. Jacop Philips Slaets
2. Dierick Jan Cuppens
3. Mathijs Tijssen
4. de Heer van Asten
- land  den Heesacker
1. Dierck Jan Cuppens
2. Ariaen Lintermans
 3. de weg     4. Jan Gielis Meulder
Belast met: een half blancke grondcijns per jaar.
Hij verkoopt aan Frans Henricx:
- huis, hof en erffve - in het Dorp
1. Jan Jan Peeters
2. Jan van den Eynde
3. de straat
4. Willem Anthonissen
"De coopere ghelooft voor de vercoopere ten respecte voors. aen te nemen en
jaerl. te gelden eene renthe van tweehondert guldens capitaels aen alsulcke ene
off meer renteheffers als den vercoopere is hebbende in sijn goedt op Heusden
gheleghen, gecoomen van Peeter Hooffmans, ende deselve renthe te bepanden op sijne eygene 
goederen voor de voorbes. renthe van 200 gls suffisant ghenuch
sijnde end daerenboven alnoch aende vercoopere te betaelen terstonts naer den oighst 
iertscoomende thien guldens eens. 

R 71 fol. 32 15-02-1630

Nicolaes Willems, bekent mits deze, namens zijn moeder, dat Anthonis Henricx
Verhaegen aan zijn moeder, één jaar geleden, heeft geleend  45,- die zij heeft
gebruikt voor reparatie aan haar huis.



Zij zullen terugbetaald worden voor St. Jan e.k. door Anneke van Beeck of de
gezamelijke kinderen.
Asten RA 71 fol. 32 18-02-1630

Peeterken Marcelissen - geass. met [Joost] Jaspers - verkoopt aan Willem, haar
broeder, haar deel in de nagelaten goederen van wijlen haar ouders.
Uitgezonderd: Het klein huiske met den hof in de Steghen, bij het groot huis,
om daarin te mogen blijven wonen.
Asten RA 71 fol. 33 18-02-1630

Willem Marcelissen verkoopt aan Marcelis Peeters van de Vorst:
- land  in de Boeschotscheackers 2 l.
1. de verkoper
2. Dries Hendricx
3. erfgn Henrick Bernarts
4. de weg
Asten RA 71 fol. 34 18-02-1630

Lowies Janssen verkoopt aan Jan Willems van Heuchten:
- huis, hof en hofstad te Ommel
1. de koper
2. erfgn Mathijs Willems
3. de straat
4. Thomas Phlipsen
- land  gelegen in de Hoeve
1. Frans van Rut
2. erfgn Tijs Willems
3. de straat
4. Anthonis Canters
Belast met: ½ st./jr cijns aan de Heer van Asten.
-  100,- aan de H. Geest te 's Bosch.
- 30 st./jr aan den H. Geest van Asten.
- 30 st./jr aan de Kerk van Asten.
Naschrift: De koper heeft het huis en hofstad voor 3 jr verhuurd à  14,-/jr.
 Alsnog een halve akker - den Teuacker.Asten RA 71 fol. 35 18-02-1630

- Jan Mathijssen van de Cruys, voor een helft - en
- Willem Janssen van den Berghe en Peeter Evert Coolen - als momboiren van
de onmondige kinderen van Jan - g.g.m. Catharina Evert Coolen - voor de andere
helft.
Zij verkopen aan Henrick Peeter Baeckermans:
- groes  aan Voordeldonck  3 l. 2 r. 16 v.
1. Henrick [    ]
2. de gemeente
3-4. Marcelis Peter Jacops
Zij verkopen aan Marcelis Peter Jacops:
- groes  aan Voordeldonck
1-3. Hendrick Peeter Baeckermans



2. de gemeente
4. Antonis Phlipssen
Zij verkopen aan Anthonis Phlipssen:
- groes  aan Voordeldonck
1. Henrick P. Baeckermans
2. de gemeente
3. Marcelis P. Jacops
4. Jan M. van de Cruys
Asten RA 71 fol. 36 19-02-1630

Peeter Everdt Coolen heeft ontvangen van Jan Mathijs van de Cruys en Willem
Janssen van den Berghe - als momboiren van de onmondige kinderen Jan M. v.d.
Cruys:
-  200,- t.b.v. deze onmondige kinderen - schepenakte - Deurne - d.d. [     ].
Hij heeft alsnog ontvangen  100,- die hij zal betalen aan Govert Huyberts te
Gemert, ter voldoening van een obligatie.
De  300,- zijn afkomstig van de verkoop der gronden uit akte - R 71 - fol. 35
d.d. 18-02-1630.

Asten RA 71 fol. 37 19-02-1630
Jenneke - weduwe Jan Jan Cocx, met Peeter, Jan en Teunis, haar kinderen, zijn schuldig aan Jan 
Jan Tijssen  100,- à 6%.

Asten RA 71 fol. 37 20-02-1630
Daniel Marcelis van Bussel is schuldig aan Gerardt Diercx, schepen -  67,50 wegens geleverde 
waren.

Asten RA 71 fol 38 20-02-1630
Aert Lammers verkoopt aan Reynder Heuchtiens:
- land  op Vosselaer
1. Aert van de Vorst e.a.
2. Jan Diercx
3-4. Peeter Diercx
Belast met:  160,- aan Herman Antonis te 's Bosch.
- "Ende offter eenighen chijns in bevonden woirden sal den coopere
daervoor cortten van eenen penninck dertich."
Naschrift: De koper betaald  61,- min 1 gl. stuivers.
 En de verkoper zal gehouden zijn om aan Herman Anthonis te betalen:
 drie pachten van de  160,-.Asten RA 71 fol. 38 25-02-1630

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Bruysten Isbouts:
- land  op Vosselaer
1. Aert van de Vorst e.a.
2. Jan Diercx
3-4. Peeter Diercx



Asten RA 71 fol. 39 27-02-1630

Frans Mathijssen verkoopt aan Hr. en Mr. Jacobus van den Boomen, pater des
Convents van Ommel, t.b.v. dit Convent:
- een cijns van  11,-/jr       ( 200,- à 5½%)
Onderpand:
- huis, hof en hofstad int Dorp
1. de straat
2-3. Jan Geldens
4. de verkoper
- land  in het Dorp - aan het voors. huis
1-2. de straten
3. Jan Deynen de jonge
4. de verkoper
- dries  int Sporck 
1. de kerckwech
2-3. 't Convent van Ommel
4. de weg
Belast met:  75,- aan de Kerk van Asten - uit het huis en den akker.

Asten RA 71 fol. 40 27-02-1630
Betreft het testament van Daniel Gorts van Bussel en zijn vrouw - d.d. 7-9-1623 voor de pastoor 
van Asten. Er is ook sprake van een testament - d.d. 2-3-1627 - (Jan Danielssen met Joost [      ]) 
en hierin wordt Mr. Gielis van der Meulen, secretaris te Asten, procuratie gegeven om namens, 
hem constituant, te compareren voor wethouders van 's Bosch en daar aan Mr. Jacop Fabry, 
secretaris te Helmondt, te "vesten"  een beemd of hooiveld bij Ostappen - Nieuen Erffve 10 l.
1. Henrick Peeters
2. Jan Danielssen
3. Jacop Fabry
4. erfgn Willem van Beeck

Asten RA 71 fol.42 02-03-1630
Govert Phlips Shanen verkoopt aan Anthonis Peeter Marttens:
- groes  achter Houbraecken
1. Ambrosius Isbouts
2. de koper
3. Jr. Ariaen van Gerwen
Asten RA 71 fol. 42 02-03-1630

Dierick Gortssen verkoopt aan Govert Phlips Shaenen:
- groes  achter Houbraecken
1. die Kempkens aldaer
2. Aert Joosten
 3. de Aa    4. Gerardt Willem MerttensAsten RA 71 fol. 43 (07-03)-1630  (dag en maand fictief)

Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan Jan Jan Maessen en Henrick Isbouts,



als kerkmeesters te Asten - t.b.v. de Kerk:
- een cijns van  3,-/jr.
Onderpand:
- groeseusel aan Voordeldonck  16 l.
1. Henrick Baeckermans
2. erfgn Marcelis Willems
3. de gemeente
4. de verkoper
- huis, hof en hofstad aan Voordeldonck
1-3. de gemeente
 2. Henrick Baeckermans
4. erfgn Jan Henricx
Asten RA 71 fol. 44 07-03-1630

Laureyns Henricx verkoopt aan Gerardt Dierix, schepen:
- groes  in de Steghen  9 copsaet
1. de verkoper
2. Henrick Laureynssen
3. Jan Gielis van de Cruys
4. erfgn Peeter Gielis
Asten RA 71 fol. 44 (07-03-1630) ongedateerd fragment
Betreft de verkoop van een stuk "erffve" gelegen in de Steghen door het Corpus
van Asten aan Mathijs Jan [     ].

Asten RA 33 - 52  07-03-1630
Obligatie voor Daniel Gortssen van Bussel, aanlegger - contra - erfgn Jan Jacops van de Cruys, 
gedaagden.
Extract uit het schepenprotocol van Asten - d.d. 11-3-1629.
Daniel Gortssen verkoopt aan Jan Jacops van de Cruys:
- een akker den Heyacker
- land  den Bout
- land  den Brugacker
Belast met:  300,- aan Mr. Gerardt van Summeren te 's Bosch.
Naschrift:  De koper is, mits deze, ten volle betaald van zijn pretenties en schulden die hij op de 
verkoper had. Hij zal alsnog aan de verkoper betalen "nu te Baemissmisse e.k."  21,-.

Asten RA 33 - 52  07-03-1630

Verzoek van:
Catharina - weduwe Goort Horx - contra - Joost Peter Joosten Hoffmans.
- Catharina verzoekt aan schepenen om te "ordineren den peen van den hoochsten
brueck" aan Joost Peters op te leggen - opdat hij geen mest van haar "goet"
zal afvoeren.Asten RA 33 - 52  07-03-1630

Aanspraak voor:
Willem Dircx, aanlegger - contra - Henricxke - weduwe Henrick Janssen, ver-



weerder.
Betreft: Invordering van  4,15 - herkomende van hooi en voorgeschoten geld.
Asten RA 71 fol. 46     (?)-03-1630

Door verbleking - onleesbare akte.
Voorkomende namen: Aert Hendricx te 's Graven[    ]
Gielis van der Meulen
Hilleke 's Bruynen te [Someren]
Asten RA 71 fol. 47 12-03-1630

Geraerdt Tomaes verkoopt aan Henrick Jan Selen:
- erffve  aen Voordeldonck
1. Joost Antonis Canters en de verkoper
2. de koper en de gemeente
3. de straat
4. de gemeente
Asten RA 71 fol. 47 12-03-1630

Henrick Jan Selen verkoopt aan Jan Gossens:
- land  aen de Lieldeschestraet
1-3. de gemeente
4. erfgn Michiel Colen
Asten RA 71 fol. 52 13-03-1630

Willem Marcelissen is schuldig aan Tielen Marcelissen  22,50 - wegens een
gekochte "koye"
Asten RA 71 fol. 49 17-03-1630

Peeter Pauels - g.m. Heylken beleend aan Marcelis Peeter Jacops -  voor  100,-
- hooibeemd de Plompe - aan Voordeldonck
1. Peeter Pauels
2-3. Anthonis Canters
4. Marcelis Peter Jacops
Marge: Gelost 8-7-1631.
Asten RA 71 fol. 51 21-03-1630

Willem Marcelissen van den Bogardt verkoopt an Jan Jooste Stouten:
- groes  in de Steghen  5 l. 6 r.
1. die Koystraete
2-4. de verkoper
3. Jan Michielssen
Belast met:  100,- aan Peeter [Bouens] te 's Bosch.      Koopsom:  65,-.
Asten RA 71 fol. 61 21-03-1630

Het Corpus van Asten laat weten dat voor ons gecompareert zijn:
Bernard, Vrijheer van Merode en Catharina van Breederode, zijn vrouw en Vrouwe
dezer heerlijkheid.
Zij geven te kennen dat zij transporteren aan hun enige zoon, Floris de Merode,



alle tienden welke zij in het dorp Son bezitten.
Asten RA 71 fol. 52 24-03-1630

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen Peeters:
- huis en hofstad met land - in het Dorp
1. de verkoper
2. de koper
3. de straat
4. Willem Anthonis

Asten RA 71 fol. 53 25-03-1630
Antonis Laureynssen verkoopt aan Jan, zijn broeder, zijn deel in de nagelaten goederen van 
wijlen zijn ouders - gelegen op den Diesdonck - en nog zijn deel in hooibeemd achter Bussel
1. die Beke
2. die kerck van Lierop
3. Henrick Isbouts e.a.
4. de Aa
- land  ontrent Ostaden
1. Niclaes Willems
2-3. Peeter Cuppens
4. Henrick Heynen
Belast met: 37 st./jr welke de verkoper "is heffende" op Marcelis Janssen van Goor, als 
erfgenaam van Jan Aerts van de Sande, waarvan deze rente is komende.

Asten RA 71 fol. 53 25-03-1630
Jan Laureynssen verkoopt aan Willem Peeter Slaets, het deel in de goederen dat hem in vorig 
transport (R 71 - fol. 53 - 25-3-1630) is opgedragen. 

Asten RA 71 fol. 54 25-03-1630
Jan Laureynssen verkoopt aan Anthonis, zijn broeder, zijn deel in een rente
van  4,15/jr - t.l.v. Mathijs Janssen van de Sande.
Asten RA 71 fol. 66 27-03-1630

- Anthonis Verhindert - ter eenre - en
- Willem en Jan, zonen van Henricxken Verhindert, zuster van voors. Anthonis -
de zonen mede voor hun moeder - ter andere zijde.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Anthonis
- huis - verder onleesbaar door verbleking
- [       ] "       "        "      "
- land  den Henghst de helft daarvan
1. Mathijs Franssen
2. de delers
3. Jacop Gerardts
4. de weg



- land           hiervan 2 l. 1 cops.
1. de delers
2. de Vicarye van Asten
3. Lijsken - weduwe Jan Walssers
4. de weg
Belast met: 14 st./jr aan de Kerk van Asten.
2e lot: Henrixken
- de schuur met dries en akker
1-2. de delers
3. Lijsken - wed. Jan Walssers
4. de weg
- land  den Henghst de helft hiervan
1. de delers
2. Anthonis Canters
3. Jacop Gerardts
4. de weg
- een stuk van een akker
Verder door verbleking onleesbaar.
Er is nog sprake van: 25 vat rogge/jr aan het St. Agatha-altaar ???

Asten RA 71 fol. 54 25-03-1630
Willem Peeter Slaets is schuldig aan Jan Laureynssen  450,- à 5% - wegens, de op heden, door 
hem gekochte goederen. Naschrift: Obligatie gecasseert met consent der partijen - 7-6-1632.

R 71 fol. 48 30-03-1630
Jan Goresz van Lierop en Joost van Heuchten, renuntiëren t.b.v. de kinderen
van wijlen Peeter Joosten Hooffman, al hun actierecht en competentie, als zij
transportanten, uit kracht van evictie, door hun, bij wethouders alhier, ge-
daan in de goederen van wijlen Peeter Hooffmans - t.w.:
- huis, hof, hofstad, land enz. te Heusden.
Marge: Gecasseert omdat partijen in de sin van scrijven niet en accordeerden.
Opmerking: Zie volgende akte.
Asten RA 71 fol. 48 30-03-1630

Volgt een ongeveer gelijke akte als voorgaande, met dezelfde persoonsnamen.
Door verbleking grotendeels onleesbaar.

Asten RA 71 fol. 57      03-04-1630 

Jaen Joost Wylbers - g.g.m. Metken, dr Jacop Cuppens, voor de ene helft en
Jacop, zijn zoon, deze mede voor Anthonis, Henrick, Anna, Willemke en Joost
zijn andere broers en zusters - voor de andere helft.
Zij verkopen aan Dierck Cuppens, hun deel in de goederen, hen aangekomen bij
overlijden van Metken, hun vrouw en moeder.
Asten RA 71 fol. 57      05-04-1630



- Jenneke, weduwe Willem Jan Corstiaens - geass. met Philips Daniel Colen en
Jan Job Denen, haar schoonzoon - ter eenre - en
- Aert Janssen - geass. met Huybert Jan Diepenbecx - zijn wettige momboir.
Zij verdelen de nagelaten goederen van:
[           ende Heylken zijn _________ grootvader en grootmoeder der voors.
delers.
1e lot: Jenneken
- vier gebonten in een huis - t.w. den hert ende neren met de kelder, soo wijt
als hij streckt - te Ostaden.
1. de staat
2. de delers
3-4. Jan Diepenbex
- een deel van den dries en camp daaraan
1. Jan Diepenbex
2. de delers
3. 't voors. huis
4. Jr. Wouter van Beeck
- land  opt Neutien
1. de delers
2. Marcelis Jacops
3. Jan Geldens
4. Jan Diepenbex
- land  in den Duyssencamp
1-3. erfgn Joost Gerart Waegemaeckers
2. Gelden Gielis
4. de straat
- groes  achter Ostayen
1. de Vivary van Asten
2. Jan Diepenbex
3. Jan Aertssen e.a.
4. erfgn Daniel Colen e.a.
Jenneke blijft 2/3e deel van de lasten betalen en Aert 1/3e deel.
2e lot: Aert
- de caemer mette schouwe daerinne staende - 2 gebondten van het huys met den dries en land 
daraengelegen.
1. Jan Diepenbex
2. de delers
3. Jr Wouter van Beeck
4. de straat
- land  opt Neutien
1. de delers
2. Dries Tomas e.a.
3. Jan Geldens
4. Jan Diepenbex
- groes  het Hoeffken
1. die Vicarye van Asten
2. erfgn Willem Claessen



3. Jan Janssen e.a. 

Asten RA 71 fol. 59      05-04-1630
Philips Peeter Slaets - g.m. Marie - ter eenre - en Willem Jan Baeckermans - ter andere zijde. Zij 
accorderen, betreffende de gezamelijke bewerking van de hoeve te Vlercken, Someren - waar 
thans Phlips voors. woont en welke vanaf "Sincxten" ll. gezamelijk is bewerkt, om deze 
samenwerking over 1630-'31 voort te zetten. Enz. enz. Borg voor Willem is zijn broer Jan. 
Mede-ondertekenaar is Hr. en Mr. Thomas Stricken, pastoor te Asten en Landdeken van 
Peelland.  (Is deze eigenaar ???)

Asten RA 71 fol. 62      10-04-1630

Marcelis Peeter Jacops heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Henrick Peeter
Baeckermans:
- groes  aan Voordeldonck
1. de koper
2-3. de gemeene
4. Antonis Phlipsen
Asten RA 71 fol. 63      10-04-1630

Henrick Peeter Baeckermans heeft bij erfwisseling" overgegeven aan Marcelis
Peeter Jacops:
- groes  de Plomp - aan Voordeldonck
1-3. Anthonis Henrick Canters
2. erfgn Maes Lenaerts e.a.
4. erfgn Jan Henrix

R 71 fol. 54      11-04-1630

Volgt (een gedeeltelijk onleesbare) akte betreffende:
- Joost Hooffmans,
- Marcelis Peter Heesmans - g.m. [       ]
enz. enz.
Zij verkopen aan Reynder Jan Heuchtiens:
- huis, schop, hof, hofstad en land te Heusden.
1. Joost Willem van Heuchten
2. Jr. Ariaen van Gerwen
3. de straat
4. Jan Gorts
- wei  daarbij gelegen
1. Jr. Ariaen van Gerwen e.a.
2-3. Joost W. v. Heuchten
4. Jan Gorts
- hooibeemd
1. Jan Gorts
2. Wilbert Jan Selen



3-4. Jr. Ariaen van Gerwen
- beemd  den Horstbempt
1. Jan Gorts
2. Joost W. v. Heuchten
3-4. Servaes van Weert - ten Bosch
- wei  het Ven
1. Joost W. v. Heuchten
2. Jan Gorts
 3. Servaes van Weert
4. de weg
- land  daer teyne aen ghelegen
1. Joost Jan Willems
2. Jan Gorts
3-4. de weg
- land  den Heycamp
1. Servaes van Weert
2. Jan Gorts
4. Joost W. v. Heuchten
- hei 
1. de gemeente
2-3. Wilbert Jan Selen
4. Jr. Ariaen van Gerwen
Belast met: 11 st./jr cijns van de grond.
- 30 st./jr aan Jenneken Thomaes te 's Bosch.
- 2½ st./jr aan O.L.Vrouwen-aultair op den Bagijnhoff te 's Bosch.
- 30 st./jr aan erfgn Peeter Lemmens
- 4 vat min 1 cop rogge/jr, mate van Asten, aan den verwer te
Eynthoven.
- 3 vat en 1 cop rogge/jr aan Symen Baeten.
- 37½ st./jr aan het Capittel van St. Jans te 's Bosch.
Asten RA 71 fol. 63 12-04-1630

Jan Joost Stouten en Aert Lammers verkopen aan Aert Driessen:
- groes  in de Steghen   5 l. 14 r.
Onlangs door de landmeter gemeten.
Belast met  100,- aan Peeter Bouens te 's Bosch.
Marge: Onleesbaar door verbleking.
De verkoper, Jan Joost Stouten, stelt nog als "weirpandt" op eventuele hogere
lasten op het voors. stuk groes:
- land  den Brusteman - gelegen tussen het
het Dorp en de Wolffsberch  3 l. min 1 cops
1-4. Geuardt Driessen
2. Peeter Henrick Laureyssen
3. de straat
Asten RA 71 fol. 66 14-04-1630

Jan Laureynssen de Cremer van Helden is schuldig aan Joost Frans Verlinden -
26 rijksdaalders - ter zake van geleverd hop.



Te betalen: Heden over één jaar.
Asten RA 71 fol. 68 16-04-1630

Willem van den Bogardt verkoopt aan Antonis Gorts - 13 vat boekweit - mate van
Asten.
Asten RA 33 - 52  17-04-1630

Aanspraak voor:
Gelden Gielys en Aert Daendels, H. Geestmrs - contra - Willem Jans van den
Berghe, gedaagde.
Gedaagde is schuldig aan aanleggers  13,- wegens achterstaande pachten van
het huis der kinderen [      ] Jocops dat hij een aantal jaren in "koop" heeft
gehad.Asten RA 71 fol. 68 18-04-1630

Tielen Marcelissen verkoopt aan Frans Henricx:
- een stuk "erffve" waarop eertijds een huis heeft gestaan - gelegen te Someren
- aent Eynde
1. weduwe Dierick Gort Schoenmakers
2. de weg
3. Peeter Marcelissen
4. de straat
Conditie: Als het minder is dan 1 l. dat de verkoper dan zal korten naar rato.
Indien het groter is dan een l. dan zal de prijs  51,- zijn en voor
de dochter van de verkoper "eenen voorschoot off eenen rijcxdael-
ders."
Asten RA 71 fol. 68 20-04-1630

- Frans en Peeters Peeters, voor hen zelf,
- Matijs Joosten - g.m. [Anneken],
- Henrick Laureynssen - g.m. Catharina - deze mede namens
- Michiel Peeters.
Allen kinderen van wijlen Peeter Michiels - en Marie.
Zij hebben een vriendelijke en minnelijke schikking aangegaan, betreffende de
successie van alle erfgoederen nagelaten door hun ouders.
Frans Peeters zal ontvangen - alle leengoederen - en zal voor elk lopensaet
 55,- inbrengen t.b.v. de andere erfgenamen.
Alle andere gpederen, geen leen zijnde, zullen gelijkelijk over de erfgenamen
verdeeld worden.
In dit akkoord is niet begrepen, Elske, hun zuster met haar kinderen, ook nu
absent zijnde. Enz. enz.
Asten RA 71 fol. 69 20-04-1630

- Willem Janssen - g.m. Christina - voor de helft,
- Aert, Willemke, Jan, [Gielis] en Lambert allen onmondige kinderen van
Christina voors. - g.g.m. Symon, haar eerste man - voor de andere helft -
De kinderen zijn geass. met Peeter Driessen, hun wettige momboir.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Mennen en Dierck Gortsen:
- groes  achter Ostaden



1. Huybert Diepenbex
2. erfgn Anna Vermosen
3. erfgn Tomas Rommen
4. erfgn Willem Wilems
Belast met:  200,- aan de weduwe Herman de Backer te 's Bosch.
- ½ hoen/jr cijns van de grond.
Asten RA 71 fol. 70 20-04-1630

Door verbleking onleesbare akte.
Waarschijnlijk heeft Dierck Gortssen zijn deel in het stuk groes (akte R 71
fol. 69  d.d. 20-4-1630) overgegeven aan Jan Anthonis Mennen.
Asten RA 71 fol. 71 20-04-1630

Jacop Merttens van Doyenbraecken verkoopt aan Dierick Gortssen:
- groes  int Lielder
1. de verkoper
2. Dierck Aert Teussen
3. Marcelis Peter Jacops
4. Lenaert Maes
Asten RA 71 fol. 71 24-04-1630

Symon Peeters van Soerendonck verkoopt aan Walraven Janssen, zijn oom:
- land  achter de Meulen
1. weduwe Henrick Lenaerts
2. de koper
3-4. de weg
Hij verkoopt aan Jan Joost Mennen zijn deel in:
- huis en land - in het Dorp
1. Mr. Jan Gielis
2. Willem Antonis
3. Jan Janssen
4. de straat
Naschrift: Jan Joost Mennen heeft het bovenstaande overgedragen aan Jan Anth.
 Mennen.
Asten RA 71 fol. 72 (24)-04-1630

Peeter, Aerdt, Geertruydt en Marie, kinderen van wijlen Mathijs Willems
De onmondige kinderen - geass. met Jan Willem Tijssen, hun wettige momboir.
Zij verkopen aan Jacop Aertssen van de Cruys:
- een blote hofstad, zonder huis, gelegen te Ommel.
1. Jan Aerts van de Cruys
2. Henrick Willem Hurckmans
3. de straat
4. Gerardt Henricx e.a.
Koopsom:  85,- à 6%.                         Marge: 28-8-1631 gelost.

Zij verkopen aan Hr. en Mr. Jacop van den Boomen en zuster Catharina van der
Aelst, pater en materse van het Convent van Ommel - t.b.v. dit Convent.



- land   den Cappelacker - te Ommel
1-3. het Convent e.a.
2. Teunis van de Vorst c.s.
4. de weg

Zij verkopen aan Gerardt Anthonis:
-land  den Stockacker - Ommel
1. Laureyns Willem Tijssen
2. Anthonis van de Vorst
3-4. de wegen
Belast met: 30 st./jr aan de Kerk van Asten.
Koopsom:  84,-.
Gelost: 29-1-1639
Zij verkopen aan Jan Willems van Heuchten:
- land  den Venacker - Ommel
1. Jan Willem Tijssen
2. Jan Anthonis Canters
3. Andries Reynders
4. Willem Phlipssen van Heuchten
Belast met:  6,-/jr aan het altaar van St. Andries in de Kerk van Asten.

Zij verkopen aan Willem Aert Berckers:
- hooibeemd het Goor
1. Thomas Jan Gielissen
2. Jan en Henrick Anthonis Canters
3. het Convent van Ommel
4. Anthonis Canters
Belast met:  5,-/jr aan den H. Geest van Asten.
  Koopsom:  185,37½ à 6%  ( 11,12½/jr) binnen twee jaar te
  voldoen.

Zij verkopen aan Peeter Mathijs Willems - (één van de verkopers)
'Deyndelbempden
1. Andries [Reynders]
2. Peeter Henrick Laureynssen
3. Anthonis van de Vorst
4. de gemeente
Belast met: 3½ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
Asten RA 71 fol. 75 29-04-1630
- Marie, weduwe Peeter Lammers - geass. met Peeter Bruystens - voor de helft -
- Aambert, Ambrosius, Aerdt, Andries en
- Jan Marcus - g.m. Weyndel, Margriet en Aleydis haar kinderen - voor de andere helft. De 
onmondige kinderen geass. met Hr. en Mr. Jacop van den Boomen, pater des Convents van 
Ommel en Jan Lammers, hun momboiren.
Zij verkopen aan Ambrosius Janssen Verheesse:
- huis, schuur, schop, hofstad en land - aan den Bosch
1. Jan Aerts
2. Jacop Willems



3. Marcelis Jacops
4. de straat
- land  den Cromacker
1. Jacop Willems
2. erfgn Joost Peeters Verdeysseldonck
3. Jan Peeters
4. den hoochenwech
- land  het Ven
1. Anthonis Driessen van Ruth
2. Frans Teunis Verrijt
3. erfgn Peeter Mennen
4. erfgn Jacop Willems
- land  het Priesterbosch
1. erfgn Jan Sueraerts
2. wilbert Hendrix
3. erfgn Aert Berckers
4. de weg
- land  den Heesterberch
1-3. Jan Willems
2. erfgn Jan Peeters
4. de weg
- land  het Willichstuck
1. erfgn Gevardt Bruystens
2. Marcelis Peeter Jacops
3. Jan Aertssen
4. de gemeente
- land  den Hoeuick
1. Marcelis P. Jacops
2-3. Jan Willems
4. die Laerstraete
- groes  d 'Ept
1. Marcelis Peeter Jacops
2. erfgn Gevardt Bruystens
3. Jacop Willems
4. erfgn Jan Gortssen
- land  den Ossencamp
1. Marcelis P. Jacops
2. erfgn Joost Peeters
3. Jacop Willems
4. de Aa
- groes  de Donck
1. Laureys Willem Tijssen
2. Frans Anthonis Verrijt
3. erfgn Joost Peeters
4. de Aa
- groes  de hooghe Donck
1-3. Frans Anthonissen
2. Joost Peeters



4. Jan Aerts
Belast met: 13 vat rogge/jr en het 1/5e deel van ee sester rogge/jr, maat van
Asten, alhier te Asten te leveren aan de erfgn Jan de Bercker.
- 4 vat min 1 cop rogge/jr aan den H. Geest te Helmont. (te betalen
met 7½ st./vat.
- 4 gl. 10 st./jr aan Huybert Hermans.
- Nog ten Bosch 22 st./jr.
-  395,- aan Gouaert de Wever te 's Bosch.
-  700,- aan Aert Gerlincx te Veghel.

Asten RA 71 fol. 77 02-05-1630
Henrick en Ambrosius Isbouts, gebroeders, hebben samen met Wilbert van Bussel verkocht aan 
Martten Selen land  op de Dijckerackers
1. Martten Marttens e.a.
2. Antonis Peeter Marttens
3. erfgn Willem van Bussel
4. Henrick Willem Selen

Asten RA 71 fol. 77 02-05-1630
Phlips Peeter Slaets heeft ontvangen van Jacop Peeter Joostens te Nederweert  200,- à 5%/jr. 
Naschrift: Gelost - 9-9-1632, zie protocol

Asten RA 71 fol. 77 06-05-1630

Lambert Henrix verkoopt aan Marcelis Jacop Marcelissen:
- weiveld  int Root
1. den Dijck
2. erfgn Jan Tielen e.a.
3. Reynder Jan Heuchtiens
4. Aert Driessen
Koopsom:  160,-Asten RA 71 fol. 78 06-05-1630

Jan Jan Vriens verkoopt aan Marcelis Franssen:
- land  op Heusden  2 l.
1. de verkoper
2. de koper
3. erfgn Lenaert Maes
4. de gemeente
Asten RA 71 fol. 78 06-05-1630

Scheiding en deling tussen:
- [Dimphna] - weduwe Michiel Coolen - en
- Peeter, Huybrecht, Jan, Marie, [Catalijn] en Jenneken, de kinderen.
1e lot: Dimphna
- de twee achterste gebonten van het huis, gelijk de wormen (zie Verdam)



scheiden enz. - in het dorp.
1. de delers
2. Peeter Gielens den ouden
3. de straat
4. Frans Verlinden
- groes  int Root
1. Anthonis Canters
2. Jan Peeters van den Eynde
3. Jan Aertssen
4. den Dijck
- een deel of part groes
1-3. de delers
2. weduwe Henrick Aerts
4. Henrick Hurckmans
- land/groes in de Spurck
1. erfgn Peeter Gielens
2. erfgn Jan Walsschers
3. de weg
4. Reynder Peeter Coolen
- land - de helft hiervan - ontrent de Pas
1. de delers
2. Walraven Janssen
3. de weg
4. Anthonis Canters
- land  den Endenpoel  2 l.
1. Roeloff Anthonis Mennen
2. den H. Geest van Asten
3-4. de wegen
- land - de helft van - het Neutken
1. erfgn Jan Diepenbex
2. de delers
3. Marcelis Pr Jacops
4. de gemeente
- land  ontrent de Meulen - de helft van de 
Nieuen Erffve
1-3. de gemeente
2. het Groot Gasthuys van 's Bosch
4. de delers
Belast met: dit deel - de helft van 4 gl. 10 st. aan de erfgn Jan Coppen te
Someren.
2e lot: de kinderen
- de twee voorste gebonten van het huis, gelijk de wormen scheiden enz.
1. de delers
2. Jan Joost Stouten
3. Peeter Gielens
4. de straat
- land - de helft hiervan - ontrent de Pas
1. weduwe Jan Walssers



2. de delers
3. Anthonis Canters
4. de weg
- nog een deel uit [             ]
1. erfgn Mathijs Verrijt e.a.
2. de delers
3. [       Ommel]
4. Anthonis Canters
- nog een stuk uit [             ]
1. Phlips Willem van Heuchten
2. de delers
3. de kinderen
4. Gerrit Hurckmans
- land  die Craenenbraeck
1. Frans Henricx
2-3. de weg
4. Daniel Celen van Bussel
- land - de helft van het Nootken
1. de delers
2. de pad
3. Marcelis Peeter Jacops
4. de gemeente
- land  ontrent de Meulen - de Nieuwe Erffve -
de helft hiervan
1. het Groote Gasthuys van s' Bosch
2-3. de gemeente
4. de delers
Belast met: dit deel - met de helft van 4 gl. 10 st./jr aan de erfgn Jan Coppen
te Someren.
3e lot: Peeter Michielssen
- land/groes in de Sporck     een deel hiervan
1. het Convent van Ommel
2. de delers
3. Frans Verrijt
4. het 1e lot
Dit deel is 2 r. groter dan dat van de wederdelers.
4e lot: Huybert
- land  den Craenenbraeck - Nieuwen Erffenisse
1. Frans Henricx
2. de Lielderschestraat
3. Daniel Selen van Bussel
4. de weg
Belast met: 25 st./jr aan de erfgn Jan Koppen.
5e lot: Marike 'd oude
- land/groes in de Sporck een deel hiervan
1. Peeter Michiel Coolen
2. Catharina, dr Michiel Coolen
  3. het Convent van Ommel



4. het 1e lot
Dit deel is 2 r. groter dan het deel van de andere delers,    
dit vanwege de weg.
-  ontrent de Meulen - de Nieuwe Erffve -
de helft hiervan
1. het Groot Gasthuys van 's Bosch
2. de gemeente
3. het 1e lot
4. de weg
Belast met: 20 st./jr aan de erfgn Jan Coppen te Someren.
6e lot: Catharina
- land/groes in de Sporck     een deel hiervan
1-3. de delers
2. Anthonis Canters
4. weduwe Jan Walssers
7e lot: Jenneken
-   een deel uit de Sporck
1. erfgn Henrick Heurix
2. de delers
3-4. Antonis Canters
8e lot: Jan en Marie, zijn jongste zuster
- de twee voorste gebonten van het huis - in de zin als in de voorste deling.
En Jan alsnog:
- land  in de Pas  1 l.
1. weduwe Jan Walssers
2. het 1e lot
3. Anthonis Canters
4. de weg
- land  het Neutken
1. het 1e lot
2. de pad
3. Marcelis Pr Jacops
4. de gemeente
Asten RA 71 fol. 83 06-05-1630

Jan Michiel Coolen verkoopt, in vorm van belening, aan Jan Aerts zijn deel
in de voors. deling (R 71  fol. 78  6-5-1630)
Met recht van terugkoop na twee jaar.         Koopsom:  60,-.
Marge: 24-10-1634 - Gelost door Mr. Jan Michiel Coolen.
Asten RA 71 fol. 83 08-05-1630
Aert Gielis Wouters verkoopt aan Mr. Ariaen Lintermans:
- land  achter die Kercke van Asten -
de Heesackeren
1. Reynder Jan Heuchtiens
2. erfgn Balthasar Peeter Philipssen
3. Jan Anthonis Henissen
4. de weg
Asten RA 71 fol. 84 08-05-1630



Jan Jan Peeters beleend aan Peeter Dierix - voor  150,-:
- hooibeemd ontrent het Haverlant
1. de Aa
2. de Kerk van Asten
3. erfgn Jan Aerts van de Sande
4. erfgn Henrick Bernaerts
Belast met:  2,-/jr te betalen aan de uitgever, zolang de ontvanger de grond
gebruiken zal.
Asten RA 71 fol. 84 15-05-1630

Frans Cocx verkoopt aan Peeter, zijn broeder:
- hooibeemd den Diesdonck
1. Goort Shaenen
2. Jan Jan Tijssen
4. de Aa
Naschrift: De koper zal de gronden aanvaarden, direct na afloop van de belening
 die de verkoper heeft aangegaan met Jan Jan Tijssen.
Asten RA 71 fol. 85 15-05-1630

- Engelken, weduwe Jan Janssen - geass. met Anthonis van Ruth - voor één deel, Roeloff 
Anthonis Mennen en Jan Anthonis - als momboiren van:
- Joostien, Jenneken en Jan, haar onmondige kinderen - voor het andere deel.
Zij verkopen aan Jan Jan Peeters:
- groes  achter Ostaden
1. Mathijs Janssen van der Sande
2-4. erfgn Jan Tielen e.a.
3. de Aa
Belast met:  150,- aan Mr. Gerardt van Summeren.A
sten RA 71 fol. 86 15-05-1630

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- land  tusschen de Meulen en het Dorp
1. Phlips Gossen
2. Jan van den Eynde
3-4. de straten
Asten RA 33 - 52  16-05-1630

Ter instantie van Jan Jan Deynen verklaarden Marie - g.m. Jan Piex en Hen-
rixken - weduwe Pouwels Anthonis Verboesschot enz. enz.
Betreft: Huuropzegging.
Lambert Janssen is gedaagde in deze.
Asten RA 71 fol. 86 23-05-1630

Mr. Willem van Heuchten verkoopt aan zijn broeder Henrick, zijn deel, in de
goederen hem aangekomen van zijn ouders en gelegen te Asten.
Bovendien zal de verkoper, na overlijden van zijn moeder, zijn aandeel in de
meubelen hebbenen vrij van eventuele schulden blijven.



Tevens zal de koper, zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden, zo
dat de verkoper daarover geen klachten krijgt.
Op bijgevoegde quitantie:
Bekenne ick ondergeschreven ten volle betaelt te wesen van alsulcke
50 gls als mijn broeder wegens een seecker contract van mijn patri-
monie tussen ons beyden opgericht schuldich was.
Actum - Nederweert desen 8 january 1635.
                 Willem van Heuchten.Asten RA 71 fol. 87 27-05-1630

Jan Anthonis Mennen, borgemeester, heeft ontvangen van Tieleman Aertssen
 150,- à 5%.
Asten RA 71 fol. 87 29-05-1630

- Metken - weduwe Daniel Coolen - geass. met Jan, haar zoon.
- Jan Daniel Coolen,
- Huybert Daniel Coolen - mede voor de absente kinderen.
Zij verkopen aan Jan Stouwen:
- land  aen Voordeldonck
 1 t/m 4. de gemeente

Asten RA 71 fol. 88 29-05-1630
Phlips Gossens verkoopt aan Metken - weduwe Daniel Coolen en haar kinderen land  achter 
Ostaden - ontrent het Haverlandt
1. erfgn Daniel Colen
2. Daniel Gortssen van Bussel
3. die Herstrate aldaer
4. Henrick Heynen
Asten RA 71 fol. 88 29-05-1630
Jacop Jan Tijssen is schuldig aan Jan, zijn broeder -  63,-.
Marge: Gelost 1-7-1634.

Asten RA 71 fol. 88 01-06-1630
Peeter Diericx - g.m. [Catharina], dr Aert Verheesen.
Verder onleesbaar door verbleking.

Asten RA 71 fol. 89 04-06-1630
Aert Gielis verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- groes  achter Ostayen
1. erfgn Joost Gerardt Waegemaeckers
2. Jan Dierix e.a.
3. Mathijs Franssen
4. Jan Daniel van Bussel
Koopsom:  100,- + intrest - te betalen, over één jaar, aan de erfgn Ariaen
  Bocx te s' Bosch.
Asten RA 33 - 52  04-06-1630

Jan Hanssen van Os, aanlegger - contra - Jan Joost Geven, gedaagde



Opmerking: Geeraerdts is gewijzigd in Geven.
Aanlegger - en getuigen Jan Anthonis Henissen en Anthonis Peeters - verklaren
dat hij op een veld in de Peel al meer dan twintig jaar turft.
Er is nu "questie" met Jan Joost Geven.
Op het veld heeft niemand anders "geturft" dan alleen op het eene einde Peeter
Seel Peeters, schoonvader van Jan Joost Geraerdts.
Jan Joosten heeft nu de limieten overschreden en op het veld van aanlegger "ge
torft".
Asten RA 71 fol. 89 05-06-1630

Mathijs Tijssen is betaald door Henrick Jacops, namens de erfgn Gossen Janssen,
van een jaarcijns van "twee mud rogg erffspacht".
E.e.a. volgens transportbrieven - d.d. 6-9-1472.
Asten RA 71 fol. 105 11-06-1630

Jan Franssen verkoopt aan Geuardt Driessen:
- land  de Heesackers  2 l.
1. de verkoper
2. Jan Gielis Smeulders e.a.
3. den hoeckacker Appart
4. de weg
Met recht van terugkoop, binnen 2 jaar à  100,-.
Naschrift: Door Thomas Jan Dielis gelost, op last van Jan Franssen, aan
 Geuart Driessen - 2-6-1633.
Asten RA 33 - 52  14-06-1630

De schout, aanlegger - contra - Frans Peter Gielens, gedaagde.
Aanlegger concludeert om gedaagde  op te leggen: 
"3 gl. 10 st. procederende van een wonde met een drinckpot, ende also met een geswaerde handt, 
geinslagheert op den hooffde van Mathijs Joosten, sijnen swa-
ger."
Asten RA 33 - 52  14-06-1630

De schout van Asten, aanlegger - contra - Aert Lamberts, gedaagde. Gedaagde heeft "met een 
geswaerder handt een lendighe wonde op den hooffde van Thomas Mathijssen" aangebracht.
Wordt geconcludeert hem een "peen" van  10,50 op te leggen.

Asten RA 33 - 52  9-6-1630
De schout van Asten, aanlegger - contra - Michiel Peter Michielssen, gedaagde. Gedaagde heeft 
op 25 of 26 mei ll., wanneer ouder gewoonte, rond deze tijd, alhier, de beesten worden geteld "en 
naer de nombre van deselve getauxeerdt een yeders contributio" zijn schapen weggedreven naar 
Vlierden. Alzo deze telling frauderende. Deze bedrieglijke handel "gheeft eenen voet tot ruyme 
van arme, schaemele ende rechtvaerdighe naebueren ende is in gheender manieren te tolereren." 
Aanlegger concludeert tot het opleggen van een "peen" van  25,-.

Asten RA 71 fol. 91 20-06-1630



Henrick Joosten verkoopt aan Jan Anthonis Mennen, zijn zwager, zijn deel in de goederen door 
zijn ouders nagelaten.

Asten RA 71 fol. 92 01-07-1630
Marcelis Janssen van Hove verkoopt aan Mertten Merttens van den Boomen groes  achter 't 
Haverlandt 1½ l.
1. Bruysten Isbouts van Bussel
2. Mathijs Janssen van de Sande
3. de Aa
4. Aert Janssen van de Sande

Asten RA 71 fol. 92 04-07-1630
Dries Wilberg - g.m. Anna Peeters verkopen aan Frans Peeters hun deel in de goederen hen 
aangekomen van wijlen de ouders van Anna.

Asten RA 71 fol. 94 11-07-1630
Andries Henrick Joachims verkoopt aan Frans Anthonis vn Ruth een cijns van  300,- à 6%/jr 
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en erffenisse - aan het Palmbroeck     8 l.
1. het Palmbroeck
2. Willem Jan Aelbers
3. weduwe Marcelis Willem Lenaerts
4. de straat
- land  teynen den anderen ghelegen 9 l.
1. de gemeente
2. het Convent van Bynderen
3. de straat
4. weduwe Marcelis W. Lenaerts
Belast met: 1 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- 1 vat rogge/jr aan de Vicarye.
- ½ vat rogge/jr aan de Cuterye.
- 45 st./jr aan de Capelle van Liesselt.
Marge: "Dese rente is gecasseert met consent van Frans Verrijt, mits bij
Andries Henricx, op 8 mey 1631, is bekent een andere rente van
vierhondert gulden.
Asten RA 71 fol. 5 13-07-1630

Aert Gielissen verkoopt aan Mr. Ariaen Lintermans:
- land  ontrent Ostaden - 't Noytken
1. Jan Peeters van den Eynde
2-3. de gemeente
4. de kerkpat
Belast met: ½ kapuyn/jr grondcijns aan de Heer van Asten.
Asten RA 71 fol. 95 15-07-1630



[Marcelis] Franssen verkoopt aan Hr. en Mr. Jacop Symons van den Boomen,
pater des Convents van Ommel, en ten zijnen behoeven:
- een cijns van  3,-/jr.    ( 50,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en land - te Heusden
1. Jan Jacops Eeckelecamp 
2. de gemeente
3. de verkoper
4. de straat
- bemd  daerontrent gheleghen
1. Jan Vrints
2. Joostie - weduwe Jan [   aesen]
3. de Aa
4. de verkoper
Belast met: 3 gl. 15 st./jr aan (NN)
Marge: Dese renthe van dry gl/jr gecasseert, met consent van de koper, en is
op andere panden geset aen Peeter Peeter Gielens.  (ongedateerd)Asten RA 71 fol. 92 17-07-1630

Reynder Jan Heuchtiens heeft bij "erffwisseling" overgegeven aan Jan Joost
Stouten:
[      ]  [               ]
1. erfgn Jan Tielen
2. den Dijck
3. Marcelis Jacobs van Ayen
4. Anthonis Canters
Belast met: 1 hoen/jr grondcijns.
Asten RA 71 fol. 93 17-07-1630

Jan Joost Stouten heeft bij "erffwisseling" overgegeven aan Reynder Jan
Heuchtiens:
- groes  in de Steghen
1. die Koystraete
2-3. Willem Marcelis van den Bogardt
4. Jan Michielssen
Asten RA 71 fol. 96 18-07-1630

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Gielis van der Meulen, t.b.v. Sr. Jacop
Fabry, secretaris te Helmondt:
- een cijns van 4 gl 10 st./jr - t.l.v. de weduwe [ ]
          Jan Lammers Verrijt
          [        d.d. dec. 1625]
 Deels, door verbleking, onleesbaar.
Asten RA 71 fol. 97 19-07-1630

Jan Jan Anthonissen den meulder is schuldig aan Anthonis Janssen  43,-.
Asten RA 71 fol. 99 19-07-1630

- Jenneken - weduwe Thomas Joost Mennen - geass. met Anthonis van Ruth,



haar wettige momboir - voor de ene helft - en mede namens:
- Willem Corstiaens - g.m. Catharina, dr van Jenneken (wonende te 's Bosch)
- Jan Geldens - g.m. Heylken,
- Jan Jan Peeters - g.m. Heylken,
- Marie, Andries, Catharina, Catharina, en Anthonis.
Allen kinderen van Thomas Joost Mennen - g.g.m. Jenneken.
De onmondige kinderen worden vertegenwoordigd door Jan Henrick Stricken als
hun wettige momboir.
Zij verkopen aan Jan Janssen, schepen:
- land  aen de Spurckt
1. Abel Janssen
2. den Ommelschen padt
3. de koper
4. Jan Jan Deynen c.s.
Zij verkopen aan Jan Jan Peeters:
- land/groes   in de Steghen
1-3. Jan Jan Deynen
2-et fino Jan Henrick Stricken
Opmerking: In bijgaande procuratie, voor notaris Ruys te 's Bosch, tussen
 fol. 198-199, is sprake van: Willem, sone wijlen Corstiaen Eymberts,
 soldaet te peerde onder capiteyn Bax van de garnisoene deser stadt
 van 's Hertogenbossche, als wittich man van Catharina, sijne huys-
 vrouwe, dochtere wijlen Thomas Joosten, geboren van Asten. enz. enz.
 Zij machtigen: Jenneken, haerlieden moedere, weduwe des voors. Tho-
 mas Joosten, wonende te Asten. Enz. enz.    19 juny 1630.
Asten RA 71 fol. 98 27-07-1630

Jan Mathijs Teuens is schuldig aan Daniel Aert Daniels  40,- wegens geleende
gelden
Te lossen: d.d. over één jaar.
Hij zal i.p.v. rente, vijf dagen helpen "torffen" op eigen kost.

Asten RA 71 fol. 98 (28-7-1630) fictief (ongedateerd)
Jenneken - weduwe Phlips Aert Daniels is schuldig aan Jan Jan Tijssen  100,- à 6%.  Verder 
onleesbaar door verbleking. Naschrift: "Jan Jacop Slaets als erfgn N.U. van Jan Jan Tijs kent aen 
sijne handen te sijn gequeten, des voors. gelooft metten achterstel door [       ] als momboir van 
de onmondige kynder wijlen Phlips Aerts Daniels" - 20 maart 1639.

Asten RA 71 fol. 100     07-08-1630
- Niclaes Willems van Beeck,
- Aelken - g.g.m. Henrick Teunis Verhaeghen - en haar onm. kinderen -
geass. met Bartholomeus Claessen en Jan Peeter Willems,
- Bartholomeus, mede nog namens Anthonis, Aelkens mondige zoon, wonende in 't
land van Sevenberghen,
- Jenneken - geass. met Willem Janssen van den Berghe, haar momboir.
Allen kinderen en erfgn van Willem Claessen van Beeck - g.g.m. Jenneke.



Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Niclaes en Jenneke
- het oud woonhuis en boomgaard - te Ostaden.
 1-3. Philips Jan Peeters
2. de straat
4. de erfgenamen
beemd              daaromtrent gelegen        6 l. 1 r.
1. [           ]
2. de erfgenamen
3. [           ]
4. Philips Jan Peeters
- land              in den Duyssencamp         1 l. 45 r.
1-2-4. de erfgenamen
3. de straat
- land              den leeghen Becker         1 l. 18 r.
1. Lambert Janssen
2. erfgn Joost Rommen
3-4. de gemeente
- land            den hooghen Becker 1 l. 10 r.
1. Jan Pouels
2-3. de gemeente
- land  nieuw landts bij de Braecken
1 l. 11 r. 
1. de erfgenamen
2-3. de gemeente
4. Jan Anthonis Mennen
Belast met: 8 gl./jr te Geldrop.
- 2 gl. 5 st./jr aan den H. Geest te Asten - in welke rente
Aleytken 14 st./jr moet betalen.
2e lot: Aleyt met haar kinderen
- de schop
- het 1/3e deel van  de Camp - te Ostaden
1. de straat
2. Phlips Jan Peeters
3. 't straetken aldaer
4. de erfgenamen
en zal Aleyt gebruiken - 5 appel- en 2 keersbomen - zonder nieuwe te mogen planten.
- groes  den Kattenstaart  4 l. 1 cops.
1. Jan Joosten
2. de Vicaryen
3. Geraerdt Aertssen
4. de erfgenamen
- groes  int veldt bij Jan Peeters       80 r.
1-2-3. de erfgenamen
4. Jan Peeters
-  in den Duysschencamp            47½ r.
1. de erfgenamen
2. de verkrijgster



3. de straat
4. 't straetken aldaer
- land  int Root   1 l. 18 r.
1-3. erfgn Jan Lammers Verrijt
2. de Heer Vicarius
4. de straat
- land  int Root    ½ l. 7½ r.
1. Peter Dries Schepers
2. Lambert Henricx
3. Roeloff Anthonis Mennen
4. de straat
Belast met: 2 gl./jr aan Geuart Driessen.
- 2 gl./jr te Gerwen.
3e lot: Frans Loomans
- het [leen]huis en hofstad
1. Jan Daniels van Bussel
2. de erfgenamen
3. de verkrijger
4. de straat
- het kleyn bemptje     3 l.
onleesbaar
- de helft van
onleesbaar 
- land  op den Duysschencamp            47½ r.
1-3. de erfgenamen
2. Jan Joosten
4. de straat
- land      1 l. 19 r.
1. Anthonis Laureynssen
2. de gemeente
3. Henrick Heynen
4. de erfgenamen
- land  den [V]eelacker  1 l.  3 r.
1. weduwe Daniel Colen
2. Mr. Jan Loyen
3. Mr. Jan Henricx
4. de gemeente
Belast met: 2 gl. 5 st.jr te Eyndhoven.
- aan Goris te hove 2 gl. 5 st.
Asten RA 71 fol. 103 14-08-1630

Jan Everaerts - g.m. Joanna, dr Joost Mennen verkoopt aan Roeloff Anthonis
Mennen - zijn vrouws deel - in de goederen haar aangekomen bij overlijden van
haar grootvader en grootmoeder alsook van Maximiliaen, haar broeder.
         Koopsom:  200,- in twee termijnen.
Naschrift: Jenneke - weduwe Jan Everts
 heeft de 1e termijn van  100,- ontvangen - 26 juni 1631.
Asten RA 71 fol. 103 14-08-1630



Mr. Jan Loyen van Helmondt, in voldoening van het contract d.d. 16-8-1630,
om voor Peeter Jan Cocx - g.m. Ermken - wonende op den Diesdonck - enige
renten te lossen t.w.:
-  100,- à 6%/jr aan Gerardt van Summeren te 's Bosch.
- een rente van  6,-/jr aan de kinderen van wijlen Cornelis van Horenbeeck
te 's Bosch.
- een rente van 9 vat rogge/jr - uit een meerdere rente van 1 mud rogge -
aan de Ghemeyne Priesters van Helmondt.
Marge: 1-10-1630 - Peeter Cocx is ten volle voldaan door Mr. Jan Loyen en
stemt toe in de volle cassatie.
Marge: Salvo nochtans dat Peeter seght hem alnoch van Mr. Jan becoomen
ii hondert xliii gl. die hij, Mr. Jan - Peeteren nu tellen moedt alsoo
hij seyde.
Asten RA 71 fol. 104 21-8-1630

Jan Willem Tijssen [is schuldig aan] aan Andries Reynders van Ruth [ 100,-]
[t.b.v.] de drie onmondige kinderen van wijlen Tieleman Teunis Verrijdt t.w.
[     ], [     ] en Anthonis.
Door verbleking onleesbaar.
Naschrift: Gelost, 19-7-1634 met consent van Aert Dryes, als schoonvader van
 de kinderen.
Asten RA 71 fol. 105 21-08-1630

Volgt doorgehaalde - door verbleking onleesbare akte - betreffende geldlening.
Asten RA 33 - 52  21-08-1630

Willem Diercx, aanlegger - contra - Jan Geldens, gedaagde.
Diverse akten, zwaar beschadigd.
Het gaat over Jan Mathijssen van de Cruys, Peeter Gielens Coolen de jonge en
Jan Geldens welke in de gevangenis te Bergen op Zoom hebben gezeten. Waar ook
Faes Ceelen van Peer mede-gevangene was.
Zij zijn, samen met een tamboer, door deze Faes vrijgekocht met "met 14 pont
groot" (voor ieder 15 gulden).
Ieder zou aan Faes 14 gl. 15 st. betalen en hebben daarvoor een "gelofte"
getekend.
De "gelofte" is bijgevoegd.
Jan Geldens moet zijn bijdrage nog betalen.
Zie ook: R 71  -  fol. 22  - 3-11-1630.
Asten RA 33 - 52  27-08-1630

Aanspraak voor:
Mathijs Joosten, aanlegger - contra - Frans Peters, gedaagde.
Aanlegger heeft ten zijne huize, in aanwezigheid van zijn zusters en erfgena-
men, goederen gekocht van gedaagde.
Hij vraagt de rechtbank te ordonneren dat de levering zal plaats vinden -
waarna ook tot betaling kan worden overgegaan.
Asten RA 71 fol. 106 30-08-1630



Willem Anthonis is schuldig aan Willem Dingens van Weert  100,- à 5%.
Borg: De goederen hem aangekomen bij overlijden van zijn vader en alsnog te
erven van zijn moeder.
Marge: 25-10-1630 gelost.Asten RA 33 - 52  04-09-1630

De schout van Asten, aanlegger - contra - Jan Joost Gerarts, gedaagde.
Gedaagde heeft op een andermans veld, in de Peel, turf gestoken.A
sten RA 71 fol. 108 05-09-1630

Bernardt de Merode. Heer van Asten, verkoopt aan Floris de Merode, zijn enige
zoon:
- huis, hof en hofstad in het Dorp
1. Jan Gielis de Custer
2. Jan Jan Deynen
3. [         ]
4. de weg
De goederen zijn verkoper aangekomen bij overlijden van [           ]
bastardt sonder wettigh.
Deels onleesbaar door verbleking.
Asten RA 71 fol. 71 12-09-1630
Anthonis van Ruth, schepen, is schuldig aan Jan van Rest en Mertten Janssen,
als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Peeter Hensse, t.b.v. deze
kinderen  150,- à 6%.
Asten RA 71 fol. 109 12-09-1630

- Heer en Meester Jan Berckers - geass. met Thomas Jan Gielis, zijn zwager -
ter eenre zijde - en
- Lijsken - weduwe Jan Gerardts - geass. met Joost Joosten, haar zwager - ter
andere zijde.
Zij akkorderen betreffende een aantal zaken.

Asten RA 71 fol. 110 12-09-1630
Jacop Willemssen van de Cruys is schuldig aan Jan Willem Tijssen - als momboir over de drie 
onmondige kinderen van wijlen Mathijs Willems - g.g.m. Marie, zijn tweede vrouw - m.n. 
Geertruyt, Marie en Aert  50,- à 6%. Te lossen: St. Maria Magdalenadag 1631.

Asten RA 71 fol. 110 12-09-1630
Daniel Selen van Bussel is schuldig aan Jan Willem Tijssen - als momboir over de drie 
onmondige kinderen van wijlen Mathijs Willems - g.g.m. Marie, zijn tweede vrouw - m.n. 
Geertruyt, Marie en Aert  125,- à 6%. Te lossen: St. Laurensdag 1631. Naschrift: Gelost 26-1-
1639.

Asten RA 71 fol. 111 12-09-1630
Henrick Franssen is schuldig aan Jan Willems - als momboir van de drie onmondige kinderen 



van wijlen Mathijs Willems - g.g.m. Marie, zijn tweede vrouw - m.n. Geertruyt, Marie en Aert  
100,- à 6%. Te lossen: St. Gielisdag 1631. 

Asten RA 71 fol. 111 24-09-1630
Peeter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Anthonis Gortssen:
- al zijn goederen, roerend en onroerend, die hij te Asten heeft.Asten RA 91 fol. 112 01-10-1630

Peeter Jan Cocx verkoopt aan Mr. Jan Loyen:
- land  op den Diesdonck  6 l.
1-3. de koper
2. de gemeente
4. de kn Anthonis Verrijt
Belast met: 9 vat rogge/jr - uit een meerdere pacht van 1 mud rogge/jr aan de
Ghemeyne Priester tot Helmondt.
Asten RA 71 fol. 112 01-10-1630
Joost Jan Cocx [is schuldig] in de naam en voor Peeter Jan Cocx, zijn broeder:
-  81,- aan Mr. Anthonis Daniels - tegen 4 gl. 16 st.jr.
- 2 gl. 5 st./jr aan Henrick Heynen tot Duersen - uit een meerdere rente
van 6 gl./jr.
Deze twee renten beloofd Joost af te doen.
En neemt Peeter tot zijne laste:
-  14,-/jr aan Jacop Gijselaers, welke, zij gebroeders, van te voren samen,
ieder voor de helft, gegolden hebben.
Asten RA 71 fol. 115 02-10-1630

Laureyns Mathijssen en Anthonis Driessen van Geldrop verkopen aan Anthonis
Henrick Canters, schepen:
- een cijns van  8,-/jr uit een meerdere rente van  12,-/jr - d.d. brief
1 febr. 1565 - staande t.l.v. [       ] Daniels.
Naschrift: (1) De koper heeft de cijns van  8,-/jr en nog  2,-/jr die Jan,
 tegenwoordig custer van Boxmer, uit de voors. brief is trek-
 kende, die hij beloofd jaarlijks af te lossen.
 (2) De koper heeft de cijns van  8,-/jr overgegeven aan de erf-
 genamen Willem van Beke.
Asten RA 71 fol. 117 02-10-1630

- Niclaes Willems van Beke,
- Frans Loomans - g.m. Heylken,
- Aelken - geass. met Willem Janssen van den Berghe.
Kinderen en erfgenamen van wijlen Willem van Beke.
Zij verkopen aan Michiel Jacops van de Cruys:
- een cijns van  10,25/jr - constitutiebrief 27 jan. [    ].
Asten RA 71 fol. 118 02-10-1630

Frans Loomans verkoopt aan Mr. Ariaen Lintermans:
- een huis "mette placke ende erffenisse daerbij ende aengheleghen -



in het Dorp
1. Huybert Diepenbecx
2. erfgn Jan Tielen
3. de straat
4. de koper
Belast met:  100,-.
Asten RA 71 fol. 118 02-10-1630

Peeter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Gerardt Dircx, schepen:
- land  in de Spurckt  ½ l.
1. Marie, dr Michiel Colen
2. de verkoper
3. Frans Tijssen Verrijt
4. Dinghen - weduwe Michiel Colen
Marge: 10 febr. 1632 de koop is niet doorgegaan.
Asten RA 71 fol. 113 07-10-1630

Walraven Janssen is schuldig aan Huybert Jan Diepenbecx  63,- wegens geleende
gelden. Naschrift: 3-4-1634 gelost.

Asten RA 71 fol. 114 08-10-1630
Michiel Franssen en Jan van Meyl zijn gekweten van een rentebrief van  50,- t.l.v. Frans 
Lemmens - d.d. 1518.

Asten RA 71 fol.114 22-10-1630
Jr. Cornelis van Wijtvliet, zoone Mr. Jans, verkoopt aan Wilbert Joosten van Bussel een losrente 
van  10,-/jr   ( 160,- à 6¼%)
Onderpand:
- de helft van huis, hof en land - aan den Dijck
 1-2-3-4. de koper
- land      9 l.
1. Jr. Ariaen van Gerwen
2. Henrick Isbouts
3. Luycas Henricx e.a.
4. Gouart Phlipssen
- land  het Clootien  2 l.
1-2. Jr. Ariaen van Gerwen
3. Gouart Phlipssen
4. de koper
- land  den Duyssencamp
1. Aert Joosten
2-3. Jr. Ariaen van Gerwen
4. Gouart Phlipssen
- groes  die Bervercoot
1. de A
2. Mertten Selen e.a.



3. [             ]
4. erfgn Peeter [         ]
Deels onleesbaar door verbleking.
Marge: 3-7-1640 gelost.
Jonker Cornelis Wijtvliet verhuurd aan Wilbert Joosten van Bussel:
- de helft van huis en land - aan de Dijck - zoals hij vorige jaren in huur
gehad heeft.
- Huurtermijn: 3 jaar
- Huurprijs:  60.-/jr    enz. enz. 
Jonker Cornelis Wijtvliet geeft machtiging aan Jonker Ariaen van Gerwen,
om namens hem, toezicht te houden op zijn goederen gelegen te Asten.
Asten RA 33 - 52  23-10-1630

Document voor:
Goort Goort Peeters, aanlegger - contra - Jan Diercx de Witte, gedaagde.
Extract uit het schepenprotocol van Asten -
"beworpen" bij Peeter van Buyten - d.d. 22-6-1622.
Goyart Goyartssen, te Someren, - g.m. Heylken, dr Dierck Anthonis de Witte.
Zij verkopen haar kindsdeel in de achtergelaten goederen van wijlen haar
ouders aan Jan Diercx de Witte, haar broeder.
De goederen zijn gelegen in de Wolsberghen.
De koper zal direct betalen aan Dierck Dierck Duyssen  24,- en aan de verko-
pers, tussen nu en "Bamismisse" e.k.  19,-

Op 23-10-1630 waren de  19,- nog niet betaald.
Asten RA 71 fol. 118 25-10-1630

Opmerking: Het eerste en laatste gedeelte van deze akte
is door verbleking, moeilijk of niet leesbaar.

Heer Henrick Waeghemaeckers, [priester], heeft, bij vorme van donatie over-
gegeven:
- uit een rente aan: Dierck Phlipssen van Heuchten   ??
- uit dezelfde rente aan: het Convent van Achelen    50,-
- uit dezelfde rente aan: de erfgn Juffr. Anna van Mersel   50,-
De resterende:        50,-
- aan de Vicaris van Asten, die tegenwoordig landdeken van Peelland
is. Om daarvoor "sielsmissen" te doen.
- aan Lijsken Willem Diericx, "dochter sijner Maertte, voor haeren ge-
trouwen dienst en groote moeten met hem gehadt" - 8 vat rogge -
gelijk daarvoor jaarlijks betaald staan.
- aan Lijsken Jan Aerts van de Sande en Engelken, weduwe Jan Aerts
van de Sande gedurende haar leven lang en na hun dood een mis op
Sacramentsdag, in de kerk van Asten.
- aan de kerk van Aste te donateren:
land  in de Snijerscamp
om daarvoor ieder jaar een jaargetijde te doen, op de tweede zondag
in de vasten, tot lavenis sijner siel.



- aan Marie, weduwe Joost Gerardts      6,-
- Catharina, dr Gerardt Joost Waeghemaeckers     6,-
- Willemken, haar zuster        6,-
- de twee voorkinderen van Gerardt Joost Waeghemaeckers - ieder         3,- 
- Willem en Anthonis de nakinderen - ieder     3,-

Executeuren zijn: Thomas Stricken, pastoor te Asten.
  - Mr. Jan Hendricx, custer.

Marge: Heer en Meester Francis Verdonschot, pater des Convents van
St. Catharinadael te Achelen, namens het Convent, heeft ont-
vangen  50,-   d.d. 7-3-1631.
        Franciscus Donschot,
        pater tot Achelen.Asten RA 71 fol. 120 25-10-1630

Anthonis van Ruth, schepen, verkoopt aan Dierick Reynders te 's Bosch:
- 10 mud rogge - en
- 10 mud boekweit - maat van Asten.
Te leveren: 8 dagen na Lichtmis 1631 - tegen 30 st 1 oortken het vat.
Asten RA 71 fol. 22 03-11-1630

Servaes Seelen van Peer geeft over aan Willem Diercx, alle actie en recht
welke hij hebbende en eisende is op Jan Geldens, Peeter Gielens en Jan Tijssen
volgens obligatie daarvan zijnde en nu geleverd is aan Willem voors.
Naschrift:
Servaes heeft hiervoor ontvangen van Willem "een perdt voor vijff-
thien pondt permissiegeldt" enz. enz.
Opmerking: Zie ook R 33 - 52   d.d. 21-08-1630               
Asten RA 71 fol. 120 05-11-1630

Anthonis van Ruth, schepen, verkoopt aan [       van Deursen]:
- een cijns van  14,-/jr    ( 250,- à 5,6%)
Onderpand:
- land  int Ven - Ommel
1-3. Gerardt Henrix
2. Jacop Aerts van de Cruys e.a.
4. weduwe Peeter Mennen e.a.
- land  ontrent den huyse des vercoopers     5 copsaet
1. Henrick Heynen
2. weduwe Aert Colen
3. de verkoper
4. de straat
- hooibeemd in de Vloet   1 sestersaets
1. Laureyns Willem Tijssen
2. Frans [Tunis]
3. de Aa
4. de gemeente



Asten RA 71 fol. 121 05-11-1630
Jan en Matheus, kinderen Mathijs Teuens, zij schuldig aan Jan Jan Maes en Henrick Isebouts, als 
kerkmeesters -  25,- à 6%.

Asten RA 71 fol. 122 05-11-1630
Willem Peeter Slaets verkoopt aan Anthonis Laureynssen land  ontrent Ostaden
1-3. Niclaes Willems
2. Peeter Cuppens
4. Henrick Heynen
Belast met: 3 st./jr grondcijns. 29 st./jr   ??. Marge: Partijen akkorderen niet, daarom geroyeerd.

Asten RA 71 fol. 122 05-11-1630
Anthonis Joachims verkoopt aan Gerardt Dierix, schepen:
- land  in de Steghen    4/9e deel van ½ l.
"Het vierde ghedeelte gecoomen sijnde van Mathijs Joosten, waertegens Mathijs
heeft gehadt, andere erffve, gelijk hij verclaerden"
1. erfgn Peeter Gielens
2. Teunis Teunis Verhindert
3. Mathijs Joosten
4. de straat
Het naschrift is onleesbaar door verbleking.
Asten RA 71 fol. 122 05-11-1630

Jan Lammers verkoopt aan Peeter [     ]:
- land  aan Vosselen
1-3. Aert Lammers
2. Mathijs Franssen
4. de koper

R 71 fol. 123 05-11-1630
- Marcelis Anthonissen van Baeckel - geass. met Engelken, zijn dochter en Phlips Jan Gerardts, 
zijn zwager - als bruidegom ter eenre - en 
- Geertruydt, dr Mathijs van de Goor - uit het huwelijk met Marie, zijn laatste vrouw - geass. met 
Lambert Janssen, haar neef - als bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Indien de man eerder komt te overlijden dan de vrouw, dan zal zij  50,- krijgen en de beste 
koe uit de stal. Zij mag hiermee haar vrije wil doen.
- Indien de vrouw eerder komt te overlijden dan de man, dan zal deze gedurende zijn leven 
ontvangen - de rente van  100,-. Na zijn dood zullen deze  100,- komen aan "zijn naaste 
vrienden".

Asten RA 71 fol. 124 15-11-1630
Mathijs Henricx verkoopt aan Willem Willems van den Berghe:
- een rente van  2,-jr. Uit een meerdere rente die Catelijn - weduwe Goyart Blockmaeckers hem 
schuldig was. En welke hij verkregen had bij overlijden van Henrixken, zijn broeder,



voor één deel en het andere deel door hem (verkoper) gekocht van zijn andere
broers en zusters.
Asten RA 71 fol. 124 19-11-1630

Gerardt Maes verkoopt aan Jost Frans Phlipssen:
- land  aen de Wolsberch
1. Jenneken Peeter Corsten
2. Willem Reynders
3. de straat
4. Henrick Jan Selen
- land  die Meullenschauwe
1. de Heer van Asten
2. de gemeente 
3. Phlips Slaets
4. Geuart Driessen
Het "hoyvelt off bempt" kan gelost worden met  100,-, binnen 6 jaar.
Het land met  60,-/lopensaet en "een laecken tot een vrouwenlijff" of  3,-.Asten RA 71 fol. 
125 19-11-1630

Joost Geuaert Aertssen verkoopt aan Henrixken, zijn broeder, zijn deel in de
goederen hem aangekomen bij overlijden van hun vader.

Asten RA 71 fol 126 19-11-1630
Lambert Janssen - g.m. Catharina verkoopt aan Henrick Geuart Aertssen, zijn zwager, zijn deel 
in de goederen hem aangekomen bij overlijden van zijn vrouws vader.

Asten RA 71 fol. 126 21-11-1630
Willem Peeter Slaets verkoopt aan Marcelis Janssen land  ontrent Ostaden
1-3. Niclaes Willems
2. Peeter Cuppens
4. Henrick Heynen
Belast met: 3 st./jr grondcijns. 29 st./jr aan de Scholaster van St. Oeden Rhode. 

Asten RA 71 fol. 127 22-11-1630

Anthonis Phlipssen is schuldig aan Catharina, dr Geldolph Shaenen
 125, - à 6%.
Asten RA 71 fol. 127 26-11-1630

Anneke, onmondige dochter wijlen Dierck de Werth - geass. met Jacop Corstiaens
haar wettige momboir.
Zij verkoopt aan Tielen Dierck Duyssen:
- de helft van het huis en het gehele erf waarop dit staat - in de Wolfssberch
1. Joost Jan Tielen
2-3. Jan Dierx de Wert



4. de straat
- land  den Kersboom
1. Anthonis Phlipssen
2. Jan Dierx de Wert 
3. de Heer van Asten
4. de koper
- hooiveld
1. de koper
2. Jan de Wert
3. erfgn Thomas Driessen
4. de Aa
- eussel
1. Jan de Wert
2. de koper
3. Jan Gielis
4. Mathijs Tijssen
Belast met: 2 vat + 1 cop rogge/jr aan de Scholtis van Asten.
- 2½ vat rogge/jr aan de Vicaris van Asten.
- 3 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
- 18 st./jr aan Duyssen.
- 2 blancken/jr aan de Custer van Asten.
- 3 st./jr aan de Kerk van Asten.
- 3 st./jr cijns van de grond.
Het onderhouden van de schouwe, liggende over de Aa, in de hooibeemd voors.Asten RA 71 fol. 
129 26-11-1630
Mr. Anthonis Daniels, zoon van wijlen kapitein Jan Baptista Daniels, is meerderjarig geworden. 
De test. exec. t.w.: Hr. en Mr. Thomas Stricken, pastoor van Asten en Land deken van Peelland,
- Hr. en Mr. Philippus Froyens, pastoor van Meyel,
- Glaude Ideleth, schout van Asten - en
- Anthonis Canters, schepen.
Zij dragen de administratie aan hem over.
Volgen handtekeningen o.m.   Dit is       dmerck van Michiel Franssen, schepen.

Asten RA 71 fol. 128 28-11-1630
Jan Gielis van de Cruys verkoopt aan Peeter Peeter Gielens:
- een cijns van  3,-/jr    ( 56,- à 5,35%)
Vervallend: St. Gielisdag 1631 enz.
Onderpand:
- hooiveld in de Steghen  4 l.
1. de Koystraete
2. Reynder Jan Heuchtiens
3. Jan Henrick Stricken e.a.
4. Dries van RuthAsten RA 71  fol. 140 02-12-1630

Walraven Janssen verkoopt aan Gerardt Aerdt Henricx:
- huis, hof en land - in het Dorp.
1. Aerdt Henricx



2-3. Roeloff Anthonis Mennen 
4. de straat
Belast met: 1 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
De koper zegt toe om  100,- te betalen aan Dierick de Groot te 's Bosch.
Asten RA 71 fol. 130 14-12-1630

Henrick Henrick Driessen verkoopt aan Jacop Peeter Tielen, zijn deel in de
goederen hem aangekomen van Jenneken, dr Jan Colen - en Jenneken, dr Maes
Peeters van Rest, zijn tegenwoordige vrouw.
Asten RA 71 fol. 131 14-12-1630

Jan Peeter Pouels - g.m. Catharina verkoopt aan Tielen Dierix:
- land/groes 't Ven
1. Mathijs Tijssen
2. Anthonis Gortssen e.a.
3. Anthonis Goort Shaenen
4. Peeter Janssen van Houbraecken
Hij verkoopt aan Anthonis Gortssen:
- huis, hof, hofstad en landerijen - in e Wolfsberch
2. erfgn Phlips [Frans Phlipssen]
1-3. Geuart Driessen
4. de straat
Belast met:  100,- aan de Grooten H. Geest te 's Bosch.
- 2½ vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
-  11,-jr aan Jan van Goch.
- 1 st./jr cijns van de grond.Asten RA 71 fol. 138 14-12-1630
Symon Joosten van Bussel verkoopt aan Henrick Isbouts en Jan Jan Maes, kerkmeesters - t.b.v. 
de Kerk een cijns van  12,50/jr    ( 200,- à 6¼%) Onderpand: huis, hofstad en land te Bussel.

Asten RA 71 fol. 139 14-12-1630
Lambert Henricx is overeengekomen met Jan, zijn wettige zoon, uit zijn eerste huwelijk met 
wijlen Lysbeth, dr Jan van Dorne betreffende de helft van de goederen op Deuteren, bij 's Bosch 
gelegen - groot ca 10 dachmaellen. En nog de helft van een stuk land - groot ca 2 dachmaellen. 
Zie schepenbrieven - 's Bosch - d.d. 9-1-1557.

Asten RA 71 fol. 132 18-12-1630

Marie, weduwe Gossen Janssen - geass. met Jan Peeter Willems en Gerardt Anthonissen, haar 
wettige momboiren. Zij verkoopt aan Henrick Wilbert Jacops, haar schoonzoon, al haar 
onroerende goederen. Koopsom: Verzorging van de verkoopster gedurende haar verdere leven.

Asten RA 71  fol. 133  18-12-1630
Jan, Peeter, en Henrick [Gielen] -g.m. Marie - kinderen van wijlen Gossen Janssen. Zij verkopen 
aan Henrick Wilbert Jacops te Vlierden - al hun roerende en onroerende goederen, verstorven en 
nog te versterven. Koopsom: Elk der drie verkopers  25,- en direct na het overlijden van hun 



moeder nog ieder  25,-.
Naschrift: 22-2-1633 - verkopers stemmen toe in cassatie.

Asten RA 71 fol. 134 19-12-1630
Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan zijn halve broeder Willem Janssen van den Berghe - al 
zijn goederen die hij hier te Asten heeft en die te delen zijn met zijn vier kinderen m.n. Mathijs, 
Marie, Marie en Everart uit zijn eerste huwelijk met Catharina dr Everart Colen.
Koopsom: De betaling van de rente van  500,- kapitaal, welke de verkoper geldende is aan 
Steven Aelbers te 's Bosch.
Marge: De goederen kunnen gelost worden als de verkoper de rentebetaling van de  500,- weer 
overneemt. - 14-8-1631.

Asten RA 71 fol. 137 23-12-1630
Jan Peeters van Rest verkoopt aan Laureyns Willem Tijssen:
- een cijns van  6,-/jr      ( 100,- à 6%)
Onderpand:
- land  den Rietacker
1. het Convent van Ommel
2. Gerardt Anthonissen
3. erfgn Peeter Mennen
4. de weg
- hooibeemd die Eept
1. Anthonis Canters
2. Anthonis Peeter Martens
3. de Aa
4. Jan Willem Tijssen
Marge: Gelost [20-12-1639]

Asten RA 71  fol. 134   30-12-1630
Jan Joost Piecx en zijn moeder Margriet verkopen aan Jan Anthonis Mennen: - een cijns van  
3,-/jr - t.l.v. [        ] Heesmans te Vlierden. Slechts tendele leesbaar door verbleking.

Asten RA 71 fol. 135 30-12-1630
Willem Janssen van Baeckel verkoopt aan Jan Jan Maessen en Henrick Isbouts van Bussel, 
kerkmeester - t.b.v. de Kerk:
- een cijns van  1,50/jr     ( 25,- à 6%)
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - aan Voordeldonck 1 copsaet
1. Jan Tijssen
2. Jan Gortssen
3. de straat   
- land  daaromtrent gelegen 1½ l.
1. Henrick Lenarts
2. Jan Gortssen



3. Lenaert Maes
4. de straat
Asten RA 71 fol. 136 30-12-1630

Willem Marcelis van den Bogardt is schuldig aan Tielen Marcelissen  19,-
wegens een gekochte "koye"
Asten RA 71 fol. 136 30-12-1630

Willem Reynders is schuldig aan Tielen Marcelissen  31,- wegens een gekocht
"perdt".
Asten RA 71 fol. 136 30-12-1630

Tielen en Willem voors. (zie vorige akte) hebben een servituut van een weg,
van nu voortaan ten eeuwige dage, te hebben en te gebruiken met varen en drij-
ven over "zeker" verkopers land - gelegen aan de Langstraet.
1. de verkoper
2. Aert Laureynssen
3. de Loverboschwech
4. de LangstraetA
sten RA 71 fol. 136 30-12-1630

Jan Anthonis Mennen is betaald vanwege Peeter Gielens 'd oude van  45,-
als hij in "voortijden" gedaan had aan Dryes Aert Verschueren - de voors.
Peeter zijn schoonvader - waarvoor hij in belening had:
- groes  int Root
Asten RA 71 fol. 137 30-12-1630

Joost Herman Verlynden voor zich en mede voor Wilbrordt, zijn broeder, ver-
huurd aan Joost Frans Verlynden:
- land - 2 perceeltjes -aent Dorp - neffens erffenisse van de weduwe Frans
      Verlynden e.a.
- het ander perceeltje is gelegen
3. aen de straete naer Ostaden
Huurprijs: 2½ gl./jr
Huurtermijn: 4 jr.
Asten RA 71 fol. 141 30-12-1630 fictief

- Michiel Janssen - g.m. Ida,
- Marten Janssen - g.g.m. Heylken - nu als momboir van hun dochter Joanna,
- Joanna, Marie, Margriedt en Catharina - onm. kinderen van wijlen Jan Peeter
Hanssen - g.g.m. Joanna - de kinderen geass. met Jan van Rest, Michiel Jans-
sen en Marten Janssen hun resp. momboiren.
Zij verkopen aan Michiel Jacops van de Cruys:
- huis, hof en schuur - te Ommel
Akte is niet verder afgeschreven en ongedateerd.
Asten RA 33 - 52  30-12-1630 fictief - ongedateerd    1/2

Catharina Blockmaeckers, obtinente - contra - Willem Willems van den Berghe,



contradicteur.
o.a.
3. Zo staat te weten en het is zo klaar als den dag bewezen, dat in het proces
waarin obtinente heeft "getriumpheert" (hoewel omberhoirlijcken) dat wijlen
Lijsken - g.m. Henrdricx den Kerckmeester in vol recht heeft bezeten t.l.v.
de obtinente een rente van  2,-/jr.
5. Hendrick en Lijsken hebben voor hun overlijden een testament gemaakt en
daarin willende dat hun broeders en zusters t.w. de halve broeder en halve       zuster van Lijsken 
en de vier broeders van Hendrick, hun beider goederen
"hoofdsgewijze" delen.
6. Dit is ook zo gedaan en het "rentken" van  2,-/jr (schepenen Asten) hebben
zij opgedragen aan Tijs Joachims, één der condividenten.
7. Tijs heeft later, voor schepenen, alles wat hem toegevallen was, waaronder
dus ook het "rentken" aan hem contradicteur overgedragen.
En daarna niet meer betaald geworden.
Enz. enz.
Conclusie: De contradicteur wil in zijn "aanspraken" gesteld worden. 

R 33 - 52  30-12-1630 fictief - ongedateerd    2/2

De kinderen en erven van Catharina Goort Blockmaeckers, aanleggers - contra -
Willem Willems van den Berghe, gedaagde.
Betreft de verdeling van erfgoederen - waarschijnlijk van echtpaar zonder kin-
deren. o.a.:
- Volgens de "costuymen" gaan de goederen van twee "beddegenooten" voor één
helft naar de vrienden van de man en de andere helft naar de vrienden van de     vrouw.
- Jan Jacops Eeckelcamp en Catharina G. Blockmaeckers zijn erfgenamen van
Lijsken - weduwe Henrick Kerckmeesters - van de goederen van harentwege ge
komen.  Asten RA 72 fol. 1       02-01-1631

Luycas Henricx te Lierop, als uitvoerder van het testament, d.d. mei 1618,
van Mariken, zijn zuster. Hierin heeft zij gelegateert aan de Kerk van Asten
- een rente van  100,- à 6% om elke eerste dag van de maand een mis voor haar
te lezen op het St. Andries of op het St. Anthoniusaltaar.
Als onderpand is gesteld:
den Heyenacker - te Lierop
1. weduwe Jan Peeters
2. Dierck Selen
3. de erfgenamen
4. de kerckpadt
Deze akker is nu overgegeven aan Jan Jan Maes en Henrick van Bussel, kerkmeesters. Deze 
zullen hieruit jaarlijks  5,- betalen. Marge: 4-7-1656 gelost ??

Asten RA 72 fol. 2 04-01-1631
Jan Jan Stouwen verkoopt aan Hr. en Mr. Stricken, landdeken van Peelland en pastoor te Asten 
een cijns van  100,- à 6%. Te lossen: St. Barberendach 1631 enz. Onderpand land/hei aan 
Voordeldonck  10 l.



1. Henrick Frans Bollen
2-3. de gemeente
4. erfgn Jan Henricx
- hooiveld      4 l.
1. de gemeente
2. Andries Schepers
3. Henrick Colen
4. Jan Spee
Asten RA 72 fol. 33 08-01-1631

Jan Martten Mr. Jans de Villeers voor zichzelf en procuratie hebbende van:
- Elisabeth van de Mosen - procuratie d.d. 27-10-1629 van notaris M. Pinault
en mede van schepenen van Geneven.
- Joanna en Susanna van de Mosen - d.d. 2-10-1629 als voor.
- Jan van de Mosen te Utrecht,
- Abraham van de Mosen te 's Bosch,
- Jan van den Eynde,
- Henrick de Busser,
- Andries Donck,
- Ruth Michielssen,
- Bartholomeus van de Mosen,
- Jan Peeter Mr. Jan de Villeers,
- Geertruydt, zijn zuster - geass. met Mr. Herman Caldenbach.
Allen erfgn van wijlen Mr. Jacop de Villeers - g.g.m. Anneke Vermosen.
Zij verkopen aan Jacop Fabry, secretaris te Helmondt:
- beemd/groes after Ostaden
1. erfgn Thomas Joost Mennen
2. Dierck Aert [Heussen] e.a.
3. erfgn Daniel Colen
4. erfgn Jan Anthonis Mennen
Belast met: 30 st.jr aan de Kerk van Asten.Asten RA 72 fol. 6 10-01-1631

Jacobs Martens verkoopt aan Philips Gossens:
- huis, schuur, hof en hofstad - in het Dorp
1. erfgn Gueraert Luycas
2. Hr. Gerardt van Brey e.a.
3-4. de straat
- land  bij den Meulenberch
1. Dierck Philipssen
2. erfgn Baltus Philipssen
3. Henrick Peeters e.a.
4. de weg
- groes  achter Ostaden
1. Philips Jan Peeters
2. Dirck Gortssen
3. Jan Verhoeven
4. de Aa
Belast met: (het huis) -  3,-/jr aan Anthonis Canters.



- 1 malder rogge/jr (30 st.) aan de Custerye.
- 20 st./jr aan den H. Geest van Asten.
- 1 stooter/jr cijns van de grond.
 (den akker) - 3 malder rogge, in geld, mate van Helmont; Te Hel-
  mont te leveren aan Jan Cornelissen te 's Bosch.
 (groes) - 2 mud rogge/jr of 6 gl./jr aan den H. Geest v. Asten.
  -  6,-/jr aan het St. Andriesaltaar te Asten.
- 3/4e deel van een hoen grondcijns.
(uit de gehele
goederen) -  100,- aan Laureyns Henricx.
Naschrift: De verkoper mag, met zijn vrouw en familie, twee jaar vrij wonen
 in de kamer van het huis.
 De koper zal de rest van de koopsom  227,- Pasen a.s. betalen.

Asten RA 72 fol. 5 15-01-1631
Jan Peeter Mr. Jans de Vileers transporteert aan Claude Ideleth schout, "een somme Brabant gelt" 
van 70 gl. 15 st. welke hij te goed heeft van de kinderen en erven van wijlen Matheus Dees, te 
Weerdt, uit de goederen van wijlen Mr. Jacop de Vileers - en wijlen Anna Vermosen. De kosten 
zijn gemaakt tijdens de afwikkeling van de erfscheiding en betreffen de "montcosten" enz. 
Naschrift: Jan Peeter Mr. Jans verklaart, dat hij betreffende de  70,75 geen akkoord heeft 
gemaakt met Grietien, zijn moeder.

Asten RA 71 fol. 141 16-01-1631
Willem Marcelissen verkoopt aan Peeter Driessen:
- groes      1 l.
1. de verkoper
2. Andries Reynders
3. de straat
4. de Koystraete
Belast met: 3 gl. 2½ st./jr. Asten RA 72 fol. 4 20-01-1631

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- beemd  achter Ostaden
1. weduwe Joost Gerart Wagemaeckers
2. Jan Diercx e.a.
3. Jacop Fabry van Helmondt

4. Mathijs Franssen
- land  achter de Meulen
1. 't Convent van Ommel
2. Joost Willem Verhindert
3. Jacop Jan Gerarts
4. de straat
- land  aent Meulenhuys
1. Henrick Peeters
2. weduwe Willem Teunis Geraerts
3. Gelden Gielis



4. de weg
Hij verkoopt aan Aert Daniels:
- groes  in de Weyen - te Heusden
1. Dierck Tijs Philipssen
2. erfgn en weduwe Goyart Blockmaeckers
3. weduwe Frans Timmermans
4. het Broeck
- groes  achter int Eussel
1. Aert Wrients
2. de koper
3. weduwe Frans Timmermans
4. Jan Wrients e.a.
- land 
1. Dierck Mathijssen
2. de koper
3. de straat
4. de koper e.a.
Belast met: zie R 72 - fol. 3     d.d. 21-1-1631.
Asten RA 72 fol. 3 21-01-1631

Jan Janssen, schepen, verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- groes  in de Weyen
1. zie vorige akte.
2.
3.
4.
- groes  achter int Eussel
1. zie vorige akte.
2.
3.
4.
- land 
1. zie vorige akte.
2-4.
3.
Belast met: 10 st./jr aan Becsmeren te 's Bosch.
- 1 gl./jr aan Steven Aelbers te 's Bosch - uit een meerdere rente
van 18 gl./jr.
- 1 gl. 10 st./jr aan een altaar in de Kerk van Someren - uit een
meerdere rente van 9 gl./jr.
- 3 st./jr cijns aan het boek van Asten.
Asten RA 72 fol. 8 01-02-1631

Matijs Tijssen geeft, in vorm van belening, over aan Jan Jan Tijssen:
- hooiwas  tot Astappen  1 sille
1. de Aa
2-3. Jacop Verdijsseldonck c.s.
4. Margriet van den Berghe te Helmondt



Beleensom:  100,-
Asten RA 72 fol. 8 01-02-1631

- Cornelis Henricx - g.m. Marie, dr Michiel Colen - en
- Catharina, dr Michiel Colen - geass. met Jan Aertssen en Anthonis Gortssen.
Zij verkopen aan Hr. en Mr. Jacop van den Boomen en Sr. Catharina van Aelst,
pater en materse des Contvant van Ommel - t.b.v. het Convent Marienschoot:
- groes  de Spurrit  2½ l.
1. het Convent
2. Anthonis Canters
3. Jenneke, dr Michiel Colen
4. Peter Colen de jonge
Asten RA 72 fol. 9 04-02-1631

Aert Laureynssen is schuldig aan Thomas Jan Gielis  50,- à 6%.
Naschrift: 21-9-1632 gelost.
Asten RA 72 fol. 9 04-02-1631

Thomas Aertssen Berckers is schuldig aan Thomas Jan Gielis, wegens geleverde
rogge  31,- à 6%.
Asten RA 72 fol. 9 04-02-1631

Wilbert Jan Selen verkoopt aan Henrick, zijn broeder, zijn deel in de ouder-
lijke goederen - ca 7 lopensaet - uitgezonderd het ¼e deel van de hieronder
gespecificeerde lasten. Voor welke lasten  200,- op de koopsom wordt gekort.
- aan Ariaen van Sughelen    5,25
- aan Heer Jan Peeters     6,-
- aan Gijsbert Box     4,25
- aan Heylken Francken     3,-   +   3½ vat rogge
- aan de Kerk van Asten    3,50
- aan den H. Geest van Asten   3,50
- aan den Heer Vicaris van Asten   1,50
- aan Gielis van Weert     3,-
Asten RA 72 fol. 12 04-02-1631

Henrick Jan Selen verkoopt aan Jan Peter Joosten:
- groes  aen den Haseldonck 3 l.
1. Peter Henrick Vreynsen
2. Daniel Marcelissen
3. de verkoper
4. Dierck FranssenAsten RA 72 fol. 12 04-02-1631

Jan Peeters geeft over aan Gielis Jan Willems:
- een cijns van  9,-/jr    ( 150,- à 6%)
Onderpand:
- land  aen de Kercke
1. Gelden Gielis
2. Marie Aerts van Bussel



3. erfgn Symon van Bon
4 de weg
- land  aent Root - geheten: den Haeck
1. Thomas Thomassen
2. Henrick Jacop Selen
3. Jan Anthonis Mennen
4. de weg
- groes  aen den Haeseldonck
1. Peeter Henrick Laureynssen
2. Daniel Marcelissen
3. Hanrick Jan Selen en Daniel Selen
4. Dierck Franssen
Belast met: 3 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
Asten RA 72 fol. 13 04-02-1631

Henrick Jan Selen beleend aan Marcelis Peeter Jacops:
- beemd  in den Haeseldonck
1. Jan Aerts
2. Joost Jan Willems
3. de koper
4. de verkoper
Huurprijs wordt:  7,50/jr                   Beleensom:  125,-
Asten RA 72 fol. 14 04-02-1631

Daniel Selen en Dries Thomaessen beloven aan Wilbert Jan Selen te helpen los-
sen - ieder één vat rogge/jr - uit een meerdere rente van 7½ vat rogge/jr aan
Marcelis Henricx, verwer te Eynthoven.
De rente rust op de goederen van Wilbert, gelegen in de Behelp.
E.e.a. naar aanleiding van de S. en D. tussen hen gedaan.
Asten RA 72 fol. 40 04-02-1631

- Gielis Jan Frans,
- Jan Joosten, namens zijn twee kinderen, van hem en zijn eerste vrouw Lijs-
ken. Alsmede Aert Jan Vrients als mede-momboir van deze kinderen.
- Marie - weduwe Lenart Maes Daniels, met (hun) kinderen - en geass. met Jacop
Jan [He    ] en Jan Vrints hun momboiren.
- Sr. Jenneken - geass. met Hr. en Mr. Jacop Symon van den Boomen, pater des     Convents van 
Marienschoot. Jenneke is conventuale.
- Marcelis Jacops van Ayen - g.m. Anna
Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Marcelis Frans Marcelissen
Zij verkopen de nagelaten goederen aan Frans Peter Gielens.
De goederen zijn gelegen te Heusden  18½ l. 11 r.
Belast met: ca 5 st./jr cijns van de grond.
- ¼e deel van 14 gl./jr aan de Scholaster van St. Oeden Rhode.Asten RA 72 fol. 14 05-02-1631

Jan Joosten - g.g.m. Lijske, dr Marcelis Franssen, zijn eerste vrouw, voor
zichzelf en mede als momboir over Jan en Marie, zijn kinderen - Aert Vrients
is mede-momboir.



Zij geven over aan Maria - weduwe Lenaert Maes Daniels - en hun kinderen
- land  op Heusden  3½ l.
1. de koopster
2-3. de gemeente
4. Jan Vrints
Jan Joosten verklaart dit verkocht te hebben aan Lenart Maes tijdens diens
leven.
Asten RA 72 fol. 15 05-02-1631

Thielen Dierck Duyssen verkoopt aan Bernart Reynders:
- groes  over die cleyne Aa - achter den Slote
1. Laureyns Willem Tijssen
2. Jr. Wouter van Beeck
3. erfgn Jacop Eeckelcamp
4. Geuaert Driessen
De verkoper is het aangekomen van Anthonis Canters - d.d. 1-9-1627.
Asten RA 72 fol. 16 6-02-1631

Jan Jan Stouwen verkoopt aan Dierck Dierck Duyssen:
- een cijns van  200,- à 6%.
Onderpand:
- huis, hof, land en groes - aan Voordeldonck 7 l.
1. erfgn Jan Henricx
2-3. Jan Lenarts
4. de straat
Belast met:  50,- aan Aert Joosten van de Vorst.
Naschrift: 21-6-1640 gelost aan de erfgen Dirck Duyssen door Aert Jan Stouwen
 en Heylken, zijn "geswije" (zuster).
Asten RA 72 fol. 17 12-02-1631

Dierck Philipssen van Heuchten verkoopt aan Thomas, zijn broeder, zijn deel
in de erfgoederen hem aangekomen van wijlen zijn moeder.
Alles gelegen te Ommel.
Asten RA 72 fol. 17 12-02-1631

Thomas Philips van Heuchten verkoopt aan Frans Theunissen Verrijt:
- een cijns van  300,- à 6%.
Onderpand:
- groes  het Eusselken - te Ommel
1. Philips Willems van Heuchten
2. Jacop Aertssen
3. de koper
4. Philips W. v. Heuchten
- land  den Halsacker  1½ l.
1. Anthonis Canters
2. Dries van Ruth
3-4. erfgn Thilen van Ruth
- land  den Heyacker



1. Jan Willems
2-3-4. Anthonis Canters e.a.
Marge: Onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 18 12-02-1631

Jan Willem Tijssen verkoopt aan Thomas Philipssen van Heuchten:
- erffenisse off heyvelts - te Ommel - de Enghelbempden
1. erfgn Tielen van Ruth
2. erfgn Peeter Driessen
3. de verkoper
4. de gemeente
Asten RA 72 fol. 19 18-02-1631

Daniel Selen "promisit" Wilbert Jan Selen  53,-.
Te lossen: Heden over één jaar.
Asten RA 72 fol. 19 20-02-1631

Jan Jan Colen verkoopt aan Jacop Peeter Colen zijn deel in de goederen hem
"verstorven" van wijlen Maes Peeters van Rest en Jenneken Maessendochter
en de verkopers moeder (tante)
Belast met:  50,- aan Mr. Jan Loyen te Helmondt.
Asten RA 72 fol. 19 24-02-1631
Joost Frans Gielissen is schuldig aan Jan Jan Tijssen  53,-.
Marge: Gelost - 2-2-1632.

Asten RA 72 fol. 20 27-02-1631
Anthonis Goort Shaenen verkoopt aan Gerardt Diericx, schepen: een cijns van  40,- à 6¼%. 
Onderpand: land  't Ven - in de Wolffsberch  5 copsaet
1. Tielen Dierck Duyssen
2-3. erfgn Philips Voermans
4. de Koystraete
- huis, hof en erf - in de Wolffsberch
1. Gielen Bucaens
2-3-4. de gemeente 
Naschrift: 18-10-1638 - Hanrick Dielis Hanrick Aertssen - g.m. Sijken en alzo mede-erfgn van 
wijlen Gerardt Dircx is voldaan.

Asten RA 72 fol. 21 28-02-1631
Willem Marcelissen verkoopt aan Anneke - weduwe Henrick Bernaerts: heiveld  in de Steghen
1. de verkoper
2-3. de koopster
4. het Convent van BynderenAsten RA 72 fol. 21 05-03-1631

Lambert Henricx - g.g.m. Elisabeth, dr wijlen Jan van Deurne verkoopt aan zijn
zoon Jan Lamberts:
- een roggepacht van 2 mud/jr - maat van 's Bosch.



Vervaldag: Pasen - zie schepenbrief - Oirschot - d.d. 21-2-1568 - uit onder-
panden onder Oirschot te Werrenbest.
En hun aangekomen bij transport van Thomas Jan Aertssen - g.m. Catharien en
van Willem Gijsbert Janssen - g.m. Jenneken, beiden dochters van wijlen Niclaes
Ariaens Denen - schepenbrief - d.d. 11-10-1612 - 's Bosch.
Asten RA 72 fol. 22 10-03-1631

- Heylken - weduwe Henrick [      ] met Frans, haar zoon - zij mede voor:
- Elske - weduwe Henrick Jacops en haar kinderen.
Zij verkopen aan Jan Janssen, schepen en Henrick Peeters:
- groes  op de Steghen
1. wed. en erfgn Henrick Timmermans
2. Claude Ideleth e.a.
3. Aert van den Berghe
4. [M    ] Franssen e.a.
Naschrift: Jan Janssen krijgt - de helft naast het Lielder - en
 Henrick Peeters - de helft aan Ommel. 
Asten RA 72 fol. 22 12-03-1631

Jan Anthonis de jonge verkoopt aan Mr. Ariaen Lintermans:
- land  op de Heesackers  1 l.
1. de Custerij
2. Jan Janssen
3. de weduwe en erfgn Philip Frans Phlipssen
4. de koper

Asten RA 72 fol. 23 12-03-1631
Geridt Geldens verkoopt aan Philips Peeter Slaets een stucxken off houffs in de Wolffsberch
1. de koper
3-4. Gielis Post

Asten RA 72 fol. 24 12-03-1631
- Hr. en Mr. Jacop van den Boomen, pater des Convents van Marienschoot - namens
dit Convent - ter eenre - en
- Philips Janssen - mede namens:
- Aert Hoeben, zijn zwager,
- Peeter Dierck Janssen - mede namens:
Jan, Lysbeth en Arnolda zijn minderj. broeder en zusters,
- Aert Lammers - ter andere zijde.
Zij akkorderen betreffende een rente van  200,- kapitaals, die de 2e compa-
ranten jaarlijks moeten gelden aan wijlen Jan van Vosselen en nu, bij testa-
ment, toekomen aan het voors. Convent.
a. te betalen binnen acht dagen                      8,50
b.            Lichtmis e.k.              200,-
c.            de onkosten
d.            twee halve tonnen bier, één terstond



en één bij het lossen van het kapitaal.
Naschrift: Gelost - 7-5-1632.Asten RA 72 fol. 25 13-03-1631

Aert Peeters Verschueren van Summeren verkoopt aan Jan Gielissen Meulders:
- land  int Root
1. Mr. Ariaen Lintermans
2. de koper
3. de Kerk van Asten
4. Gielis Janssen
Asten RA 72 fol. 25 16-03-1631
Jenneken - weduwe Jan Cocx, met Anthonis en Joost, haar kinderen, zijn schuldig aan Jan Jan 
Tijssen  53,-.
Te lossen: Vastelavont e.k.
Asten RA 72 fol. 26 22-03-1631

Mariken - weduwe Mathijs Teuens - geass. met Henrick Wilbert Jacops - verkoopt
aan Matheus, Jan, Peter en Jenneken, hun kinderen:
- de helft van alle goederen haar aangekomen van wijlen haar man.
De kopers en Jennneke, met haar momboir Aert Daniels, beloven hun moeder,
dat elk van hen, haar gedurende haar leven, jaarlijks zal geven:
- drie vat rogge, twee vat boekweit,  6,- , tien pond boter en één malder
eieren.
Asten RA 72 fol. 27 22-03-1631

Matheus, Jan, Peeter, Jenneken kinderen en erven van wijlen Mathijs Teuwens,
Jenneke - geass. met Henrick Wilbert Jacobs.
Aert Daniels als momboir van Mariken, Catharina en Henrick kinderen van Jenneke
voors. - en Philips Aert Daniels, haar man zaliger.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en de bij transport
verkregen goederen van hun moeder.
1e lot: Jeneken en haar kinderen
- het voorste deel van het huis met erf en aangelag - op de Leenssel
1. de Aa
2. Frans Jan Stricken
3-4. de delers
- het [   ] van de Eussel
1. het Convent van Bynderen
2-3. de delers
4. Frans J. Stricken
- de helft van een garstveld
1. Frans J. Stricken
2-3. de delers
4. weduwe Tielen Dierix
- lands van Ot
2. Frans J. Stricken
3. de gemeente Vlierden
4. de delers
- land/hei



1-3. de delers
4. Frans J. Stricken
- het tweede perceel naest den huyse in de Nieuwe Erffve
1-2. de delers
3. de gemeente
4. weduwe Tielen Dierix
- nog in de Nieuwen Erffve
1. de delers
2. Jan Joachims
3. de gemeente
4. die Haeghe
Belast met:  300,- aan de Scholaster van St. Oeden Rhode.
-  100,- aan Dierick Jan Dierix te 's Bosch.
- de helft van één malder rogge/jr aan zeker altaar te 's Bosch -
te Deurne te leveren - uit een meerdere pacht.
2e lot: Matheus en Jan
- het achterste deel van het voors. huis
1-3. de delers
2. Frans J. Stricken
4. de straat
- het huis staande op de Nieuwen Erffve
1. de gemeente
2-3. de delers
4. weduwe Tielen Diercx
- het derde perceel in de Nieuwen Erffve
1-2. de delers
3. de gemeente
4. weduwe Tielen Diercx
- de helft van een garstveld
1. de delers
2-3. Frans J. Stricken
4. de straat
- land 
1. Frans J. Stricken
2. weduwe Tielen Diercx
3-4. de delers
- het eynde int Hoyvelt
1. de Aa
2-3. Frans J. Stricken
4. de delers
- het achterste eynde int Eussel
1. 't Convent van Bynderen
2. weduwe Tielen Diercx
3. de Aa
4. de delers
- het achterste einde in den hoff
1-3-4. de delers
2. Frans J. Stricken



Zij mogen, tien jaar lang, gebruik maken van de helft van de zolder van het
oude huis der wederdelers. Evenals de helft van alle fruit genieten uit de
voorste hof, ook gedurende tien jaar.
Belast met:  250,- aan de Scholaster te St. Oeden Rhode.
-  100,- aan Henrixke Tijssen, bagijnevroue op den Bagijnhoff te
's Bosch.
-  25,- aan de Kerk van Asten.
- 3 vat rogge/jr aan zeker altaar te 's Bosch - te Deursen te
leveren.Asten RA 72 fol. 30 24-03-1631

Aert Jan Stouwen verkoopt aan Jacop Aert Gielisse:
- huis en erf - in de Steghen
1. de Loop
2. Marie Heynen e.a.
3-4. de straat
Belast met:  8,- aan Peter Vrienten te Helmondt.
-  137,50 aan de Scholaster te St. Oeden Rhode.
Asten RA 72 fol. 31 26-03-1631

Jan Henricx is schuldig aan Martten Maes, de vorster, 9 gl. 14½ st. wegens
geleverde rogge.
Asten RA 72 fol. 31 26-03-1631

Henrick Jan Blockmaeckers is schuldig aan Jan Jan Tijssen  - 26 gl. 10 st.
Verder onleesbaar door verbleking.
Asten RA 72 fol. 31 26-03-1631

Peeter Marttens en Tielen Dierix zijn onderling overeengekomen betreffende de
nagelaten goederen van Aleydis - zijn, Marttens, eerste vrouw.
O.m. de verdeling van de huisraad van Alydis - en
een korenpacht staande aan Jan Henrick Wilbers.
Onleesbaar door verbleking.
Asten RA 72 fol. 32 29-03-1631

Willem Marcelis is schuldig aan [Gielen] Franssen  6,-.

Asten RA 72 fol. 32 29-03-1631
Jan Peeters Mr. Jan de Villeers komt overeen met Claude Ideleth, schout, dat deze alle gelden uit 
het sterfhuis van wijlen Anna Vermosen zal competeren en ontvangen - e.e.a. betreft verteerde 
kosten. 

Asten RA 72 fol. 32 29-03-1631
Peeter Henricx verkoopt aan Anthonis Tielens Verrijt:
- een cijns van  200,- à 6%.
Marge: 1-6-1643 - Gelost aan Anthonis Thielens.
Asten RA 72 fol. 34 30-03-1631



- Jan Janssen, schepen en Wilbert Jan Selen - als momboiren van Lijske, onm.
dochter van wijlen Willem Pauels - ter eenre - en
- Anthonis Peeters, voor Marie, zijn zuster.
Zij zijn overeengekomen betreffende het testament en de successie van wijlen
Pauel Gortssen.
Verder onleesbaar door verbleking.Asten RA 72 fol. 34 31-03-1631

Peeter, Anna, Jenneken, Eiken, Cornelis en [     ] allen kinderen van wijlen
Thomas Peeter Pauels - geass. met Mathijs Tijssen en Mr. Jan Henricx, hun wet-
tige momboiren.
Zij verkopen aan Lambert Franssen.
- huis, hof, boomgaard en landerijen - in de Wolffsberch.
1-3. de straat
2. Daniel Selen e.a.
4. Joost Jan Willems
- land 
1. de straat
2. Joost J. Willems
3. Anthonis Aben
Belast met: 7 sester rogge/jr aan het Convent van de Clarissen te 's Bosch.
- 1 vat roggejr aan de Kerk van Asten.
- 100 daalder aan Peter van den Hoebergh te 's Bosch.
-  100,- aan de erfgn Mr. Jan Scenckels te 's Bosch.
Koopsom:  60, - met intrest.
Borg: Frans Henricx.
Asten RA 72 fol. 38 31-03-1631

Lijsken, onmondige dochter van wijlen Willem Pauels - geass. met Jan Janssen
en Willem Jan Selen, haar wettige momboiren.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Canters:
- groes  het Meerkampken - te Ommel
1. Jan Willem Tijssen
2. de koper
3. Michiel Jacops van de Cruys
4. de straat
Zij verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys:
- een garstcampken - te Ommel
1. Jan Willem Tijssen
2. Anthonis Canters cum Joanna filio
3. Henrick van Rest
4. Dielis Reynders
Zij verkoopt aan Jan van Rest:
- een hoffsteken - te Ommel
1. Anthonis Canters
2-3. Henrick van Rest
4. de gemeente
Asten RA 72 fol. 35 01-04-1631



- Jan Joost - geass. met Jan van den Eynde, zijn momboir,
- Joost Hooffmans g.m. Ida,
- Dierick Gelis Selen - g.m. Margreta.
Allen kinderen en erfgn van wijlen Joost Peeters van den Eynden - g.g.m.
Metien.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders:
1e lot: Jan
- huis "metten halve erve en aenghelegen - te Heusden
1. Joost Joosten van Heuchten
2. de delers
3. de straat
4. Jan Jacops Eeckelcamp
- beemd  op 'd Aa
1. Jr. Wouter van Beke
Door verbleking verder onleesbaar.
2e lot: Joost Hoofmans
- land  te Heusden
1. de delers
2-3. Joost J. v. Heuchten
4. de pad
Belast met:  100,- uit een meerdere rente van  200,- aan Aleydis Thomas te
's Bosch.
3e lot: Dierick
de schuur met het land daaraan - te Heusden
1-4. Joost J. v. Heuchten
2. de delers
3. de straat
Belast met:  100,- uit een meerdere rente van  200,- aan Aleydis Thomas te
's Bosch.
Asten RA 72 fol. 36 01-04-1631

- Aleydis - weduwe Willem Anthonissen - geass. met Aert Joosten,
- Anthonis, Goort, Frans, Peeter, [Wil..], Lenart, Thomas, Jenneken en Heyl-
ken - allen kinderen van Willem Anthonissen - en Aleydis - en geass. met
Gerardt Anthonissen.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Mennen:
- groes/beemd aen de Somersche vonder
1. Joost Jan IJssermans
2. de Aa
3. Gerardt Diercx
4. den Dijck
Belast met:  100,- uit een meerdere rente van  300,- aan NN te 's Bosch.
- 5 vat rogge/jr uit een meerdere pacht van 10 vat/jr aan de erfgn
Jr. Ghevart van [       ].
Asten RA 72 fol. 37 01-04-1631

Jelis Jan Tielen verkoopt aan Aert Teussen:



- groes  int Lielder
1-2. Joost Franssen
3. Dierck Phlipssen van Heuchten
4. Gielen Jan Willems
Belast met: 10½ st./jr aan 'd arme broeders te 's Bosch.
- [         ] aan de Cruysbroederen te 's Bosch.

Volgt een onleesbaar gedeelte

"De coopere ghelooft den vercoopere ten respecte van voors. coop de renthe van
voors. coop van neghen guldens/jaer vuytgesteken alsoo te gelden ende te betae-
len dat de vercoopers goederen altijdt ontlast sullen sijn en blijven."
Hij heeft daartoe "verhypothekeert":
- land  ontrent den [      ]bosch  2½ l.
1. Anthonis Aertssen
2-3. de [    ] van Asten
4. de weg
Asten RA 72 fol. 39  02-04-1631 

Jan Aerts van de Cruys verkoopt aan Jacop, zijn broeder:
- huis, hof en erf
Door verbleking onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 40 04-04-1631

- Dries Aert Verschueren - g.m. Heylken, zijn tegenwoordige vrouw.
- Aert Driessen,
- Peeter Gielens - g.m. Catharina,
- Marie Driessen - geass. met Lambert Janssen.
Allen kinderen van Dries Aert Verschueren - en Jenneke Dierck Cocx.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Jenneken.
1e lot: Dries
- huis, hof, boomgaard en land - in het Dorp  5 cops.
1. Anthonis Canters
2. erfgn Teunis Verschueren
3. Claude Ideleth - schout
4. de straat
- land  op de Lochte
1. Jan Anthonis Mennen
2. erfgn Teunis Verschueren
3. de delers
4. Gossen Willems
- land  Grootenacker
1. erfgn Teunis Verschueren
2. Peeter Gielens
3. Jan Henrick Mennen
4. de straat
- groes  int Root
1. Mr. Ariaen Lintermans



2-3. erfgn Symon van Bon e.a.
4. erfgn Frans Verlynden
- hooiveld
1. Jan Jan Maes
2. Mr. Ariaen Lintermans
3. de Aa
4. erfgn      Teunis Verschueren
Dit gedeelte belast met:
- 5½ gl./jr aan de Kerk van Asten.
- 6 gl./jr aan Jan Janssen te Rythoven - of  100,-.
- 4 gl. 14 st./jr aan de erfgn Jan van den Berghe - uit een meerdere
rente van  7,-.
- 2 gl. 7 st./jr aan Peeter Poelmans.
- 1 gl./jr aan de Pater van Ommel.

Verder onleesbaar door verbleking.

Er is nog sprake van:  200,- te delen "naer haer doodt met de voorkinderen"
2e lot: Aert
- land  den Endenpoel - van beneden 20 r. afgaande.
1-2. erfgn Frans Verlynden
3. de straat
4. de delers
- groes  int Root  hiervan 1/3e deel
1. Jan A. Mennen
2. de delers
3. Mr. Ariaen Lintermans
4. Jan Maes
Belast met: 2 gl. 7 st./jr aan Heer Gerardt van Brey.
- 10 st./jr aan Heer Dierck Verhoeven.
Verder door verbleking onleesbaar.
3e lot: Marie
-   den Eyndenpoel - 20 r. van beneden af.
1-2. de delers
3. Jan A. Mennen
- land  't middenstuck
1. Jan A. Mennen
2. Joost Frans Verlynden
3-4. de delers
- groes  int Root  hiervan 1/3e deel
1-2. de delers
3. Mr. Ariaen Lintermans
4. Jan Jan Maes
Belast met: 3 gl./jr aan den Grooten H. Geest te 's Bosch.
- 1 gl./jr aan Becsmeren te 's Bosch.
- 1/6e deel van de grondcijns - uit alle gronden.
4e lot: Peeter Gielens
- land 



1. Jan Aert Rutten
2. de delers
3. Jan Henrick [     ]
4. de straat
- groes  int Root  hiervan 1/3e deel
1. de delers
2. erfgn Teunis de Cuyper
3. Mr. Ariaen Lintermans
4. Jan Jan Maes
- groes  int Root
1. erfgn Jan Verrijt
2. Jacop Phlips Tijssen
3. Jan A. Mennen
4. den Dijck
Belast met: 1 gl./jr aan Becsmeren te 's Bosch.
- 8½ gl./jr aan [             ] 

Verder door verbleking onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 43 05-04-1631

Jan Michielssen van de Cruys verkoopt aan [Jannen] Jan Gerardtszn:
- land  ontrent het [        ]
1. Jacop Jan Gerarts
2. Jan Gerarts
3. Jan Henricx
4. de weg
Belast met:  6,-/jr aan Jr. Gherardt van Dorne te Liesselt.
Asten RA 73 fol.(43)    (06-04-1631) ongedateerd.

Joost Gielissen van Summeren en Jan Henrick Joachims - als vaeder ende momboir,
metten voors. Joost, van sijne kinderen, bij hem verweckt vuytten schoot van
Marie dochtere Gielis Jan Joosten - [erfgn] van Gielis Jan Joosten voors.
Zij verkopen de nagelaten goederen aan Reynder Jan Heuchtiens.

Door verbleking verder onleesbaar.
Asten RA 73 fol. 45 07-04-1631

Jan Geldens ----      Door verbleking verder onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 45 07-04-1631

Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- land  den Heesacker hiervan het ¼e deel.
1. de koper
2. Dierck Jan Cuppens
3. Jan Gielis Meulders
4. de straat
- land  het Simken hiervan het ¼e deel.
1. de koper



2. Dirick Jan Cuppens
3. de Heer van Asten
4. Mathijs Tijssen
Asten RA 72 fol. 46 7-04-1631

- Aert Joost Rommen,
- Joost Jan Issermans - g.m. Heylken,
- Jan Anthonis Mennen - mede voor:
- Jan Joost Mennen,
- Aleydis - g.g.m. Willem Anthonis - geass. met Gerardt Anhonissen
- Jenneke - g.g.m. Thomas Joost Rommen - geass. met Anthonis van Ruth en
Jan Janssen als momboir van haar kinderen.
- Jan Anthonis Mennen,
- Roeloff Anthonis Mennen.
Allen erfgenamen van wijlen Joost Anthonis Rommen - g.g.m. Marie
Betreft de verdeling der nagelaten goederen.

Door verbleking verder onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 46 10-04-1631

Willem Joachims is schuldig aan [       ] - verder onleesbaar.
Asten RA 72 fol. 46 10-04-1631

Jacop Corstiaens is schuldig aan Jan Jan Maes  6,-.
Asten RA 72 fol. 47 17-04-1631

Jan Aertssen van den Berghe, beleend voor  75,-, gedurende 5 jaar, aan Jan
van den Eynde:
- land  aen de Passche  3 cops.
1. Gelden Gielis
2. den Vicaryenacker
3. Frans Gielens van de Cruys
4. de straat
Asten RA 72 fol. 47 17-04-1631

Gerardt Thomaess is schuldig aan Goris Franssen  54,- wegens geleversd vlas.
Te betalen: Ommelwijdinge e.k.
Asten RA 72 fol. 47 18-4-1631

Marie - weduwe Aert Peeters van Mierlo,
Volgt onleesbaar gedeelte.
verkoopt aan [               ]
- een cijns van  250,- à 6%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag aan den Dijck  3 l.
1. Henrick Willems e.a.
2. Philips Isbouts e.a.
3. de straat



4. Jan Dierix e.a.
- groes  achter Houbraken
1. die Kercke van Asten erffve
2. de koper e.a.
3-4. de Aa
- land  op 'd Oulandt  3½ l.
1. Henrick Willem Selen
2. Teunis Peeters e.a.
3. Seel Peeters e.a.
4. Gerardt Willems
Marge: 18-9-1631 - Gelost aan Marten Selen door Marcelis Peeters, als koper van
enige onderpanden.
Asten RA 72 fol. 48 18-04-1631

Anthonis Peeters geeft bij "erffwisseling" over aan Jan Anthonissen de jonge:
- groes/hei den Toennen
1-4. weduwe Aert Peeters
2. Gevart Willem Martten
3. Dierck Peeters
Asten RA 72 fol. 49 18-04-1631 

Jan en Jan Anthonissen, gebroeders - dn eerste Jan mede voor zijn kinderen
verwekt bij [          ], zijn eerste vrouw.
Zij geven bij "erffwisseling" over aan Anthonis Peeters:
- groes  den Toennen
1-3. de koper
2. Seel Peeters
4. Dierck Peeters
Asten RA 72 fol. 49 22-04-1631

Aert Aertssen van den Berghe is schuldig aan Goris Franssen  107,-.
Onderpand:
- land  in de Steghen
Door de schuldenaar verkregen van Anthonis Jan Anssems.
Naschrift: Gelost d.d. 28-1-1633.Asten RA 72 fol. 50 23-04-1631

Willem Marcelissen is schuldig aan Jan Jan Maessen  10,- wegens onbetaalde
"contributie".
Asten RA 72 fol. 50 23-04-1631

Frans Peeters verkoopt aan Michiel Peters, zijn broeder:
- een hofstad met aangelag - in de Steghen.
1. Anthonis Verhindert
2. de koper
3. Jan Gielis van de Cruys
4. Elsken, den contrahent suster
- groes  het Eussel
1. Gerardt Dierix



2. Mathijs Frans -----
3. Henrick Laureynssen
4. de verkoper
Asten RA 72 fol. 50 28-04-1631

Peeter Janssen is schuldig aan Anthonis Tonissen  20,- wegens "mangeling".


