
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1685-1695.

R 81 fol. 214 11-01-1685
Freyns Martens, te Liessel, verkoopt aan Goort Paulus:
- huis, hof, hofstad en aangelag - in de Steegen 2 l.

1. Antonis Peeter Lomans
2. Frans Cornelis
3. de Coeystraet
4. de straat

- land de Creyestart 7 cops.
1. Catalijn Walravens
2. kn Joost Laurenssen
3. Hendrick Dielis
4. Hendrick Canters

- land in de Boescotacker 5 cops.
1. Antonis Peeter Lomans
2. Jan Peeters van Ruth
3. de weg
4. Catalijn - weduwe Jan Antonis Paulus

het Campke 3 l.
1. de Coestraet

 2-4. de koper
3. Hendrick Vervordeldonck

- groes 5 l.
1. Schenaerts
2. de koper
3. Hendrick Vervordeldonck
4. Antonis Peeter Lomans

- groes Verhoevenvelt 2 l.
1. Jan Antonis Verhindert

 2-4. Aert Dielis  
3. kn Jacob Hendrick Bernaerts

Belast met:  ƒ 200,- aan Mr. Antony Canters - in een meerdere 
rente.

- ƒ 125,- aan het Convent van Ommel.
- 5 st. 1 duyt/jr aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 250,-
R 108 fol. 1 12-01-1685
- Goort Peeter Hompis,
- Hendrick Peeters
- Jan Peeters - voerluyden en inwoners van Asten.
Zij verklaren onder eede - "dat sijne (geen) goederen met haere 
karren uyt het overquartier van Gelderlandt ofte andere bovenge-
legen neuterale landen op den 
bodem van dese staet sullen brengen ende lossen".
"Noch dat sij geene goederen op den bodem van dese staet op haere 
karren sul-
len laden ende van deselve vervoeren waer sij het passagegelt tot 
Helmont
maer souden betaelt hebben"
Naschrift: "En dese naervolgende voerluyden hebben verclaert als 
boven"

Peeter [Scervers],  voerman, van den boven-
quartiere.

Peeter Frans Philipsen, voerman, te Asten.  
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R 9 fol. 3ev. 23-01-1685
- Den drost, aanlegger - contra - Johan van de Cruys, gedaagde. 
-  Den  drost,  aanlegger  -  contra  -  Jan  en  Wouter  Hoefnagels, 
gedaagden
- Den drost, aanlegger - contra - Anna -g.m. Cornelis Jansen Cemp 
en Antony 

     Antonissen, gedaagden.
  Aan gedaagden wordt verzocht, of ΘΘn van hen -  ƒ 25,- als 
"zekerheid" wil
  storten.
R 9 fol. 4ev. 24-01-1685  
- Frans Thomas van Sloot en Hendrick Adriaen Sleesen, arrestanten 
- contra -

Johan  Reynders  van  den  Broeck, 
gearresteerde.
- P. van der Lith en Jan Roefs, aanleggers - contra - Dirck Jacob 
Coppens, ged.
- Marcellus Martens, evicent - contra - de onderpanden van de 
weduwe Jan Anto-
  nis Paulus en haar kinderen - gebruiker: Jan van Ruth c.s., 
gedaagden.
  De evicent verzoekt "de derde creppe".
- Marcellus Martens, als executeur van wijlen Jan Jansen Claeuws, 
aanlegger 
  - contra - Jan Joost Roefs, als kn en erven van wijlen Joost 
Roefs, gedaagde.
- Herman Volders, aanlegger - contra - Maria - weduwe Marcelis 
Claessen, ged.
- Jan Roefs, aanlegger - contra Joost Flips Stouten, gedaagde.
- Den drossard - als curator over de desolate boedel van Vogel-
sanck, aanlegger
  - contra - al degene die enig recht of pretentie op de boedel 
zouden willen
  pretenderen.
- Jan Wouters de Groodt, aanlegger - contra - Antonis Hendrick 
Aerts, gedaagde.
R 9 fol. 7ev. 25-01-1685
- Paulus Dircx, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, gedaagde.
  Betreffende het doen van liquidatie t.b.v. zekere onm. kinderen.
- Jan Roefs, aanlegger - contra - F. Aelberts, gedaagde.
  Gedaagde zegt "verbaast" te zijn over de getoonde specificatie 
van ƒ 7-6-4.
  Hierin zit alleen een post van  ƒ 1-13-8 die door hem betaald 
moet worden.
  Hij wil deze dan ook "promptelijck" betalen.  
 
- Joost Philips Stouten, aanlegger - contra - Peeter Marcelis 
Leonarts, ged.
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- Maria Jan Teunis, aanlegger - contra - Frans Jansen Verrijt, 
gedaagde.
- Antonis Jelis - g.m. Lijneken - contra - Jan Roefs, gedaagde.
  Gedaagde ontkent iets schuldig te zijn - doch eist op zijn 
beurt betaling 
  van ƒ 1,- van "verdroncken gelaghen" tijdens de liquidatie te 
zijnen huize
  gedaan  -  "alsmede  tot  restitutie  van  eene  staende die  des 
aenleggers vrouw
  van hem, gedaegde, heeft geleent".
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Jan Antonis Lomans, gedaagde.
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- Jan de Groot, aanlegger - contra Antonis Hendrix, gedaagde.
-  Aert  Jan  Peeters,  cleermaker,  aanlegger  -  contra  -  Jacob 
Huyberts van der 

Loo  -  g.m.  Anneke  Maes, 
gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van 1 gl. 17 st. wegens arbeidsloon in 
het repareren
  van klederen.     
- Jan en Gijsbert Hoefnagels, als momboiren van Peeter Jansen, 
aanleggers 
  - contra - Aert Jan Vreynssen, gedaagde.
  Betaling aan Peeter Janssen van 2 gl. 17╜ st. wegens daghuur in 
het "mayen"
  nu, ca. twee jaar geleden.
- Joost Philips Stouten, aanlegger - contra - Marcelis, Jan en 
Jacob Slaets, 
                                                                 
gedaagden.
  - fol. 187 - 4-5-1687 - Aanlegger verzoekt "tpantgesteecken" 
t.l.v. de
                          goederen van Marcelis en Jacob - 
gelegen op Dies-
                          donck als Bussel.

   Heeft de eerste "kreppe" ontvangen.
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Joost Dircx Verberne, gedaagde.
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Willem Abrahams, gedaagde.
R 108 fol. 2 25-01-1685
Certificaat voor Maria, dr Jan Antonis Paulus, j.d. - zijnde een 
eerlijke dochter van goeder naam en faam.
Marge: "Dat tot dien tijt is bevrucht geworden van Frans Jan 
Fransen".
R 108 fol. 2vo 27-01-1685
Jenneke  Huyberts  -  g.m.  Joost  Joost  Hendricx  Doensen  geeft 
procuratie aan 
Hendrick  Doensen,  haar  schoonvader  -  dit  omdat  haar  man  in 
vreemde landen is
om  magere beesten te kopen - om te  Thoor "in de minne of bij 
middel van recht"
te dwingen tot betaling Andries Kerckers, wonende te Thoor, van 
43 rijksdaal-
ders,  herkomende  van  gekochte  vette  bestialen,  en  haar  man 
competerende.
R 108 fol. 3 09-02-1685
Jenneke - weduwe Joost Jansen Coopman heeft in huur uitgegeven 
aan Jan Jansen
Coopman:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - te Ommelen

6 l.
Zoals Jan Aelberts, m.u.v. de Camp, het in huur heeft gehad.   
Huurtermijn: 8 achtereenvolgende jaren.
Huursom: ƒ 20,-/jr - excl. de lasten.
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R 108 fol. 3vo 09-02-1685
- Hendrick Willems - g.g.m. Delia Jansen - ter eenre - en
- Maria - g.g.m. Marten Lamberts - ter andere zijde.
Zij zijn getrouwd en maken een contract - testament.
o.a.:
- Indien Hendrick komt te overlijden v≤≤r Maria - dan zal zij 
ontvangen
  - ƒ 125,-.
-  Indien  Maria  komt  te  overlijden  v≤≤r  Hendrick  dan  zullen 
Maria's kinderen
  ontvangen - ƒ 100,-.
  Nß Hendricks dood zullen deze kinderen dan nog de huisraad 
ontvangen die 
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  Maria in de boedel gebracht heeft t.w.:
  -  een  bed,  een  deken,  hoofdpeluw,  drie  kussens,  twee  paar 
lakens, een kast
    en een kleyn "schepke" enz. enz.
- Indien uit dit huwelijk nog kind(eren) geboren worden zullen 
deze - ƒ 100,-
  ontvangen.  De  voors.  meubelen  blijven  echter  aan  de  v≤≤r-
kinderen van Maria.
- Hendrick verklaart nog dat zijn te verwekken kind(eren) uit dit 
huwelijk
  en zijn v≤≤r-kinderen uit zijn huwelijk met Delia Jansen - 
zullen zijn ΘΘn
  kinderen - om te delen in de goederen waarvan hij heer en 
meester is.
R 9 fol. 12ev. 14-02-1685
- Matijs Vermeulen, aanlegger - contra - Jan Philipsen, gedaagde.
- Jacob van de Cruysen en Jan Swaegers, armmeesters, aanleggers - 
contra - 

Hendrick  van  den  Bleeck, 
gedaagde.
- Frans Mathijssen de Groodt, aanlegger - contra - Jan  Peeter 
Bakermans -

alias Heckepost, gedaagde.
  - fol. 22 - wordt vermeld - contra Jan Hendrick Baeckermans 
              Het betreft een huurcedulle t.l.v. gedaagde - d.d. 
6-12-1683 -
              om deze "executabel" te stellen.
-  Mathijs  Fransen  de  Groodt,  aanlegger  -  contra  -  Hendrick 
Willems, gedaagde.
 
- Den drost, aanlegger - contra - J.A. Cruce, priester, gedaagde.
-  T.  Idelet,  aanlegger  -  contra  -  Antony  Joosten  Coopman, 
gedaagde.
- De erven Wilbordt Huybers Verdijsteldonck, aanlegger - contra - 
Jan Somers,

ondervorster, 
gedaagde.
- De erven Wilbordt Verdijsteldonck, aanlegger - contra - Dirk 
Jan Thonis, ged.
  Aanleggers willen betaling van 3 gl. 19 st. wegens verteringen 
ten hunnen 
  huize gedaan door gedaagde, nu enige jaren geleden.
R 81 fol. 216 14-02-1685 (ook  R 86 - fol. 5vo - 24-
01-1686)
 
Maria  -  weduwe  Jan  Hendrick  Aelberts  verkoopt  aan  Hendrick 
Adriaensen:
- huis, hof, hofstad, schop, aangelag, land en groes 40 l.

1. Philips Geerits e.a. 
2. wed. Peeter Jansen
3. de Aa
4. de gemeente

- land te Astappen 2 l.
1. Dirck Geerits
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2. weduwe Maria Jansen
 3-4. kn Bruysten Geven

- heiveld 24 l.
1. Dirck Geerits   

 2-3. weduwe Peeter Jansen e.a. 
4. de gemeente

Belast met: 3 malder rogge/jr "Bossche maat" aan het Postelhuys, 
te Mierloo.

- 2 gl. 5 st. a.d. H. Geest van Helmont.
- 2 st. 8 penn./jr aan de Kerk van Asten - indien zij 

bevonden wor-
  den.

Koopsom: ƒ 1028,-
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R 81 fol. 216vo 17-02-1685
- Matijs Jansen - alias Hasen - voor de helft,
- Willem Mathijssen - voor Francis van der Velde - g.m. Alegonda 
Mathijssen,
- Jan Jansen - weduwenaar van Dircxken Mathijssen - voor zijn 
zoontje Jan,
  nog minderjarig - en
- Paulus Claessen Wilbordts - g.m. Jenneke Mathijssen - voor de 
andere helft.
Zij verkopen aan Frans Peters van Bussel:
- huiske, schop en aangelag - aan den Dijck 2╜ l. 

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

Koopsom: ƒ 200,-.
Naschrift: Matijs Jansen zal gedurende zijn verdere leven vrij 
mogen wonen in               het schopke, na zijn dood zal dit 
komen aan de verkoper.
Naschrift: ƒ 100,-  α  5%  blijven  staan,  met  het  "huiske"  als 
onderpand.
R 81 fol. 217vo 17-02-1685
Peeter van der Lith, secretaris, verkoopt aan Marcelis Antonis 
van Bussel:
- huis, schop, hof, aangelag en land - aan de Verckensmerckt

3 l.
1. Antonis Jan Maes   
2. Philips Dircx e.a. 

 3-4. de straten
Belast met: 2 gl. 10 st./jr aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 450,-.
R 81 fol. 218 26-02-1685
Joost Dircx Verbernen verkoopt aan Hendrick Antony Canters:
- een rente van - ƒ 5,-/jr t.l.v. de kn en erven Jan Willems van 
Ostaden -
  d.d. 23-6-1653.
- een rente van - ƒ 5,-/jr t.l.v. de kn en erven Jan Willems van 
Ostaden -
  d.d. 24-10-1657.
De renten zijn verkoper aangekomen van wijlen zijn vader, bij 
scheiding en
deling.

Koopsom: ƒ 140,-.
R 9 fol. 21ev. 28-02-1685
- Merike - weduwe Marcelis Claessen, aanlegger - contra - Dirck 
Hendrick 

Jacobs, 
gedaagde.
   
- Jan Roefs, evicent - contra - zekere onderpanden toebehorende 
aan de erven
  Evert Peeter Dors en Jan [    ] van Ruth, gebruikers.
- Den drost, aanlegger - contra - Merie - weduwe Jan Hendrick 
Aelberts.
- Mathijs de Groodt, aanlegger - contra - Jan Peter Lomans - g.m. 
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Heylke, dr
Jan  Slaets, 

gedaagde. 
- Wauts, advocaat, aanlegger - contra - Jan Roefs, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van 5 gl. 19 st. salaris.
- Isaac Sauve, aanlegger - contra - Jan Peeters, gedaagde.
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Aelbert Peeters, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van 2 gl. 2 st. "hoorngelt" dat gedaagde 
sinds
  1676 schuldig is.
- F. Aelberts, aanlegger - contra - Marcelis Jan Slaets, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van 9 gl. 14 st. salaris.
R 81 fol. 218vo 28-02-1685
Peeter  Martens -  g.m. Elisabeth  Cornelis Peeters  verkoopt aan 
Hendrick Antony
Canters en Jacob van de Cruys - de helft van
- een hooiveld in de Steegen geheel 5 l.

1. Frans Cornelis 
2. Jan Antonis Lomans
3. Aert Dielis
4. Jan Peeters

De andere helft is van Frans Cornelis Peeters.
Borgen: Jan Peeters van Ruth - en
      - Frans Cornelis. Koopsom: ƒ 50,-.
R 9 fol. 29ev. 14-03-1684
- Aert Aerts Block (ook: Aert  Jan Block), aanlegger - contra - 
Thomas Everts,

gedaagd
e.
-  Johan  Bunnens,  advocaat,  aanlegger  -  contra  -  Jan  Antonis 
Lomans, gedaagde.
- Huybert Baeckermans, aanlegger - contra - Jan Antonis Lomans, 
gedaagde.
- Isebrandt Cuylmans - g.m. Mayken Wilbordt Huybert Verdijssel-
donck - alsmede
  Jenneke en Hendrixke, drs Wilbordt Verdijsseldonck, aanleggers 
- contra -
  Jan Somers.
  Aanleggers  zijn  "buytengesetenen"  en  zullen  borgen  moeten 
stellen.
- Weduwe Willem Steemans, aanlegger - contra - Philips Willem 
Gijsbert en 
  Perijn [        ] van Jan Vogel.
R 108 fol. 4vo 14-03-1685
Het Corpus van Asten verklaart, dat:
- Handerske Daems - weduwe Peeter Frans Coolen,
- Dirck Andriessen Thomas - g.m. Peerke, dr Peeter Frans Coolen,
- Johan Geerit Michiels - g.m. Maria, dr Peeter Frans Coolen
van rechte bloede van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw zijn 
en daar-
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door recht behoren te hebben op een beneficie en legaat als Jan 
van Berckel -
en  zijn vrouw  t.b.v. hun  "bloetvrienden"  hebben  ingesteld.  En 
zoals Jan Colen,
Michiel Coolen e.a. van denzelfden bloede hebben ontvangen.
De voors. requiranten zijn gekomen tot den "houwelijcken staet".
Van de eerste requirante is haar man, nu omtrent 28 jaar geleden, 
overleden 
haar met verscheidene kinderen achterlatende.
R 108 fol. 5 14-03-1685
Toonder dezes - Jan Peeter Hendricks - g.m. Perijn, dr Frans 
Coolen - is van
rechte  bloede  van  wijlen  Jan  van  Berckel  -  en  zijn  vrouw, 
waardoor hij ook
recht heeft op het beneficie of legaat dat Jan van Berckel - en 
zijn vrouw
aan hun "bloetvrienden" hbben vermaakt.
Perijn, dr Frans Coolen is gekomen tot den "houwelijcken staet".
R 81 fol. 219 15-03-1685
Het Corpus van Asten is schuldig aan Heylke - weduwe Jan Daniels, 
te Eyndhoven:
- ƒ 400,- α 4╜%.
Naschrift: De borgemeesters Thomas Jan Canters en Dielis Joost 
Dielis hebben 
           deze - ƒ 400,- ontvangen en zullen zorg dragen voor de 
restitutie.   
R 9 fol. 39ev. 28-03-1685
- De momboiren van Antonis en Hendrick - onm. kinderen van wijlen 
Hendrick Jan   Slaets - verzoeken dat de verkoopcedulle "execu-
tabel" zal worden gewezen.
-  Hendrick  Jacobs  van  Duynhoven,  aanlegger  -  contra  -  Peeter 
Metten, gedaagde.
R 108 fol. 5 vigosimo octavio martii 1685
Volgt Latijnse akte.
R 108 fol. 6
Volgt Latijnse akte. 
R 81 fol. 220 02-04-1685
Josina van Hove - weduwe Joost Hoefnagels - geass. met Govert 
Hoefnagels, 
haar zoon, heeft bij "erfmangeling" overgedragen aan de erven Jan 
Maes:
- groes achter Ostaden 5 l.

 1-3. Jr. Stockheym
2. erven Evert Peeter Dors 
4. NN.

Waarde: ƒ 130,-
Het te "vermangelen" stuk ligt te Zomeren.
R 108 fol. 6 02-04-1685
Willem  Jansen  Slaets  en  Willem  Leenders  van  Heughten  -  als 
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momboiren over
Antonis, zn Hendrick Jan Slaets - universeel erfgenaam van Joost 
Peeter Hen-
dricx, borgemeester geweest van St. Jan 1677 - '78 naast Joris 
van Hoof, zij
zijn beiden overleden en hebben hun borgemeestersboek achterge-
laten met ver-
scheidene restanten.
De twee voors. comparanten, in hun kwaliteit, is het onmogelijk 
het restant
van de boeken te innen.
Zij hebben de helft van het voors. boek - t.w. dat van Joost 
Peeter Hendricx    
opgedragen aan Hendrick Jan Canters om dit te collecteren. Enz. 
enz. 
R 108 fol. 7 02-04-1685
Certificaat  voor  -  Maria,  dr  Jan  Antonis  Paulus,  geboren  en 
wonende alhier, 
zij is van oprechte ouders en van goeder naam en faam.
Zij heeft gewoond t.h.v. Jan Fransen Verrijt, als dienstmaagd, 
alwaar zij
bevrucht is geworden door Frans Jansen Fransen - en in "de craem" 
gekomen
van een dochter welke door Frans voors. tot zich is genomen.
Ook na het "craemen" heeft zij zich eerlijk gedragen.
R 145 02-04-1685
Joost Roefs en Antonis Fransen, oud borgemeesters, laten verkopen 
"de muebelen"
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door Jan Goorts, bij zijn dood achtergelaten.
E.e.a. om daaraan de dorpslasten te verhalen.

Opbrengst: ƒ 6,-.
R 9 fol. 48 11-04-1685
- Mr. Hendrick Smits, aanlegger - contra - Metie - weduwe Frans 
Leenders, ged.
R 108 fol. 7vo 13-04-1685
- Jan Peeter Canters,
- Jan Jan Laurensen - g.m. Elisabet, dr Peeter Jan Canters,
- Hendrick Peeter Bollen - g.m. Handerske, dr Peeter Canters,
- Antony Peeter Jan Canters,
- Hendrick Jan Canters en Johan Peeter Wilbordts - als momboiren 
over Joostie 
  Peeter Jan Canters.
Kinderen en erven van wijlen Peeter Jan Canters - en Geertruyt 
Hendrick van 
Rest.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Peeter Canters
- het nieuwe huis, schop en half aangelag - te Ommel 2 l.

1. Jan Jan Vreynsen
2. Jan Antonis
3. de straat
4. Joost Hendricx van Heughten

- de voorste helft van - neffens den Bochtwegh geheel 
7╜ l.      

1. Jan Antonis
2. den Bochtwegh 

  3. Jan Jan Vreynsen
- land den achtersten Venacker 1 l.

1. Jan Antonis
2. Peeter Reynders
3. Hendrick Horckmans
4. Jenneke - weduwe Jan Andriessen vn Ruth

- land den Heyacker - bij Jan Goorts 2 l.
1. Frans Mathijssen
2. Hendrick Horckmans
3. Hendrick Jan Canters
4. de gemeente

- groes het Goor 1╜ l.
1. Antonis Jan Canters
2. Joost van Heughten
3. de Loop
4. Frans Mathijssen

- groes het Campken - aan den Bosserdijck 1 l.
1. Peeter Reynders

 2-4. Antonis Jan Canters
3. de gemeente

- de helft van het weiveld - in de Ossencampen geheel 
4 l.

1. de delers
2. Jan Aerts de Zeeger
3. Peeter Reynders
4. Antony Canters e.a.  

- de helft van den hoogen Dries 5 cops.
1. Peeter Reynders

 2-3. de gemeente
4. Joost van Heughten
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Belast met: ƒ 84,- aan Jan Peeters van Rest.
- 4 gl./jr aan rentmeester Hurnius.
- 8 st./jr cijns aan de Heer van Asten.

2e lot: Jan Jan Laurensen
- het oude huis of schuur - met de helft van het aangelag - te 
Ommel

1. de wederdelers
2. Joost Hendricx van Heughten e.a. 
3. de straat

- land, de achterste helft van - den Bochtwegh geheel 
7╜ l.

1. Thomas Jan Canters
2. den Bochtwegh
3. de wederdeler
4.  Jenneke  -  weduwe  Jan  Andriessen  van 

Ruth
- land de voorste Venacker 1 l.

 1-3. Peeter Reynders
2. Jan Antonis
4.  Jenneke  -  weduwe  Jan  Andriessen  van 

Ruth
- land aen den Halsacker 2 l.

 1-3. het Convent van Ommel
2. Dirck Jansen
3. den Bochtwegh

- groes het Eeuwselken 1╜ l. 
1. Jacob van de Cruys

 2-4. erven Frans Martens
3. Antony Canters

- de helft van den hoogen Dries geheel 
5 cops.

1. Peeter Reynders
2. de gemeente

 3-4. Joost Hendricx van Heughten
- de helft van het weiveld - in de Ossencampen geheel 
4 l.

1. de delers
2. Jan Aerts de Zeeger
3. Peeter Reynders
4. Antony Canters e.a. 

Belast met: 4 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
3e lot: Hendrick Peeter Bollen
      - Antony Peeter Jan Canters
-  ƒ 150,-  t.l.v.  Marten  Jan  Antonis  Hermens  -  volgens  drie 
brieven.
- ƒ  75,- t.l.v. de kinderen Freyns Meeussen - d.d. 22-4-1619.
- ƒ 100,- t.l.v. Jan Frans Coolen - d.d. 7-1-1650.
- ƒ 140,- t.l.v. de erven Jan Michiels - d.d. 17-2-1645.
- ƒ 150,- t.l.v. Flips Geerits - d.d. 9-4-1648.
- ƒ 100,- t.l.v. de kinderen Goort Geef Slegers - d.d. 30-9-1639.
- ƒ 100,- t.l.v. de erven Joost Vreynssen - d.d. 7-1-1650.
- ƒ 500,- t.l.v. Jan Fransen Verrijt - d.d. 16-11-1651 - in twee 
brieven.
- ƒ 100,- t.l.v. de kinderen Jan Vreynsen - d.d. 31-3-1656.
4e lot: Joost Peeter Jan Canters
- huis, hof, hofstad, land en groes - aent Ommelsbroeck 8 l.
  voor deze geweest van Peeter Jansen den Cuyper.
  Inclusief de lasten, pachten, cijnsen etc. 
- groes in den Bocht 2 l.

1. Frans Hoefnagel
2. Jan Frans Joosten
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3. Thomas Canters
4. Peeter Verrijt

- ƒ 250,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 1-6-1646.
- ƒ  50,- t.l.v. Gijsbert Willems en de erven [Naet] Bruystens.

- ƒ 100,- t.l.v. Hendrick Peeter Bollen en Antony Peeter Canters - 
te lossen
  zonder intrest, Pasen 1686.
Naschrift: De turfvelden zullen half/half gedeeld worden door Jan 
Jan Vreynssen 
           en Jan Peeter Canters.   
R 108 fol. 10vo 15-04-1685
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Rogier van 
Leefdael, Heer
van Doerne, Raadt en Rentmeester Generael der Episcopale Goederen 
in Stadt en 
Meyerije van 's Bosch - dat de goederen van Jan Jansen Vriendts 
zijn verhuurd
voor de dorpslasten en geenszins bestendig zijn tot het opbrengen 
van de jaar-
pachten aan de voorn. rentmeester.  
R 81 fol. 220vo 17-04-1685
Jan Hendrick Jacobs is schuldig aan Jan Peeters van Luytelaer, te 
Maerheese:
- ƒ 100,- α 5%.
Borgen: Marten Antonis, 
      - Dirck Marcelis - en
      - Dirck Hendrick Jacobs.
Marge: 23-1-1741 - Antony Heycoop, procureur, is namens Hendrick 
Bruynen, te 
                   Maerheese, procuratie d.d. 3-5-1740, bij 
akkoord, van deze
                   ƒ 100,- voldaan.
R 108 fol. 11 28-04-1685
Maria - weduwe Jan Hendrick Aelberts - geeft procuratie aan Johan 
de Meyer,
advocaat, te Grave, om namens haar het proces te voeren, dat zij 
genoodzaakt wordt te vervolgen voor de Raad van Brabant - tegen 
Hendrick van Winteroy,
drossard, te Asten.   
R 108 fol. 11vo 05-05-1685
Wij schepenen certificeren mits deze voor Leendert Jan Coolen dat 
van hem zijn 
"afgestorven" zijn paard en drie melkkoeien - hij is hierdoor 
gekomen "tot
uyterste noot en armoede".
Verder  verklaren  wij  dat  Leendert  Jan  Coolen  een  lamme  vrouw 
heeft en vijf "naeckte" kinderen waarvoor hij onmogelijk de kost 
kan verdienen.
Wij verzoeken degenen die dit lezen hem hulp en assistentie te 
geven.
R 108 fol. 12 12-05-1685
- Wilbordt Willems Verbernen, wonende te Lierop, a.s. bruidegom - 
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en
-  Maria  Wilbordt  Martens,  a.s.  bruid  -  geass.  met  Wilbordt 
Martens.
Zij sluiten "een contract antenuptiael":
- Indien de bruid of bruidegom komt te overlijden zonder, uit dit 
huwelijk, 
  wettige  geboorte(n)  na  te  laten  dan  zal  de  langstlevende 
ontvangen - 100
  zilveren  ducatons  -  uit  de  goederen  van  de  overledene  en 
hetgene is inge-
  bracht in het huwelijk.
- Ook de geprospereerde goederen worden dan half/half gedeeld.
R 108 fol. 13 quinte May 1685
Latijnse akte - betreffende - Wouter Hoefnagels.
R 157 12-05-1685
Thomas  Jan Canters  en Dielis  Joost Dielis,  oud borgemeesters, 
verhuren de goe-
deren van Catalijn - weduwe Jan Roefs: 
- gelegen aan de Meulendijck.
Laatste gebruiker: Nicolaes van Rut - welke ook huurder blijft 
voor ƒ 6,30/jr. 
  
R 81 fol. 221vo 25-05-1685
Joost Aert Jan Tielen en Willem Leenders van Heughten, borgemees-
ters 1681-82
hebben met toestemming enz. - om daaraan hun borgemeesterslasten 
te verhalen -
verkocht de goederen van Dirck Leenders van Alpen aan Joost Roefs 
en Antonis
Fransen t.w.: 
- de schuur en de plaats waarop deze staat - aan Vordeldonck

1 l.
1. weduwe Wilbordt Jansen

            2-3-4. Jan van Helmont e.a. 
- land/groes 3╜ l.

1. Jan Hendrick Baeckermans
2. weduwe Jan van Helmont
3. Jan Joosten
4. de straat

- groes 1 
cops.

1. erven Leendert Jacobs van Alphen
2. Jan Joosten
3. weduwe Leendert Joosten van Heugten
4. de straat

Koopsom: ƒ 105,-.
R 9 fol. 52ev. 30-05-1685
-  Paulus  Aerts  Verschueren,  aanlegger  -  contra  -  Jan  Antonis 
Lomans, gedaagde.
-  Huybert  van  den  Boomen,  aanlegger  -  contra  -  Jan  Antonis 
Lomans, gedaagde.
-  Dirck  Mathijssen,  aanlegger  -  contra  -  Perijn  Jan  Vogels, 
gedaagde.  
R 81 fol. 222 30-05-1685
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Johan Breckervelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan 
Faes Lambert 
Kerckels:
- land den Pastoryenacker - tussen de Weegen

1 l. 15 
r.

1. Herman Volders
2. Jan Hendrick Bernaerts
3. Jan Hoefnagel 
4. de wegen

Koopsom: ƒ 35,-.
Hij verkoopt aan Jan Jansen Paulus:
- een hofstad - aan het Merckvelt 12 α 13 
r.

1. de verkoper
2. Catalijn - weduwe Gommer Buree
3. Gijsbert Goorts
4. de straat

Op het resterende deel van de hofstad zal "ten eeuwigen daege" 
niet getimmerd
mogen worden.
Na eventuele verkoop zal de koper vrijelijk mogen "timmeren" en 
zijn eigen 
wil doen.

Koopsom: ƒ 90,-
R 81 fol. 223 30-05-1685
Mr. Tomas Idelet, advocaat, verkoopt aan Jan Hoefnagels:
- een "roghpacht" van: 4 vat + 1 cop/jr
Hem aangekomen bij scheiding en deling van:
- wijlen Wolphert Idelet, advocaat, zijn vader - welke ze had 
verkregen van:
- Glaudi Ideleth, schout, zijn vader - en die weer van:
- Jr. Wouter van Beeck - schepenen alhier - d.d. 19-1-1601.
De originele brief is van Gosewenus Dictus van de Notele - d.d. 
18-2-1455 -
uit  onderpanden  in  de  Wolfbergh  -  gekomen  van  Thomas  Frans 
Lenaerts - g.m. 
Meriken - weduwe Flips Goorts en toekomende aan de kinderen van 
Selken Thomas
Frans Lenaerts - g.m. Maria.

Koopsom: ƒ 75,-.
R 81 fol. 223vo 30-05-1685
Reynier Jansen van Geldrop verkoopt aan Johan Breckevelt:
- land aan het Mercktvelt 1 cops.

1. het Merckvelt
2. Jan Jansen Paulus en Gijsbert Goorts

 3-4. de wegen
Belast met: ƒ 3-17-08/jr aan rentmeester Hurnius.

Koopsom: ƒ 12,60
R 9 fol. 57 01-06-1685
Joost Hendricx van de Vorst is van zijn eed als momboir over de 
weduwe Peeter
Geerits ontslagen.
R 81 fol. 224 07-06-1685
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- Tielen Jacob Tielens.
- Isbout van Bussel - g.m. Jenneke Jacob Tielens,
- Jan Antonis Tielens - g.m. Maria Jacob Tielens,
- Matijs Peeter Jan Aerts - g.m. Willemke Jacob Tielens - mede 
voor:
- Leendertie Jacob Tielens - en hun
- broeders kinderen - te Zomeren.
Zij hebben bij "erfmangeling" overgedragen aan Elske - weduwe Jan 
Wilbordts -
geass. met Henrick Wilbordts Vervordeldonck, haar zwager:
- huis, hof, hofstad, aangelag en land - aan Vordeldonck 4╜ l.

1. Heylke - weduwe Leendert Joosten van 
Heughten e.a.

2. Joost Joosten
3. de straat
4. weduwe Jan Hendricx Achterbosch e.a. 

- land/dries 1 l.
1. de straat
2. Heylke - weduwe Leendert Joosten van 

Heughten
3. weduwe Jan Hendricx Achterbosch
4. Jan van Helmont e.a. 

- hooiveld aent Palmbroeck 1╜ l.
 1-3. het Palmbroeck

2. 't Landt     
4. Jan Joost Isbouts

- groes aan Vordeldonck 1╜ l.
1. Heylke Leenders
2. Elske - weduwe Jan Wilbordts

3. Matijs de Groot
4. Nicolaes van Ruth

waarde: ƒ 280,-
Elske - weduwe Jan Wilbordts draagt over:
- land op Heusden 1 l.

 1-3. Leendertie Jacob Tielen
2. Marten Jansen
4. de straat

- land 7 cops.
 1-3. Leendertie Jacob Tielen

2. Marten Jansen
4. Reynder Bernaerts

- land 3 cops.
3. Marten Jansen

            1-2-4. Leendertie Jan Tielen
- dries ╜ l.

 1-3. Leendertie Jan Tielen
2. Marten Jansen
4. de straat

- hooiveld den Brant 3 l.
1. Margriet Wouter Geven   
2. Peeter Peeter Slaets
3. weduwe Goort Peters
4. NN.

- groes/hei 1 l.
1. Marten Jansen
2. Peeter Peeter Slaets
3. de Aa
4. Leendertie Jacob Tielen

Belast met: 5 st. 8 penn./jr aan de Heer van Asten.
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Waarde: ƒ 280,-
R 81 fol. 225vo 07-06-1685
Jan Dirck Teeuwens is schuldig aan Willem Jan Ceelen, te Euvel-
weegen:
- ƒ 150,- α 5%.
Borg: Flips Dirk Teeuwens.
R 81 fol. 226vo 07-06-1685
Hendrick  Laurenssen  de  Louw,  te  Deurne,  wil  "beschudden  en 
vernaederen":
- groes in de Vloet 2 l.

1. Matijs Fransen
2. Goort Jansen
3. de Aa
4. de gemeente

Marge: "Dit is abusivelijck geschreven terwijle men int schrijven 
bevint dat
       het jaer van vernaederinge geexpireert was - 1-6-1685.
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R 144 07-06-1685
Condities en voorwaarden waarop Antony Josephs Verdeuseldonck en 
Jan Hendrick
Bernaerts, gewezen borgemeesters, tot verhaal van de dorpslasten, 
de nagelaten goederen van wijlen Jenneke - weduwe Goort Geldens 
willen verkopen:
Volgen de voorwaarden.
- huis, hof en aangelag - in de Wolsbergh 1 l.

1. de straat
            2-3-4. Frans Cornelissen van Weert

- land ter pl. voors. 2╜ l.
1. Goort Flipsen
2. Dirck Willems
3. de straat
4. Antonis Canters

Zoals Jenneke het bij erfenis heeft verkregen.
Koper: Antonis Frans Flipsen - ƒ 122,-.
Het "Godtsgelt" ƒ 2-10-00 is gegaan naar Fyke, de dochter.    
Zie voor verkoop:  R 81 - fol. 230vo - 02-07-1685.
R 9 fol. 57 12-06-1685
Jan  Jan  Vreynssen  en  Jan  Peeter  Canters  zijn  aangesteld  als 
momboiren over
Joostie Peeter Canters.
R 108 fol. 13vo 12-06-1685
Het Corpus van Asten stelt zich borg t.o.v. de Armen Taefel van 
Eyndhoven -
voor ƒ 150,- t.b.v. Peeter Fransen, geboren te Asten.
R 108 fol. 14 13-06-1685
Dirck Jacop Coppens verklaart ter instantie van [      ] dat hij 
in huur
heeft gehad:
- een onbedeelde hoeve 300 l.
Dit na het "afsterven" van Vrouwe Maria Monincx - weduwe Jr. 
Adriaen van Gerwen
en tot de tijd van de handlichting als de goederen met evictie 
werden opgewon-
nen.
Hij  heeft deze  goederen gebruikt  "neffen" wijlen  Peeter Dircx 
Flipsen.
Verhuurder was: Heer Henry Francoys de Bardoel, Heer van Perweel 
en niet de Heer van St. Victor.
Ook de huur is altijd betaald aan Heer de Bardoel - uitwijzende 
de kwitanties.
Attestant heeft nimmer iets gehuurd van Heer St. Victor.   
R 81 fol. 226vo 14-06-1685
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, 
te Maerheese:
- ƒ 300,- α 5╜%.
Borg: Frans Matijssen de Groot.
Marge: 21-11-1705  -  Schepenen  en  armmeesters  van  Maarheese 
bekennen uit kracht 
                    van testament van wijlen Joost Bruynen - d.d. 
19-6-1702 -
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                    van deze obligatie te zijn voldaan.
R 81 fol. 227 18-06-1685
Leendertie  -  weduwe  Jacob  Tielens  -  geass.  met  Tielen  Jacob 
Tielen, haar 
schoonzoon, Jan Antonis Tielens en Matijs Peeters, haar zwagers.
Zij "geeft af" haar "tochtenrecht" t.w.:
- 1/5e deel in al haar goederen, roerend en onroerend, als zou 
mogen competeren
  Isbout Peters van Bussel - g.m. Jenneke, dr Jacob Tielens en 
dat t.b.v. 
  Isbout Peters van Bussel.
Enz. enz. 
Dit gepasseert zijnde - zo zijn mede gecompareert:
- Tielen Jacobs,
- Jan Antonis Tielens n.u.
- Matijs Peeters n.u. - en
- Handerske Jacobs - geass. met Hendrick Geven.
Zij  verklaren  Leendertie  Jacobs,  hun  schoonmoeder  "wederom  te 
stellen in volle
rechte van haere goederen en dat in confirmite van de gepasseerde 
contracte
tussen Jacob Tielen, wijlen haar man en haar Leendertie gemaakt".
R 81 fol. 228 18-06-1685
Isbout Peters van Bussel - g.m. Jenneke Jacobs Tielens - mede 
present - hebben 
verkocht aan:
- Tielen Jacob Tielens,
- Jan Antonis Tielens - g.m. Maria Tielens,
- Matijs Peeters - g.m. Willemke Jacobs Tielens,
- Handerske - weduwe Willem Jacob Tielens - geass. met Hendrick 
Geven, de mom-
  boir van haar en haar onm. kinderen:
hun (1/5e) kindsdeel
- in alle huizen, land en groes - te Heusden, Ostaden en Vosselen

100 l.
- alsmede in alle obligaties, renten enz. uit het "sterfhuis" van 
Jacob Tielens
  en zijn vrouw.

Koopsom: ƒ 1000,-
Bijlage: 4-3-1686 - voldaan.
R 108 fol. 14vo 29-06-1685
Jr. Godefroy van de Poll verpacht: 
-  de  Braselse  of  Wijtvlietse  tienden  -  over  de  oogst  1685  - 
rijdende tegen 
  de tienden van advocaat Donquers.
Hieruit o.a.:
De pachter zal leveren: 
- ╝e deel boekweit,
- 3/4e deel rogge, 12 vat/mud, maat van Helmont.
- Te Beeck, aan de brugge, te leveren - "om alsoo gevoeglijck in 
de pleyt ge-
  daen  te  connen  worden  om  tot  Eyndhoven,  Helmont  ofte  aen 
sodanige mulders-     huyse en andere omliggende plaetsen als de 
Heere verpachter sal begeeren, 
  mits  deselve plaetsen niet verder van Asten gelegen sijnde als 
voornoemt     staet, ende dat tussen Kerstmis en Lichtmisse".    
- De pachter betaald de verponding en de lasten.
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- De extra-ordinaire verponding blijft echter voor de verpachter.
- De pachter zal - ΘΘn malder koren - leveren aan het Clooster 
van Ommel.
- De eigenaar zal de tiende "vrijen ende weeren voor hagel ofte 
heyercracht
  tot St. Dielisdagh mits dat de pachter het selve sal bekent 
maken in den 
  tijt van 24 uyr om dan inspectie te connen nemen van de scade".
-  De  pachter  zal  binnen  tweemaal  24  uur  kennis  geven  van  - 
"eventuele daege-
  menten, citatien, beslaeghen of eenige andere gerichtelijcke 
insinuatien
  of hoe die genoempt mochten worden".
- De verpachter zal de onkosten van "waerscouwinge" vergoeden. 
Enz. enz.  
Pachter wordt: Hendrick van den Bleeck - voor 17 mud rogge.
R 81 fol. 229vo 02-07-1685
Aert Dielis verkoopt aan Thomas Jacobs:
- groes in het Swartbroeck 5 cops.

1. Jan Hoefnagels
2. Hendrick Dielis
3. Huybert Jan Tielen
4. Joost Roefs

Koopsom: ƒ 122,50.
R 81 fol. 230  02-07-1685
Jan Jansen Verhindert verkoopt aan Thomas Jacobs:
- groes in de Steegen 1╜ l.

1. Lijsken Jansen
2. de koper
3. Hendrick Jan Canters
4. Merie Dielis e.a. 

Koopsom: ƒ 117,10.

R 81 fol. 231 02-07-1685
Anthonis Frans Philipsen verkoopt aan Huybert Hendricx:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsbergh 1 cops.

1. de straat
            2-3-4. Frans Cornelissen van Weert

Koopsom: ƒ 13,-.
R 81 fol. 231 06-07-1685
- Wilbordt Evert Peeter Dors,
- Michiel Willems - g.m. Heylke Evert Peeter Dors,
- Jan van Rut - g.m. Margareta Evert Peeter Dors,
- Peerke, dr Hendrick Lucas - en 
- Anna Lucas.
Zij verkopen aan Godefridus Lucas hun kindsdeel in:
- huis, land en groes - in het Dorp 15 l.
Bewoner: Jan van Rut.
De goederen zijn hen aangestorven van hun ouders.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 81 fol. 231vo 09-07-1685
Jenneke - weduwe Joost Jansen Coopman is schuldig aan Anna van 
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Riel, te 
's Bosch - ƒ 115,- α 5%.
R 145 11-07-1685
Joachum  Janssen,  met  procuratie  -  d.d.  12-6-1685  -  notaris 
Gjsbert van Campen -
verkoopt voor Hendrick Dircx van Otterdijck: "meubelen".

Bruto opbrengst: ƒ 
12,-.
R 81 fol. 232 27-07-1685
Joost Roefs en Antonis Frans Philipsen verkopen aan Jan Jansen 
van Helmont:
- een schuur en de plaats 1 l.
- groes aen Vordeldonck
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1. weduwe Wilbordt Jansen
            2-3-4. Jan van Helmont

- land/groes 3╜ l.
1. Jan Hendrick Baeckermans
2. weduwe Jan van Helmont
3. Jan Joosten
4. de straat

- groes 1 cops.
1. erven Leendert Jacobs van Alphen
2. Jan Joosten
3. weduwe Leendert Joosten van Heughten
4. de straat

Koopsom: ƒ 120,-.
R 108 fol. 16vo 03-08-1685
Deurwaarder Pels, neemt op last van de Heer Lintworm, Ontfanger 
Generael van
de beursen ende andere beneficien tot de beursen" in arrest - de 
volgende 
percelen  behorende  aan  Jan  Jansen  Vrients  -  om  daaraan  te 
verhalen:
- een rente van ƒ 8,-/jr.
- groes te Heusden 7 l.

1. Goiaert Horcx
3. erven Jacob van den Eckelcamp
2. Marcelis Fransen
4. de Heer van Asten

- hooibeemd te Heusden 2 l.
1. Aert Jansen Vrients

 2-3. Marcelis Fransen
4. de A-stroom

- land te Heusden 4 l.
1. Tielen Vogels
2. Jr. Wouter van Beeck
3. Goiaert Fransen
4. de Loop

- land te Heusden 3 l.
1. erven Jacob van den Eckelcamp
2. Jan Willems e.a. 
3. Willem Peters
4. erven Matijs Philipsen

- land te Heusden 1 l.
1. Goiaert Horcx
2. Marcelis Fransen
3. Willem Peters
4. erven Bernaert Reynders

- land te Heusden 1 l.
1. Jan Willems
2. erven Jacob van den Eckelcamp

 3-4. Tielen Vogels
- land en dries of hofstad - te Heusden 3 l.

1. Jan Jacobs
2. Jan Joosten
3. de straat
4. Lenaert Mesen

R 81 fol. 232vo 15-08-1685
- Geerith Jansen - g.m. Willemke Joost Laurenssen - en
- Johan Haldermans - g.m. Franske Joost Laurenssen.
Zij verkopen aan Jan Jan Laurenssen hun deel in:
- land den Cuylacker - te Ommel 2/3e  deel  van  1╜ 
l.
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 1-2. de koper
 3-4. den Bochtwegh

- groes den Ossencamp 2/3e deel van 2 l.
 1-4. kn Antony van de Cruys

2. de Aa
3. Peeter Reynders

Koopsom: ƒ 173-06-
12.
R 108 fol. 17vo 18-08-1685
- Thomas Huybert Jan Tielen - bruidegom - geass. met zijn vader - 
en
- Catalijn Flips - weduwe Joris Jansen van Hoof - bruid - geass. 
met
  Jan van Hoof, zwager en Willem Philipsen, haar vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.m. hieruit:
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze 
ΘΘn zijn met 
  de twee v≤≤r-kinderen van Catalijn Joris Jansen van Hof.
- Indien geen kinderen uit dit huwelijk geboren worden zal de 
langstlevende 
  ontvangen - ƒ 200,-.
R 108 fol. 18 23-08-1685
Schepenen van Asten verklaren dat Henrick van Winteroy, drossard, 
op 14 aug.
l.l. heeft gelast aan ΘΘn der momboiren van de kinderen Joost 
Vreynsen dat zij
zouden halen bij Sr. Antony Canters de jonge "seecker briefken" 
ter zake van
een stuk groes of teulland - rakende de voors. onmondige kinderen 
- waarop ΘΘn
der  momboiren  er  naar  toe  is  gegaan  en  voor  antwoord  heeft 
gekregen: "Canters
die leght noch te bedde en hij seght, dat hij dat briefke heeft".
Op de tweede "reyse" heeft hij tot antwoord gekregen: "Canters 
sal het briefke
opsoecken".
R 81 fol. 233vo 24-08-1685
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan 
het Corpus van
Asten:
- land aan het Mercktvelt 20 r.

1. het Mercktvelt
2. Jan Paulus en Gijsbert Goorts

 3-4. de straten
Koopsom:  ƒ 42-10-

08.
R 9 fol. 61ev. 12-09-1685
- Anna, dr Matijs Vermeulen, geass. met Matijs, haar vader zaliger 
!!,  aanleg-      ster  -  contra  -  Huybert  Jansen  van  Maris, 
gedaagde.    
- Jan Frencken, coopman, te Weerdt, aanlegger - contra - Jan 
Joost Roefs, ged.
  22-2-1686 - Jan Somers stelt zich borg voor aanlegger.

24



-  Johanna  van  Moorsel,  aanlegger  -  contra  -  Marie  -  weduwe 
Marcelis Claessen,

gedaagd
e.
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- Aert Jansen en Antonis Dielis, monboiren over de onm. kinderen 
van Paulus
  Dielis Ceelen verzoeken vernieuwing van vonnis.
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Jan Reynders van den Broeck, 
ged. - wonende

te 
Asten.
  Aanlegger wil ontlast worden van een ter goeder trouwe gegeven 
obligatie.
  fol. 124 - 1-9-1686 - Het betreft een betaling die gedaan (zou 
worden/is)
                        door Jan van Coersel. 
-  Matijs  Jan  Walravens,  aanlegger  -  contra  -  Antonis  Peeter 
Lomans, gedaagde.
  Aanlegger  wil  betaling  van  4  gl.  14  st.  wegens  gehaalde 
winkelwaren.
R 108 fol. 18vo 13-09-1685
Willem Jan Lamberts, 74 jaar, verklaart ter instantie van Joost 
Philips Stou-
ten - dat hij op 24 aug. l.l. is present geweest omtrent het huis 
van Marcelis
Jan Jacob Slaets, op den Diesdonck, en gezien heeft dat Marcelis 
voors. - "ter
aerde heeft nedergestoeten Peerke, huysvr. Joost Flips Stouten 
ende terwijle
deselve ter aerde nederlagh nog was stotende".   
Hij heeft ook nog gezien, dat tijden het stoten, Anna, de vrouw 
van Jan Aert
Ceelen "in haere deure stont".
R 108 fol. 19 13-09-1685
Anna Peeter Lomans - g.m. Jan Aert Ceelen, 40 jr, verklaart te 
instantie van 
Joost Philips Stouten - dat zij op 24 aug. l.l., staande in haar 
deur, heeft
gezien dat Marcelis Jan Jacob Slaets - "versceyde maelen met sijn 
voeten ende
clompen was stootende aen en op het lijf van Percke, de vrouw van 
Joost Philips
Stouten - na welck lanhdurigh stooten, sij deponente, is uyt haer 
huys geloopen 
ende  heeft  Percke  voors.  met  een  arm  gevat  en  in  haer  huyse 
getrocken"  
Verder verklaart zij gezien te hebben dat toen Peerke voors. in 
haar huis was
dat Marcelis Jan Jacob Slaets - "naer liep den soon van Joost 
Philips Stouten
ende bij denselven gecomen sijnde heeft den voorn. Marcelis, de 
soon van Joost
Philips Stouten ter aerde nedergestooten".
R 108 fol. 19vo 24-09-1685    
Peeter Anthonis van Asten verklaart dat hij woont te Rethy - en 
dat  de  regeerders  van  deze  plaats  om  een  akte  van  borgtocht 
verzoeken.
Wij schepenen verklaren dat Peeter Antonis van Asten, is geboren 
te Asten en
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van oprechte en vrome ouders is.
Wij stellen ons borg voor hem.
R 81 fol. 233vo 30-09-1685
Lijneke  Vermeulen  -  laatste  weduwe  van  Marten  Andriessen  is 
schuldig aan Lam-
mert Hendrick Vlemmincx en Hendrick Joosten Verbernen, armmees-
ters te Lierop:
-  ƒ 60,- zoals Peeter Leenders, oud armmeester, te Lierop aan 
Marten Andriessen
heeft "getelt".
R 108 fol. 20 12-10-1685
Wij schepenen van Asten verklaren dat Hendrick Goorts, is geboren 
te Asten -
uit vrome en oprechte ouders en ter goeder naam en faam is.
Wij stellen ons borg voor hem.
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R 81 fol. 234vo 13-10-1685
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan 
Jan Paulus:
- huis, hof en aangelag - ontrent het Mercktvelt ╜ l.

3. de kn Jan Aert Vogels  
            1-2-4. de straten

Belast met: ƒ 3-17-08/jr aan rentmeester van Hurn.
- 10 gl./jr aan de kinderen van [Griet].
- 5 gl./jr aan de kinderen Gijsbert Bocx.

Koopsom: ƒ 600,-
R 108 fol. 21 16-10-1685
Frans  Mathijssen  de  Groodt,  schepen,  75  jr,  verklaart  ter 
instantie van de 
regeerders van Vlierden - dat hij weet - dat de inwoners van 
Vlierden, 40 jaar
"herwaerts" den Brouwhuysse Wijer, altijd onbewoond, "vreedelijck 
en gerus-
telijcken met haere bestialen met weyden hebben gebruyckt daernae 
drijvende  hunne  peerden,  beesten  ende  scaepen  dweerts  den 
geheelen Wijer door tot de
Brouwhuysseackers  toe,  sonder  dat  de  selve  innegesetene  van 
Vlierden daerinne 
sijn geturbeert".
Hij weet e.e.a. omdat hij in de jaren 1633 en '34 op Brouwhuys, 
zijnde toenter-
tijd twee hoeven, heeft gewoond.   
R 108 fol. 21vo 16-10-1685
Mr.  Antony  Canters,  [74  jr],  verklaart  ter  instantie  van  de 
regeerders van 
Vlierden  -  dat  hij  weet  -  dat  hij  omtrent  40  jaar  geleden 
"dickwils heeft ver-
keert ontrent den Brouwhuysse Wijer, int passeren ende repasseren 
naer de 
stadt Helmondt tsij met vaeren ofte gaen, en alsdoen gesien te 
hebben dat de 
innegesetenen van Vlierden den v.n. Brouwhuysse Wijer peyselijck 
ende vrede-
lijck met alderhande bestialen hebben gebruyckt liber ende vrije 
sonder daerin
op enigerlei manieren geturbeert te sijn geweest".
R 9 fol. 64ev. 17-10-1685
- Jacob van de Cruys en Jan Jan Lamberts, armmeesters, aanleggers 
- contra -
  Elske - weduwe Jan Wilbordts Vervordeldonck, gedaagde.
   
- Johan Baeckervelt, predicant, te Someren en Lierop, aanlegger - 
contra -
  Johan Wouters de Groodt, gedaagde.
  Terugbetaling van, sinds 2 juni l.l., vier gulden geleend geld. 

- Michiel Willems, aanlegger - contra - Jan Philipsen, gedaagde.
 
R 81 fol. 235 17-10-1685
Joost Dircx Verbernen verkoopt aan Antony Josephs Verdeuseldonck:
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- land Roosendael - a d. Ommelsen Bosch 1╜ l.
1. Frans Matijssen de Groodt

 2-4. de koper
3. de Laerstraet

- groes ter pl. voors. - tot het Loopke toe 1 l.
1. Frans Matijssen de Groodt   
2. de verkoper

 3-4. de koper
Koopsom: ƒ 150,-.

29



R 108 fol. 22 19-10-1685
- Antonis Peeter Jan Aerts, bruidegom, geass. met Matijs, zijn 
broeder - 
  ter eenre - en
- Mechel Paulus - weduwe Adriaen Willems Verberne - geass. met 
Jan Wilems     Verberne en Gevert Paulus, bruid - ter andere 
zijde.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
-  De  v≤≤r-kinderen  van  Adriaen  -  en  Mechel  zullen  v≤≤r-uit 
ontvangen alle 
  erfgoederen van hun vaderszijde - gelegen te Baeckel.
- Zij zullen verder nog ontvangen uit de goederen die Mechel nog 
te ontvangen
  heeft van haar ouders - ƒ 600,-.
-  In  de  andere  goederen  zullen  zij  even  diep  delen  als  de 
eventuele nß-kinde-
  ren.
- Wat de goederen betreft die de bruidegom en bruid inbrengen, 
zal, indien 
  uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden de langstlevende 
- ƒ 100,-
  ontvangen.
- Indien Antonis enige percelen land koopt bij zijn goederen in 
het Dorp dan
  zullen de v≤≤r-kinderen wederom zoveel "penningen" genieten als 
de koopsom
  bedraagt - zijnde hun aandeel hierin.
R 108 fol. 22vo 07-11-1685
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de regeerders van 
Vlierden -
dat verscheidene inwoners van Vlierden diverse percelen en weiden 
te Asten 
gebruiken om hun beesten te weiden en waarvoor zij geen "hoorn-
gelden" betalen.
R 108 fol. 23 07-11-1685
- Jan Hendricx, 23 jaar - en 
- Frans Dielis, 22 jaar, beiden te Asten, verklaren ter instantie 
van de 
regeerders van Vlierden - dat zij verscheidene percelen weide en 
land  hebben  liggen  te  Vlierden.  Zij  hebben  hiervoor  nooit 
"hoorngelt" te Vlierden betaald
maar altijd aan de pachters van het "hoorngelt" te Asten.   
              w.g. + Huybert Jan Frans Dielis.

       Jan Hendricx.
R 157 15-11-1685
Marten Wilbordt Martens en Isbout Coninx, borgemeesters, verhuren 
van 
Jan Aert Wolfs, dit om daaraan de dorpslasten te verhalen:
- land den Witteman [6] l.

1. Dries Jansen
2. Merike - weduwe Marcelis Claessen

 3-4. de straat
- de hofstad 2 l.

1. Frans Joosten
 2-3. de straat

4. Antonis [H    ]
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Huurder: Hendrick Marcelis - ƒ 1,30/jaar.
R 108 fol. 23vo 19-11-1685
- Philips Geerits - g.g.m. Maria Jan Canters - a.s. bruidegom - 
geass. met
  Dirck Geerits - ter eenre zijde - en
- Heylke, dr Bruysten Geef Colen - geass. met Geef Bruystens - 
ter andere zij-
  de.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
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- Indien Philips komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten 
bij zijn
  a.s. vrouw dan zal deze ontvangen "het incomen ofte baeten" van 
- ƒ 300,-
  haar  leven  lang  -  eventueel  mag  zij  uit  "nootdruftigheyt" 
hiervan enige
  penningen interen.
  E.e.a. zolang zij weduwe blijft.  
- Als zij hertrouwd zal de "bladinghe" gedurende haar leven gaan 
naar de zijde 
  vanwaar de - ƒ 300,- gekomen is.
- Indien Heylke komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten 
dan zal       Philips haar goederen ontvangen.
- Haar broeders en zuster zullen - ƒ 50,- ontvangen.  
R 108 fol. 24vo 19-11-1685
- Frans Goorts Philips - geass. met Goort Flipsen - en 
- Anneke Jansen - geass. met Hendrick Jan Canters.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Indien Frans komt te overlijden voor Anneke, zonder kind(eren) 
na te laten
  dan zal zij - ƒ 100,- ontvangen.
- In het omgekeerde geval zal zij - ƒ 100,- ontvangen.
R 108 fol. 25vo 19-11-1685
- Philips Geerits - g.g.m. Maria Jan Canters - ter eenre - en
- Hendrick Jan Canters en Dirck Geerits - als momboiren van de 
kinderen van
  Philips Geerits - ter andere zijde.
Zij akkorderen:
- Philips Geerits zal uit al de goederen die hij bezit ontvangen 
- ƒ 125,-.
  Hij zal alle goederen van zijnentwege gekomen blijven behouden 
en alnog
  ontvangen - het voorste Eeuwsel - gekomen van Antony Joosten.
  Hij zal bovendien nog ontvangen:
  - de bedstede, bed en "bult" met toebehoren,
  - een kist,
  - twee beste koeien enz. enz.
- Zijn v≤≤r- en eventuele nß-kind(eren) zullen beschouwd worden 
als kinderen 
  uit ΘΘn bedde.
- Indien ΘΘn der v≤≤r-kinderen komt te overlijden, zonder wettige 
geboorten
  na te laten, zal  dat deel gaan naar de zijde vanwaar het 
gekomen is.
Enz. enz.
R 108 fol. 27vo 22-11-1685
Antonis Dielis Ceelen, 80 jaar, verklaart te instantie van Anneke 
- weduwe 
Goort Peters - dat Jan Jansen Vrients en zijn ouders en voorou-
ders altijd
mede-gelders zijn geweest van een jaarrente - die Anneke voors. 
altijd heeft
betaald aan Rogier van Leefdael, Heer van Dorne, als rentmeester 
van de Epis-
copale Goederen - zijnde jaarlijks - ƒ 20,-.
Waarvan  Jan  Jansen  Vrients,  zolang  hij  de  goederen  gebruikt 
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heeft, 7 gl. 
10 st./jr betaalde.
R 108 fol. 28 22-11-1685
Jan Jansse Vrients, 48 jaar, verklaart ter instantie van Anneke - 
weduwe Goort
Peeters - dat hij gedurende de tijd van zijn huring van:
- een "zeker" huis, land en groes - op Heusden 22 l.
heeft betaald 7 gl. 10 st./jr uit een rente van - ƒ 20,-/jr aan 
Rogier van 
Leefdael, rentmeester der Episcopale Goederen.
Hij heeft ook "gehoort en verstaen" dat zijn ouders en voorouders 
e.e.a. ook
betaald hebben.
       
R 108 fol. 28vo 27-11-1685
Jan Antonis Tielens en Peeter Marcelis Leonarts, borgemeesters, 
verklaren ter
instantie van Marcelis Jan Jacob Slaets - dat zij drie α vier 
weken geleden 
zijn omgegaan met hun borgemeestersboek om te collecteren.
In hun aanwezigheid was Jan Zomers, ondervorster, om de "defakan-
ten" beter te
kunnen dwingen tot betaling.
Gekomen omtrent het huis van Marcelis Jan Jacob Slaets was deze 
sprekende met Jan Somers waarbij hij hem vroeg: "Wel, Jan Somers, 
hebde ghij mij gedaeght
wegens Joost Coolen ?" (Waerover alreede vonnisse is gegeven).
Waarop zij, attestanten, verklaren dat Jan Somers antwoordde: "[ 
], ick en
heb Uw (denoterende daermede Marcelis voors.) niet gedaeght maer 
ick hebbe
het geseght aen Jacob, Uwen broeder, aen de Kerk, doentertijt".
Zij verklaren verder - dat Anneke, de vrouw van Marcelis voors. 
vragende was 
aan Jan  Zomers: "Wel Jan, hebde ghij mijnen man gedaeght door 
ordre ofte last
van Joost Coolen ?"
Hierop heeft Jan Zomers weer geantwoord als voor.
Marcelis  en  Anneke  hebben,  hen  attestanten,  aangesproken  en 
gezegd: "Wel, ghij
borgemeesters hout dat in kennis, wat Jan Zomers daer segt en 
geseyt heeft".
R 81 fol. 235 30-11-1685
Jan  Joosten  Roefs  is  schuldig  aan  Hendrick  Vervordeldonck  en 
Elske - weduwe   
Jan Wilbordts Vervordeldonck - ƒ 100,- α 5%.
R 9 fol. 68ev. 05-12-1685
- Jan Wreynssen, aanlegger - contra - Lijske - weduwe Steven 
Lamberts en haar

kinderen, 
gedaagden.
  Betreft:  Aflossing  van  7  gl./jr  -  d.d.  1-5-1673  -  8  jaar 
achterstand.
- Antony Peeter Canters en Hendrick Peeter Bollen - g.m. Hendrix-
ke Peeter 
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  Canters, aanleggers - contra - de kinderen Goort Geef Slegers, 
gebruikers, en
  Thomas Everts, gedaagden.
  Aflossing van een rentebrief  6 gl./jr - d.d. 13-3-1629 - 
achterstand 6 jaar.
- Peeter Jan Baltus Philipsen, aanlegger - contra - Albert Jan 
Antonis Lomans,

gedaagd
e. 
  Gedaagde heeft vanaf 11-4-1682 gedurende twee jaar de goederen 
van aanlegger
  in huur, bewoning en gebruik gehad.
  Aanlegger verzoekt de huurcedulle executabel te stellen.
- Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Rut, aanlegger - contra - 
Lijske - weduwe   Peeter Geerits - en Aert Martens, haar momboir, 
gedaagde.
  Aflossing van een rentebrief - d.d. 15-11-1669 - ƒ 150,- α 8 gl. 
10 st./jr -
  Achterstand 3 jaar.
- Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger - contra - 
de kinderen 
  Goort Geef Slegers, als gebruikers - en Thomas Everts, gedaag-
den.
  Aflossing van een rentebrief - d.d. 29-8-1685 -  ƒ 100,- α 
5╝%/jr.
  Achterstand 4 jaar.
  Aanlegster verzoekt om executie.
- Anneke - weduwe Paulus Dielis, aanlegger - contra - Antonis 
Jelis, gedaagde.
R 108 fol 29 05-12-1685
Certificaat voor Jan Jan Aerts, geboren en wonende te Asten, is 
van goede naam en faam. Hij heeft zich altoos eerlijk gedragen 
(voor zover ons bekend.)
R 108 fol. 29vo 11-12-1685
- Johan Wilbordt Martens,
- Frans van Bussel - g.m. Anneke, dr Wilbordt Martens,
- Marten Wilbordt Martens,
- Wilbordt Willems Verbernen - g.m. Maria, dr Wilbordt Martens.
Kinderen  en  erven  van  wijlen  Wilbordt  Martens  -  en  Peerken 
Marcelis Schepers.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Johan
- de hofstad naast Marcelis Martens - aan den Dijck 8 l.

1. Marcelis Martens
2. Frans van Bussel
3. de straat
4. Simon Claessen

- land den Witthacker 3  l.  3 
r.

1. kn Joost Vreynssen
2. Marcellus Martens e.a. 
3. Andries Martens
4. Frans Mathijssen

- land het Langhackerken 7 cops.
1. Marcellus Martens

 2-3. kn Joost Laurenssen
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4. Jan Wilbordt Martens
- land het Campke 1╜ l.

1. Andries Martens
2. den Dijck
3. Willem Joosten Verbernen e.a.    

- land den Hulsbosch 30 r.
 1-3. Andries Martens

2. Jan Antonis
4. Frans van Bussel

- het Weyvelt 7 l.
1. Marcelis Martens
2. Marten Wilbordt Martens
3. Frans van Bussel
4. Marten Wilbordt Martens e.a. 

- een hooiveld daar ten einde aan 3╜ l.
1. Marcelis Martens
2. Marten Wilbordt Martens
3. de Aa
4. Jan Wilbordt Martens

- het achterste deel van - de groote Hooybeempt - tot Bussel 
1. het gemeene land
2. Marten Wilbordt Martens
3. de Aa
4. Frans van Bussel e.a. 

- hooiveld de Campkens 3 l.
1. Peeter Reynders
2. Jan Wilbordt Martens
3. de Aa
4. Hendrick Driessen

- een obligatie van - ƒ 100,- t.l.v. Matijs Fransen de Groodt.
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- ƒ 100,- t.l.v. Marten Jan Teunis Hennis.
- ƒ  47,- t.l.v. Dirck Geerits.
Belast met: ƒ 3,-/jr. in een meerdere rente, met Marcelis Martens, 
aan rent-
            meester Hurnius.

- ƒ 1-5-0/jr aan rentmeester Hurnius.
2e lot: Frans
- het oude huis, de hofstad en de schop met groes en land - aan 
den Dijck

8 l.
1. Jan Wilbordt Martens
2. Marten Wilbordt Martens
3. de straat
4. Jan Antonis

- land de Beeck 2 l.
 1-3. Antonis Henrick Slaets   

2. Marten Jan Teunis Hennis
4. Frans Mathijssen

- land den Camp - aan de Vennen 1╜ l.
1. Jan Antonis
2. Frans van Bussel
3. Peeter Reynders
4. Flips Verdijsseldonck

- land den Dijckeracker 2  l.  2 
r.

 1-3. Peeter Reynders
2. Willem Joost Verbernen e.a. 
4. Jan Antonis

- land/groes de voorste Camp - achter Hendrick Driessen
2╜ l.

1. den Dijck
2. Frans van Bussel
3. Marten Jan Teunis Hennis
4. Hendrick Driessen

- hooibeemd den Bevertcoet 3 l.
1. Peeter Reynders
2. Jan Wilbordts
3. de Aa
4. Frans van Bussel

- land ten eynde aan 1 l.
 1-3. Jan Antonis 

2. Jan Wilbordts e.a. 
4. kn Gijsbert Hendricx

- hooibeemd achter Bussel 3 l.
1. kn Jan Jacob Slaets
2. 't Land e.a. 
3. weduwe Frans Leenders
4. Peter Goorts

- het Weyvelt achter Doormans 6 l.
 1-3. Marten Wilbordt Martens

2. weduwe Peeter Goorts
4. kn Marten Henricx

- beemd de Vennen 2 l.
1. Frans van Bussel
2. Andries Martens
3. Peeter Reynders
4. Frans van Bussel e.a. 

- ƒ 550,- t.l.v. weduwe Peeter Willems.
- ƒ  30,- t.l.v. Peeter Jansen de Weever.
Belast met: 4 gl. 5 st./jr aan rentmeester Hurnius.
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3e lot: Marten
- schuur en aangelag - aan den Dijck 6 l.

 1-3. Jan Antonis
2. Frans van Bussel
4. de straat

- land den Heyacker 3╜ l.
 1-2. Andries Martens

3. de straat
4. Marcelis Martens

- land den Dijckeracker 2╜ l.
1. Hendrick Driessen
2. Flips Verdijsseldonck
3. Jan Antonis e.a. 

- land den Busselsenacker 1╜ l.
1. Peeter Reynders
2. Jan Antonis
3. Peeter Jansen
4. Flips Verdijsseldonck e.a. 

- land de Tiendschuyr 1 l.
1. de gemeente
2. Marcelis Martens
3. Isbout van Bussel
4. Jan Wilbordts

- land/groes den Braeck 4 l.
1. Peeter Reynders
2. Jan Antonis e.a. 
3. den Dijck
4. Frans van Bussel

- het hooyvelt achter Doormans 3h l.
 1-4. Jan Wilbordts 

2. Marten Wilbordts
3. de A

- weiveld daar aan 7 l.
1. Marten Wilbordts e.a. 
2. Peeter Reynders
3. de Aa
4. weduwe Peeter Gerits e.a. 

- het voorste van de Busselsebeempt 2╜ l.
1. Hendrick van Bussel
2. Jan Wilbordts
3. de Aa
4. weduwe Frans Leenders  

- de helft van een hooibeemd - in de Weerdinghsebeempt
  de andere helft is van Flips Verdijsseldonck.
- hooibeemd achter de hofstadt 2 l.

1. Jan Antonis
2. Hendrick Driessen
3. Flips Verdijsseldonck e.a. 
4. Willem Verbernen

- een Horst aen den Dijck 1 l.
1. Marcelis Martens
2. Flips Verdijsseldonck
3. Jan Antonis
4. Frans van Bussel

- ƒ 150,- t.l.v. Andries Martens.
- ƒ  45,- t.l.v. Dirck Goorts.
Belast met: ƒ 4,-/jr aan rentmeester Hurnius.
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4e lot: Wilbordt
- de helft van een huis, hof, hofstad, land en groes - aan Bussel

20 l.
  De andere helft is van Flips Verdijsseldonck.
- groes - te Zomeren 3 l.
- een obligatie van - ƒ 700,- t.l.v. Peeter Reynder Colen.
- de helft van      -  ƒ 200,- t.l.v. weduwe Dirck Hendrick 
Baeckermans.
- de helft van      - ƒ 200,- t.l.v. Andries Jansen.
- de helft van      - ƒ 227,- t.l.v. Goort Goorts Flipsen.
- de helft van      - ƒ 100,- t.l.v. weduwe Michiel Peeter Coolen.
- de helft van      - ƒ 160,- t.l.v. Faes Kerckels.
-                   - ƒ 717,- t.l.v. Joost Dircx Verbernen.
-                   -  ƒ 200,- t.l.v. de kinderen Aert Jan 
Aelberts.
-                   - ƒ  50,- t.l.v. Frans Mathijssen.
Indien dit lot de -  ƒ 717,- niet ontvangt binnen 15 jaar, dan 
zullen de drie andere loten van hun "quote" elk -  ƒ 150,- bij 
dragen.
Na  deze  15  jaar  zal  de  rente  staan  t.l.v.  Wilbordt  Willems 
Verberne.
Naschrift: De  pachten  die  staan  op  het  "Bussels  goet"  zullen 
komen t.l.v. 
           degene die dit goed ontvangt.
R 108 fol. 33vo 17-12-1685
Antony van Schaeyck, deurwaarder van de Gemeene Middelen, namens 
Rogier van 
Leefdael, Heer van Deurne, rentmeester der Episcopale Goederen, 
neemt in ar-
rest al de goederen van Hendrick Goorts van Bussel en de gebrui-
kers van "heel Bussel" om daaraan te verhalen - een rente van - ƒ 
27,-/jr - sinds 1678 "ver-
achtert"        
R 9 fol. 79 19-12-1685
- Jan Roefs - g.m. Margriet, dr Goyaert van Gorcum, aanlegger - 
contra - 
  Antonis Dielis Ceelen - als geδde momboir van de onm. kn van 
Paulus  Dielis 
Ceelen, gedaagde.
- Jan Hendrick Baeckermans, aanlegger - contra - de kinderen en 
erven Flips

de  Smit,  gedaag-
den.
- Joost Dircx Verberne bezit een "constitutiebrief" - d.d. 4-6-
1640 -
  ƒ 18,-/jr - achterstand 15 jaar.
  De onderpanden zijn nu in gebruik bij Paulus Jansen en Hendrick 
van Helmondt.
  Verzoek om executie.
R 81 fol. 235vo 20-12-1685
- Marten Frans Martens - voor zichzelf - en
- Gevert Adriaensen - g.m. Jenneke Frans Martens.
Zij verkopen aan Cornelis Jan Duysen:  
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- land/groes de Engelbeemden - Nieuwe Erve 3 l.
1. Jan Laurenssen
2. Jan Antonis
3. 't Convent van Ommel
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Peeter Reynders:
- land de Espe

1. de koper
2. Goort Hendricx
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3. Frans Mathijssen
4. Mr. Antony Canters 

Koopsom: ƒ 60,-
Zij verkopen aan Jan Peeter Canters:
- land den Cattendijck 1 l.

1. Hendrick Jan Canters
2. de weg
3. de verkopers
4. Jan Antonis

Koopsom: ƒ 41,-
- groes Peeter Driesvelt 4 l.

1. Jan Laurenssen
2. Dirck Jansen e.a. 

 3-4. Jan Antonis e.a. 
Koopsom: ƒ 165,-

Zij verkopen aan Jan Frans Joosten:
- groes het achterste Swartbroeck 3╜ l.

1. Thomas Canters
2.  Jenneke  -  weduwe  Jan  Andriessen  van 

Ruth
3. Jacob van de Cruys
4. de Loop

Koopsom: ƒ 148,-
Zij verkopen aan Thomas Jan Canters:
- land het voorste Swartbroeck 3 l.

1. de koper
2. Jenneke - weduwe Jan A. van Ruth
3. Jan Laurenssen
4. de Loop

Koopsom: ƒ 174,-
Zij verkopen aan Jan Frans Joosten:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - te Ommel 8╜ l.

1. Joost Hendricx
2. Frans Hoefnagels e.a. 
3. de gemeente e.a. 

Belast met: 15 st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 15 st./jr aan het Convent van Ommel.
- 1 gl. 5 st./jr aan rentmeester Hurnius.

Koopsom: ƒ 578,-.
R 145 28-12-1685
Jenneke - weduwe Joost Janssen Coopman zal verkopen "meubelen, 
bestialen,
hooy ende strooy enz."

Bruto opbrengst: ƒ 93-11-08.
R 108 fol. 33vo 08-01-1686
Catalijn  - weduwe  Dirck Peeters  Mateussen, 80  jaar, "hebbende 
haer volcomen verstandt" verklaart ter instantie van: 
- Catalijn - weduwe Hans Walravens - dr Antonetta Peeter Gielens 
- en alzo
  zuster van Catarina Peeter Gielens,
- Jan in Ghensoekart, te Baelre, in den lande van Kessel - g.m. 
Jenneke, dr
  Jan [Stercken] - en Maria Peeter Gielens,
- Peeter Marcelissen - als vader en voogd van de kinderen van Jan 
van Zeelst -
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  die een zoon was van Elske Peeter Gielens,
- Peeter Andriessen, te Helmont - als wettige zoon van Anneke 
Peeter Gielens.
Allen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Peeter 
Gielens.
Zij  heeft  "zeer  wel  gekent"  Catarina  Peeter  Gielens  -  eerste 
vrouw van Hendrick
Laurenssen welke in de "siect of pesttijt" van 1636 is overleden 
- zonder te weten of deze wettige geboorten nagelaten heeft, of 
kinderen gehad heeft of niet.  
Zij weet wel dat Catarina Hans Walravens een  zustersdochter was 
van Catarina 
Peeter Gielens.
Ook heeft zij zeer wel gekend Maria, zuster van Catarina Peeter 
Gielens - 
evenals: Elske Peeter Gielens - en
         Anna Peeter Gielens.
Verklarende  verder geen  andere bloedverwanten  te kennen  of te 
weten  als  de  voors.  Catarina  "als  moederlijcke  moeye"  van 
Catarina Peeter Gielens.
Ook weet zij dat Hendrick Laurenssen - g.g.m. Catarina Peeter 
Gielens "ontrent
of wel" 20 jaar na zijn eerste vrouw is gestorven.
R 108 fol. 34vo 08-01-1686
Joachim Willems, 76 jaar, verklaart te instantie van:
- Catalijn - weduwe Hans Walravens c.s. 
Dat hij is geweest de naaste buur van Hendrick Laurenssen - en 
dat hij deze 
verscheidene  "reysen"  heeft  horen  verklaren  dat  de  navolgende 
goederen gekomen
zijn van zijn eerste vrouw - t.w.:
- land in de Steegen 3 cops.
- groes ter plaatse voors. ╜ l.
Zonder te weten of er meer goederen geweest zijn dan voors. staan 
en uit de 
"hofde" van de eerste vrouw van Hendrick Laurenssen gekomen zijn.
Hij heeft van de "voordere" inhoud der interrrogatie geen kennis.
R 108 fol. 35 09-01-1686
Maria - weduwe Marcelis Claessen, 64 jaar, verklaart ter instan-
tie van:
- Catalijn - weduwe Han Walravens c.s.
Dat zij gekend heeft Catarina Peeter Gielens - eerste vrouw van 
Hendrick Lau-
renssen, zij is gestorven in de "sieckte ofte pesttijt" van 1636 
- zonder 
wettige geboorten na te laten.
Ook  zijn  Antoniske,  Maria,  Elske,  en  Anneke  wettige  zusters 
geweest van Catari-
na voors. 
De goederen die Thomas Huyberts - g.m. Catarina Jorissen van Hoof 
nu gebruikt
waren van Hendrick Laurenssen - en Catarina.
Zij weet ook dat Catarina "uytgeput sijnde van de contagieuse 
sieckte is comen
te sterven in dien tijt".
R 9 fol. 91 15-01-1686
Aert  Aert  Block,  aanlegger  -  contra  -  Willem  Flips  Isbouts, 
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gedaagde.
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R 108 fol. 36 16-01-1686
Jan Zomers, ondervorster, verklaart ter instantie van Libertus 
van Vollenhoven
en Johan van der Achtert, als gewezen pachters van de "besaeyde 
mergen en 
hoorngelden - Bamis 1684 - ultimo 7bris 1685" dat hij verschei-
dene malen gezien 
heeft, t.t.v. die pachting, dat de "bestialen" van de hoevenaar, 
wonende "on-
trent de Kercke of Capelle van Vlierden" op de grond van Asten 
het gras hebben 
gegeten.
Hij heeft ze ook zien weidden.
R 108 fol. 36vo 16-01-1686
- Hermanus Volders, 40 jaar, - en
- Gijsbert Vogels, 46 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Libertus van Vollenhoven en Johan 
van der 
Achtert - als gewezen pachters van "de besaeyde mergetalen ende 
hoorngelden -
Bamis 1684 - ende gesepareert de 30 sept. 1685" dat zij ver-
scheidene malen 
gezien  hebben  dat  tijdens  die  pachting,  de  beesten  van  Jan 
Hendrick Hagemans,
Hendrick  Wilbordts  Vervordeldonck  en  de  hoevenaar,  wonende 
"ontrent de Kercke
of Capelle van Vlierden, allen inwoners van Vlierden, op de grond 
van Asten
hun beesten gingen weiden en laten eten.
R 86 fol. 1 18-01-1686    
Dirck Geerits ende Aert Martens, momboiren van Elisabeth - weduwe 
Peeter Gee-
rits,  hebben  uit  kracht  van  apostille  -  d.d.  19-12-1685  - 
verkocht aan Marten
Wilborts:
- hooibeemd de Horick - aan den Dijck  2 l.

1. Peeter Reynders e.a. 
2. rontomme de aanwesende

Koopsom: ƒ 146,-.
waarvan de Xe penning is  ƒ 3-13-

00.
- land den Bocht - aen den Dijck 2 l.

1. Jan Antonis
2. kn Marten Hendrix

                          3. kn IJsbout Hendrix
4. de koper

Zij verkopen aan Goort Goortjes Verberne:
- Colenbeempt - aan den Dijck 2 l.

1. Frans van Bussel
2. Andries Martens e.a. 

 3-4. kn Marten Hendrix
Koopsom: ƒ 120,-

Zij verkopen aan Mathijs Martens:
- land de Handerskeacker - aan den Dijck 1╜  l.

1╜ l.   1-4. Jan Antonis
2. Frans van Bussel
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3. Schenaerts
Koopsom: ƒ 70,-

Zij verkopen aan Frans van Bussel:
- drieske den Deurdries 1 l.

1. de koper
2. Aert Martens

 3-4. Jan Antonis
       Koopsom: ƒ 50,-
Zij verkopen aan Gevert Paulus en Antonis Peter Aerts:
- land den Langenacker - op Brasel 2 l.

1. Marcelis Martens
2. de kn Jacob Tielens

 3-4. de kn Joost Vreynssen
Koopsom: ƒ 44,-

Zij verkopen aan Isbout van Bussel:
- land den Cortenacker - op Vosselen 2╜ l.

1. de kn Joost Vreynssen
2. Evert Jansen e.a. 
3. Adriaen Martens

Koopsom: ƒ 40,-
R 108 fol. 37 18-01-1686
Jenneke - weduwe Joost Janssen Coopman - geass. met Joost, haar 
zoon, heeft
in huur gegeven aan Jan Aerts, haar zwager:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - te Ommel 10 l.
Zoals Jenneke "tegenwoordigh in huyringe en gebruyck is hebbende".
Hij zal Jenneke, zijn schoonmoeder, gedurende haar verdere leven 
onderhouden in kost en drank, op dezelfde wijze als hij leeft.    

Indien zij meer nodig heeft dan hij in huis heeft zal zij het 
zelf bekostigen.
Enz. enz. 
Jenneke zal geen goederen verkopen, tenzij dringend nodig.
De lasten zijn voor de huurder.
R 86 fol. 3 19-01-1686
Het Corpus van Asten: 
-  Peeter  van  der  Lith,  Frans  Mathijssen  de  Groodt,  Peeter 
Reynders, Marcelis 
  Martens, Huybert Jan Tielen, Antony Canters en Antony Josephs - 
schepenen, 

- Marten Wilbordt, Andries Martens, Hendrick Canters, Jan Frans Colen en Mar-
  ten Antonis Martens - vier gesworen mannen,
- Marcelis Martens voors. en Jan Dirck Franssen, kerkmeesters,
- Jacob van de Cruys en Jan Jansen Swagers, H. Geestmeesters.
Met consent van Everard van Doerne, Heer van Asten, zijn zij aan Joost Hend.
Bruynen, te Maerheese - ƒ 2000,- α 4% schuldig.
Marge: 19-3-1768 - ƒ 2000,- gelost aan H. W. van Rijsingen als executeur van
                   de nalatenschap van Hendrik Bruynen.
R 86 fol. 4 19-01-1686

Met de voors. - ƒ 2000,- is een gelijke som gelost aan Thomas Ideleth, uit 
een meerdere som van - ƒ 4000,-, d.d. 12-10-1643. 
R 86 fol. 5 21-01-1686
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Joost Dirx Verberne is schuldig aan Wilbort Willems Verberne - g.m. Maria
- ƒ 800,- α 5%.
Het geld is Wilbort ten deel gevallen bij scheiding en deling.

45



R 108 fol. 38 19-01-1686
- Jacob Jan Jacob Slaets - en 
- Marcelis Jan Jacob Slaets verklaren ter instantie van Hendrick Goorts van
Bussel - dat hun ouders en voorouders "medegelders" zijn geweest in een rente 
van ƒ 27,-/jr. zoals Hendrick Goorts van Bussel betaald aan Reynier van Leef-
dael, Heer van Deurne, als rentmeester de Episcopale Goederen.
Zij hebben altijd betaald: 2 gl. 5 st. /jr
Ook weten zij dat:
- Peeter Janssen - en
- Metien - weduwe Frans Leenders - hebben betaald  9 gl.       /jr.
- Peeter Goorts 6 gl. 15 st./jr.
- Hendrick Goorts 9 gl.       /jr.
Zij verklaren verder dat Hendrick Goorts van Bussel de rente altijd voor hen 
heeft betaald en ook alleen "te boeck" staat.
R 86 fol. 5vo 24-01-1686 (ook R 81 - fol. 216 - 14-2-1685)
Maria - weduwe Jan Hendrik Aelberts verkoopt aan Hendrick Andriessen:
- huis, hofstad, schop, aangelag, groes en land 40 l.

1. Philips Geerits e.a. 
2. weduwe Meetien Janssen 
3. de Aa
4. de gemeente

- land te Astappen 2 l.
1. Dirck Geerits
2. weduwe Marten Janssen

 3-4. kn Bruysten Geven
- heiveld te Astappen 24 l.

1. Dirck Geerits
 2-3. weduwe Meetien Janssen e.a.  

4. de gemeente
Belast met: 3 malder rogge/jr "Bossche maat" aan het Postelhuys, te Mierlo.

- 2 gl. 5 st./jr aan de H. Geest van Helmont.
- 2 st. 8 penn./jr aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 1028,-
R 86 fol. 6 24-01-1686

Hendrick Adriaensen is schuldig aan Hendrick Antony Canters - ƒ 600,- α 5%.
Gelost: ƒ 325,- d.d. 12-3-1687.
        de rest d.d. 30-4-1691.
R 9 fol. 93ev. 06-02-1686
- Hendrick Peeters van Breey - g.m. Aeltie Philipsen - weduwe Hendrick Verstee-
  gen, aanlegger - contra - Evert Janssen, gedaagde.
- Goort Philips Roefs, borgemeester, te Helmont, aanlegger - contra - Jan Joost

Roefs, gedaagde.
  fol. 103 - betreft: Aflossing obligatie.  
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Aelbert Peeters, als zoon en erfgn. van 
  Peeter Jansen aen Vordeldonck - voor 1/3e deel, gedaagde.
  Betreft: Schuld van gedaagdes vader.
R 33 - 52 06-02-1686
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te ver-
horen:
1. Huybert Jan Tielen, 
2. Hendrick Basen,
3. Jan Antonissen den Cuypers
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4. Hendrick Doensen,
5. Margriet - g.m. Aert Aertsen,
6. Margriet - g.m. Jan Pauwels.
2. Of zij niet gezien hebben dat Philips Teyssen op zaterdag, 2 febr. l.l.,
   rond twee uur, "naer 't huys van Hendrick Aerts, staende aen 't Merckvelt,
   met een bloot mesch in sijn hant quam toelopen ende dat wanneer Jenneke, de
   dochter van Hendrick Aerts, de deur en de vensters daerop toestiet. Dat 
   Phlips, met sijn bloot mesch op de kamervensters van het voorn. huys heefft
   verscheyde reysen gesneeden ende gekorven. Ofte hooren roepen: "Sa !. Deu-
   vels compt er uyt !".
2. De getuigen verklaren "eenpaerlijcken" onder eede, dat zij geen wetenschap
   hebben van dit artikel.
   Zij hebben wel gehoord dat er enig gerucht of rumoer op het Marcktvelt was
   en zien lopen de persoon van Philips Matijssen, met en stuk van een bloot 
   mes in zijn hand, bij het huis van Hendrick Aert (Rommen) Mennen.
3. Of zij gezien hebben - "hoe dat Phlips Teyssen op de persoon van Teunis de
   Cuyper, staende op 't Mercktvelt, ontrent het brouwhuys van Hendrick Aerts,
   met het mesch in de hant aenviel en dat Teunis hem met een tangh in de hant
   tegens den voorn. Philips verweyrde moeste".
3. Zij hebben gezien - dat Philips en Antonis stonden "ontrent den heyhoop"
   van Hendrick Aert Rommen.
   Philips met een bloot mes in sijn hand en Antonis met een tang in zijn hand.
   Antonis heeft daarmee verscheidene keren geslagen op het lijf van Philips.
4. Of zij niet gezien hebben - dat Philips Teyssen, met het bloot mes in zijn 
   hand, komende van 't huis van Henrick Aerts is komen lopen naar het volk,
   staande op het Mercktvelt. En dat dit volk moest gaan lopen.
4. Zij verklaren dat dit "waeragtigh" is.
6. Of zij niet gezien hebben - dat Philips Teissen de persoon van Hendrick
   Basen "aenviel, hem gevende, eenige sneeden naer sijn lijff".
6. 1 en 3. - Verklaren hiervan niets te weten.
   4 en 6. - Hebben dit wel gezien.   
   2.        Verklaart dat Philips "een steeck gaf op de scouder, dat de rock
             daervan bebloeyt was, sonder nochtans daervan gequest te sijn;
             welck bloeyt was aen de hant ofte messche van Philips".
7. Of zij gezien hebben - "dat Luytien, de moeder van Philips, int doen van
   alle feytelijckheden, quaem aenloopen om Philips vast te houden en dat hij,
   Flips, toen sijn moeder te aerde op 't Mercktvelt nedersmeet en dat hij 
   sijn moeder also een tijt langh had ondergehouden, met sijn mesch in de 
   hant al heen en weder over sijn moeders hooft swevende".
   Dit totdat Theys, broeder van Phlips, kwam en hem het mes uit de hand trok
   en van van zijn moeder af.
7. Attestanten verklaren - dat Luytie aan kwam lopen, Philips vastpakte en dat 
   zij samen zijn neergevallen, waarbij Luytie onder kwam te liggen.
   "Wendende Philips alle moeyten aen om losse te sijn, hebbende sijn mesch in
   de hant".
   Mathijs is toen gekomen, heeft met geweld het mes uit de hand van Philips
   getrokken en hem samen met Margriet, de vrouw van Aert Aertsen, naar huis
   gebracht.   
R 33 - 52 07-02-1686
Ik, Hendrick van Rijsingen, te Geldrop, heb aan Adriaen Amants de Lauwere,
oud president, te Geldrop, verkocht:
- een schepenobligatie van 400 rijksdaalders t.l.v. het Corpus van Asten.
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De obligatie is van d.d. 28-1-1666 en was t.b.v. Marten Aerdts van Rijsinge 
en hem verkoper, bij scheiding en deling van de ouderlijke goederen t.w. van 
Thomas Willems van Rijsingen - en Maria van Rijsingen, ten deel gevallen.
R 108 fol. 38vo 09-02-1686
- Hendrick Jacobs, bruidegom, geass. met Jacob Jacobs, zijn vader - en
- Elisabet Jansen, bruid - geass. met Frans Goorts, haar zwager.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Bij overlijden van ΘΘn der comparanten, zonder wettige geboorten na te la-
  ten, zal de langstlevende - ƒ 150,- ontvangen uit de goederen van de overle-
  dene - en verder geen pretenties meer hebben op die goederen.  
R 108 fol. 39vo 11-02-1686
Certificaat voor Jan, zn Mr. Philips Lintermans, j.m. - om hem te laten passe-
ren- en repasseren.
R 108 fol. 40 11-02-1686
Op 30-1-1686 zijn t.v.v. Hendrick Jan Canters c.s., als borgemeesters, nog
enig "meubelen", die t.h.v. Nicolaes van Ruth waren en toebehoorde aan Andries 
van Ruth, verkocht.
Na afloop van de verkoping, zijn Nicolaes, Jan van Ruth, Thomas Jacobs e.a.,
wonende in de Steegen, door ons, attestanten, verzocht om inspectie te doen -
"dat de eenen den anderen het waeter aldaer in de Steegen opstopten ende den 
eenen ander sijnen beempden daerdoor verdroncken".        
Er is gevraagd door wiens oorzaak het water zijn loop niet meer heeft.      
Aan ons is toen de naam van Goort Paulus genoemd.
Gekomen zijnde ter plaatse van de opstopping, bij den Hoogenacker, die ten dele
is van Antonis Lomans en Goort Paulus - sprak deze laatste "seer heevige woor-
den" hij zou nooit ofte nimmer meer toestaan dat het water "neffen" den Hoogen-
acker zijn loop zou hebben. Ziende echter "dat de graeff was opgeveeght ende 
de aerde die op den cant lagh wederom in den graeff gestooten te sijn".
Ons is verklaart dat de mede-burgers wel tevreden zijn dat het water "sijnen
cours" zou gaan langs de voors. Hoogenacker.
Er zijn dan hevige woorden gevallen tussen  Jan Peeters van Ruth en Goort Pau-
lus, waarbij de laatste de voorn. Jan van Ruth "heeft gestooten met sijn armen, 
dat dese Jan van Ruth, door het selve stooten is gevallen en wel soodanigh
dat sijn lichaem tenemael nat was".
Jan van Ruth heeft zijn beklag gedaan aan de ondervorster en deze heeft Goort
Paulus "becalangeert".

w.g. P. v.d. Lith en Jan Somers.
R 108 fol. 41 15-02-1685
Hendrick Dielis, 74 jaar, verklaart ter instantie van: 
- Catalijn - weduwe Hans Walravens, 
- Jan in Ghensoekart,
- Peeter Marcelissen,
- Peeter Andriessen,
als naaste vrienden van Catarina Peeter Gielens - g.g.m. Hendrick Laurenssen.
Hij, attestant, heeft zeer wel gekend Catarina Peeter Gielens v.n. welke is 
gestorven in de pesttijd van 1635 of '36.
Hij weet niet of zij kinderen of wettige geboorten heeft nagelaten.
Hij, deponent, heeft ook altijd gewoond in de Steegen, ter plaatse van de 
voors. Catarina - en Hendrick.
Hun nagelaten goederen zijn tegenwoordig in bezit van Thomas Huyberts - g.m. 
Catalijn - weduwe Joris Jansen van Hoof.
R 9 fol. 99ev. 20-02-1686
- Leonora - weduwe Jacob Tielens, aanlegger - contra - Matijs de Groodt n.u.

 - erven Jan Willems - en
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 - Jan Aerts de Seger, ged.n.
- Antonis Peeter Canters en Hendrick Bollen - als erfgen van Peeter Jan Can-
  ters, aanlegers - contra - Jan Franssen Verrijt, gedaagde.
  Betreft: Rentebrief - d.d. 30-3-1656 - ƒ 15,-/jr - achterstand: ?/jr.
  Verzoek om executie.
R 86 fol. 6vo 21-02-1686
Hendrick  Thomas  -  g.m.  Jenneke  -  weduwe  Goort  Gevers  verkoopt  aan  Philips 
Geerits:
- land te Ostappen 1 l.

1. de koper
2. kn Bruysten Geef Colen
3. de Aa

- groes te Ostappen 1╜ l.
1. Antonis Ceelen
2. Marcelis Janssen
3. Antony Canters
4. de koper    

Belast met: 12 penn./jr aan de Heer van Asten.
Koopsom: ƒ 75,-.

R 108 fol. 41vo 21-02-1686
A. van Schayck, deurwaarder van 's Lands Gemeene Middelen, neemt in arrest:
- De goederen van Peeter Goorts,
  huis, schuur, schop. land en groes.
- De goederen van Peeter Jansen den Wever,
  huis, schuur, schop, land en groes - te Bussel.
- De goederen van Frans Leenders - "aen de huysvrouw weduwe Metie Fransen",
  huis, land en groes - te Bussel.
- De goederen van Hendrick Goorts van Bussel,
  land en groes - "vermits niemant thuys vindende dan naderhand den soon Goort 
  Hendrick Goorts van Bussel.
- De goederen van Simon Claessen,
  huis, hof, aangelag, land en groes.
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- De goederen van Jan Jacob Slaets,
  huis, hof, land en groes - onder Busselen gelegen.
- De goederen van Peeter Willems - nu de weduwe Peeter Willems,
  huis, hof, aangelag, land en groes - onder Bussel.
- De goederen van Marcelis Schepers - aan de gebruiker Marten Andriessen of 
  diens vrouw Grietie Martens,
  huis, hof, aangelag, land en groes - onder Bussel.
E.e.a. in opdracht van Rogier van Leefdael - d.d. 15-2-1686 - om daaraan te 
verhalen een rente van ........... t.b.v. het Gemeene Landt.
R 144 25-02-1686
Hendrick Goorts van Bussel heeft op 25-2-1686 "seeckere meubelen van huysraet
voor alle man" verkocht.
Opbrengst: ƒ 59-18-00.
Op 20-7-1686 gaat een nieuwe publicatie uit: "Dat degene die gecocht hebben
moeten komen betalen aan de voors. van Bussel".
Op 8-4-1687 ontvangt Marten Wilberts - ƒ 30-18-12.
R 108 fol. 43 01-03-1686
Jenneke - weduwe Joost Janssen Coopman, te Ommel, verklaart, om haar moverende 
reden, te hebben laten volgen - aan Huybert Joost Coopmans, haar zoon, 
- ƒ 275,- of de waarde daarvan. 
Dit i.p.v. zijn "houwelijcx ende patrimonie goet". 
Na de dood van zijn moeder zal hij geen rechten meer hebben op de nalatenschap 
van zijn ouders.
R 108  fol. 43vo 01-03-1686
Jenneke - weduwe Joost Jansen Coopman, geeft, uit kracht van testament -
schepenen alhier - d.d. 18-2-1683 - tussen haar en haar man - procuratie aan
Jan Aerts, haar zwager, (schoonzoon) om namens haar, te 's Bosch, bij Anna
van Mell - ƒ 300,- op te nemen.
Constituante en haar goederen staan borg.
R 86 fol. 6vo 08-03-166
Joost Roefs verkoopt aan Goort Peeter Lomans:
- land den Snijerscamp 1 l.

1. Hendrick Geerits van Helmont
 2-3. de koper

4. Jan Hoefnagels
Koopsom: ƒ 82,-.

R 108 fol. 44 09-03-1686
Joost Willems - g.m. Anneke Peeter Driessen - weduwe Bonaventura van Hove.
Zij verklaren dat zij wegens hun hoge ouderdom hun "bouwerije", in de Wolfs-
bergh - ter grootte van 25 l. - niet kunnen voortzetten.
Om te voorkomen dat zij daarvan grote schade en "preiudicie" zullen lijden
zijn de goederen opgedragen aan:
- Antonis Daniel Lomans - g.m. Elisabeth Bonaventura Matijssen - en
- Matijs Bonaventura van Hoof.
om deze goederen gedurende het leven van de twee comparanten te gebruiken in
ruil voor het onderhouden, in kost en drank, naar hun staat.
Na hun beider dood zullen de goederen half/half gedeeld worden.
De goederen te Zomeren zullen ook half/half gedeeld worden - met dien verstande
dat Peeter Peeter Slaets de rechten op zijn deel daarin blijft behouden - zoals
de costuymen te Zomeren gebruikelijk zijn.
Joost Willems blijft behouden, gedurende zijn leven, de revenuen en inkomsten
uit:
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- huis, aangelag, land en groes - in de Dorpstraat, te Zomeren 5 l.
Door hem "ten houwelijck" ingebracht.
Na zijn dood komen ook deze goederen aan de voorn. Antonis en Matijs.       
   
R 86 fol. 7 11-03-1686
Willem Isbouts verkoopt aan Jan, Catalijn, Emke, Margrieta, Simon en Maria, 
zijn broers en zusters, zijn deel in:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - aan den Dijck 21 l.

1. Peeter Reynders
2. Philips Verdijsteldonck
3. de kn Marten Hendrix e.a. 
4. de straat

Belast met: ƒ 500,- aan het Convant van Ommel - uit het gehele goed.
- ƒ 100,- aan Alegonda Aerts.
- 2 stuiver/jr cijns aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 125,-.
Voor deze som moet Willem Isbouts door voorn. personen in zijn tegenwoordige 
ziekte worden onderhouden.
R 108 fol. 45vo 11-03-1686
Mayken Lamberts - g.g.m. Aert Jan Sloten en nu - g.m. Aert Janse, wonende te 
Asten, verklaart ter instantie van Graaf Frezijn, Heer van Helmondt, dat zij
aan Jr. Gerwen, schout van Helmont, "soo door haer selven als door Andries 
Everts van Haendel over seecker schieten van duyven van haeren stiefsoon,
Philips Aert Slotens, heeft moeten geven merckelijcke somme van penningen,
sonder nochtans iusten nomber onthouden te hebben".
Zij weet echter wel dat Jr. Gerwen 60 gouden realen van haar eiste.
R 9 fol. 103 12-03-1686
 
Peeter Melissen en Joost Roefs zijn aangesteld als momboiren over de vier onm. 
kinderen van wijlen Jan Melissen.
R 108 fol. 46 12-03-1686
- Peeter Melissen en Joost Joosten Roefs - momboiren over de vier onmondige van 
  wijlen Jan Melissen - en Sijke Joost Roefs,
- Hendrick Gerits van Helmont - g.m. Jenneke Joost Roefs,
- Joost Roefs,
- Jan Roefs,
- Paulus Jansen Coopman - g.m. Heylke Joost Roefs.
Allen kinderen van Joost Roefs - en Peerke Joost Peeters.   
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: de vier onm. kinderen
- de helft van het land - aant Lielder geheel 4 l.
  naast Hendrick Peeters.

1. Antonis Martens
2. de straat
3. Andries Andriessen

- ƒ 400,- aan contanten - uit het sterfhuis.
2e lot: Hendrick Gerits van Helmont
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

 1-3. weduwe Michiel Peeter Coolen 
2. de straat
4. Jan Roefs

- land in de Snijerscamp  l.
1. Joost Roefs
2. Goort Lomans
3. Jan Hoefnagels

- de achterste helft van - het Weyvelt int Root geheel 6 l.
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1. Hendrick van den Bleeck
2. Joost Roefs e.a. 
3. Paulus Coopman
3. Huybert Aert Jan Tielen e.a. 

Belast met: ƒ 1-10-0/jr aan het Convent van Ommel.
3e lot: Joost Roefs
- ƒ 150,- t.l.v. de kinderen Evert Peter Dors.
- land aan de Pas 5 cops.

1. Luytie - weduwe Willem van Gerwen
2. weduwe - Michiel Peeter Colen e.a. 
3. de straat
4. Luytie - weduwe Willem van Gerwen e.a. 

- land ter plaatse voors. 3 cops.
1. Huybert Jan Tielen

            2-3-4. de straat
- groes in de Steegen 3 l.

1. Huybert Jan Tielen
2. Hendrick Dielis
3. Thomas Jacobs e.a. 

4e lot: Hendrick Peeter Lomans
- huis, schuur en aangelag - in het Dorp 2 l.

1. weduwe Michiel Peeter Colen
2. Jan Roefs

 3-4. de straat
- de helft van een akker - int Lielder geheel 4 l.

1. de onm. kn Jan Melissen
2. Anthonis Martens
3. de straat
4. Andries Driessen

- land in de Looverbosch 7 cops.
1. Hendrick Hendrick Doensen  
2. Hendrick Lomans
3. de straat
4. Matijs Janssen

- land het Simpke 90 r.
1. Hendrick van den Bleeck
2. Jan Frans Coolen
3. Antony Canters
4. den Armen

- groes int Lielder 7 cops.
1. weduwe Frans Joosten
2. Antonis Peeters
3. Jan Somers
4. Jan Hendrick Ceelen

- den drieskant - aan de groote Pas 3 cops.
5e lot: Joost Roefs
- huis en aangelag - met den Berch - int Dorp 2 l.

1. Paulus Jansen
 2-3. de straat

4. Engeltie - weduwe Antony Daniels
- land den Langenacker - op de Lochte 3 l.

1. Matijs Colen
2. Paulus Jansen e.a. 
3. de straat
4. Antony Canters

- de helft van het Weyvelt int Root geheel 6 l.
1. Antonis van Rut e.a. 
2. Huybert Jan Tielen
3. Faes Kerckels
4. Hendrick van Helmont

6e lot: Paulus Jansen Coopman
- de schuur, schop en hof - int Dorp 1 cops.

1. de straat
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 2-3. Engeltie Daniels
4. Jan Roefs

- land ontrent 't Dorp 1 l.
1. Hendrick Lomans
2. Antonis Verschuyren
3. weduwe Michiel Peeter Colen
4. de straat

- land de nieuwen Acker 7 cops.
1. Antonis Martens
2. Jan Swagers
3. de straat
4. Antonis Fransen

- land int Root 3 cops.
 1-3. Aert Aerts

2. Josina Hoefnagels
4. de straat

- de helft van een groesveld - int Root geheel 6 l.
1. Hendrick van den Bleeck 
2. Hendrick van den Bleeck e.a. 
3. Hendrick van Helmont
4. de straat

Belast met: ƒ 1-10-0/jr aan het Convent van Ommel.
Verder is overeengekomen - dat de rente aan rentmeester Hurnius gelijkelijk
                           zal worden betaald.

               - Paulus Jansen heeft enige percelen, zijnde Geeste-
                           lijke Goederen, deze zullen ook samen worden "goet
                           gedaen".
De deling is gedaan tijdens het leven van Jan Melissen, omdat deze buiten As-
ten woonde is deling van tijd tot tijd uitgesteld geweest.
R 9 fol. 104ev. 13-03-1686   
- Willemke - weduwe Paulus Dircx, aanlegger - contra - Jan Frans Colen, ged.
  De zaak heeft stilgestaan wegens het overlijden van aanlegsters man.
- Lijneke - weduwe Jan Roefs, aanlegger - contra - Claes van Ruth, Jan van 
  Ruth, Frans Jacob Hendrick Bernaerts en Leendert Jan Colen.
- De schout, aanlegger - contra - Antonis Steven Lamberts, gedaagde.
R 86 fol. 7vo 13-03-1686
Jan Joost Roefs verkoopt aan Hendrick Peeter Loomans:
- huis, schuur, aangelag, met de helft van den halven Bergh - in 't Dorp

1╜ l.
1. Paulus Janssen

 2-3. de straat
4. Engeltie - weduwe Antony Daeniels

- land den Langenacker - op de Lochten 3 l.
1. Mathijs Coolen
2. Jan Roefs e.a. 
3. Antony Canters
4. de weg

Belast met: ƒ 500,- α 4╜% aan Jan Peeters van Luytelaer, te Maerheese.
Koopsom: ƒ 500,-. 

R 86 fol 8 13-03-1686
Hendrick Peeter Lomans verkoopt aan Michiel Goossens:
- huis, schuur, zonder de plaats waar de schuur op staat, aangelag en land
                            int Dorp 2 l.

- den halven Bergh
Mitsgaders den ooven. samen te gebruiken.

1. weduwe Michiel Peeter Coolen
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 3-4. de straat
Koopsom: ƒ 291,-.

R 108 fol. 48vo 13-03-1686
T.v.v. Joost Flyps Stouten, als obtinent van zeker vonnis t.l.v. Marcelis Jan 
Jacob Slaets, gedaagde, sinds d.d. 12-9-1685, hebben wij ons heden t.h.v. 
Marcelis vervoegd, alwaar de vorsters en ondervorsters "naer voorgaende lectu-
re" van het vonnis hebben "gepant": 
- vier koeien, twee aan elkaar gebonden en twee zijn gevolgd. Met de beesten
  bij de schuur gekomen zijnde, is de voors. Marcelis - "met groote furie
  comen aenloopen, hebbende in sijn hant en dick hout en bij ons attestanten
  gecomen sijnde, soo heeft Marcelis voors. met groote furie en grammen gemoe-
  de, sijn bloot mesche uyt de scheede getrocken en heeft de touwen van de ge-
  pande bestialen aen stucken gesneden" - met bijvoeging van de woorden: "Ghij
  lieden, en hebt het hart niet om mijn beesten mede te nemen, al waert ghij
  duyvels, soo sal ick se niet mede laeten nemen - door welcken ontstucken 
  snijden de bestialen wederom sijn geloopen naer hun stal".
Enz. enz.

Attestanten: P. van der Lith,          
    - Huybert Jan Tielen, schepen,
    - Reynier de vorster - tekende met:
      Reynier van Riet, vorster in Asten.
    - Jan Somers, ondervorster,
    - Joachim Janssen, ondervorster.

R 108 fol. 49 18-03-1685
Jan Dirck Fransen, 40 jaar, verklaart ter instantie van Peeter van der Lith,
secretaris, alhier, dat hij met Joris Willems van der Winden borgemeester is
geweest van St. Jan 1676 - '77 - en dat Jan Frans Colen, zijn zwager en Hen-
drick Andriessen hen zijn opgevolgd als borgemeesters.
Deze hebben voor hem, attestant, en Joris van der Winden betaald en voorgescho-

ten - ƒ 783-11-8 terzake van de Franse contributie.
Enz. enz.
Attestant en van der Winden hebben hiervoor een obligatie genomen van -
ƒ 711-11-8 t.b.v. Jan Frans Colen c.s.
Later heeft hij, attestant, deze obligatie gelost ten comptoire van Jan Smits,
te Eyndhoven.
Hij heeft de obligatie van Jan Frans Colen terugontvangen en is alzo ervan ont-
last geworden.
De gecasseerde obligatie is ook verscheidene malen getoond aan de regeerders,
alhier, om de deugdelijkheid te laten blijken dat de Franse contributie was
voldaan.
Verder heeft hij, attestant, de voors. obligatie in het vuur verbrand.
R 108 fol. 50 30-03-1686
- Jan Goort Hoefnagels - en
- Huybert Jansen Baeckermans - verklaren dat zij op 16-3-1686, te Venroy,
van Bartel Versluys - g.m. Peerken Cuylits in pacht hebben overgenomen:
"alsulcken Bosser wintmolen" als deze van de kerkmeesters te Venroy gepacht
hebben gehad.
Enz. enz.
De pachting is gedaan t.b.v. Gijsbert Hoefnagels - g.m. Maria Huyberts(van den 
Boomen) resp. zoon en dochter.
Jan Goort Hoefnagels en Huybert Jansen Baeckermans stellen als borg:
- hun huizen, landerijen enz. - staande en gelegen ontrent de Meulen, Ostaden,
  Wolfsbergh, het Dorp en den Dijck ca. 60 l. Waarde - ƒ 2000,-.  
R 108 fol. 51 30-03-1686
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Corstiaen Pels, deurwaarder van de Gemeene 's Lands Middelen - heeft namens
Coenraet Lintworm, als ontfanger der beursen en andere beneficien tot de stu-
dien, in arrest genomen:
- huis, schuur en hof - in het Dorp ╜ l.
achtergelaten door Jan Aert Vogels en in bewoning bij Gijsbert Vogels.
E.e.a. om daaraan te verhalen - een rente van ƒ 5,-/jr - met achterstel.
R 86 fol. 8vo 01-04-1686
De gemeente Asten is schuldig aan Herman Jentus, Jacomina Jentus en Christina
Jentus, kindere van Jentus Hermans, te Maarheese - ƒ 1400,- α 4╜%.
Marge: 13-6-1701 - gelost aan Herman van de Weerde.
R 86 fol. 9vo 01-04-1686       
      
Johan Wouters de Groodt verkoopt aan Joostie - weduwe Aert Jacobs:
- land te Ostaden 3 l.

         1-2-3-4. de gemeente  
Onder conditie dat dit stuk, St. Jan 1690 onder de lasten gaat vallen, omdat 
het nieuw aangemaakte erve is.

Koopsom: ƒ 52,-.
R 108 fol. 51 01-04-1686
Latijnse akte.
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R 108 fol. 51vo 01-04-1686
Willem Jan Lamberts - als vader van wijlen Bruysten Willems - verklaart dat
Bruysten, ca. twee jaar geleden is overleden.
Hij heeft als erfgenaam van zijn zoon ontvangen uit handen van de voogden van
de weeskinderen van wijlen Jacobus Caubier, in zijn leven solliciteur militair,
te 's Hage "seeckere ordonnantie tot laste van het comptoir van de Heer Ont-
fanger Generael van de Vereenighde Nederlanden te betalen uyt de legerlasten
van den jaere 1677 tot 7 febr. 1678 ten behoeve van mij onderges. ter somme
van ƒ 492-2-0 - req.t fol. 19 ende ter Generaliteyts Reeckencamer fol. 185.
R 108 fol. 52 01-04-1686
Antonis Dielis Ceelen heeft ontvangen van de voogden van de weeskinderen 
van wijlen Jacobus Caubier, zie vorige akte - namens zijn overleden zoon
Jelis Jelis (sic !) - ƒ 484-5-0 - request fol. 19.
Generaliteits Rekenkamer - fol. 185.
R 10 fol. 52vo 01-04-1686
- Hendrick Gijsberts van den Bleeck - en 
- Antonis Dielis Ceelen - verklaren ter instantie van Philips Goorts, gewezen
voerman in dienst der Verenigde Nederlanden.
Dat deze heeft gevaren, met zijn kar en twee paarden, ten dienste van het land 
in het leger van de Prince van Orangien van 15 maar 1677 tot 8 nov. 1677 - 
blijkende bij nevenstaand "memorike".
De tweede attestant weet dit, omdat hij daarbij present was toen de Generael
Wagenmeester of zijn secretaris, "het memorike schreefden".
R 108 fol. 53 01-04-1686
- Hendrick Gijsberts van den Bleeck - en 
- Antonis Dielis Ceelen - verklaren ter instantie van Willem Marcelis Claessen
dat deze in 1677, met zijn kar en twee paarden, heeft gevaren in het leger van 
de Prince van Orangien ten dienste van de Heer Bruynesteen, med. dr.
R 9 fol. 110ev. 03-04-1686
- Jan Frans Coolen, aanlegger - contra - Frans Jan Pollen, gedaagde.
- Sr. Margrieta Timmermans, moeder van het Convent van Ommel en Sr. Anna van 
  Aelst, procuratesse van het Convent, aanleggers - contra - Jan Peeters van 

Rest, gedaagde.
- Hendrick Schenckus, gewezen molenaar, te Vlierden, aanlegger - contra -
  Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde.
  Aanlegger heeft op 12-6-1675 aan IJke - weduwe Joost Laurenssen een kwanti-
  teit rogge en boekweit verkocht.
  Hij heeft hierop nog te ontvangen  9 gulden.    
- De weduwe Frans Leenders, aanlegger - contra - Jacob Bernaerts, gedaagde.
- Thomas Smits, te Deurne - namens zijn moeder Anna - weduwe Aert Teunis van 
  Ebben, aanlegger - contra - Peeter Fransen Philipsen, Bruysten Joosten en 

    Jan Laurenssen, gedaagden.
R 145 07-04-1686
Joost Roefs en Antonis Fransen, gewezen borgemeesters, laten op 8 april 1686,
de "meubelen", met de dood van Peeter Peeter Goorts achtergelaten, verkopen.
Dit om de "dorpslasten" daaraan te verhalen.
De opbrengst heeft bedragen: ƒ 82-16-4
De uitgaven hebben bedragen: ƒ 93-19-0.

56



R 108 fol. 53vo 09-04-1686

Bartholomeus Peeters en Jacob Jan Coolen stellen zich met - ƒ 150,- borg
voor Cornelia Willems - g.m. Jan Peeter Meeussen.
Cornelia is geboren te Hilvarenbeeck.
E.e.a. indien zij tot armoe kwam te vervallen.
R 86 fol. 10 11-04-1686          
Cornelis Jan Duyssen verkoopt aan Jan Vreynssen den ouden - voor de helft - en
aan Jan Antonis Lamberts, als momboir over Feyke Joost Laurenssen - voor de 
andere helft:
- land/groes de Engelbeemde - Nieuwe Erve 2 l.

1. Jan Antonis Lamberts
2. Jan Vreynssen den ouden
3. het Convent van Ommel
4. de gemeente

Verponding: 6 stuiver/jr.
Als Feyke, mondig geworden, niet tevreden is over de koop zal Jan Vreynssen 
deze van haar overnemen.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 86 fol. 10vo 11-04-1686
Anthonis Jan Canters verkoopt aan Jan Vreynssen den ouden:
- groes den hooyhorst int Swartbroeck

1. Jan Antonis Tielens      
2. de koper
3. de Loop
4. Jan Peeter Canters

Verponding: 6 stuiver/jr Koopsom: ƒ 55,-.
R 86 fol. 11 11-04-1686

Anthonis Jan Canters is schuldig aan Jan Vreynssen den ouden - ƒ 100,- α 5%.
R 108 fol. 54 13-04-1686

Aelbert Peeters stelt zich met - ƒ 150,- borg t.b.v. Elisabet - g.m. Jan 
Joosten Coopman.
Zij is geboren te Beeck bij Aerle en woont nu sinds enige tjd hier.
E.e.a. indien zij tot armoe kwam te vervallen.
R 86 fol. 1 25-04-1686
Jelis Joosten van Weerdt is jaarlijks geleden aan Huybert Caars, coopman, te
Eyndhoven, een erfrente van - ƒ 100,- α 5╜%.
Flyps Fransen Philipsen, schepen, neemt deze t.b.v. Asten over.
R 108 fol. 54vo 25-04-1686

Frans Maes Berckers stelt zich met - ƒ 150,- borg voor Antonis Hendricx, gebo-
ren te Baeckel, wonende alhier.
E.e.a. indien hij tot armoe kwam te vervallen.
R 108 fol. 55 26-04-1686
Frans  Mathijssen  de  Groodt  en  Marcellus  Martens,  gewezen  pachters  van  de 
Braselse of Wijtflietse tienden - in eigendom van Jacob Jansen van Emmen -
en na diens dood ook nog verscheidene jaren in pacht gehad.
Zij verklaren dat zij "verscheyde jaeren herwaerts" de goederen hebben gele-
verd aan Frans Janssen van Emmen, broeder van Jacob.
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R 86 fol. 11vo 01-05-1686
Thomas Jan Canters verkoopt aan Thomas Huybers:
- groes de Steegen 1╜ l.

1. de koper
 2-4. 't Geefhuys te 's Bosch

3. Huybert Jan Tielen
Verponding: 15 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 129,-.
R 86 fol. 12 01-05-1686       
Jan Frans Verrijt verkoopt aan Antonis Peeter Canters en Hendrick Peeter Bol-
len:
- groes de Vloet 2 l.

1. Goortie Jansen de molder
2. Nicolaes Marten Rutten
3. de Aa
4. de gemeente

Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 125,-
R 86 fol. 12vo 04-05-1686
Abraham Jan Michiels verkoopt aan Huybert Abrahams, zijn zoon:
- huiske en hof - in het Dorp 1 cops.

 1-4. de straat
2. Aert Jansen e.a. 
3. Jan Martens

 Koopsom: ƒ 100,-.
R 9 fol. 119 08-05-1686
Van hun eed als schepenen zijn ontslagen: Peeter van der Lith,
              - Peeter Reynders,

              - Marcellus Martens - en
       - Antony Canters.

Als viermannen zijn ontslagen: Andries Martens,
   - Hendrick Canters,
   - Jan Frans Colen, 
   - Marten Antonis.

Als peelmeesters zijn ontslagen: Joost Dircx Verberne,
     - Jan Dirck Teeuwens.

58



R 108 fol. 55vo 13-05-1686
Certificaat voor - Petronella, dr Johan Everts - en Maria Jan Matijssen van 
de Cruys - geboren alhier.
R 144 13-05-1686
Het Corpus van Asten verkoopt "opgaand eyckehout" staande aan het Rouwven in
den Ommelsebosch.
Totaal 41 bomen in 12 "kopen" - opbrengst: ƒ 30,-.
R 9 fol. 115ev. 15-05-1686
- Willemke - weduwe Paulus Dircx, aanlegger - contra - Jan Frans Colen, ged.
- Jan Aerts, winckelier, te Ommel, aanlegger - contra - Cornelis Jan Duyssen,

gedaagde.
  Betaling van 7 gl. 2 st. wegens gehaalde winkelwaren.
- Marcelis Martens bezit een constitutiebrief - d.d. 3-8-1640.
R 9 fol. 120 10-06-1686
Als schepenen zijn aangesteld: Hendrick Antony Canters,

   - Marcellus Martens
   - Jan Hendrick Ceelen,
   - Gijsbert Hendricx.

Schepenen waren reeds: Frans Mathijssen de Groodt.
           - Huybert Jan Tielen,
           - Antony Josephs.

Als viermannen zijn aangesteld: Marten Antonis,
    - Philips Dircx,
    - Willem Leenders,
    - Daniel Antonis Lomans.

Tot peelmeesters zijn aangesteld: Jan Dircx,
      - Joost Jan Beckers.

R 08 fol. 56 15-05-1686
- Hendrick Wilbordts Vervordeldonck - en
- Elske - weduwe Jan Wilbordts Vervordeldonck "waren eyssende" van Joost Dircx 
Verbernen - ƒ 115,- wegens geleende penningen en de intrest.
Joost is opgelegd de voors. som te betalen.
Ze hebben nu een akkoord gemaakt waarbij Joost overdraagt:
- zijn "bruyn meeriepeert",
  twee "leege beestiens" - en
  drie melkkoeien.
Waarmee de voors. obligatie is voldaan.
R 86 fol. 12vo 18-05-1686
Hermanus Volders verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck, zijn zwager:
- land/groes de Rootsestraat 2╜ l.

1. de Roostestraet
2. Faes Lamberts Kerckels
3. de weg
4. Jan Hoefnagel Koopsom: ƒ 45,-.

R 108 fol. 56vo 27-05-1686
Jan Goort Slegers, fugitive, heeft alhier in eigendom:
- land te Ostappen 7 cops.

   1. Mr. Antony Canters
   2. Marcelis Jansen
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- groes teynde aengelegen 5 cops.
1. Mr. Antony Canters
2. Marcelis Jansen

Van welke voors. goederen Hendrick Thomas - g.m. Jenneke - weduwe Goort Gevers
[het wederdeel] heeft verkocht aan Philips Geerits - d.d. 21-2-1686 - voor 
ƒ 75,-.
Verder heeft Jenneke, moeder van Jan, fugitive, verklaart, op 17-5-1686, dat 
Jan alnog in eigendom had - ƒ 100,-, van zijn broeders en zusters, onder con-
ditie dat "hij deselve soude mogen genieten als soo wanneer den selven tot 
staet quamen".
Jan heeft hier enige penningen van gehad "tot het leeren van sijn ambacht".
R 108 fol. 57vo 01-06-1686
- Sr. Antony Canters, 75 jaar, - en
- Jacob van de Cruys, 43 jaar - verklaren te instantie van Everard de Doerne,
Heer van Asten, dat de Laerbroecxe tiende heeft toebehoort aan de Heer van 
Asten.
Dat deze tiende, met de "smale" tiende te Asten, bij belening, door de Heer van
Asten zijn verkocht aan Antony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys, resp.
de eerste attestant en wijlen de vader van de tweede attestant - schepenen
's Bosch - d.d. 20-7-1655.
"Sijnde deselve tiende" leenroerig aan Leenhof en Huis van Asten.
De tiende is vier achtereenvolgende jaren in belening gebruikt - voor een som 
van - ƒ 6000,-.
Na deze vier jaar heeft de eerste attestant nog - ƒ 2000,- betaald aan de Heer 
van Asten en daardoor de Laarbroeckse tiende en de "smale" tiende aangekocht
samen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys.
De tweede attestant beaamt e.e.a. 
Ca. vier jaar geleden heeft Antony Canters, zijn helft van de voorn. tienden
verpacht voor vijf jaar aan Jan Goort Hoefnagel, molder, alhier, voor -
ƒ 110,-/jr en waarvan deze dus de jaren 1683 t/m '85 de oogst heeft genoten
en nog te genieten 1686 en '87.
"Eyndelijck verclaert den eerste deponent, dat doentertijt als hij de voors. 
tiende in eygendom cochte, dat hij sijne penningen heel wel beleght hadde, dat
hij noyt nochte nimmermeer met gedachten soude connen wenschen sijne pennin-
gen beeter connen beleght gehadt te hebben".
De tweede deponent verklaart nog - dat de andere helft van de tienden - door
zijn vader en zijn erfgenamen altijd zijn "opgevaeren en gebruyckt" zonder
deze ooit verpacht te hebben.
R 108 fol. 58vo 01-06-1686
Everard de Doerne, Heer van Asten - en Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van
Asten - geven procuratie aan D.Feyt, richter des Ampts Oldebroeck, om namens 
hen de verkoping te doen van:
- drie aaneen gelegen "erven" te Oldenbroeck.
De goederen zijn hen aangestorven vanwege Wolfganck Christoffel Baron de Boe-
cop, Heer van [Birggleco].
R 108 fol 59vo      16-06-1686
Everard de Doerne, Heer van Asten - en Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van 
Asten - stemmen in met het contract dat Henrick Canters, president schepen,
op 29-5-1686, te Aldebroeck heeft gemaakt met Dibbols Feyt, richter des ampts
Oldebroeck - en vrouwe Eva van Ommeren, echtelieden, betreffende de verkoop
van "erfgoet" te Oldenbroeck, in de Veluwe.
De goederen zijn in pacht en bewoning bij Hendrick Reegersen.
De voors. comparanten geven mede toestemming voor Johan Bertholf van Ruyss,
Heer van Balen, hun zwager.
R 145 17-06-1686
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Marcelis Martens, evicteur, verkoopt, ter invordering van - ƒ 150,-, de goede-
ren, geweest zijnde, van Catalijn (Roefs) - weduwe Jan Antonis Pauwels, t.w.:
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan de Meulendijck 1╜ l.  

1. de gemeente
2. Leendert Colen e.a. 
3. Jan van Rut
4. de gemeente

- land ter plaaste voors. 2 l.
1. Frans Jacobs

 2-3. Jan van Ruth
4. Leendert Jan Coolen

- hooiland ter plaatse voors. 4 l.
1. Tijs Somers
2. de hoeve van Bottel
3. Handerske Wilbordts
4. de gemeente

Met het heiveld daaraan gelegen.
- hooiland op de Frunt 1 l.
- weiland ter plaatse voors. 12 l.

1. Jan van Ruth  
 2. Leendert Jan Coolen

3. de gemeente
Belast met: ƒ 8-5-0/jr aan rentmeester Hurnius.

- ƒ 4,-/jr aan de H. Geest van Asten.
"Ende verlaeten sijnde voor een somme van 500 gl. aflimerende is ingemijnt 
bij Marcellus Martens voor 150 gulden - slaat 10 slagen".
En is koper gebleven.
Marge: "Godtsgelt" ƒ 1-5-0 hetwelk Lijneke Roefs heeft ontvangen.
R 9 fol. 121 19-06-1686
Tot borgemeesters St. Jan 1686 - '87 zijn aangesteld: Antonis Peeter Jan Aerts,

  - Antonis Marcelis.
Tot setters: Jan Wilborts en Gerit Aerts.
R 108 fol. 61 24-06-1686
- Geerit Eymmerts van Loon - geass. met Eymmert van Loon, zijn vader - en 
- Handerske, dr Frans Matijssen de Groodt, haar vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Geerit Eymmerts van Loon en Margriet Frans Matijssen de Groodt zijn op 
  23-6-1686 getrouwd.
- Mocht ΘΘn van beiden komen te overlijden zonder wettige geboorten na te la-
  ten dan zal de langstlevende uit de nagelaten goederen van de overledene
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  "niet een duyt sal hebben te pretenderen" als alleen hetgene hij tot onder-
  stand van dit huwelijk heeft ingebracht.
R 108 fol. 61vo 24-06-1686

Mr. Antonis Canters den ouden stelt zich met - ƒ 300,- borg voor Keris, zoon
Mr. Antony van de Voort - en Maria Peeters Horckmans - beiden geboren te Zo-
meren.      
R 108 fol. 62 24-06-1686
Frans Matijssen de Groodt stelt zich borg voor Geerit Eymerts van Loon - indien
deze tot armoe "quame" te vervallen.
R 86 fol. 13 03-07-1686

Joost Dirx Verberne is schuldig aan het Convent van Ommel - ƒ 100,- α 5%.
R 145 10-07-1686
Marten Wilberts en Isbout Coninckx, borgemeesters, verkopen "rogge ofte schaere
soo ende gelijck de selve is geteult ende gesayt" door Hendryck van Bussel, op
Bussel.
Dit om daaraan de verschuldigde dorpslasten op hun "heffboecken" te verhalen.

Bruto opbrengst: ƒ 139-12-0.
R 108 fol. 62vo 12-07-1686  
Everard de Doirne - en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten,
verklaren "geapprobeert ende gelaudeert" te hebben het contract dat Henrick 
Canters, op 29-5-1686, te Aldenbroeck, heeft aangegaan met Dibbolt Fiets - en
zijn vrouw Eva van Ommeren, over de verkoop van "een goet" te Oldenbroeck.
Enz. enz. 
De voor. comparanten stellen als borg:
- een hoeve - aan den achtersten Heusden 300 l.
  in huur en gebruik bij Vreyns Theunis.
- een hoeve - aan de voorste Heusden 100 l.
  in huur en gebruik bij Peter Jansen.
- een hoeve - aan de Wolfsberch 100 l.
  in huur en gebruik bij Antonis Martens.
Verder al hun goederen gelegen te Asten, waarvan de waarde is ca. ƒ 16.000,-.
R 08 fol. 63 12-07-1686   fictief - ongedateerd.
Everard de Doerne, Heer van Asten - en Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van 
Asten, geven te kennen dat zij aan Dibbet Feyts - en Eva van Ommeren, zijn
vrouw verkocht hadden:
- vijf hoeven - in het ampt Oldenbroeck en Oosterwolde, in het kwartier van de
  Veluwe - koopakte: Oldenbroeck - d.d. 29-5-1686.
  En in conformite van nadere akte van koop - d.d. 5-7-1686 - te Arnhem gepas-
  seert.
Enz. enz. 
Zij hebben Hendrick Canters opdracht gegeven om namens hen, voor de dingbank
van Berlicum, kwartier van Maeslandt, tot meerder borg te stellen:
- een pachthoeve, genaamd "tot [Nuienlets]", te Berlicum.
Deze hoeve is, op 7-6-1680, geschat op - ƒ 12290-3-0. 
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R 145 20-07-1686
Het Corpus van Asten verpacht:
- huis, hof, aangelag, land en groes - te Bussel.
Geweest zijnde van wijlen Peter Gorts - om daaraan de dorpslasten te verhalen.
Het "superplus" gaat naar de naaste gerechtigden.
Pachter: Antonis Peeters - voor de lasten (?).
R 86 fol. 13vo 28-08-1686  
Het Corpus van Asten geeft toestemming aan de ingezetenen van Nederweert en
Meyel om met allerhande beesten te mogen weiden en grazen, alsook heide
"meyden" in de Peel van Asten. - Zie: R 78 - fol. 148 - 17-07-1661 - en
                                                         7-11-1663 - Meyel. 
" Van het Borghsken tot de Amstelloobergh en van daertoe aen de Sevenmeeren in
conformiteyt van de vonnissen tussen Asten, Weert en Nederweert - d.d. 
17-12-1638 - Brussel.  
Ende voorders vande schuere van Peeter van de Moosdijck linierecht op Heughter-
bosch op welcke voors. bepaelingen d'opgeworpen hoopen ende teeckenen sullen 
moeten verhoogt en verbetert worden". Enz. enz. 
Ook:  R 89 - fol. 105vo - 28-08-1706.
R 9 fol. 127ev. 11-09-1686
- Cornelis Jan Cemp, aanlegger - contra - Merike - weduwe Goossen Michiels, 

gedaagde.
  fol. 140 - betaling van 10 gl. 10 st. huur.
- Lijske, dr Matijs Vermeulen, gedefloreerde, geass. met haar vader, aanlegger 
-  - contra - Hendrick Dirck Philipsen, wettige vader van Phlips, zijn onm. 
zoon,

gedaagde.
  fol. 158 - "Actrice" verzoekt aan gedaagde, als vader van zijn onm. zoon, om
             te "gedoogen en consent te dragen" dat deze onm. zoon met haar 
             zal mogen ondertrouwen en daarna in "den houwelijcken staet te 
             worden ingesegent en bevestigt".
- Peeter Martens, namens Frenske, zijn dochter, aanlegger - contra - Marcelis

Jan Jacob Slaets, gedaagde.
- Aert Block c.s., erfgenamen van wijlen Lijske Bul - weduwe Jan Matijssen,
  aanlegger - contra - de kn en erven van Hendrick Jan Joosten, gedaagden.
- Bruysten Joost Laurenssen, aanlegger - contra - Sr. Margriet Timmermans,
                           moeder van het Convent van Ommel, gedaagde.
- Marten Wilbordt Martens c.s., borgemeesters, verzoeken vonnis om de "scaere"
  van Hendrick Goorts van Bussel executabel te wijzen.

- Mr. Antony Jan Bocx, coster, te Leendt - heeft een obligatie van - ƒ 150,-   
  twee jaar achterstand - d.d. 15-8-1678 - t.l.v. Hendrick van Bussel.
  Hij verzoekt te mogen executeren.
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R 33 - 52 11-09-1686 1/2
Jan Roeffs, aanlegger.
- contra 
Aelbert Peters, gedaagde.
"Daging" in deze zaak is van d.d. 28-2-1685.
 3. Gedaagde zou 2 gl. 2 st. verschuldigd zijn wegens "hoorngelt" over 1676.
 4. Hij was toen echter als knecht "gaende" en heeft dan geen hoornbeesten
    in huur of eigendom gehad.
 8. Het dagement aan hem gedaan was er een om een simpele en eenvoudige boer
    te intimideren.
17. Gedaagde is in die tijd geen inwoner van Asten geweest.
19. Doch de aanlegger zijn "ongefundeertheyt" zelf voelende, heeft op de
    "rolle" van 6 febr. l.l. den "cartabellich" extract uit een collecte-
    boek van hoorngeld, bieren enz. zo hij voorgeeft van Goyart van Gor-
    cum, overgegeven.
    En heeft de gedaagde terzelfder "rolle" gekwalificeert als zoon en erf-
    genaam van Peter Janssen van den Vordeldonck.
23. En alzo verzocht maar 1/3e deel van de 2 gl. 2 st. geδist.
Enz. enz.    

Extract uit de "horngelt en bierboecken" van Goyaert van Gorcum.
1668 - 1669

- Peter Janssen aen Vordeldonck heeft op 22 aug. 1669 "een 
  kleyn gebrout bier aengebrocht" ƒ 1-10-00
- Peter Janssen heeft op 6 sept. 1670 "een gebrout bier aen-
  brocht ƒ 2-10-00
Enz. enz.

11-09-1686 2/2
"Vorster, gij sult, ter instantie van Aelbert Peeters, U vervoegen bij Jan
Roefs en hem gerichtelijcken presenteren 5 st. 1 oort 1 deut" ter voldoening 
van hetgene Aelbert Peters aan het collecteboek der hoorngelden van Goyart  
van Gorcum, voor zijn 1/3e deel, voor wijlen zijn vader "mach weesen ver-
schult".
Met protestatie van kosten gedaan en verder te doen in de nog "onbeslecht han-
gende" zaak.
Naschrift: Jan Roefs heeft de ƒ 0-5-6 aangenomen - blijft echter aan zijn eis
           vasthouden.

Jan Somers, ondervorster. 
R 146 11-09-1686
De regenten van Asten verkopen twee leeg liggende percelen - geweest zijnde van 
Jan Aerts Wolfs - alias Wolfscieter - om daaraan de dorpslasten te verhalen:
- land aen de Molen

1. Faes Kerckels
            2-3-4. de gemeente

Gebruiker: Jan Hoefnagel.
Verponding: 4 stuiver/jr
Koper: Hendrick Canters (t.b.v. Jan Hoefnagel ?) ƒ 7,-.
- land op Voordeldonck - tegenover Wilbort Jansen

 1-4. de gemeente
2. kn IJke Vreynssen
3. Willem Leenders

10 jaar vrij van dorpslasten
Koper: Jan van Heughten ƒ 7,-.
- land aen de Loverbosch 2 l.

1. Andries Jansen
2. Marie Sneven
3. de Loverbosch
4. de gemeente
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- land 5 l.
Dit belast met: 13 st./jr aan de Heer van Asten.

    - 1 gl. 15 st./jr aan rentmeester Hurnius.
Opmerking: Onduidelijk is of de laatste twee percelen verkocht zijn - de 
           koper is niet vermeld.
R 86 fol. 15vo 13-09-1686
Peeter Aerts Verrijt, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Maria Hendrix, 
Josina van der Asdonck, Agnes van Geldrop, Hendrixke Wouters en Jenneke Adri-
aensen - ƒ 400,- α 4%.
R 86 fol. 16 14-09-1686
Ook: R 144 - 26-6-1686.
De gemeente Asten verkoopt aan Huybert Janssen van Maris en Jan Huybers, zijn
zoon:
- land het Ven - Ommelschen Bosch 7 l.

1. Huybert Jansen van Maris
2. 't Dijcxken e.a. 
3. Antony Josephs e.a. 
4. de gemeente    

Verponding: 3 gl./jr. Koopsom: ƒ 44,-.
Dit waren leegliggende landerijen en sufficant op te brengen de dorps- en 
landslasten.
Zij verkopen aan Jan Dielis:
- land en drieske aent Laerbroeck 5 l.
  Gekomen van Jan Andriessen.

1. Jan Jansse van Osch
2. kn Paulus Dielis  
3. Dirck Jacob Coppens
4. de gemeente

Verponding: 2 gl./jr. Koopsom: ƒ 79,-.
Zij verkopen aan Jan Leenders van Heughten:
- land aen Vordeldonck 12 l.
  Gebruiker: Peter Martens.

1. Frans Mathijssen
2. de gemeente
3. de straat
4. de koper

Verponding: 4 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 16,-.
Opmerking: In de cedulle wordt Willem L. van Heughten als koper genoemd. 
- leegliggend land tegens erve kn Wilbort Janssen

1. de gemeente
2. kn IJken Vreynssen
3. Willem Leenders
4. de gemeente

Tien jaar vrij van dorpslasten. Koopsom: ƒ 6,-
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Zij verkopen aan Antonis Dielis:
- land 3 cops.
  Gekomen van Jan Driessen

1. Jan Hansen van Osch
2. Jacob Aerts
3. Aert Aertsen
4. de weg

Koopsom: ƒ 3,-
Zij verkopen aan Jan Martens:
- land tussen de Weegen 1 l.
  Gebruiker: Willem Philipsen

          1-2-3-4. de gemeente
Verponding: 3 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 9,-
Zij verkopen aan Joost Hendrick Doensen:
- land het Hoeckackerken - ontrent de Wintmolen -
  Gekomen van Willem den Timmerman.

1 l.
1. Paulus Jansen Coopman

            2-3-4. de gemeente
Koopsom: de dorpslasten.

Zij verkopen aan Aert Aertsen:
- land ontrent de Molen 2 l. 
  Gekomen van Willem den Hoymaecker. 

1. Jan Jansen
2. Jan Hoefnagel
3. de weg
4. Peeter Goorts

Verponding: 2 stuiver/jr. Koopsom: de dorpslasten.
Zij verkopen aan Jan Goort Hoefnagel:
- land aen de Wintmolen 5 cops.

1. Faes Kerkels
            2-3-4. de gemeente

Koopsom: ƒ 5,-
R 86 fol. 19 16-09-1686
Antonis Peeters en Marcelis Antonis, namens zijn vader Antonis Marcelis, zijn
schuldig aan Matteus van Hove, coopman, te Eyndhoven - ƒ 800,- α 4╜%.
R 86 fol. 20 30-09-1686
Johan Antonis Deynen is schuldig aan Catalijn - weduwe Frans Wouters Cocx, te
Leende - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 6-5-1774 - copie gemaakt voor Wilhelmus Bruynen c.s., te Asten.
Marge: 3-6-1774 - Frans Royaarts, te Leenderstrijp, is op 7-10-1771 voldaan
                  met - ƒ 85,- door Wilhelmus Bruynen, Peter Berkers e.a.  
                  als onderpanden bezittende van Hendrik Canters. Enz. 
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R 33 - 52 01-10-1686 1/2
Joost Hendrick Bruynen, te Maerhees, aanlegger.
- contra
Hendrick Baessen - g.m. Jenneken, dr Cornelis Cornelissen - en
Matijs Jan Coolen - g.m. Handrisken, dr Cornelis Cornelissen - als erven
van Cornelis Cornelissen, gedaagden.
Betreft: Betaling van vijf achterstallige pachten van 7 gl. 10 stuiver/jaar.
o.a.:
 3. De lening is van - d.d. 8-5-1640 - schepenen Asten.
 6. Aanlegger heeft de laatste pacht ontvangen, van de stiefmoeder des gedaag-
    dens, op "Asten mercktdagh" 1683. 
 8. Dit was de pacht van 1681.
    Te goeder trouwe heeft hij echter de kwitantie gemerkt op 1683.
10. Hij heeft dit abuis ook aan gedaagden laten weten.
11. In "de haesticheyt" is het er niet van gekomen e.e.a. te herstellen.
12. Nu willen de gedaagden de gegeven kwitantie behouden.

10-12-1687 2/2
 5. Gedaagden zeggen dat zij drie pachten, of ƒ 22,50 schuldig waren.
 6. Zij hebben dan ook "liberaelijcken" aangeboden om dit te voldoen, evenals
    de voerde pacht (1687).
21. Het jaar 1683 is betaald blijkens de kwitantie.
Volgen nog een aantal akten, zonder nieuwe gezichtspunten.
R 9 fol. 133 02-10-1686
- Den drossard, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets, gedaagde.
  Aanlegger verzoekt vernieuwing van vonnis - d.d. 22-10-1681.
R 86 fol. 20vo 05-10-1686
Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Josina van der Asdonck, Maria 
Hendricx, Clara Fransen, Elske Canters en Antonia Marcelis - ƒ 300,- α 5%.
R 08 fol. 63 13-10-1686
Op 20 aug. 686 is hier te Asten komen logeren het Regiment Infanterie van
de Heer Reynst, bestaande uit tien compagniδn - α 50 personen incl. de offi-
cieren - onder commandant [Lolicluse].
Op 21 aug. 1686 zijn ze weer vertrokken.
Wij hebben het regiment twaalf karren geleverd welke in dienst zijn gebleven
tot TITTER, in de lande van Luyck, omtrent zeven uur van Asten gelegen.
R 86 fol. 21 14-10-1686
Marcelis Marten, collecteur der verponding, verkoopt, voor de lasten, aan 
Henrick va Winteroy:
- een leegstaand huis, land en hofstad - nabij de Kerk tegenover 
  de Pastorye - in het Dorp ╜ l.
  1. Elisabeth Jan Peeters

 2-3. Peeter van der Lith
4. de straat

Koopsom: ƒ 105,-
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R 9 fol 138ev. 16-10-1686
- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Peeter Peeter Slaets, gedaagde.
- Johan Creyllemans, te Nederweert, aanlegger - contra - Jenneke - weduwe 

Matijs Matijssen, gedaagde.
  Terugbetaling van 8 gulden "Weerts gelt".
  Gedaagde voert aan dat aanlegger bij haar en ten hare huize "een merckelijcke
  somme in eeten en drinken verteert heeft".
  Ook heeft zij ten dienste van aanlegger twee reizen naar Geldrop, alsmede 
  twee reizen naar Nederweert gemaakt.
- Michiel Willems, aanlegger - contra - Evert Jansen, op Vosselen, gedaagde.
  Betaling van 1 gl. 9 stuiver wegens gehaalde schoolboecken, toeback en an-
  dere waren.
- Michiel Willems, aanlegger - contra - Jan Philipsen, gedaagde.
  Betaling van ΘΘn malder of zes vat boekweit.
R 86 fol. 22 28-10-1686
Marcelis Martens, collecteur der verponding, koopt:
- de Engelbeemde 4 l.
Geweest van Cataljn - weduwe Jan Antonis Paulus.

1. erven Peeter Andries van Rut
3. de Aa
4. Peeter Tijs Willems

Koopsom: ƒ 50,-
R 86 fol. 22vo 28-10-1686
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Jan Hendrick Coolen, voor vier jaar:
- groes de Steegen 2 l.

1. kn Jan Antonis Verhindert
2. weduwe Jan van de Vorst     
3. Elske - weduwe Jan Wilborts
4. weduwe of kn Aert Jansen op de Leensel

Koopsom: ƒ 130,-
Marge: 6-11-1690 gelost.
R 86 fol. 23 28-10-1686
- Johan Laurenssen, 
- Daendel Jansen - g.m. Catalijn Laurenssen,
- Goort Daendel Lomans - g.m. Goort Laurenssen (sic !) - n
- Aert Janssen - g.m. Anneke Laurenssen.
Allen kinderen van wijlen Laurens Goorts - en Goortie Jan Geldens.
Zij verkopen aan Antonis Laurenssen, hun broeder en zwager, hun deel in:
- huis, land, groes - aan Voerdeldonck 15 l.
  en gebruikt door Goort Daendel Lomans.
Belast met: ƒ 250,- aan Joost Bruynen, te Maarheeze.

- 12 stuiver/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 gl. 15 stuiver/jr te 's Bosch - met meer andere.

Koopsom: ƒ 240,-
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R 108 fol. 64 09-11-1686
- Jan Andries Smolders Hicspoors, bruidegom - geass. met Andries Hicspoors,
  zij vader - ter eenre - en
- Freynske - weduwe Jan Hendricx Achterbosch - geass. met Joost Hendricx en
  Cornelis Peeters van Goch, haar resp. zwager en neef.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden - dan zal zij - ƒ 150,-
  ontvangen uit zijn goederen.
- Als de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden - dan zal hij uit haar 
goederen ontvangen - ƒ 250,-, zonder verder nog iets te mogen pretenderen.
- Indien enige van de v≤≤r-kinderen van de bruid - en haar eerste man - gaan
  trouwen dan zullen de voors. comparanten een zodanig "uytsetsel" geven als
  naar "hun staet" is.
- Indien uit de huwelijk kind(eren) geboren worden, zullen deze "genieten en
  proffiteren" hun rechten, zoals hier gebruikelijk is.
R 108 fol 65 16-11-1686
Hendrick Geerit Doensen - g.m. Anneke, Huybert Diepenbeecx - wonende ontrent
de Kerk.
Hendrick ziek,
Anneke "cloeck en gesont".
Zij testeren o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Huis, hof en aangelag - aan de Kerk - groot ╜ l. - en in bewoning bij hen -
  evenals al hun verdere goederen gaan naar de langstlevende om daarmee naar
  vrije keuze te mogen handelen.
R 108 fol. 66 26-11-1686
Frans Hendricx Jacobs, 26 jaar, te Haerlem, zoon van Hendrick Jacob Ber-
naerts - en Willemke Jansen van Nunen - geeft procuratie aan Goort Jansen 
van Bussel, te Lierop, om namens hem te vervolgen en te "prosequeren" de
rekening, bewijs en reliqua die Frans Jacob Bernaerts en Jan Dirck Vosch -
als momboiren van hem, constituant, en zijn zusters - van hun administratie 
hebben gedaan.
R 108 fol. 66vo 30-11-1686
Everard de Doerne - en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten,
geven procuratie aan Hendrick Canters, president schepen, om namens hen te
informeren - in het ampt van Oldenbroeck en Oosterwolde - naar de vijf ver-
kochte hoeven, aldaar.
Tevens om bij G. de Vos, rentmeester, zich te informeren of er niet meer 
goederen zijn geweest dat tot nu toe geweten zijn.
Ook of er geen particuliere percelen, behorende tot de boedel van Jr. Chris-
toffel de Boecop, in leven Heer van Birgyl, haar broeder, die afzonderlijk
zijn verkocht.
Enz. enz. 
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R 146 20-12-1686
      
Rekening, bewijs en reliqua van Jan Lamberts en Dirck Coppens - als momboiren
van de onm. kinderen van wijlen Aert Hendricx.
Ontvangsten:
- van de verkoop der "meubelen" ƒ 129-06-02
- van de "schaere" ƒ    69-05-00  

ƒ 198-11-02
Uitgave o.a.:
- aan Dirck Jacops Coppens ƒ   9-09-00
- Herman Ceelen ƒ  14-06-08
- diverse kwitanties van "dorpslasten"  ƒ              

ƒ 189-01-04
R 144 30-12-1686
Frans Matijssen de Groot verkoopt "alderhande meubelen, bestialen als ander-
sints" dit t.z.h. aan den Ommelse Bosch.

Opbrengst: ƒ 30,-.
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R 108 fol. 69 04-01-1687
Wij, schepenen van Asten, verklaren, zonder dat wij door iemand zijn "geindu-
ceert", dat - Jacob Soonnus, Ontfanger Generael van de Beden, te 's Bosch - 
de gemeente Asten t.o.v. het invorderen van de tauxten der beden "seer weynigh,
immers dat qualijck gedencken connen, met deurwaerders heeft overvallen, maer 
de voors. tauxten met alle soetigheyt, namentlijck door iterative brieven van 
aenmaeninge, is maende sulcx dat wel gemelte Heer Soonnus daermede grooten 
dienst aen onse gemeynte is doende, als verscoonende de selve van groote costen 
en van sommatie. Enz. enz.
Wij bedanken hem voor zijn goedertieren administratie, ten hoogste.
R 108 fol. 69vo 04-0-1687
Schepenen verklaren dat Tielen Marcelissen, binnen Asten geen "erfgoet" heeft
en bijgevolg daaruit geen rente van 8 gl. 10 st./jr aan Lintworm kan betalen.
R 108 fol. 69vo 08-01-1687
- Peeter Peeter Jansen, a.s. bruidegom - geass. met Peeter Jansen, zijn vader -
  ter eenre - en
- Margareta Dielis Joosten van Heughten - weduwe Hendrick Isbouts, a.s. bruid -
  geass. met Peeter Joost Dielis en Simon en Jan Isbouts, resp. broeder en 
  zwagers - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- De bruidegom brengt al zijn goederen in.
- De bruid brengt al de goederen in die zij nu bezit - onder conditie - dat 
  haar twee v≤≤r-kinderen vooraf zullen ontvangen:
  - al haar goederen aan den Dijck,
  herkomende uit het sterfhuis van Isbout Hendrick, hun grootvader en welke 
  nu gebruikt worden door hun ooms en "moetie" - maar het genoten "uytsell"
  blijft in de boedel.
- De twee v≤≤r-kinderen en kind(eren) uit dit a.s. huwelijk zullen zijn ΘΘn
  kinderen en even diep delen in de goederen op Heusden en in de bruidegoms
  goederen.
- Indien de bruidegom komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten zullen
  al zijn goederen in de boedel blijven.
- Indien de bruid komt te overlijden, zonder, uit dit huwelijk, kind(eren) na
  te laten dan zal de bruidegom - ƒ 250,- ontvangen.
R 86 fol. 25 06-01-1687
Goort Hendricx van Bussel verkoopt aan Thomas Jacobs:
- land de Steegen 2╜ l.

1. Tielen Verhindert
 2-4. Hendrick Jan Canters     

3. de pad
Belast met: ƒ 50,- aan de kinderen van der [Huegen], gewezen predikant, te 
            Eyndhoven.

Koopsom: ƒ 75,-
R 86 fol. 25 06-01-1687
Goort Paulus Hendricx verkoopt aan Thomas Jacobs:
- groes - een hofstad - in de Steegen 3 cops.

1. de koper
2. Hendrick Dielis

3. de straat
4. Maria - weduwe Jan Dielis

R 86 fol 25vo 11-01-1687
Anneken - weduwe Henrick Geerit Doensen verkoopt, uit kracht van testament,
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aan Joost Hendrick Doensen:
- stukje hof ontrent de Kerk 3 r.

1. de koper
 3-4. de straat

Koopsom: ƒ 15,-.
R 9 fol 154 14-01-1687
De kinderen en erven van Gerart Goorts van Velthoven, aanlegger - contra -
- Joost Philips Stouten - ook: Joost Coolen.
- Jan Goort Hoefnagels,
- Lijske - weduwe Aert Jan Tielen,    
- Hendrick Bernaerts - en
- Dirck Coppens - gedaagden.
Betreffende: ƒ 800,- α 6%/jr - d.d. 19-5-1652 - achterstand 4 jr.
Joost Flyps Stouten is gebruiker van de onderpanden.
Verzocht wordt het "pant te mogen steecken".
R 86 fol. 26 16-01-1687
De gemeente Asten is schuldig aan Goort Nicolaessen, te Woensel: 
- ƒ 1000,- α 3,75%.   
R 86 fol. 27vo 12-02-1687
Antony Joosten Coopman - g.m. Maria, dr Jan Jacob Slaets, uit kracht van tes-
tament, verkoopt aan Marcelis Jan Jacob Slaets, zijn zwager, zijn deel in:
- een camp op den Diesdonck 14 r.

1. de heide
2. de koper
3. kn Goort Gevers
4. de verkoper

- groes 14 r.
- land  6 r.
- land de Balleken 18 r.

1. Joost Colen
2. Bunnens

- groes 15 r.
1. Joost Colen
2. Hendrick op den OUFFERT
3. kn Goort Gevers
4. Bunnens

- groes 3 cops.
1. Joost Colen
2. Jacob Jan Slaets 
3. Bunnens
4. kn Aert Jansen

Koopsom: ƒ 27,-
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R 86 fol. 28 12-02-1687
Gijsbert Hendricx verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:

1 l. van de Heesackers geheel 4╜ l.
1. Jan Dirck Philipsen
2. Antonis Hendricx Bastiaens
3. Joost Willems
4. de verkoper

Koopsom: ƒ 50,-
Borg: Hendrick Jacobs, molder, te Ravesteyn.
R 108 fol. 70vo 05-03-1687
Het Corpus van Asten verklaart "dat in voortijden groote ende excessive cos-
ten sijn geresen in procederen tussen de inwoonderen van Asten en de ingese-
tenen van Zomeren" over de "distincte verscillen" die ontstaan zijn over de 
limieten.
Om e.e.a. in de toekomst te voorkomen en "onnutte" kosten te vermijden is tus-
sen de beide gemeenten, in 1684, een finale limietscheiding gedaan.
Door Jr. Adriaen de Borssele, Raad- en Rentmeester Generael der Domeinen van
Brabent zijn in deze veel moeite gedaan en goede resultaten bereikt - tot
genoegen van de twee gemeenten.
Wij hebben Jr. Adriaen van Borssele "welcke seer weygerigh is geweest" een 
"cleyne erkentenisse gedaan" om hem te bedanken voor de importante diensten
en alsmede voor zijn goed en wijs beleid.
R 9 fol. 169 12-03-1687
Herman Volders, aanlegger - contra -Willem Philipsen Stouten, gedaagde.  
R 86 fol. 28vo 15-03-1687
Ook: R 146 - 8-3-1687.
Joost Philips Stouten verkoopt aan Peeter Jan Baltus:
- land ontrent de Kievitshof 2 l.

1. Jan Frans Colen
2. Aert Hendricx van Deurne e.a. 
3. Dirck Antonis 
4. de straat

Verponding: 18 stuiver/jr Koopsom: ƒ 36,-
Hij verkoopt aan Bernaert Hendrix:
- groes Vrouwkesvelders 1 l.

1. Joost Jansen Beckers
2. Hendrick Bernaerts 
3. Jan Frans Colen
4. de verkoper

Verponding: 12 stuiver/jr Koopsom: ƒ 78,-
- land aan Vrouwkesvelders 2 l.  cops.

1. Hendrick Bernaerts
2. Marten Marcelis

 3-4. de verkoper
Verponding: 1 gl./jr Koopsom: ƒ 71,-
- dries te Ostaden 1╜ l.

1. Marten Marcelis Martens en Jan Hoefnagel
2. de verkoper  3. Lucas van de Loo

Verponding: 2 stuiver/jr Koopsom: ƒ 50,-
Hij verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
- land aen de Pluckumkuyl - te Ostaden 2╜ l.

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

- dries 1 l.
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- dries ten eynde aengelegen - te Ostaden ╜ l.
 1-3. de verkoper

2. Joost Berckers
Belast met: ƒ 0-06-08/jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 1-12-00/jr in de verponding. Koopsom: ƒ 93,-.
- groes het Eeusel oft Weyvelt -

aan de Keysersdijck 20 l.
1. Dirck Coppens

 2-3. Jan Frans Colen
4. de Keysersdijck

Verponding: 2 gl./jr Koopsom: ƒ 192,-
  

Hij verkoopt aan Peeter Frans Philipsen:
- land aen Vrouwkensveldekens 2╜ l.

 1-2. Marten Marcelis Martens
3. Jan Frans Colen  
4. de straat

Verponding: 1 gl./jr Koopsom: ƒ 78,-
Hij verkoopt aan Marten Marcelis Martens:
- land ontrent de Kievitshof 1 l.

1. Aert Hendrix - te Deurne
2. Dirck Anthonissen
3. Peter Jan Baltus
4. de straat

Verponding: 10 stuiver/jr Koopsom: ƒ 30,-.
R 86 fol. 30vo 15-03-1687
De regeerders van Asten verkopen aan Frans Peters van Bussel:
- erf - alwaar de schop en schuur op zijn gebouwd en zoals 
        afgepaald is 8 r.

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

Koopsom: ƒ 7,-.  
R 86 fol. 31 19-03-1687
Johan Wouters de Groodt verkoopt aan Frans Marten Geerit Doensen:
- land ontrent Abraham Jan Michiels - int Dorp 3╜ l.

1. Bruysten Fransen
2. kn Jan Baltus

 3-4. de gemeente
Zoals door verkoper, op 17-2-1684, is aangekocht van de kn Laurens Volders.
Belast met: ƒ 0-6-4/jr aan de Heer van Asten.
R 146 21-03-1687
De regenten van Asten verkopen t.l.v. Joost Dirx Verberne - de "schaere" van
de a.s. oogst - om daaraan de dorpslasten te verhalen.
- rogge - aen de padt - in den Ommelsch Bosch,
- rogge   - aent Aengeloch,
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- rogge   - aen den Boscherdijck,
- rogge   - den [Voordt]ecker. Koopsom: ƒ 54,-.
R 86 fol. 31vo 05-04-1687
Joost Philips Stouten verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
- huis, hof, hofstad - te Ostaden 4 l.

1. Jan Hoefnagel
2. de straat  

 3-4. de koper en Jan Coolen
Verponding: 1 gl. 5 st./jr Koopsom: ƒ 322,-
Hij verkoopt aan Jan Aerts en Jan Peters van Rest:
- groes op Brasel 3 l.

 1-2. Hendrick Verdijsteldonck
3. Antonis Peeters
4. Jan Hoefnagel

Verponding: 1 gl. 5 st./jr Koopsom: ƒ 145,-
Hij verkoopt aan Dirck Jacob Coppens:
- groes aent Haverlandt 2 l.

1. de koper
2. Lijsken - weduwe Aert Jan Tielen
3. Jan Hoefnagel
4. de straat

Verponding: 1 gl. 5 st./jr.
R 86 fol. 32vo 07-04-1687
Goort Peeters van Haubraecken, te Tongeren, verkoopt aan Daendel Janssen:
- huis, hof en aangelag - aan de Wolsbergh 2 l.

 1-4. Andries Hendricx
2. Antonis Hendricx
3. de straat

- land op de Wambraecken 1╜ l.
1. Frans Marcelis
2. Antonis Hendricx
3. de straat
4. de erven van Rijnshoven

- land op de Heesacker 1 l.
1. Antonis Hendricx
2. Lucas van de Loo
3. Peeter Franssen
4. Josina Hoefnagel

- land op den Haek 1 l.
1. Jan Hendricx
2. Antoniske - weduwe Michiel Peeter Colen
3. Antonis Lomans
4. Huybert Jan Tielen

- land op de Appers 1╜ l.
1. Peerke - weduwe Jan van Helmont
2. Antonis Hendricx
3. de straat
4. de koper

- land aen de pat 30 r.
1. Claes Marcelis
2. Frans Cornelis 
3. Dirck Willems
4. Antony Canters 

- land in 't Ven 1 l.
1. Antony Canters
2. Antonis Hendricx
3. de straat
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4. Flyps Thomas
- land aen de Warande 7 cops.

1. Antonis Hendricx
2. Grinsven
3. de straat
4. Antonis Dielis

- groes het Cleynveltie 1╜ l.
1. Antonis Hendricx

 2-3. Flyps Fransen
4. Geerit Geerits

- groes in de Haseldonck 3 l.
1. Antonis Hendricx
2. Flipke - weduwe Margriet Wouters ??
3. Antonis Hendricx
4. de koper

- hooiveld in de Haseldonck 3 l.
1. Antonis Hendricx

 2-4. Joost Dielis
3. de Aa

Belast met: 2 gl./jr aan Josina - weduwe Joost Hoefnagel.
- 1 gl. 10 st./jr aan rentmeester Hurnius.
- 16 st. 8 penn./jr aan de Heer van Asten.
- 12 st. 8 penn./jr aan de Kerk van Asten.
- "Den servituyt van den Eynde te hangen bij Jan Somers".

Koopsom: ƒ 400,-.
R 9 fol. 180ev. 30-04-1687
Mr. Johan Baptista Bunnens, aanlegger - contra - P. van der Lith, Frans Matijs-
sen de Groodt, Peeter Reynders, Andries Martens, Jan Antonis, Jan Frans Colen,
Hendrick Andriessen en Jan Roefs - als representanten van Goort van Gorcum,
gedaagden.
- fol. 232 - 25-6-1688 - Juffr. Catarina van der Weerden - weduwe Johan Bun-
                         nens - als erfgenaam "mobilair" verzoekt het vonnis 
                         van 11-6-1687 te renoveren - en de weduwe Andries 
Martens toe te voegen i.v.m. het overlijden van An-

  dries Martens.
- Jan Somers, aanlegger - contra - Jan Antonis Lomans, gedaagde.
  Aanlegger vraagt betaling van 9 gl. 4 st. wegens salaris en geleverde sloten
  en sleutels.
R 33 - 52 30-04-1687
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te ver-
horen:
- Cornelis Cemp, 65 jaar,
- Matijs Colen, 40 jaar,
- Jan Jansen van Rut, 37 jaar.
onder ander over:
2. Of, zij deponenten, op maandag, 28 dezer, "niet sijn comen gaen van Someren
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   naer Asten met de persoonen van Joost Roeffs en Jan Roeffs" ?
2. 1 en 2 - verklaren - ja.
        3 - weet hier niet van.    
3. Of zij niet hebben gehoord dat Joost en Jan Roeffs niet "kijvende" waren
   en den een den ander niet uitmaakte voor "schelm, lieger en meer andere
   injureuse woorden" ? 
3. 1 - heeft geen redenen gehoord.
   2 - verklaart dat het zo is.
   3 - weet van niets.
4. Of zij niet gezien hebben, dat na dit "kijven" Joost, met de stok, die hij
   in zijn hand had, Jan verscheidene malen heeft geslagen ?
4. 1 - ja.
   2 - weet niets.
   3 - ja. 
5. Of zij niet hebben gezien, dat nadat Joost - Jan had geslagen van "den 
   Dijck" af op het veld van Peer Jannis sprong ?
5. 1 - ja - doch niet wetende wiens veld het was.
   2 - ja - in het veld van Canters.
   3 - ja - in het veld van Peer Jannis
   Enz. enz.
   Jan is Joost gevolgd "hebbende een bloot mes in sijn handt", in de buurt
   van Joost komende, heeft deze weer verscheidene "reysen" met zijn stok naar
   Jan geslagen zodat deze "ter eerde stiet".
   Jan "stiet of sneyde" daarop met zijn mes naar Joost, zodat deze "in sijn
   aensicht bloeyde".
R 108 fol. 72 01-05-1687
Joost Jan Beckers - g.m. Anneke Dirck Fransen - in het Dorp. 
Joost "cloeck en gesont".
Anneke "sieck te bedde".
Zij testeren.
- Alle voorgaande "maeckselen", zo die bevonden mochten worden, vervallen.
- Al hun goederen - huis, land, groes, renten, obligaties, "soo meubelen,
  haeffelijck als erfhaeffelijck, gereet ende ongereet" al hetgene hun eigedom 
is komt aan de langstlevende van hen beiden om gebruikt en bezeten te worden.
  En dat in geval de langstlevende van hen beiden tot "noodruft en onderhout
  des lichaems" vrijelijk enige goederen zal mogen verkopen.
- Na hun beider dood zullen de overblijvende goederen "devolveren":
  - de ene helft - aan de naaste vrienden van de testateur, doch indien hij 
langer zal leven dan de testatrice, wil hij de vrije beschikking daarover
    hebben.
  - indien de testatrice langstlevende is wil zij vrij kunnen disponeren over 
haar helft.   
R 144 05-05-1687
Rekening, bewijs en reliqua - van Frans Jacob Bernaerts en Jan Dircx - als
momboiren van de onm. kinderen van Hendrick Jacob Bernaerts - en Willemke, dr
Jan Janssen van Nunen.
Ontvangsten:
- Verkoop, op 25-2-1675, van een huiske - in het Dorp 
  Koopsom: ƒ 75,- + 6 slagen.
  Waarvan de onm. kinderen en de weduwe Hendrick Scepers
  ieder de helft ontvangen ƒ  40-10-00
- De verkochte goederen, te Zomeren, aan Heer Baeckervelt.
  De kinderen komt hiervan toe ƒ 137-00-00
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  "In dese somme heeft genooten ende geproffiteert Goort
  Janssen van Bussel - ƒ 91,50 en die welcke bij den selven 
  moeten verantwoort worden t.b.v. de onm. kinderen".
- De rendanten hebben te Zomeren "op laeten timmeren" het
  huis waar Jan Dirck Vosch in woont               

ƒ 177-10-00
Uitgaven:
- Aan Goort Janssen van Bussel, stiefvader van de onm.
  kinderen ƒ  91-10-00
- Belastingen etc. ƒ    35-18-10  

ƒ 127-08-10

Meer ontvangen   ƒ  50-01-06.
R 108 fol. 72vo 08-05-1687
- Antony Canters den ouden, 76 jaar, - en
- Frans Matijssen de Groodt, 77 jaar - verklaren dat zij gekend hebben den
Eerw. Heer Antonius Mennens, gewezen pastoor, te Swamen - en diens afkomst 
voor een groot deel.
Verder dat Antony, zn Jan Antonis Deynen, hier schoolgaande en ondertussen
"ledigh tijt is hebbende" zijn ambacht te leren, geboren is te Asten, uit
eerlijke ouders, die bloedverwant zijn van Heer Antonius Mennens - in die
zin dat de voors. Antonis, zn Jan Antonis Deynens overgrootmoeder "latine
ab avia" was de wettige zuster van de vader van de Heer Antonis Mennens,
fundateur.
E.e.a. is de gelijke graad als Martinus Backers, gewezen student, te Ruere-
munde.
Attestanten verklaren verder dat zij de overgrootmoeder, met name Aleke - en
de uit haar voortgekomen "descenderende" kinderen tot de voors. Antonis, zn
Jan Antonis Deynen toe, altijd hebben gekend en daarvan nog goede memorie 
hebben.   
R 86 fol 33vo 10-05-1687
Antony Joosten de Coopman is schuldig aan Jan Aert Jansen, zijn zwager:
- ƒ 100,- α 4%.
R 86 fol. 33vo 20-05-1687
Peeter Reynder Colen is schuldig aan Adriaen Amants de Lauwere, oud president
en coopman, te Geldrop - ƒ 800,- α 5%.
Marge: 13-12-1713 - gelost aan Amand de Laure.
R 108 fol. 73 24-05-1687
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft procuratie aan Hendrick Canters om
te Oldenbroeck, in de Veluwe, "in de minne of met recht" te liquideren met 
Gerard de Vosch - de administratie die deze heeft gedaan voor hem, constituant.
R 108 fol. 73vo 26-05-1687
Frans Matijssen de Groodt en Willem Leenders van Heughten, oud borgemeester,
verklaren dat zij present zijn geweest toen Joost Dirx Verbernen verzocht aan
Antony Josephs Verdijsseldonck, om zijn "schaare" op den akker staande, te ver-
kopen en uit de opbrengst daarvan de borgemeesters te betalen.
Antony Josephs Verdeuseldonck heeft dan de "scaere" laten veilen.
R 86 fol. 34vo 05-06-1687
Isbout Conincx is schuldig aan Hendrick Dircx van Dael, verwer en coopman, te
Eyndhoven - ƒ 200,- α 5%.
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Marge: Op 5-3-1730 is deze obligatie getransporteert aan Michiel van de Cruys
       en gecaseert.
R 9 fol. 188 06-06-1687
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Jenneke - weduwe Hendrick Dirck Flip-

sen, gedaagde.
  Wijlen gedaagdes man is bij vonnis, 12-1-1684, en 30-5-1685 veroordeeld tot
  betaling van ƒ 262-19-00.
  Er mogen geen goederen meer uit de boedel worden "verduystert, verdonckert
  ofte andersints verstompelt worden om uyt de executie te connen dirigeren".
  Gedaagde is erfgenaam "mobilair".
R 9 fol 195 13-06-1687
Thomas Geloffs is aangesteld als vorster van Asten.
R 86 fol. 35 16-06-1687

Dirk Jan Dircx is schuldig aan Wouter van Asten, te Leende - ƒ 150,- α 5%.
Marge: 31-1-1746 is getoond de obligatie met twee onderstaande qts getekend 
       door Anthony van den Biesen en door de vrouw van Wouter Jan Maes.
       Gedateerd resp. 13-5-1740 en 15-5-1741 en waaruit blijkt dat deze vol-
       daan zijn.       
R 9 fol. 195 21-06-1687
Antonis van Ruth is aangesteld als (geleerde) borgemeester St. Jan 1687 -'88.
Thomas Jacobs - als ongeleerde.
Antonis Vreynssen is aangesteld tot (geleerde) setter. 
Jan van Helmont - als ongeleerde.
R 108 fol 74vo 21-06-1687
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft procuratie aan:
- Nicolaes de Bruyn, schout, te Opijnen - en
- Bernt en Cornelis Geritsen Otten, naburen, aldaar - om namens hem, constitu-
ant, te verschijnen voor "twee heymraeden van den dijckstoel van Tielrewaert".
"Ende aldaer acte ten dijcksignatie onder expresse presentatie ende voorbehou-
dens, hem Heere comparants recht, naer rechten en dijckrechten hem eenigsints
competerende te passeren. Inhoudende dat sijn Hoog Ed. de dijcken tot de heer-
lijckheyt en goederen van den huysse Opijnen gehoorende, omme de quade directie 
en geen opsicht van het maeken van de selvige dijcken".
E.e.a. als ge∩ntresseerde crediteur tot conservatie der welstand der voors.
heerlijkheid. 
Enz. enz. 
R 9 fol 197ev. 25-06-1687
- Jacob van de Cruys, aanlegger - contra - Jan Joost Roefs, gedaagde.
  Gedaagde wordt aangesproken op een som van - ƒ 104,10.
  Hij vraagt om overlegging van een specificatie of extract uit het "manueel
  ofte schultboeck" met dag en datum.
- Antonis Peeter Canters en Hendrick Bollen n.u. als erfgenamen van wijlen 
  Peeter Jan Canters, hun vader, bezitten een obligatie - d.d. 31-3-1656 -
  t.l.v. Jan Fransen Verrijt - ƒ 15,-/jr.
  Zij willen deze executabel stellen.
R 108 fol 75 26-06-1687
- Philips Frans Philipsen,
- Peeter Frans Philipsen,
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- Joost Dielis van Heughten - g.m. Joostie, dr Frans Philipsen,
- Antonis Frans Philipsen - en
- Frans Marcelissen Claessen - g.m. Engeltie, dr Frans Philipsen.
Allen kinderen van wijlen Frans Philipsen - en Elisabet Joosten van Weert.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Philip
- land aent Ven 2╜ l.

1. Antonis Fransen - deler
2. Frans Cornelissen 
3. de straat
4. Peeter Fransen - deler

- land den Osacker 5 cops.
1. Antonis Fransen - deler
2. de H. Geest van Asten
3. de straat
4. Frans Cornelissen

- de helft van de Groenacker geheel 2╜ l.
1. Dirck Willems
2. de wederdeler
3. Frans Cornelissen
4. Antonis Lomans

- groes den Heeckelaer - int Lielder 2 l.
1. Daendel van Breey
2. Hendrick Cornelis
3. weduwe Andries Thomas
4. Andries Janssen

- dries ter plaatse voors. geheel 2╜ l.
1. kn Peeter Lenssen
2. Antonis Fransen - deler
3. Jan Somers
4. Jan Swagers

- de helft van een groesveld - de Haseldonck geheel 6 l.
1. kn Peeter Lenssen 
2. Antonis Fransen - deler
3. Philips Fransen - deler
4. Joost Dielis - deler

2e lot: Peeter
- de nieuwe Camp - aen de Waterstraet 3 l.

1. weduwe Andries Thomas
            2-3-4. de straat

- land den Heesacker 2╜ l.
 1-3. Philips Fransen - deler

2. Antonis van Ruth e.a. 
4. Luycas van der Loo

- land den Doorenbosch ╜ l.
1. Goort Goorts van Bussel
2. de straat
3. Flips Fransen - deler

- het Hofke 9 r.
 1-3. Jan Hoefnagel

2. Dirck Willems   
4. de pad

- groes in de Haseldonck
1. weduwe Wouter Geven

 2-4. Flips Fransen - deler
3. de cleyne Aa

- groes in de Haseldonck 1╜ l.
1. Jan Hendricx
2. Joost Dielis - deler
3. de Aa
4. Joost Jan Beckers

- dries bij Jan van Helmont ╜ l.
1. Jan van Helmont
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2. Frans Cornelis
3. de straat
4. de pad

- dries bij Antony Canters 1 cops.
1. Frans Cornelis
2. Antony Canters
3. de straat

3e lot: Joost Dielis
- land in de Looverbosch 2 l.

1. Flips Dircx
2. kn Peeter Jannis

 3-4. de straat
- de helft van de Groenacker

1. Frans Marcelissen
2. den Rouwven
3. Joost Dielis - verkrijger
4. de delers

- de helft van een groesveld - aen de cleyne Aa 8 l.
1. de delers
2. weduwe Andries Thomas
3. de cleyne Aa
4. Flips Fransen - deler

4e lot: Antonis
- huis, hof, aangelag en schuur - in de Wolsberch 

1. de delers
 2-4. de straat

3. Antonis Lomans
- de helft van een akker - aent Ven geheel 5 l.

1. Goort van Bussel
2. de delers
3. de straat
4. Peeter Fransen - deler

- land 2 l.
 1-3. Claes Marcelis

2. Flips Thomas
3. kn Peeter Lenssen

- de helft van een akker geheel 1 l.
1. weduwe Andries Thomas
2. de delers
3. Jan Jansen van Helmont
4. Philips Thomas
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- land 5 cops.
            1-2-3. Philips Fransen - deler

4. de straat
- de helft van een akker geheel 2╜ l.

1. de delers
 2-3. weduwe Wouter Geven  

4. Frans Marcelissen - deler
- de helft van     den Hoogendries - int Lielder

1. de delers
 2-4. Jan Somers

3. Jan Swagers
- groes int Lielder 2 l.

1. Dielis Joosten van Weert
2. Lijn Punders
3. weduwe Frans Joosten
4. de straat

- de helft van een groesveld - in de Haseldonck geheel 6 l.
            1-2-3. Flips Fransen - deler

4. de straat
Belast met: ƒ 2-00-00/jr aan den Armen alhier.

- ƒ 0-02-08/jr aan de Kerk alhier.
- ƒ 0-07-08/jr aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 5-00-00/jr aan het Convent van Ommel.

5e lot: Frans Marcelissen
- de helft van het lege huis - in de Wolsberch - met den hof

1. Michiel Valis
2. de delers
3. Antonis Lomans
4. de straat

- de helft van een akker geheel 6 l.
1. Daendel Jansen

 2-3. de delers
4. Flips Fransen - deler

- land 2 l.
1. Frans Cornelis

 2-3. weduwe Andries Thomas
4. Antonis Fransen - deler

- de helft van een akker geheel 1 l.
1. Frans Cornelis
2. de delers
3. Jan Jansen van Helmont
4. Flips Thomas

- de helft van een groesveld - in de Haseldonck geheel 8 l.
 1-3. Flips Fransen - deler

2. Joost Dielis - deler
4. de Aa

- groes 1╜ l.
1. Frans Cornelis

 2-3. weduwe Andries Thomas
4. de Aa

Belast met: ƒ 4-00-00/jr aan het Convent van Ommel.
- ƒ 100,- aan [Gerit Aerts].

Marge: "Item alnoch een rente van 3 gl./jr te vergelden bij Frans Lamberts,
       uytwijsens de brief".
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R 86 fol. 35vo 30-06-1687 

Marcellus Martens, uit kracht van een erfbrief van - ƒ 150 - d.d. 30-4-1640 - 
t.b.v. Antonis Teunis Verhindert en op 6-2-1653 verkocht aan Marten Ceel Mar-
tens, vader van de verkoper - en staande t..v. de goederen Roef Joosten.
- huis, hof, aangelag en landerijen - aen de Meulendijck 13 l.

 1-4. de gemeente
2. Leendert Jan Colen e.a. 
3. Jan van Rut

- land ter plaatse voors. 2 l.
1. Frans Jacobs

 2-3. Jan van Ruth
4. Leendert Jan Colen

- hooiland ter plaatse voors. 4 l.
1. Matijs Fransen
2. de hove te Bottel
3. Handerske Wilbordts
4. de gemeente en het heyvelt daaraan

- hooiland op den A-cant 1 l.
- weiland ter plaatse voors. 12 l.

1. Jan van Rut
2. Leendert Jan Colen
3. de gemeente

Belast met: ƒ 8-05-00/jr aan rentmeester Hurnius.
- ƒ 4-00-00/jr aan de H. Geest van Asten.

Opmerking: Ik begrijp uit e.e.a. dat Marcellus Martens deze goederen zelf 
           heeft gekocht voor - ƒ 155,- (G.S.).
R 86 fol. 37 02-07-1687
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Jan Peeters van Luytelaer, te Maar-
heeze - ƒ 1000,- α 4%.
R 108 fol. 78 13-08-1685
Anneke Huybert Diepenbeecx - weduwe Hendrick Geerit Doensen, ziek, testeert.
Zij wijzigt het testament - d.d. 16-11-1686 - schepenen Asten.
Het is nu zo dat zij testatrice bij haar man, Hendrick Gerit Doensen heeft
verwekt [vijf/acht] kinderen m.n.:
- Anneken, Maria, Huybert, Jenneke, Elisabet, Handerske, Gerit.
Hiervan zijn overleden:
- Anneke, Jenneke, Elisabet en Handerske.
Hiervan is Anneke - g.m. Goort den Booy - waarbij ΘΘn dochterje m.n. Elisabet.  
Daarna is zij - g.m. Peeter Paulus en ook daarvan heeft zij ΘΘn dochtertje m.n
Maria - deze is onlangs overleden.
Nu zal, Elisabet, dr Goort den Booy komen in de plaats van haar moeder Anneke
"sonder dat Peeter Paulus ietwes dienaengaende sal mogen pretenderen" op
testamentrices achter te laten goederen, hem van alle goederen "excluderende".
Testatrice wil verder, dat Jenneke, dr Tijs Colen - en Elisabet, dr Hendrick
Geerit Doensen, zal "succederen" in plaats van haar moeder.  
Zij testatrice maakt tot haar enige universele erfgenamen:
- Huybert Geerit Doensen,
- Maria Geerit Doensen,
- Gerrit Hendrick Doensen - haar kinderen.
Alsmede:
- Elisabet, dr Goort den Booy - en
- Jenneke, dr Tijs Colen - haar twee kindskinderen.
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Met "expresse exclusie" van Peeter Paulus.
R 9 fol. 207 24-08-1687
Alegonda, de vrouw van Antonis Lomans heeft de eed gedaan - dat gedurende 
de tijd dat Antonis, haar man "sieckelijck te bedde was liggende van soo-
danige quetsure als denselven op sijn hooft en aen sijn lichaem ontfange
hadde" niemand van zijn broeders of zusters tot haar is gekomen "om vergif-
fenisse comen vesoecken ofte bidden over soodanige quetsure als Antonis, haar
man, aen sijn lichaeme hadde ontfangen".
R 9 fol 207ev. 28-08-1687
- Goort Peeter Lomans is aangesteld als momboir over Alegonda, de weduwe - en 
  de onmondige kinderen van wijlen Antonis Peeter Lomans - en Alegonda, dr 
  Marcelis Claessen.
-  Philips  Dirck  Philipsen  en  Hendrick  Cornelis  hebben  hun  eed  gedaan  als 
momboiren over de drie onm. kinderen van wijlen Jan Dirck Philipsen - en 
  Anneke, dr Jan Laurenssen. 
  - fol. 251 - 10-12-1687 - Zij verzoeken vonnis op de verkoopcedulle der 

     meubelen.
R 9 fol. 212ev. 10-09-1687
- Maria - weduwe Goossen Michiels, aanlegger - contra - Jan Joost Roefs, ged.
  Aanlegger verklaart dat gedaagde - een stuk hooiland uit de Pastoryebeempt
  van haar heeft gekocht en haar daarvan - ƒ 7-10-0/jr verschuldigd is.
  Alhoewel zij "een onnoosel en desolate weduwe, sijnde oock met een blinde
  dochter belast, kan zij niet tot voldoening geraken.
- Lijneke - weduwe Jan Roefs, aanlegger - contra - Willem Jacob Hendrick Ber-
  naerts, gedaagde.
- De drossard, aanlegger - contra - Antonis Freyns Antonissen, gedaagde.
- Idem  contra - Aert Aertsen, gedaagde.
- Dirck Jacob Coppens, aanlegger - contra - Jan Peeter Coolen, gedaagde. 
  Aanlegger wil betaling van - ƒ 4-10-00 als restant huur van een groesveld.
- Josina - weduwe Joost Hoefnagel, aanlegger - contra - Frans Cornelis, ged.
- Josina - weduwe Joost Hoefnagel, aanlegger - contra - Antoniske - weduwe

Michiel Peeter Coolen, ged.
- Den drossard heeft in het college van schepenen gevraagd - wie kennis,
  wetenschap of permissie had gegeven aan NN., molder, te Helmont "nopende
  seeckere besteeden van seecker bastaart kint ten huyse van Antonius Freyns-
  sen" dit in conformite van het 87e art. van het echtreglement.
  GΘΘn der schepenen had enige kennis of wetenschap.     
R 144 21-09-1687
De kinderen en erven van Marcelis Claes Berckers - g.g.m. Mericken Willems
Sneevens - verkopen publiek - "verscheyde coopen, met creppen geteeckent,
eycke - en andere boomen".
-  5 eiken 2 "kopen" ƒ   9-10-00
- 67 bomen               18 "kopen"               ƒ   120-14-08  

ƒ 130-04-08.
R 86 fol 38vo 27-09-1687
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De regeerders van Asten zijn schuldig aan Jenneken - weduwe Jacob Vogel:
- ƒ 1000,- α 3╜%.          
R 9 fol. 222ev. 15-10-1687
- Jacob Jan Gobbels en Anthonis Anthonisse Bocx, H. Geestmeesters, te Leende,
  aanleggers - contra - Jan Antonis Lomans, als gebruiker van de onderpanden,

gedaagden.
  Aanleggers hebben een rentebrief - d.d. 9-2-1657 - ƒ 12,-/jr - 8 jaar achter.
  Zij krijgen geen voldoening en verzoeken te mogen "evinceren".
- Mr. Isac Sauve, chirurgijn, aanlegger - contra - Jan Frans Colen, ged.
  Gedaagde blijft onwillig een declaratie te betalen.
  Aanlegger legt ze "ter taxatie en moderatie" voor aan de bank.
- Margareta Timmermans, moeder van het Convent van Ommel, aanlegger - contra -
  Aelke - weduwe Antonis Peerke Lomans, gedaagde.
- Govert den Meuschen, coopman, te 's Bosch, aanlegger - contra -

Aelleke - weduwe Antonius Peerke Loomans,
Philips Fransen,
Willem Abraham Lomans,
Jan Philipsen en 
Hendrick Martens - gedaagden.

- Den drossard, aanlegger - contra - Peerke - weduwe Jan van Helmont, ged.
R 86 fol. 40 15-10-1687
Frans Goort van Bussel verkoopt aan Goort Goortsen Verberne:
- groes aan den Dijck 1 l.

1. de verkoper
 2-3. Jan Antonis n.u.

4. kn Marten Hendricx
- groes als voors. 1╜ l.

 1-3. de verkoper
2. Andries Martens
4. Marten Jan Teunis

Koopsom: ƒ 70,-.
R 86 fol. 40 15-10-1687
Goort Goortsen Verbernen verkoopt aan Frans van Bussel:
- groes aan den Dijck 2 l.

1. de koper
 3-4. kn Marten Hendricx

2. Andries Martens e.a. 
Koopsom: ƒ 100,-.
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R 108 fol 80 17-10-1687
- Antonis Josephs - g.m. Jenneke, dr Aert Fransen Verrijt - en
- Jacob van de Cruys - als "geδde" momboiren over de kinderen van wijlen 
  Antony van de Cruys - en Maria, dr Aert Fransen Verrijt - samen erven 
  van wijlen Peeter Aert Fransen Verrijt.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Antony Josephs      
- de helft van - de Meeracker - aan den Ommelsen bosch geheel 8 l.

1. Catarina Horckmans
2. de delers
3. Jacob van de Cruys
4. de weg

- land het Ven - met de groes daerin tot
het eerste graefke ter pl. voors. 1╜ l.

1. Mr. Antony Canters 
2. de delers
3. het Convent van Ommel
4. Antony Joseps

- land den Voortacker 5 cops.
1. Jan Fransen Verrijt

            2-3-4. Jan Aerts de Zeeger
- de helft van een akker - aan den Bosserdijck 1 l. 14 r.

1. Peeter Reynders
2. de delers
3. den Bosserdijck
4. Antony Joseps

- de helft van een akker - de Donck geheel 4 l.
1. Jan Fransen Verrijt

 2-3. de delers
4. Antony Joseps

Met recht van "wegen en drijven" voor de wederdelers.
- groes het Mortelke 5 cops 

1. Matijs Fransen
2. de delers
3. Mr. Antony Canters
4. den Dijck

- de helft van een weiveld geheel 14 l.
1. Jan Franse Verrijt
2. de delers
3. de Aa
4. Antony Joseps

- groes - de helft van - het Antonis van Rutvelt geheel 5 l.
1. Peeter Reynders
2. de delers
3. het Convent van Ommel
4. Antony Joseps

- groes het Ven
1. Jacob van de Cruys
2. Jenneke Joosten Coopman
3. de wegen
4. Antony Canters e.a. 

- de hofstad met "hoopplaetse" en de schop - voor ΘΘn jaar te gebruiken.
1. de delers
2. den dijck, aldaar
3. Wilbordt Willems Verberne
4. de weg
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- de helft van de turfvelden
- de helft van de schuur en de plaats vandien

1. erven Wilbort Stouwen
 2-4. de straat

3. Mr. Antony Canters 
- ╝e deel in huis, hof, hofstad, land en groes - de Beersdonck, te Vlierden.
  Zoals het in bewoning en gebruik is bij Matijs Lammerts
Belast met: ƒ 100,- aan Jan Bollen, te Doerne.

- ƒ 300,- aan Peeter Wouters
- ƒ 500,- aan Marie Hendricx, Josina van der Asdonck, Agnes van 

                    Geldrop, Hendrixke Wouters en Jenneke Adriaens.
2e lot: de onm. kinderen
- de helft van de Meeracker - a.d. Ommelsen bosch geheel 8 l.

1. de delers
2. de kinderen zelf

         3. Jacob van de Cruys  4. de weg
- land de Cromacker 3 l. 

1. Peeter Reynders
2. Jan Huyberts e.a. 
3. Catarina Horckmans
4. de weg

- de helft van 14 r.
1. de wederdeler
2. de kinderen zelf

 3-4. den Bosserdijck
- land/groes - de helft van - de Donck geheel 4 l.

1. kn Wilbort Stouwen
2. de wederdeler

 3-4. de kinderen zelf
- de helft van een weiveld geheel 14 l.

1. de wederdeler
 2-4. de kinderen zelf

3. de Aa
- groes - de helft van - het Antonis van Rutvelt

1. de wederdeler
 2-4. de kinderen zelf

3. het Convent
- groes den Bocht 2╜ l.

1. Mr. Antony Canters     
2. kn Wilbort Stouwen
3. den Bosserdijck
4. Jan Fransen c.s.

- de helft van de schuur en ondergrond
1. Antony Canters

- de helft van de turfvelden.
- ╝e deel in - de Beersdonck, te Vlierden, waarin de kinderen - de helft -com-
  peteren. Zoals in bewoning en gebruik bij Matijs Lammerts.
Belast met: ƒ 450,- aan Anna Gruythuysen.

- ƒ 200,- aan Antony van Stratum, te Eyndhoven.
- ƒ 100,- aan Evert - in het land van Kessel.
- ƒ 2-5-0/jr aan de H. Geest van Helmont.

R 86 fol. 40vo 18-10-1687
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Juffr. Maria van der Weerden - weduwe
NN van den Boer, coopman, te Eyndhoven - ƒ 1000,- α 3╜%.
Marge: 14-9-1724 - Peeter Borghouts, coopman, te Eyndhoven, als mede-erfgenaam 
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                   van Maria van der Weerden, is voldaan.
R 86 fol. 42vo 23-10-1687
Antonis Hendrick Bastiaens verkoopt aan Hendrick Bernaerts:
- land de Heesackers

1. Daendel Jansen
 2-4. de koper

3. Joost Teunis
Koopsom: ƒ 48,-

R 86 fol. 42vo 25-10-1687
Jan Joost Roefs heeft, in belening, overgedragen aan Jan Hendrick Bernaerts:
- land het Root 3 l.

1. Jan Hendrick Bernaerts
2. weduwe Michiel Peeter Colen e.a. 
3. de weg
4. Hendrick Aert Mennen

Beleentijd: 4 jaar. Beleensom: ƒ 75,-.
R 9 fol. 230ev. 29-10-1687
- Frans Marcelis Berckers,
- Aelleke - weduwe Antonis Peeter Loomans,
- Jan Andriessen n.u. - en
- Dirk Leenders van Heughten n.u. verzoeken vonnis op de verkoopcedulle der
  meubelen.
R 9 fol. 235 29-10-1687
- Aert Block, aanlegger - contra - de kn Hendrick Jan Joosten, gedaagden. 
  Aanlegger bezit 4/5e deel van een constitutiebrief van 100 daalder α 6% - met
  een renteachterstand.
  Het resterende 1/5e deel, berustende bij Antonis Aerts, is op 10-2-1680
  verkocht aan Adriaen Willems Verberne - g.m. Mechel Paulus.    

 
- Aelbert Peeters verzoekt restitutie van de helft, zijnde ƒ 10-8-0, van het 
  rapportgeld t.l.v. Jan Roefs.
R 108 fol. 82vo 29-10-1687
Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Johan van Campen, notaris, te 
's Bosch, om namens de gemeente Asten - met Heer Gans, Heer van Nulant, Ont-
vanger van de Gemeene Middelen over Peelland - te liquideren over de Imposten,
door de gemeente Asten sedert october 1684 tot nu gepacht.
Het slot van de rekening, indien nodig te voldoen en het contract te continu-
eren tot wederopzeggen.
R 33 - 52 30-10-1687
Onderstaand stuk is, door fragmentatie, in slechte toestand. 
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem, te 
verhoren - aangaande "het doodtsteecken van Jan Antoniske den Cuyper" de
volgende personen:      
 1. Jan Peeter Lomans - 30 jaar,
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 2. Thijs Janssen,
 3. Frans Walravens, 25 jaar,
 4. Jan Joosten de Smit, 25 jaar,
 5. Anthonis Joosten, 30 jaar,
 6. Phlips Phlipsen, 44 jaar,
 7. Heylke Phlipsen, 44 jaar,
 8. Hendrick van Hellemondt, 48 jaar,
 9. Jenneke Henskens, 48 jaar - g.m. Hendrick van Hellemondt,
10. Peeter, de knecht van de kuyper,
11. Hendrick Hendrick Doense,   
12. Jacop Peeter Meusen, 27 jaar,
13. Carel Vervoort, 25 jaar, schoenmaker,
14. Heylken Joosten, 23 jaar, dienstmaegt in de voors. heberge,
15. Wouter Hoefnagel,
16. Heyltien Doensen, 29 jaar.
1. Of zij niet zijn geweest, op dinsdag 28 okt. 1687, 's avonds om 11 uur, in  
   de herberg van Hendrick Peeter Loomans, in het Dorp ?
1. Allen verklaren er geweest te zijn.     
3. Of zij niet, nadat zij lang bij elkaar waren geweest, gehoord of gezien 
hebben dat er "een groot krakeel ofte questie" ontstond ?
   Tussen wie was deze ?
3  1 - verklaart - tussen Antony Antonisse, Jan de Cuyper, zijn broeder, 
   Hendrick Doense en Wouter Hoeffnagel. 
   De overige verklaren, ongeveer, in gelijke zin.
4. Of zij gezien hebben dat er enige hun messen trokken ? 
   Wie waren dit ?
    1 - heeft gezien dat Hendrick Doense, staande onder de schoorsteen, een mes
        in zijn hand had.
    2 - heeft gezien, omdat hij Wouter Hoeffnagels tegenhield, dat deze een 
        "bloot mes" in de hand had.
    9 - heeft gezien dat Hendrick Hendrick Doense een "bloot mes" in zijn 
        hand had.
        Evenals Jan Antonissen en Wouter Hoeffnagels.
    4-6-13 - hebben "geen kennis".
    5 - heeft wel gezien "dat er messen uyt waren om toeback met aen te steec-
        ken, maer niet om te crackelen".
        Wouter Hoeffnagels had een mes in zijn hand.
    3 - heeft gezien dat Wouter Hoeffnagels enz.
   12 - heeft Hendrick Doensen en Wouter Hoeffnagels met een mes in de hand ge-
        zien.
   16 - heeft gezien dat Jan Antonissen "een bloot mesche" in zijn hand had en
        Antony Antonissen "een priem".
   14 - heeft gezien dat Hendrick Doensen en Antony Antonissen een "bloot
        mesche" in hun hand hadden.
        "En onder andere alnog gevonden te hebben "een priem gelijck cleermaec-
        kers gewoon sijn te hebben".
5. Nadat de messen getrokken waren, wie waren toen "sneyende ende stotende" en
   wie tegen wie was "sneyende en stotende" ?
    1-3-4-5-6-8-13-14-16 - hebben dit niet gezien.
    9 - heeft gezien dat Jan Antonissen en Hendrick H.Doensen "over de hant wa-
        ren sneyende ende stootende".
   12 - heeft gezien dat Wouter Hoeffnagel "met sijn bloot mesche in de hant
        was springende naer Antony Antonissen ende stiet of sneydende".   
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6. "Ofte sij niet ende hebben gesien naer datter eenigen tijt met messche was
   gesnede ende gesteecken, ten lesten eene soodanigh wierde gesteecke ofte ge-
   quets dat hij doot ter aerde nederviel"?
    1 - weet dat hij een "keerse" aan had ontstoken aan een andere kaars die
        nog stond te branden en dat hij dan - Jan de Kuyper "van sijn vrouwe 
        ter eerde leggende wier gehouden". 
    3-4-6-8-14-16 - hebben hiervan "geen kennis".
    9 - verklaart gezien te hebben, nadat Hendrick H. Doensen en Jan Antonissen
        enige tijd met messen naar elkander "sneyende en steeckende" waren dat 
        Hendrick "een steck heeft gegeven ontrent de keel ofte ontrent de borst
        van Jan Antonissen de Cuyper, dat hij ter aerde nederviel ofte sonck
        neffen haer attestante lijf.
    5 - heeft "geen kennis" maar verklaart "des ander daeghs wel gesien te
        hebben dat Jan Antonissen de cuyper ter aerde ten huyse van Hendrick 
Loomans doodt lagh".
   12 - heeft gezien dat Hendrick H. Doensen "stack" naar Jan den Cuyper.
   13 - heeft gezien dat Jan Antonissen "doodt" neerviel, hebbende een 
        "quetsure ontrent sijnen hals".

Verder door beschadiging onleesbaar.
R 108 fol. 82vo 30-10-1687
Joost Philips Stouten geeft procuratie aan:
- Blommers, advocaat en licentiaat in beide rechten, te 's Bosch - en 
- Boeckholt, procureur, om namens hem, constituant, te prosequeren en te 
vervolgen het proces dat constituant als geappelleerde genoodzaakt wordt
te "sustineren" tegen Marcelis Jacob Jan Slaets - voor wethouders van 's Bosch.
R 108 fol. 83vo 03-11-1687

Aan schepenen van Vlierden,
Alzo op 28 okt. 1687, 's avonds rond elf uur "seekeren manslagh ofte dootslagh
is gesciet" t.h.v. Hendrick Peeter Loomans - alias Smalen - herbergier, alhier
in het Dorp. En dat aan de persoon van Jan Antonissen de Cuyper, wonende te
Asten.
Bij de doodslag is aanwezig geweest Thomas, sone Rut, wonende op Rut, te Vlier-
den.
Terzake hiervan verzoeken wij U de voorn. persoon op een interrogatie, te in-
stantie van Hendrick Winteroy, drossard, alhier, te examineren.
R 108 fol. 84 04-11-1687
Frans Matijssen de Groodt heeft aan Geerit Eymerts van Loon, zijn zwager, "in
huyringe ende jaerschaere" gegeven:
- huis, land en groes - in den Ommelsen Bosch 70 l.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 100,-/jr en "ΘΘn tonneke booter van ontrent 30 pont".
         "De huerlingh sal aen de verhuyrder doen alle potspijse soveel
         tot sijn nootdruft van doen heeft".
Borg: Eymert Geerits van Loon.
De verhuurder behoudt de "camer" in het huis voor zichzelf.
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R 86 fol. 43vo 05-11-1687
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Antony van der Weerden, te Maarheese:
- ƒ 1000,- α 4%.
Marge: 3-6-1720 - Gelost aan Peeter Guns - g.m. Odilia van der Weerden.
R 145 09-11-1687
Philips Dirck Philipsen en Hendrick Cornelis - als momboiren over de drie onm.
kinderen van wijlen Jan Dirck Philipsen - verkopen "de bestialen en huysraet"
van wijlen Jan D. Philipse.

Opbrengst: ƒ 146-17-00.
R 86 fol. 45vo 11-11-1687
Jan sone Jan Jacob Slaets, te Lierop, verkoopt aan Thomas Cornelis Smits:
- hooiland in de Gemeene beempden - op den 

achtersten Diesdonck 5 l.
1. de gemeente
2. de koper
3. Joost Philips Stouten

Verponding: 1 gl./jr.
R 144 12-11-1687

Aan het College,
Marcelis Janssen, momboir en Marcellus Martens, schepen en gekozen momboir
van de onm. kinderen van wijlen Ariaen Janssen, welke aan zijn tien kinderen
heeft nagelaten:
- huis, hof, land en groes - op de Diesdonck.
Deze goederen zijn zo zwaar belast dat het zowel voor de mondige als onmondige
kinderen beter is het gehele goed te verkopen.
Supplianten vragen namens de "onmondigen" Uw toestemming.
Marge: "fiat"
Op 2, 9 en 16 november 1687 doet Thomas Goloffs, vorster in Asten, publicatie
van deze verkoop.
Op 2 aug. 1687 zijn "brieven" uitgegeven t.b.v. de twee kinderen die "buytens-
lands" zijn.
Op 7 jan 1688 heeft Marten Andriessen, als koper, betaald - "staet te weten dat
hij daerinne heeft aengenomen 150 gl. aen de handen Griet Wouters, tot Vlier-
den". 
R 86 fol 45vo 14-11-1687
- Aert Aertsen Blockmakers - g.m. Handerske Aerts,
- Joost Huybers - g.m. Anneken Aerts,
- Joost Goorts - g.m. Eerken Jansen - en
- Geertruyt Jansen.
Allen kinderen en erven van wijlen Elisabeth - laatst weduwe Scheper Jan.
Zij verklaren "te houden, approberen ende artificeren gelijck de selve doen 
mits desen alsulcke opdrachte" als Anthonis Aerts, hun zwager, heeft gedaan
voor schepenen, op 10-2-1680, t.b.v. Gevert, Paulus en Adriaen Willems Ver-
berne, nopende de rente van 9 gl./jr van - een stuk hooiveld op de Leensel.
Enz. enz. 
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R 86 fol. 46 15-11-1687
Frans Hendricx Schepers, te Baeckel, verkoopt aan Everard de Doorne, Heer van
Asten - ƒ 311-17-00 - als bij vonnis te 's Bosch - d.d. 30-11-1687 - aan hem,
als obtinent, zijn opgelegd tegen Daniel Mackallen. 
Enz. enz.   
  
R 86 fol. 46vo 19-11-1687
Marten Antonissen is schuldig aan Agnes van Geldorp, Hendrixke Wouter en Jenne-
ke Adriaens - ƒ 700,- α 5%.
R 86 fol. 47 19-11-1687
Antonis Goorts is schuldig aan Clara Fransen, Josina van der Asdonck en Antonia
Marcelis - ƒ 350,- α 5%.
R 86 fol 47vo 19-11-1687
Peeter Janssen is schuldig aan Jenneke Dircx, Maria van Heughten en Christina
Janssen - ƒ 350,- α 5% - wegens wijlen zijn vrouws vader.
R 86 fol 48 19-11-1687
Jan Jansen van Goch is schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth:
- ƒ 100,- α 5%.
R 86 fol. 48vo 19-11-1687
Alzo bij de scheiding en deling tussen de kinderen en erven van wijlen Jan 
Leeuwen ten deel was gevallen aan Michiel Peeter Coolen - g.m. Antoniske Jan
Leeuwen:
- een rente van ƒ 1,-/jr aan de Kerk van Asten.
De rente is "verachtert" en dat geeft kwesties tussen: 
- Jenneke - weduwe Michiel Peeter Coolen de jonge - en
- Jenneke - weduwe Frans Joosten Voermans.
Redenen waarom Jenneke - weduwe Michiel Peeter Coolen - geass. met haar zoon 
Andries - deze rente aflost.
 
R 144 20-11-1687
De kinderen en erven Adriaen Janssen, opt Sant, verkopen "publiek:
o.a.:
- een zwarte os ƒ 16-05-00
- een zwarte koe ƒ 15-05-00
- een zwarte koe ƒ  9-00-00   
- ijzerwerk - koper: Jan de Smit ƒ  0-08-00 
- ijzerwerk -        Jan Wilborts ƒ  0-04-00
- ijzerwerk -        Jan Joosten Smit            ƒ  0-06-00
- ijzerwerk            -        Jan Colen Nachtegael ƒ  0-10-00
- ijzerwerk -        Jan Ariens                  ƒ  0-03-00
- ijzerwerk -        Bernaert Hendricx           ƒ  0-03-00
- ijzerwerk -       Antonis Smit                ƒ  0-04-00
- ijzerwerk -        Dirck Janssen Trip ƒ    0-04-00   
  ƒ 95-14-00
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R 86 fol. 49 26-11-1687
- Jan, Joost, Peeter en Antonis Adriaensen - mede voor: 
- Hendrick en Wilbort Adriaensen, buitenslands zijnde -
- Maria en Jenneke Adriaensen - met Marcelis Jansen, hun momboir - en
- Anneke en Goort Adriaensen - met Marcelis Martens als hun momboir.
Allen kinderen van Adriaen Jansen - en Maria Goorts.
Zij verkopen aan Marten Andriessen:
- huis, hof,aangelag land en groes - in het Sant 17 l.

 1-2. Dirck Goorts
3. de gemeente
4. de Beeck

- land als voor 8 l.
1. Dirck Goorts
2. Antonis Hendrix  
3. de gemeente
4. Hendrik Andriessen e.a. 

Belast met: ƒ 3-12-08/jr aan rentmeester Hurnius.
- ƒ 0-12-00/jr aan de H. Geest van Asten.

Koopsom: ƒ 249,-.
R 9 fol. 251 10-12-1687 
De kinderen Adriaen Janssen, op 't Sant, verzoeken vonnis op de verkoopcedulle
der "meubelen".
R 108 fol. 85 10-12-1687
De armmeesters van Asten, certificeren, dat Johan, zn Johan Aertsen, geboren
te Asten, is komen verklaren dat hij zijn domicilie heeft te Woensel, en dat
de regenten van die plaats verzoeken om een akte van borgtocht.
Wij verklaren dat wij ons borge en cautionaris voor voorn. persoon.
R 108 fol. 85vo 28-12-1687
Peeter Marcelis Leonaerts, ziek, testeert.
Hij is g.g.m. Margriet Meeus Hoeben Seelen - en daarbij ΘΘn dochter m.n.
Catalijn Peeters - weduwe Willem Janssen Wijnants.  
En welke Catalijn verkocht heeft haar goederen te Mierloo, van haar zijde ge-
komen. De "kooppeninngen" heeft testateur ontvangen en tot zijn behoeve "ge-
nooten", zijnde ƒ 146,-.
Testateur wil dat Catalijn dit bedrag v≤≤r-uit zal ontvangen.
Het is nu zo dat "de voors." is wederom komen te trouwen met Elisabet - weduwe
Jan van Zeelst - welke Elisabet had - drie kinderen - van haar en Jan van 
Zeelst, m.n.: Jenneke, Elske en Maria.
Deze drie kinderen en zijn v≤≤r-dochter Catalijn zullen "even diep comen te
deylen" in al zijn, testateurs, goederen.
Zij worden zijn enige erfgenamen.
Naschrift: Op huyden den 4 febr. 1689 bekent Catalijn Peeters - weduwe Willem
           Jansen Wijnants van Mierloo van dese 146 gl. ten volle voldaen te 
sijn ende dat uyt handen der kinderen Peeter Marcelys Hendricx".

93



R 86 fol. 51 06-01-1688
Antony Joost den Coopman verkoopt aan Willem Leenders van Heughten:
- land/groes den Diesdonck ╜ l.

1. kn Aert Hendrick Rosers
2. Joost Philips Stouten
3. kn Goort Gevers
4. de straat

Verponding: ƒ 0-3-8/jr - in landgeld  0-0-14 royenKoopsom: ƒ 15,-.
R 86 fol. 51 06-01-1688
Isbout Peeters van Bussel verkoopt aan Jan Aelberts, zijn zwager:
- land aan den Dijck 5 cops.

1. Marcelis Martens
2. de verkoper
3. de koper
4. Andries Martens

Koopsom: ƒ 35,-.
R 86 fol. 51vo 07-01-1688
Hendrick Jan Canters en Jan Joris van Hoof zijn schuldig aan G. van Campen,
notaris, te 's Bosch - ƒ 360,- α 5%.
Marge: 4-2-1690 Gelost aan Guiliam van Campen.
R 86 fol. 52vo 07-01-1688
Johan Leenders van Heughten, aan Vordeldonck, verkoopt aan Peeter Dirck Gruy-
ters en Jacob Peeter Hendricx, als armmeester van Geldorp:
- een rente van 15 gl./jr. - eerste vervaldag 7-1-1689.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag, land en groes - te Vordeldonck 13 l.

1. Joost Joosten
2. Willem Wouters e.a. 
3. Elske - weduwe Jan Wilborts
4. de straat

- land ter plaatse voors. 2 l.
1. Joost Joosten

 2-4. Matijs Fransen
3. Willem Wouters

- land ter plaatse voors. 1 l.
1. Joost Joosten

 2-4. Jan Hickspoors
3. Matijs Fransen

- land aan Vordeldonck 3 l.
1. Jan Jansen van Helmont

 2-4. Elske - weduwe Jan Wilborts
3. Handerske Wilbort Jansen

Belast met: 4 vat rogge/jr aan St. Catalijnegulde, te 's Bosch.
- ƒ 0-10-0/jr aan rentmeester Hurnius.

Naschrift: De rente mag ten allen tijde gelost worden met - ƒ 300,-.
Marge: 29-3-1695 - gelost aan Hendrick van den Heuvel, armmeester, te Geldorp.
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R 108 fol 86vo 08-01-1688
Peeter Leonards, Isbout Martens, Hendrick Jan Baeckermans en Andries Jan
Joosten - verklaren ter instantie van Peerke - weduwe Jan van Helmont - dat zij 
kennen:
- het teulland in de Vorck 60 r.

1. Jan Leenders
2. Andries Joosten

toebehorende aan de voors. Peerke.
Mede dat zij, deponenten, het voors. stuk land in de oogst van 1687 hebben ge-
zien, zijnde bezaaid met boekweit "en naerdat deselve boeckweyt was uytgegaen
ofte gewassen door het quaet voorgevallen saysoen van tijde is bevroosen ge-
weest en onbequaem geworde".      
De boekweit is afgesneden en aan de beesten gevoederd.
Verklarende wijders "dat hier en alomme gebruyckelijck is, dat met alle grae-
nen op eenige teulant wassende en willende tselve niet tot graenestrooe tot
purbuleringe ofte aes van beesten gebruycken men vermagh afte snijden en te
vervoederen sonder becroon ofte tegenspreecken van eenigh tiendenaer terwijlen
soodanigh onreype gewassen niet en worden oft connen worden gecocht voor 
tiendbaere vruchten".
In dier voege, dat zij, twee laatste deponenten, verklaren ter instantie van 
drossard, alhier, een akte van verklaring gegeven te hebben - "dogh dat haer
meeninge niet was dat, mits redenen alhier geallegeert, desen boeckweyt aen de
tiende te geven onderworpens terwijle soo voors. den boeckweyt aldaer niet tot 
volcomen gewasch ofte prefectie was gebleven en gewassen".
Samenvattend verklaren de vier attestanten - "dat sij het voors. velt oft 
landt wel kennende den voorsijden boeckweytgewasch met haer eygen oogen heb-
ben gesien staen, onbequaem om tot prefectie naer behooren te connen comen en
dat selven boeckweyt bijnaer twee maenden ofte ses weecken voor den boeckweyts
ooygts bevonden hebben afgemeyt te sijn.
Verklarende de twee laatste attestanten - dat zij op 10 okt 1687 ter instantie
van het officie, alhier hebben verklaart dat de voors. boekweyt, als groen was
opgevoedert.   
R 108 fol. 88 26-01-1688
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft aan Jan Peeter Colen in huur:
- huis, land en groes - den Brant
"Presentelijck bewoont werdende bij Dirck van Heughten".
Huurtermijn: 10 jaar.
Huurprijs: ƒ 62,50/jr.
R 86 fol. 55vo 28-01-1688
- Isbout Peeters van Bussel,
- Jan Wilborts - g.m. Mechel Peeters,
- Frans van Bussel.
Allen kinderen van wijlen Wilborts van Bussel.
Zij verkopen aan:
- de kinderen van Jenneke - weduwe Jan Jansen van Zomeren,
- Willem van Heughten - en 
- Hendrick Aert Rosers - voor - ƒ 1375,-.
- huis, hof, hofstad, aangelag en schuur - aan de voorste Diesdonck 2 l.

1. weduwe Jan van Zomeren
2. Willem Jan Slaets
3. de straat
4. de verkopers
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- land/hei als daar gelegen is 12 l.
1. Jan van Zomeren
2. Antonis Aerts
3. de straat
4. de gemeente

- land 48 r.
1. Willem Leenders

 2-3. erven Antonis Paulus
4. Antonis Paulus

- land 2 l. 49 r.
1. weduwe Jan van Zomeren
2. de straat
3. Willem Jan Slaets
4. de verkopers

- land 6 l.
1. Willem Jan Slaets

 2-3. Antonis Aerts  
4. de straat

- land 4 l.
 1-2. Antonis Aerts

3. Willem Leenders
4. de verkopers

- groes (hooi/wei) 10 l.
1. Dirck Goorts
2. Willem Leenders
3. de Beeck
4. Jenneke van Zomeren

- groes 7 l.
1. de Beeck
2. Flyps Verdijsteldonck e.a. 
3. Marten Jan Teunis
4. Willem Jan Slaets

- goes 15 l.
1. de Beeck
2. Willem Leenders e.a. 
3. Jenneke van Zomeren
4. Willem Jan Slaets

- groes - samen met Willem Leenders - in de Gemeene Beempden 4 l.
1. Heer Bunnens
2. Flyps Verdijsteldonck e.a. 
3. Antonis Coolen
4. Heylke Tijssen

R 145 01-02-1688
- Jenneke Janssen,
- Maria Janssen,
- Reynder Hendricx - g.m. Elske Janssen - en
- Catalijn - weduwe Willem Wynders.
Allen erfgenamen van wijlen Peeter Marcelis Leonarts.
Zij verkopen "bestialen, meubelen" enz. 

Bruto opbrengst: ƒ 186,-.
R 86 fol 56 05-02-1688
Dirck Goort Joost Luyten verkoopt aan Paulus Hendrick Bernaerts:
- een rente van ƒ 5 gl. 10 st./jr - d.d. 11-9-1658.
Te betalen aan de kinderen Jan Dielis Tielen, aan Laerbroeck.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 86 fol 56vo 05-02-1688
Frans Cornelissen is schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth:
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- ƒ 100,- α 5╜%.
R 86 fol. 57 05-02-1688
Jan Joosten Roefs verkoopt aan Antonis van Ruth:
- een stukje hof - in de Toornstraet - in het Dorp 3 r.
  "neffens de playen gelijck afgepaelt is"

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

Met de conditie dat verkoper - ontrent sijn huysinge, perstall en schuyre ten
tijde als hij laet decke de leere onbeschroomt magh setten op de vercochte
erve.

Koopsom: ƒ 10,-.
R 108 fol. 89 12-02-1688
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft procuratie aan Hendrick Canters, pre-
sident, om namens hem, met de wethouders van Eyndhoven te contradiceren tegen
het vonnis "executabel" dat Heer en Meester Schemerts heeft geobtineert, op
7-2-1688, voor schepenen van Eyndhoven - tot groot "achterdeel" van hem, con-
stituant, en ten "voordeele" van hem requirant.
R 108 fol. 88vo 17-02-1688
Sr. Johanna Cluytmans en Maria Sijnen, beiden conventualen in het Convent 
van Ommel.
Zij verklaren - dat zij, op 14 febr. 1688, komende van Antwerpen met zekere
voerman, wonende te Gestel, buiten Eyndhoven - en komende tot Arendonck "ge-
accompagnieert" met nog nog een andere voerman m.n. Jan Franssen, wonende te
Verckensweerde.
Zij hebben op weg van Arendonck naar Reusel, waar het Comptoir der Licenten is,
gezien dat Cornelis Cornelissen en Jan Janssen voors. tot betaling der licen-
tiδn van de last, die hij Cornelis Cornelissen op zijn kar had, heeft gegeven
ΘΘn ducaton, zeggende en voegende daarbij: "Soo ietwes op den Comptoire meer-
der moet betaelt worden wilt dat suppleteyt bij leggen" mede wel expresselijk
belastende dat hij zijn "neerstigheyt zou doen om de afgehaelde paspoorten 
bijtijds te besorgen ende tegen te brengen - om alle ruysinge ende moyten voor
te comen dewelcke echter niet en is geschiet".
R 86 fol. 57vo 24-02-1688
Philips Dircx is schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth:
- ƒ 100,- α 5%.
Marge: 25-1-1698 gelost.
R 86 fol. 58 24-02-1688
Thomas Jan Canters is schuldig aan Hendrick Dirck Verwers, te Eyndhoven:
- ƒ 250,- α 5%.
R 86 fol. 58vo 24-02-1688
Aleke - weduwe Antonis Peter Lomans is schuldig aan Willem, Nicolaes, Hendrick
en Jenneke kinderen van wijlen Marcelis Nicolaessen Berckers - ƒ 150,- α 5%.
R 86 fol. 59 24-02-1688
Willem, Nicolaes, Jenneke en Hendrick kinderen van wijlen Marcelis Nicolaes
Berckers zijn schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth:
- ƒ 200,- α 5%.
Marge: Hendrick Meus Roymans - g.m. Hendrien Aert Keysers, alzo erfgenamen n.u.
       van Aert Keysers is voldaan - 10-8-1729.
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R 108 fol. 89vo 27-02-1688  
    
Philips Dirck Philipsen en Hendrick Cornelissen - als geδde" momboiren over de
drie onm. kinderen van wijlen Jan Dirck Philipsen - en Anna Jan Vreynssen.
Zij verhuren aan Leendert Bernaerts:
- huis, hof, land en groes - in het Dorp 13 l.
Zoals Jan Dircx het in zijn leven heeft gebruikt.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 41,-/jr.
Groespacht: ƒ 22,50/jr - excl. de dorpslasten.
Daarenboven zal de huurder onderhouden in kost, drank, reiniging als anderszins 
Philips Jan Dircx, onmondige.
E.e.a. zoals in het huishouden van de huurder gebruikelijk is.
R 108 fol. 90vo 27-02-1688 
Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft in huur aan Jan Jan Gijsberts Hoefna-
gels:
- huis "de keucken met den eeren" de halve schuur en de gehele "solderinghe".
- de camp  achter het huis.
- land tussen de Weegen 
- land achter Dielis Franssen - naast

Antonis Martens
- groes te Ostaden 4 l.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: groespacht - ƒ 50,-/jr.
       - "coornpacht" - 15 vat "coorn in de sacke"
Verponding: 4 gl./jaar

- 3╜ gebont - en
- 5 l. land.

Indien de huur niet precies op tijd wordt betaald zal hij Pasen e.v. moeten 
vertrekken - "ter geliefte van de verhuyrder".
R 108 fol. 91 02-03-1688
Latijnse akte.
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R 145 04-03-1688
Condities en voorwaarden waarop Johan Wouters de Groot wil verkopen:
- huis en hof - ontrent de Kercke - in het Dorp

1. Jan Roefs
2. Jenneke Matijssen 
3. de straat
4. Antonis van Ruts

Volgen de voorwaarden.
De verkoop is "opgehouden" op - ƒ 500,-.
R 9 fol 276 18-03-1688
Peeter Aerts en Gijsbert Goort Hoefnagels zijn aangesteld als momboiren over de 
onm. kinderen van Peeter Aerts - en Maria Janssen.
R 86 fol. 59vo 27-03-1688
- Maria - weduwe Jan Dielis,
- Freyns Antonissen - g.m. Maria Jan Dielis,
- Jan Willem Hermis - g.m. Jenneke Jan Dielis,
- Hendrick Joosten - g.m. (Heylke/Joostie) Jan Dielis,
- Hendrick Aerts - g.m. Heylken Jan Dielis,
- Dielis Jan Dielis.
Allen kinderen van Jan Dielis - en Maria (1e comp.)
Zij zijn schuldig aan Aert Hendrick Jacobs, te Doerne - ƒ 200,-.
Marge: 2-2-1695 gelost aan Joseph Jacobs.
R 108 fol. 91vo 02-04-1688
Schepenen van Asten certificeren ter instantie van Joost Philips Stouten, dat,
alhier te Asten - volgens "costuymen locael", art. 22 - het geen gebruik is, en 
nooit geweest, om in materie van evictie "erfgoederen" te verhuren, maar ter
contrarie "dat de selve nae vier creppen op het gehaelt pant als voor dese vol-
trockene solemniteyten volgens de voorn. costuymen gerequireert publice, ad
opus jus habentum, worden vercocht".
E.e.a. is nog praktijk alhier.     
R 9 fol. 278ev. 07-04-1688
- De kinderen en erven van wijlen Peeter Marcelis Leonarts verzoeken vonnis
  op de verkoopcedulle der "bestialen en meubelen" t.l.v. de "defalianten ofte
  gebreeckelijcke" kopers.
- Antonis Peeters Canters en Hendrick Bollen, aanleggers - contra Jan Franssen

Verrijt, gedaagde.
  Aanleggers hebben een rentebrief van - ƒ 15,-/jr - d.d. 31-3-1656.
  Zij verzoeken deze executabel te wijzen.
- Dirck Geerits en Hendrick Jan Canters zijn aangesteld als momboiren over de 
twee onm. kinderen van Philips Geerits - en Maria Jan Canters.
- Thomas Jan Canters en Hendrick Jacobs zijn aangesteld als momboiren over de 
  vier onm. kinderen van Jan Peeter Bollen - en Merie Jan Canters.
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R 86 fol. 60 09-04-1688  
Johan Roefs verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- land achter Joost Jansen Beckers 3 cops.

1. de verkoper
2. de koper en Jan Hoefnagel
3. de straat
4. Andries Elias

Koopsom: ƒ 15,-.
R 108 fol. 92vo 09-04-1688
Wij, schepenen van Asten, certificeren, dat, Joost Philips Stouten - wettige
zoon is van Maria Daendel Colen - en alzo in rechte bloede is van wijlen 
Jan van Berckel - en zijn vrouw - en dus ook behoort te genieten het beneficie
en legaat dat Jan van Berckel - en zijn vrouw t.b.v. hun bloedverwanten hebben
"gemaeckt" en zoals Jan Coolen e.a., van gelijke bloede zijnde, hebben ontvan-
gen.
Wij, schepenen, verklaren verder - dat Joost Philips Stouten lange jaren is ge-
trouwd geweest.
Ook is zijn woning in 1678 afgebrand, met alles "daerinne" en dat hij was ver-
vallen tot grote armoede, ook omdat al zijn goederen zijn verkocht en nu "ge-
scapen staet, met sijne drie naeckte kinderen, de goede luyden omme een ael-
moesse aen te spreecken. Weshalven wij versoecken allen dengenen die dese sal 
worden verthoont, aen den requirant in desen te doen alle hulpe, faveur en
assistentie".
R 108 fol. 93 10-04-1688
Peeter Jansen Coppens geeft procuratie aan Aert Jansen Coppens, zijn broeder,
om namens hem, voor zijn deel "veste en opdrachte" te doen van:
- een huiske - ontrent de Pastorye.
R 86 fol. 60vo 14-04-1688
Henrick Jansen Smits verkoopt aan Jenneke Jansen, zijn zuster - en weduwe van
Jan van Zomeren zijn 1/3e deel in:
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag.
- land - hem aangekomen van Jan Fransen van Bussel, zijn vader - en Marie, de-
         zelve Jan Fransen, gewezene huisvrouw.
De goederen zijn gelegen op - de voorste Diesdonck.
Het resterende 2/3e deel is al van Jenneke Jansen.
R 108 fol. 93vo 14-04-1688
- Jan Jansen van Zomeren,
- Peeter Jansen van Zomeren,
- Willem Leenders van Heughten - en Hendrick Aert Roosers.
Zij verdelen de goederen die zij hebben aangekocht van de kinderen en erven
van wijlen Peeter Wilborts van Bussel - d.d. 28-1-1688.
1e lot: Jan en Peeter Jansen van Zomeren.
- huis, schop en aangelag - naast Willem Leenders van Heughten - 
  met het voorste deel van - het Hooiveld op de voorste Diesdonck 3 l.

1. Willem L. van Heughten e.a. 
2. Willem Jan Slaets
3. Hendrick Aert Roosers 
4. de straat
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- de voorste helft van - de voorsten Acker geheel 9 l.
1. Willem Leenders en Hendrick A. Roosers
2. weduwe Jan van Zomeren
3. de straat
4. Willem Leenders e.a. 

- de helft van de Langenacker geheel 3 l.
 1-4. de delers

2. Jenneke van Zomeren
3. Willem Slaets

- de Willighenacker hiervan 3╜ l.
 1. Willem Jan Slaets

2. de delers
3. de straat
4. Antonis Aerts

- de helft van den Bosacker 4 l.
 1-3. Antonis Aerts

2. de delers
4. Jan Jansen van Zomeren

- de helft van het voorste Weyvelt geheel 8 l.
1. Dirck Goorts
2. Willem Leenders e.a. 
3. weduwe Jan van Zomeren
4. de delers

- de helft van het Weyvelt over de Beeck geheel 5╜ l.
  1. Willem Jan Slaets

2. de delers e.a. 
3. de Beeck
4. Philips Verdijsteldonck e.a. 

- de helft van het Hooyvelt voor de Beeck geheel 2╜ l.
  de zijde van Lierop

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

- de achterste helft van - het Bosvelt
1. de Beeck
2. Willem Leenders e.a. 
3. Jan van Zomeren
4. de delers

- de helft van de Gemeene Beemden geheel 4 l.
  waarvan Willem Leenders de andere helfy heeft.
- de helft van het Heytvelt - naest de Hey
Met recht "van wegen" over - het velt over de Beeck.
2e lot Willem Leenders van Heughten.
- de helft van de hofstad, de halve schuur en de gehele plaats waar deze
  op staat en den hof.

 1-3. Jan Jansen van Zomeren
2. Peeter Jansen van Zomeren
4. de straat

- de helft van het Heytvelt - met den Bergh - naest den Bergh
 1-2. Jan Jansen (van Z.)

3. erven Antonis Paulus
4. de gemeente

- het achterste deel van het land - aen den voorsten Acker 2 l.
1. Antonis Aerts
2. Peeter Jansen (van Z.)
3. erven Antonis Paulus
4. de straat

- land 1 l.

101



   1. Willem Leenders
 2-3. erven Antonis Paulus

4. Antonis Aerts
- de voorste helft van - den Bosacker geheel 4 l.

 1-3. de delers
2. Willem Leenders
4. Antonis Aerts

- de voorste helft van - het Weyvelt geheel 16 l.
 1-3. Willem Jan Slaets
 2-4. de delers

- de helft van - het Hooyvelt over de Beeck geheel 6 l.
  de zijde naast de Beeck

1. de delers
2. Marten Jan Antonis
3. Flyps Verdijsteldonck e.a. 
4. de Beeck 

Het veld - over de Beeck - te "wegen".
3e lot: Hendrick Aert Roosers
- land de Willighenacker 2╜ l.

1. de delers
 2-3. Antonis Aerts e.a. 

4. de straat
- de helft, naast de straat, in - de Langenacker geheel 3 l. 

1. de delers
2. de straat
3. Willem Jan Slaets
4. Hendrick Aerts

- de achterste helft van - het Hooyvelt geheel 2╜ l.
1. de delers
2. Willem Leenders 
3. de straat
4. Jan Jansen van Zomeren

- de voorste helft van - het Hooyvelt over de Beeck geheel 2╜ l.
1. de Beeck

 2-3. Willem Leenders
4. Peeter Jansen van Zomeren

- de achterste helft van - het voorste Weyvelt geheel 8 l.
1. de delers
2. de Beeck
3. Dirck Goorts
4. Willem Leenders

- de helft van de Gemeene Beemden
1. Willem Leenders van Heughten

R 86 fol. 61vo 20-04-1688
Antonis Jansen van Rut en Thomas Jacobs zijn schuldig aan Mattias van Hove,
coopman, te Eyndhoven - ƒ 500,- α 4╜%.
Marge: 24-8-1690 gelost.
R 86 fol. 62 20-04-1688

Thomas Jacobs verkoopt aan Nicolaes Peters van Rut - voor - ƒ 72,-.
- groes de Vlaes 2 l.

1. Maria Jan Dielis
2. Walraven Jansen

         3. Claes van Rut  4. de Coestraet
R 86 fol. 62vo 20-04-1688
Peeter Goorts van de Zande verkoopt aan Huybert Aert Jan Tielen:
- huis, hof en aangelag en daaraan gelegen 1 l. land -
  ter plaatse genoemd - de Wintmolen    samen 3 l.

1. Jan Hoefnagel
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 2-4. de verkoper
3. weduwe Aert Jacobs

- land ter plaatse voors. 2 l.
1. de verkoper
2. Joost Roefs
3. de straat
4. Joachim Willems

- land ter plaatse voors. 2 l.
 1-4. Aert Aerts

2. Aert Aerts e.a. 
3. Jan Hoefnagel

Koopsom: ƒ 120,-
R 86 fol 63 03-05-1688
Joost Philips Stouten verkoopt aan Peeter Frans Philips:
- groes de Vrouwkensveldekens

1. de koper
 2-3. de koper

4. Jan Dirck Fransen
Verponding: 10 st./jr. Koopsom: ƒ 94,-.
R 108 fol. 96 03-05-1688
Schepenen van Asten - certificeren - dat, Elske - weduwe Peeter Willems van
de Waerenborgh, "sijnde een arme en desolate weduwe" hier te Asten heeft: 
- "een quaet huys met eenige slechte landerijen en weyden" 
welke belast zijn met zeer veel en verscheidene renten en pachten - en die de 
waarde van de goederen overtreffen.
Zij is niet in staat de lasten te betalen - zodat zij haar woning, land en wei-
den zal moeten abbandonneren - temeer daar het haar, requirante, onmogelijk is
de kost voor haar en haar "tien naeckte kinderen" te kunnen verdienen.
Zij krijgt een bedelvergunning.
R 86 fol. 63vo 06-05-1688
- Peeter Aerts, te Helmont en Gijsbert Goort Hoefnagels - als momboiren over de 
  drie onm. kinderen van voors. Peeter Aerts - g.g.m. wijlen Maria Jansen,
- Aert Jansen,
- Peeter Jansen,
- Geertruyt Jansen,
- Jenneke - weduwe Adriaen Jaspers.
Allen kinderen en erven van Jan Peeter Coppens.
Zij verkopen aan Hendrick Canters, president schepen:
- huiske en hof - ontrent de Pastorye - in het Dorp 8 r.

1. de Heer Winteroy
2. Hendrick van den Bleeck    
3. Peeter van der Lith
4. de straat

Koopsom: ƒ 67,-.
R 9 fol. 292ev. 19-05-1688
- Simon Pelsers, aanlegger - contra - Aelke - weduwe Antony Peeters (Lomans),

gedaagde.
- De erven Paulus Aert Verschuyren, aanleggers - contra - Jan Antonis Lomans,
  Cornelis Kemp en Peeter Jan Baltus, gedaagden.
  fol. 322 - 10-11-1688 - Aanleggers hebben een rentebrief - ƒ 450,- 

   d.d. 10-3-1648 - achterstand: twee pachten.
                          Zij verzoeken deze brief te wijzen tot "pantsteec-
                          kinge" om daaraan te verhalen het kapitaal en verlo-

   pen intrest.
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- Peeter van Croonenbergh, aanlegger - contra - Aelke - weduwe Antonis Peeter
Lomans, gedaagde.

- Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger - contra - Marcelis
Jansen Verlensdonck, Antonis Vreynssen en  Jan Jan Polle, gedaagden.

  Aanlegster heeft een constitutiebrief van - ƒ 9,-/jr - d.d. 11-6-1640 -
  achterstand: zeven jaar - t.l.v. gedaagden.
  Zij verzoekt tot executie over te mogen gaan.
R 108 fol 96vo 27-05-1688
Jan Aerts - g.m. Marike Joost Jansen - te Ommel.
Marike "sieckelijk en in staet van baeren".
Zij testeren.
Zij hebben bij de aanvang van hun huwelijk een contract - ante nuptiael - 
gemaakt, waaruit blijkt dat het v≤≤r-kind van haar, testatrice, m.n. Peeter -
verwekt bij Jan Peeter Costers, v≤≤r-uit zal ontvangen - ƒ 50,-.
Nu willen zij, testateuren, dat hun kinderen Jan en Joost ook ieder - ƒ 50,-
zullen ontvangen - en samen op te voeden als kinderen van ΘΘn bedde.
Alle goederen, roerend en onroerend, hebbende en verkrijgende, zullen blijven
aan de langstlevende om daarmee te handelen naar vrije keuze.
R 9 fol 301ev. 25-06-1688 
  
- Faes Lambert Kerckels - en 
- Hendrick van den Bleeck - g.g.m. Josina Jansen van der Wynden - en alzo
  erfgenamen - van 2/6e deel van de helft - der nalatenschap van wijlen Lijsken 
  Hansen, aanleggers - contra Hendrick Dielis, gedaagde.
- Frans Hoefnagels en Goort Goorts Verberne zijn aangesteld als borgemeesters
  van St. Jan 1688 - '89.
  Als setter: Lucas Jacob van der Loo.
R 9 fol. 306ev. 21-07-1688
- Isbout Peeter Wilborts van Bussel,
- Jan Wilbort Martens - g.m. Mechtelt, dr wijlen Peeter Wilborts van Bussel,
  aanleggers - contra - Hendrick Aert Roosers, gedaagde.
- De erven van wijlen Joost Jansen Coopman, aanleggers - contra - Jan Franssen
  Verrijt, gedaagde.
  Aanleggers hebben een obligatie - d.d. 16-4-1668 - ƒ 75,- α ƒ 3,75/jr intrest.
  Zij verzoeken deze obligatie t.l.v. gedaagde executabel te verklaren.
- Agnes van Asten - weduwe Antony Wijtvelt, resumente en aanlegster - contra -
  Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde.
  Aanlegster heeft op 18-6-1681, door advocaat Cranenbroeck, een schriftelijke 
aanspraak in recht overgegeven.
  Dit is om de twee jaar vervolgd. enz. enz.
  Gedaagde wil niet betalen.
- Hendrick Wilberts Vervoordeldonck, c.s. te Vlierden, aanleggers - contra -
                  Hendrick Jan Canters, oud borgemeester, gedaagde.  
  Gedaagde zegt dat aanlegger een "buytengeseten persoon" is, om proces te 
voeren zal hij hier domicilie moeten kiezen.
  Aanlegger kiest zijn domicilie t.h.v. zijn schoonzuster Elske.
  Betreft: betaling van een door gedaagde getekende obligatie van ƒ 62-10-00.
  Gedaagde ontkent ooit van aanleggers vader geld "geδist, versocht ofte ont-
  leent of ontfangen" te hebben.
  Hij ontkent "het cartabellich geschrift wegens den aanlegger ter secretarye
  gedepositeert geteeckent te hebben" of ooit den inhoud vandien ontvangen te
  hebben.
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  Hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.
  Op 22-12-1688 legt hij deze eed ook af.
R 86 fol. 64 21-07-1688
Hendrick Dielis Heynen is schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van 
Ruth - ƒ 300,- α 5,2%.
Marge: 10-9-1712 - gelost aan de kinderen Jenneke van Ruth.
R 86 fol. 65 20-08-1688
Goort Lomans verkoopt aan Thomas Jacobs:
- land aen den Hageleyck 1 l. 15 r.

          1-2-3-4. de koper
R 108 fol. 98 24-08-1688
Thomas Golofs - g.m. Maria van Hoeck, wonende - ontrent de Kercke.
Thomas - ziek,
Maria - "cloeck en gesont"
Zij testeren - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Al hun goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende - om
  daarmede te handelen naar vrije keuze.
- "Ende naer haer beyder testateuren doodt tot haerder erfgenaemen institu-
  erende haerder kinderen in desen houwelijcken staet verweckt".
R 86 fol. 64vo 27-08-1688
Matijs Coolen verkoopt aan Goort Lomans:
- land tussen de Weegen 1 l. 25 r.     

1. Huybert Jan Tielen
2. erven Andries Thomas

 3-4. de wegen
R 108 fol. 100 30-08-1688
O.v.v. het Corpus van Deurne worden te Asten een aantal inwoners van Deurne
verhoord.
R 108 fol. 108vo 06-09-1688
- Goort Hendrick van Bussel, 30 jaar, - en
-  Handerske  Geerit  Hendricx,  32  jaar,  gewezen  "dienstmaeght"  bij  Hendrick 
Goorts   van Bussel.
Zij verklaren ter instantie van Hendrick Wilborts Vervoordeldonck, schepen, te
Vlierden, dat omtrent vier α vijf dagen voor het "afsterven" van Hendrick Goorts
van Bussel welke tot dien tijd zijn verstand en vijf zinnen had - is gecompa-
reert Hendrick Jan Canters, welke samen met v.n. Hendrick borgemeester is ge-
weest.
"Dat de voors. Hendrick Jan Canters van de voors. Hendrick Goorts van Bussel,
sieck te bedde liggende vraeghde - de hondert gulden die wij tsamen opgenomen
en ontfangen hebben uyt handen van Wilbordt Jansen dat is tussen ons versprooc-
ken en veraccordeert dat ick daermede niet doen en hebbe en die alleen staen
tot Uwen laste" (Hendrick G. v. B.).
Hierop heeft van Bussel gezegd: "Deselve hebt ghij en ick tsamen opgenomen en
oock een hantobligatie daervan gegeven".
Beiden hebben ook de obligatie getekend.
R 108 fol. 109vo 07-09-1688
Voor ons schepenen zijn gecompareert:
- Hendrick ........ - g.m. Jenneke, dr Aert Jan Slaets,
- Philips Fransen - g.m. Heylke Aert Jan Slaets,
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- Corstiaen ......... g.m. Anneke Aert Jan Slaets,
- de drie onm. kinderen van Aert Hendricx - g.g.m. Maria Aert Jan Slaets -
  geass. met Hendrick Aerts, hun grootvader,
- Frans Aerts - voor zichzelf - en mede voor:               ??????
- Dirck Aerts - en
- Peeter Aerts, zijn broeders - uitwijzende de missive - d.d. 31-8-1688. 
R  53 18-10-1688
- Aert Jan Aerts - g.g.m. Mayke [Bastiaens] - geass. met Lambert, zijn broeder,
  en 
- Anneke Vreynssen - geass. met Antonis Vreynssen.
Zij gaan trouwen en maken huwelijksvoorwaarden - ante nuptiael.
Dit mede t.b.v. het v≤≤r-kind van de bruidegom.
Het v≤≤r-kind en de eventuele kind(eren) uit dit a.s. huwelijk, worden be-
schouwd als ΘΘn kinderen.

Dit merck            heeft gestelt
    Aert Jan Aerts.  

R 86 fol 65 18-10-1688
Willem Jansen Hennis is schuldig aan Everard van Doerne, Heer van Asten:
- ƒ 500,- α 4╜%.
Marge: 17-2-1706 gelost.
R 86 fol 65vo 18-10-1688
Laurens Antonis doet afstand van zijn erfdeel van wijlen Mechel, zijn schoon-
moeder - t.b.v. Willem Jansen, zijn schoonvader.
R 86 fol. 66vo 02-11-1688
Josina - weduwe Joost Hoefnagel ontheft Antonis Canters, haar zwager, van alle
borgtocht welke hij, op 24 febr. 1681, voor schepenen van Zomeren, voor wijlen
haar man en Jan Goort Hoefnagels heeft verleden aan Antonis Herman Jentis, te
Maarheese.
R 9 fol. 318 10-11-1688
- Antony Bocx, coster en schoolmeester, te Leende, aanlegger - contra - Jan 

Joost Roefs, gedaagde.
  Aanlegger heeft een rentebrief - ƒ 200,- α 5% - d.d. 14-12-1682 -
  achterstand: twee jaar.
  Hij verzoekt te mogen overgaan tot executie.
 
R 108 fol. 111 14-11-1688
Hendrick Aert Mennen, aent Marcktvelt, ziek, verklaart de testamenten die hij 
gemaakt heeft met wijlen zijn vrouw Margriet - resp. de d.d. 22-7-1683 en 
20-4-1684 blijven in zijn figuur.
Alleen wil hij er aan toevoegen dat Jenneke en Sijke, dochters van hem - en 
wijlen Margriet "v≤≤r-uit" zullen hebben:
- elk ƒ 25,- - alsmede
- elk ΘΘn van de beste bedden met zijn toebehoren.
Dit ter oorzake van de getrouwe diensten die Jenneke en Sijke hebben gedaan 
en dagelijks nog doen.
R 108 fol. 110vo 16-11-1688
- Lambert Jansen van Asten, 41 jaar - en
- Elisabeth Lamberts van Asten, 32 jaar - echtelieden - verklaren ter instan-
tie van Handerske - weduwe Reynder Jan Aerts den Smit, te Deursen - dat Heyl-
ken Willem Schepers - alias Heylke Bluckers - bij hen, attestanten, wonende is 
geweest gedurende de tijd van "derdalf" jaar, toen zij, attestanten, te Deurne  
woonden - en de "voors. Heylken in de in de keucken ende huysinge van de attes-
tanten, haer ontkleede van de klederen, hemt ende all - uytgenomen haer cau-
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sen - ende mits welcke attestanten wijders verclaerde, dat sij haer voor geen 
menschen en schaemde en dat sij Heylke, alsoo sonder haer naecktheyt te be-
decken, dezelve alsoo differente maelen in hun huysinge gesien hebben"     
R 86 fol 66vo 19-11-1688
Goort Hendricx van Bussel verkoopt aan Goort Paulus:
- groes/hei in de Steegen, ontrent de Koeystraet 2 l.

1. de koper
2. Tielen Verhindert
3. Aert Dielis
4. Frans Jacobs

R 9 fol. 326 26-11-1688
Jan van Riet is aangesteld tot vorster.
R 108 fol. 112 30-11-1688
- Elisabet Jansen - weduwe Marten Geerit Doensen - geass. met Gijsbert Hen-
  dricx en Huybert Jan Tielen - mede namens haar drie onm. kinderen - ter
  eenre - en
- Geerit Doensen,
- Frans Doensen - en
- Jan Hendrick Ceelen en Gijsbert Jan Goort Hoefnagels "gebooren" momboiren
  over de vier onm. kinderen van wijlen Marten Geerit Doensen - en Peerke
  Frans Voermans m.n. Goort, Anna, Maria en Peeter - ter andere zijde.
Zij maken een contract om alle "questie en differenten" te voorkomen.
- Marten Geerit Doensen is hertrouwd geweest met Elisabet Jansen - en heeft 
  daarbij drie kinderen - zij (hun momboiren) verklaren te desisteren en te re-
  nuntiδren van alle goederen gekomen van wijlen Marten Doensen, zijnde:
  - huis, hof en aangelag - in het Dorp,
  - land in de Snijerscamp 3 cops.
  - land opt Neutie 7 cops.
- Alsmede van de "merckelijcke" huisraad "gereet en ongereet".
  Hiervoor zulen Frans en Geerit betalen - ƒ 36,- t.w. - ƒ 18,- nu en - ƒ 18,-
  in 1689.
- Daarenboven zal Lijske nog ontvangen:
  - de kist, het bed, waar de kinderen op slapen, met twee kussens of den 
    hoofdpeluw, een wiel, ketel, twee "mauwer" rogge, drie vat boekweit en de
    halve bedstee - enz. enz.
R 108 fol. 113 30-11-1688
- Antony Joosten Jansen - en
- Jan Aerts - g.m. Maria Joost Jansen.
Kinderen en erven van wijlen Joost Jansen Coopman - en Jenneke Diepenbeecx.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Antony
- de "camer en de keucken, weefhuyske" en de helft van den hof - naast Johan
  van de Cruys - scheidende op het gebont tussen de keuken en de koestal -
  staande te Ommel.

1. de straat
2. Peeter Reynders e.a. 
3. Jan van de Cruys
4. de delers

- land de voorsten Bergh 2 l.
1. de straat
2. Antony Canters
3. weduwe Steven Lamberts
4. Catarien Horckmans

- de helft van de Camp geheel 2╜ l.
1. Peeter Reynders
2. de delers
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3. Catarina Horckmans
4. de straat

- land de cleyne Loo 1╜ l.
1. Huybert van Maris
2. Geerit Vermeulen
3. Mr. Antony Canters
4. Mr. Peeter Jan Canters

- groes het achterste Ven 2 l. 
1. Catarina Horckmans
2. Jan Aerts
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3. Jan Fransen Verrijt
4. Antony Josephs

Belast met: de helft van 5 st./jr aan rentmeester van Hurn.
- 4 penn./jr aan de Heer van Helmont.

2e lot: Jan Aerts
- de koestal met de schuur - recht op het gebont tussen de keuken en de koe-
  stal - met de schop, bakhuis en de helft van den hof - de zijde van Hendrick
  Canters - te Ommel.

1. de straat
2. Peeter Reynders
3. de delers
4. Mr. Antony Canters

- het huiske en aangelag met de Rijtacker geheel 4 l.
1. het Convent van Ommel
2. Jacob van de Cruys

 3-4. de straat
- de helft van de Camp geheel 2╜ l.

1. Mr. Antony Canters
2. Antony Joosten
3. Catarina Horckmans
4. de straat

- land de Loo 7 cops.
1. het Convent van Ommel
2. Mr. Antony Canters
3. de straat
4. Jan Aerts

- land den Bergh 2 l.
1. kn Tijs Bruystens
2. het Convent van Ommel
3. de straat
4. Mr. Antony Canters

- groes het voorste Ven 2 l.
 1-4. Antony Josephs

2. de delers
3. de weg

Belast met: de helft van 5 st./jr aan rentmeester Hurn.
- de pacht aan het Convent van Ommel.
- de cijns aan de Heer van Helmont.

R 108 fol. 115 01-12-1688    fictief - ongedateerd.
Wij, 
- Everard de Doerne, Heer van Asten. 
- Hendrick Canters, Antony Josephs, Marcelis Martens, Huybert Jan Tielen,
  Jan Hendrick Ceelen, Gijsbert Hendricx en Frans Matijssen de Groot - schepe-
  nen.
- Daendel Antonis Lomans, Willem Leenders van Heughten, Philips Dircx, Marten
  Tonis - vier "geswooren" mannen.
- Jan Dircx en Marcellus Martens - kerkmeesters.
- Jacob van de Cruys en Jan Swagers - H. Geestmeesters    
- Frans Hoefnagels en Goort Verbernen - borgemeesters.
Samen het Corpus van Asten.
Mitsgaders de geδrfden de minute dezes ondertekend hebben:
- Antoni Canters, Joost Hendricx, Jan Wilbordts, Gevert Paulus, Thomas Jan 
Canters, Matijs Fransen, Jan Driessen, Jan Antonis Tielens, Jan Janssen.
Zij hebben verzocht en gebeden aan:
- Graaf Albert de Arbergh, volgen de titels, (o.a. Heer van Helmont) om namens
  ons te accorderen met de Intendant van zijne Koninklijke Majesteit van Frank-
  rijk - zo over het stellen van termijnen, bedingen van remissies of kwijt-
  schelding van de geδiste brandschatting en contributie op het kwartier van
  Peelland. Enz. enz.
R 86 fol. 67 14-12-1688
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Isbout van Bussel verkoopt aan Jan Wilborts en Frans van Bussel:
- groes den Dijck 2 l.

1. de verkoper
 2-3. Frans van Bussel e.a. 

4. weduwe Andries Martens    
R 9 fol 332 22-12-1688
Margreta - weduwe Mr. Antony Keris van der Voort, aanlegger - contra - Hendrick

Baessen, gedaagde.
R 9 fol. 334 30-12-1688
- Philips Frans Martens en Faes Kerckels zijn aangesteld tot momboiren over de 
drie onm. kinderen van Aert Hendrick Mennen - en Merie Aert Jan Slaets.
- Antonis Aerts en Dielis van Weert zijn aangesteld als momboiren over de vijf 
  onm. kinderen van Marie Hendrick Aert Mennen.
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R 144 03-01-1689
Verkoopcedulle voor Geertruyt - weduwe Willem Goorts.
Weduwe Willem in den Bosch, te Ommel is van mening, op maandag 3 jan. 1689,
des morgens 9 uur, te verkopen - meubelen, hooi en stro.
R 145 08-01-1689
- Jan Laurensen - momboir over Frenske en Laurenske,
- Geerit Janssen - voor zichzelf - en mede als momboir over Frenske en Lau-
  renske.
Zij verhuren aan Hendrick Aerts:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - aan Vosselen 34 l.
Laatst bewoond door Joost Peters.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 65,-/jr.
         - 2╜ vim stro/jr te dekken.  
Borg: Nicolaes Wilborts.

Dit merck         heeft gestelt
 Hendrick Aerts.

R 86 fol. 68vo 14-01-1689
Aert Jan Vrients - g.m. Catalijn Hendricx verkoopt aan Hendrick Gijsberts van 
den Bleeck, zijn uitzetsel, uit het sterfhuis van wijlen Hendrick Aert Mennen -
en Margriet Willems, zijn vrouw - de ouders van voors. Catalijn.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 145 14-01-1689
Maria van Hoeck - weduwe Thomas Golofs, in leven vorster van Asten, verkoopt
uit kracht van testament - d.d. 24-8-1688 - "roerende goederen"

Opbrengst: ƒ 18,-.
R 108 fol. 118 20-01-1689
Isbout Philips Verschuyren en Willem Philips Verschuyren stellen zich borg 
voor Jan, zn Isbout Philips Verscuyren - indien deze tot armoe kwam te verval-
len.
Deze gaat trouwen te Leende.
R 86 fol. (69) 24-01-1689
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Juffr. Catharina van der Weerden -
weduwe Johan Baptista Bunnens, in leven advocaat en licentiaet in beide rech-
ten - ƒ 2000,- α 4%.
Marge: 12-6-1720 - gelost aan Geertrui van der Weerden.
R 108 fol. 118 24-01-1689
Everardi de Doerne, Heer van Asten, geeft procuratie aan Johan Boon, procureur,
om namens hem voor de Rade en Leenhove van Brabant - te verbinden, tot garantie
- de heerlijkheid Asten - t.o.v. vijf goederen of erven in Oldenbroeck als
Oosterwolde.
Welke vijf erven Dibbolts Feyt heeft gekocht van hem constituant.
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R 9 fol. 340 26-01-1689
Van hun eed als schepenen zijn ontslagen: Frans Mathijssen de Groot - en 

- Jan Hendrick Ceelen.
Als viermannen zijn ontslagen: Philips Dircx

      - Willem Leenders van Heughten - en
   - Marten Antonis.

Tot schepen zijn benoemd: Philips Dircx,
 - Willem Leenders van Heughten.

Tot viermannen zijn benoemd: Marten Teunis,
    - Jan Fransen Voermans

 - Antonis Frans Philipsen.
R 108 fol. 119 26-01-1689
Jelis Joost Jelis - g.m. Anneken Dircx van Otterdijck - op Heusden.
Jelis - ziek.
Anneke "cloeck ende gesont".
Zij testeren.
- Al hun goederen - huis. land, groes - obligaties, crediten enz. gaan naar
  de langstlevende om daarmee te handelen naar vrije keuze.
- Na hun beider dood wordt de universele erfgenaam - Jenneke Daendel Jansen,
  "haerder nichte".
- Deze Jenneke zal, na hun beider dood, uitreiken in drie "staecken" t.w. aan:
  - de kinderen van wijlen Antonis Dielis,
  - de kinderen van wijlen Goort Dielis,
  - Mettie - g.m. Jan Bastiaen Martens - de som van - ƒ 50,- elk.
  Doch indien Mettie "eerst quaeme aflijvigh te worden" voor haar beider testa-
  tauren dood - dan zullen de kinderen van Jan Bastiaen Martens hiervan zijn en
  blijven uitgesloten - en gaan deze - ƒ 50,- naar de kinderen van Antonis en 
Goort Dielis.
R 9 fol 344 12-02-1689
Jan Jansen Slaets is aangesteld als momboir over de onm. kinderen van wijlen
Joost Flips Stouten. 
R 9 fol. 345 16-02-1689
- Jenneke - weduwe Jan Andriesen van Ruth, aan;egger - contra - Marcelis Janse

Verlensdonck en Hendrick Rinckvelt, gedaagden.
  Aanlegster zegt dat de zaak enige tijd heeft stil gestaan - mits belofte van
  voldoening. Enz. enz.
  "Het pant heeft nu twee kreppen".
- Antony Jentus van der Weerden, aanlegger - contra - Willem Leenders, Jan

Dircx en Hendrick Leenders, gedaagden.
R 146 21-02-1689  
Antonis van Ruth, Thomas Jacobs, Thomas Hoefnagels en Goort Verberne, borge-
meesters - verkopen - mede in opdracht van de kinderen van wijlen Joost Philips
Stouten - alias Coolen - en Peerke Jan Jacob Slaets - de nagelaten "bestialen 
en goederen".

Bruto opbrengst: ƒ 31-03-00.
R 86 fol. 70vo 27-02-1689
Jan Isbouts, aan den Dijck, ziek te bedde, verkoopt aan Catalijn, Emken, Mar-
griet, Simon en Maria, zijn zusters en broer - zijn kindsdeel in:
- huis, landerijen, groes en aangelag 21 l.
Belast met: ƒ 500,- aan het Convent van Ommel

- 9 α 10 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
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Koopsom: ƒ 120,- waarvoor hij zijn verdere leven onderhouden wordt.
R 108 fol. 120vo 28-02-1689
Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Hendrick Canters, president, alhier,
om namens de gemeente op te nemen - "een soodanige somme van penningen als 
hij, gecontradiceerde, sal goetvinden te behooren".
R 107b fol. 9 02-03-1689
Jan Francen Verrijt, aan den Ommelsen Bosch, is schuldig aan Hendrik Wilberts   
Vervordeldonck en Elske - weduwe Jan Wilberts Vervordeldonck, zijn schoonzus-
ter - ƒ 147,- α 3,4%.
Opmerking: Er is sprake van ƒ 147,- en van ƒ 47,-. Rente α ƒ 5,-/jr.
Schepenen Helmond.
Geregistreerd Asten - 6-4-1717.
R 9 fol. 349ev. 09-03-1689
- Jan Aerts en Antony Joosten, namens wijlen Jenneke - weduwe Joost Jansen 
      Coopman, aanleggers - contra - Jan Joosten de Smit, gedaagde.
  Aanleggers hebben een huurcedulle - d.d. 9-2-1685 van ƒ 20,-/jr.
  Zij verzoeken om directe betaling of deze t.l.v. gedaagdes goederen execu-
  tabel te stellen.
-  Willem van Heughten, oud borgemeester, en Huyberts Aerts, namens zijn over-
   leden broeder Joost Aerts, ook oud borgemeester - zeggen dat wijlen Joost
   Philips Stouten op hun "hefboecken" schuldig is gebleven ..... gulden.
   Omdat de mobile goederen reeds verkocht zijn verzoeken zij de onroerende
   goederen - gelegen te Ostaden - te mogen executeren.
   De momboir van de onm. kinderen van wijlen Stouten moet op de hoogte ge-
   bracht worden.
R 86 fol. 71 07-04-1689
Antony Joosten Coopman - weduwenaar Maria Jan Jacob Slaets - testament voor
notaris Theodoris Aelberts - verkoopt aan Hendrick van den Bleeck:
- huis, hof en aangelag - op den achtersten Diesdonck  
Zoals in bewoning en gebruik bij de verkoper.
En voorts alles wat hem bij scheiding en deling is toegevallen uit het sterf-
huis van wijlen Jan Jacob Slaets, zijn schoonvader.

Koopsom: ƒ   10,-.  

R 72 fol. 72 07-04-1689
Aert Dielis - g.m. Heylke Goorts verkoopt aan Thomas Huyberts:
- land den Caris 2 l. 5 r.

1. Joachim Willems
2. weduwe Maria Jan Dielis
3. Mr. Antony Canters
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4. de verkoper
Verponding: 1 gl./jr.
De koper mag het land gebruiken gedurende zijn leven en na zijn dood gaat het 
over aan de kinderen van Joris van Hoof - en Catalijn Willems, alzo de koop-
gelden zijn gekomen van Joris van Hoof.
R 86 fol. 72vo 07-04-1689
Aert Dielis - g.m. Heylke Goorts is schuldig aan Jan Joris van Hoof en Jenneke
Joris van Hoof - ƒ 300,- α 5%.
R 108 fol. 122 19-04-1689
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Jr. Petrus Ludovicus de
[Albin] en Johan Ambrosius Cocx, schout te Gemert, - "als commissie hebbende
van de principaelsten ingesetenen en geδrfdens van Deurne" dat het ons zeer
wel "kennelijck" is dat de voors. regeerders en naburen "over memorie van
smenschen gedencken" zijn in rust en vrede in possessie van haar hele gemeen-
te - "soo vroenten, heyden, weyden, hoeden, vlaggen, steecken, moeren en tor-
ven alsoock leem ofte aerde daeruyt te haelen tot het maecken en backen van 
stenen, pannen en andersints en dat niet alleen tot haeren eygen dienst en nut
maer oock om die aen andere te vercoopen".
E.e.a. zoals wij weten en nog dagelijks zien.
Wij kopen en halen er steen, plavuizen, potten en pannen.  
Ook hebben de ingezetenen van Deurne altijd hun turf verkocht te 's Bosch,
Eyndhoven, Helmont en andere omliggende dorpen.
Gelijk wij en onze ingezetenen onze "gemeynte", heide, weide, vroenten, moeren,
zijn gebruikende - uitgenomen de tijd dat Rogier van Leefdael "enige jaeren
herwaerts over dese possessie eenige turbatien aen de ingesetenen van Doerne 
heeft aengedaen en processe gemoveert en nu onlancx van Sr. van Campen in 
naem van de rentmeester der domeynen die in 1688 haer lieden daerinne soecken
turberen als wij verstaen".
Wij vinden het rechtvaardig om getuigenis van de waarheid te geven.
R 108 fol 123 19-04-1689
Jan Dirck Fransen, borgemeester geweest met Joris Willemsen van der Winden,
geeft procuratie aan Hendrick van der Bleeck - g.g.m. Josina, dr Joris Wil-
lensen van der Winden - om namens hem, te 's Hage, voor de Rade van Brabant,  
de zaak te vervolgen tegen Jan Frans Colen en Hendrick Andriessen, oud borge-
meesters. Enz. enz.
R 9 fol. 353 04-05-1689
  
- Luycas Huyberts van der Loo - g.m. Willemke Verdijsteldonck - weduwe Paulus
         Dircx, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, gedaagde.     
  o.m.
  fol. 424 - 19-1-1690 - Gedaagde wil de - ƒ 140,- betalen - mits aanlegger 
                         zal overlegen de "hantobligatie" door gedaagde gete-

  kend - waaruit blijkt dat hij de zelfde som schuldig
  is aan aanlegger.
  Gedaagde heeft ook nog te ontvangen - ƒ 250,- met in-

                         trest - hem ten deel gevallen bij scheiding en deling.
  Enz. enz.

R 108 fol. 123vo 04-05-1689
 
Eij, schepenen van Asten, verklaren - dat de erfgoederen van wijlen Jan Aert
Lamberts: 
- gelegen in de Langstraet, alhier 
- alsmede de goederen, genaamd, de Witteman,
verscheidene jaren herwaarts, door de borgemeesters, verhuurd zijn geweest voor 
de dorpslasten.
De laatste vier jaar hebben de goederen "ledigh" gelegen omdat ze de dorpslas-
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ten niet op konden brengen.
R 108 fol. 124 04-05-1689
Schepenen van Asten geven procuratie aan Libertus Loefs, procureur, om voor 
de Raad van Brabant, te 's Hage - de zaak te vervolgen die wij genoodzaakt zijn
te voeren tegen Jan Frans Colen en Hendrick Andriesssen, oud borgemeesters.
R 107b fol. 4 09-05-1689
Claas Peeters van Ruth verkoopt aan Aert Aert Tilen:
- hooiland 5 l.

1. Bruysten Vreyns Joosten
2. Jan Leenaerts e.a. 
3. Frans Matijssen
4. Elske Jan Wilbors 

Van deze 5 l. zijn 2 l. geschonken.
Schepenen Helmond.
Geregistreerd Asten - d.d. 15-3-1717.
R 108 fol. 125 17-05-1689
- Jan Aerts - g.g.m. Maria Jansen, a.s. bruidegom - geass. met Aert Jansen,
  zijn vader - en
  Jan Joosten Coopman, geδde momboir over de twee onm. kinderen van Jan Aerts -
  en Maria Joosten - ter eenre - en
- Maria Peeter Conincx, a.s. bruid - geass. met Joost Roefs, haar stiefvader en
  Marcelis Antonis, zijn zwager - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Indien uit dit a.s. huwelijk kind(eren) geboren worden - zullen zij met de 
  twee v≤≤r-kinderen, uit het eerste huwelijk, m.n. Jan Jansen en Joost Jansen
  - zijn ΘΘn kinderen.
- Indien bruid of bruidegom komen te overlijden, zonder kind(eren) uit dit 
huwelijk na te laten, zal de langstlevende van hen beide - ƒ 50,- ontvangen.
- De inbreng van de overledene zal dan weer gaan naar de zijde vanwaar dit
  gekomen is.
- De goederen tijdens het a.s. huwelijk verkregen zullen dan half/half ver-
  deeld worden.
R 108 fol. 126 18-05-1689
Wij, schepenen van Asten, certificeren - dat Joost Hendricx Doensen en zijn 
knecht - wonen te Asten en hun zaken doen in het kopen van "bestialen".
Wij verzoeken hen te laten passeren en repasseren.   
R 108 fol. 126vo 07-06-1689
- Elisabet - weduwe Marten Geerit Doensen, 45 jaar - en
- Catalijn, dr Jan Lomans, 25 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Mr. Isaack Sauve, coster en schoolmeester,
dat Elisabet, dr vrouw van Dielis Fransen, op gisteren 6 juni, met Isaac Sauve
"eenige twistige woorden had, ontrent haar, deponentes, woninge".
O.a. zei  Elisabet tegen Sauve:
"Isaac Sauve, gij sijt een schelm".
Waarop Sauve tegen haar, deponente, zei: "Lijs, neemt dat in kennis".
R 9 fol 360 08-06-1689
- De erven Maria Canters, aanleggers - contra - Jan Jansen van Os, gedaagde.
- Maria - weduwe Goort Goorts Verberne, aanlegger - contra - Matijs Fransen de

Groodt en Jan Aert de Zeeger, gedaagde.
- Mr. Isaac Sauve, coster en schoolmeester, aanlegger - contra - Dielis (Fran-
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sen) - g.m. Elisabet Jan Maitens, gedaagde.
 
- Joost Hendricx Bruynen, te Maerheese, aanlegger - contra - 
             Matijs Jan Coolen - g.m. Hendriske Cornelissen - en

Hendrick Baessen - g.m. Jenneke Cornelissen,
kinderen en erven van wijlen Cornelis Cornelissen,
gedaagden.

  Aanlegger heeft een obligatie - d.d. 8-5-1640 - en het tpt van deze -
  d.d. 26-3-1659 t.l.v. gedaagden als erfgenamen. Rentesom: ƒ 7-10-0/jr.
  Hij verzoekt te mogen executeren wegens - ƒ 52-10-0 renteachterstand.
  - fol. 404 - 26-10-1689 - Aanlegger heeft domicilie gekozen t.h.v. Jan 

  Roefs.
- Jacob Lucas van der Loo, aanlegger - contra - Antony Jelis, gedaagde. 
  Aanlegger heeft met gedaagde ca. ΘΘn jaar geleden "afgereeckent en geliqui-
  deert" van verdient weefloon".
  Gedaagde is toen schuldig gebleven ƒ 4-04-00
  Later is nog drie vat rogge betaald α 12 st./vat - zijnde ƒ 1-16-00
  - en nog in geld           ƒ   0-15-08  
                                                      samen ƒ 2-11-08      
  - aan de zoon van aanlegger is nog betaald ƒ 0-12-08
  - Zodat nog rest: ƒ 0-18-00 (sic)!!  
  Gedaagde blijft in gebreke deze te betalen.
  "Ik, Tony Dielis, verklaar dat ik Jacob van de Loo de wever heb aangeboden
  wat hem toekomt.
  Hij eist 18 stuiver - en ik heb hem daarop geantwoord: "Waerom sal de ghij
  dan meer eyssen als het reglement vermelt. Noch op staende voet heeft die
  vrou 1 stuiver minder gepresenteert als hij in het recht aengeeft.
  Enz. enz.
  "Ick, Antony Dielis, presenteer U den eed te geven "dat daer geschreven
  staet als dat ghij meer eyst 3 stuiver 2 oort als van ieder el 1 stuiver
  2 oort want daer en zijn geen meesters die boven het reglement eyssen".
  fol. 387 - Gedaagde heeft heden (20-7-1689) aan aanlegger aangeboden 
             ƒ 0-14-08 "met oblatie van de costen" enz. enz.
             Aanlegger wil gezien "de cleynigheyt" van deze zaak geen verder 
             proces voeren en is tevreden met het aanbod.
R 108 fol. 127 08-06-1689
- Jan Jansen van Ruth, 38 jaar - en
- Margriet Evert Peeter Dors, zijn vrouw, 40 jaar.
Zij verklaren te instantie van Jelis Fransen - en zijn vrouw Elisabet.
Dat op 6 juni l.l. in hun, deponenten, huis is gekomen - Elisabet Jelis Fran-
sen welke vertelde, dat Isaac Sauve, coster en schoolmeester, de dochter van
Jan Paulus, haar, Elisabets nicht, had geslagen in de school.
Tijdens dit vertellen is voorbij deponents woning gekomen Mr. Isaac Sauve 
voors. welke onder andere tegen Elisabet Jelis Fransen zei: "Soo,  caronne, 
vercken ofte hoer compt daeruyt, ick sal der U oock ens voorbruyen".
Hij, eerste attestant, heeft dan gezegd: "Elisabet, gaet uyt den huys, den 
schoolmeester en heeft het hart niet dat hij Uw slaet".
Op dit zeggen is zij uit het huis van hen, attestanten gegaan.
Zij hebben Sauve nog met zijn vuist zien dreigen om te slaan en tegen Elisabet
horen zeggen: "Gij, vercken, caronne en hoer, welle ick soude U oock eens wel 
voor Uw backes bruynen.     
Elisabet antwoordde hierop: "Indien gij sulcx doet, soo sal ick Uw segelen
[         ] smeyten".
Na deze woorden zijn zij uit elkaar gegaan.
R 108 fol. 128 09-06-1689
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Lucas van der Loo - g.m. Wil-
lemke Fransen Verdijsteldonck - weduwe Paulus Dirck Fransen - dat zij zeer wel 
weten dat tussen: 
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- Willemke Verdijsteldonck, toen nog weduwe zijnde - ter eenre - en 
- Jan Frans Coolen - ter andere zijde - een proces was ontstaan - voor sche-
penen, alhier, en dat wij schepenen, in juni 1686, bij de partijen zijn geweest
om deze "te hooren en examineren".
De partijen zijn toen in onze aanwezigheid "akkoord" geworden - in die zin, dat
Jan Frans Coolen aan Willemke zou voldoen - ƒ 140,- . De ene helft te voldoen 
over zes maanden en de andere helft over ΘΘn jaar.
Nog is overeengekomen dat Jan op deze - ƒ 140,- zou mogen korten hetgene Wil-
lemke op zijn borgemeestersboek schuldig was.
R 86 fol. 73 17-06-1689
Antony, zn Mr. Antony Canters verkoopt aan Frans en Anna, kinderen Jan Fransen
Verrijt:
- land ontrent de Galre 4 l.

 1-4. Jan Fransen Verrijt
2. erven Thomas Goorts
3. de gemeente

Koopsom: ƒ 38,-.
R 9 fol. 376 23-06-1689
Bernart Jansen Vervoordeldonck en Hendrick Jansen van Helmont zijn aangesteld
tot borgemeesters St. Jan 1689 - '90.
R 108 fol. 129 28-06-1689
Maria - g.m. Mr. Hendrick Peeters verklaart ter instantie van Jan Roefs - dat
zij heeft gezien, dat gisteren 27 juni, Wouter Hoefnagels en Jan, zijn broeder,
dronken zijnde, het huis van Jan Roefs zijn binnengelopen, waar groot tumult 
ontstond en dat stoelen en banken "onstucken" geslagen werden.
Zij heeft verder horen roepen door de kinderen van Jan Roefs: "Moete gij lieden
hier comen om mijnen moeder doodt te slaen".
Alsmede dat er o.a. geroepen werd: "Steeckt U mesch op".
Nog heeft zij gezien en gehoord, dat na de twisten, Jan Jan Hoefnagel uit het
huis van Jan Roefs is komen lopen en riep: "Toe, grasdieven" en verder almaar
razende en tierende liep.
R 108 fol. 130 28-06-1689
Maria Tresia, dr Bernaert Volders, 12 jaar, verklaart ter instantie van Jan 
Roefs, dat zij gisteren, heeft gehoord - dat er enig tumult en rumoer t.h.v. 
Jan Roefs was en dat er op de stoelen en banken gestoten en geslagen werd.
Zij heeft ook gehoord dat Jan Hoefnagels riep: "Toe, grasdief". "Toe, grasdief"
staande in de deure of op den drempel van Jan Roefs.  
R 9 fol. 379 06-07-1689
- Willem Jan Vogels, aanlegger - contra - Antony Joosten, gedaagde.
  Betaling van 1 gl. 2 st. wegens gehaalde winkelwaren.
R 9 fol. 391 20-07-1689
Matijs de Groodt, namens wijlen Jan Willems Verheyden en Jan Aerts de Zeger,

aanlegger - contra - Antonis Dielis, gedaagde.
R 146 04-08-1689
Willem Lenarts van Huchten c.s., gewezen borgemeesters, verkopen, na voltrok-
ken evictie, enige percelen van wijlen Joost Philips Stouten.
- land den Hooghacker - te Ostaden 2 l.

1. Jan Frans Colen
 2-4. Marten Marcelis

3. de weg
- land ter plaatse voors. ╜ l.

 1-3. Marten Marcelis
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2. weduwe Aert Jan Tielen
4. Jan Frans Colen

- land het Neutie 1 l.
1. Joost Jan Tielen
2. Jan Tonis van Lierop
3. de weg
4. weduwe Aert Jan Tielen

Koper: Huybert Aert Jan Tielen voor resp. ƒ 15,25; ƒ 15,- en ƒ 18,-.
R 146 08-08-1689
- Antonis Peters van Ruth en Antonis Marcelis - alsmede
- Frans Jansen Hoefnagel en Goort Goortsen Verberne, oud-borgemeesters,
verkopen de "scare" van wijlen Joost Philips Stouten.
- het koren te Bussel 1e koop,

2e koop,
3e koop,
4e koop.

- de boekweit aan de Nachtegael  
- het koren tussen het Dorp en Ostaden  

  Bruto opbrengst: ƒ 27-15-08.
R 86 fol. 73 05-09-1689
Johan Aerts en Jan Peters van Rest verkopen aan Antonis Peters:
- groes te Brasel 3 l.

1. de koper
 2-3. Hendrick Verdijsteldonck

4. Jan Hoefnagel
Verponding: ƒ 1-5-0/jr. Koopsom: ƒ 165,-
R 86 fol 73vo 05-09-1689
Marcelis Jansen Verlensdonck en Jenneke Jansen Verlensdonck verkopen aan
Hendrixken, dr Hendrick Rinckvelt, (Hendrick is ook aanwezig):
- huis, hof en aangelag - aan het Rinckvelt 3 l.

1. het Convent van Bynderen
2. Antonis Vreynsen
3. Jan Peeters c.s. 
4. de straat

- hooi/weiveld aan het Palmbroeck
1. 't Palmbroeck
2. Dries Jan Joosten
3. Jan Peeters c.s. 
4. Peeter Peeters

- land/groes 3 l.
1. Jan Peeters c.s.
2. Antonis Vreynsen
3. de straat
4. de kopers

- land 2╜ l.
1. Jan Peeters
2. Jan van Helmont
3. de gemeente
4. Tonis Vreynsen

Belast met: ƒ 150,- α 6% aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth.
Koopsom + rente: ƒ 200,-.

R 9 fol. 394 07-09-1689
- Joannes en Wilhelmus, znn wijlen Goiaert Bullen, te Leende, aanleggers - con-

tra - Jan Aerts de Zeger, gedaagde. 
  Aanleggers hebben een obligatie van - ƒ 500,- d.d. 26-2-1670 - α 5%.
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  Er is betalingsachterstand. Zij verzoeken te mogen executeren.
R 86 fol 74vo 09-09-1689
De gemeente Asten verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
- huis, landerijen en groes - aan Vossenhoelen 7 l.
De landerijen zijn "ledig liggende" en hebben toebehoord aan Freyns Antonis.

Koopsom: ƒ 67,-.
R 9 fol. 401ev. 12-10-1689
- Matijs Joppen, aanlegger - contra - weduwe en kinderen Steven Lamberts, 

gedaagden.
- Sr. van den Eynden, voor zichzelf - en mede als momboir over de kinderen 
  van Goort Bruystens, aanlegger - contra - Peeter Peeters Slaets, gedaagde. 
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R 9 fol. 406 26-10-1689
Casper Hendricx, aanlegger - contra - Jan Fransen Verrijt, gedaagde.
R 86 fol. 75vo 05-11-1689
Cornelis van Helmont, in zijn leven wonende te Alckmaer.
Erfgenamen zijn de kinderen en erven van Mr. Wolphert Idelet - en Elisabet
van Helmont [gehuysschen zal.r].
Wegens de vele kosten en devoiren die men heeft moeten maken om deze erfenis
te aanvaarden, zijn voor ons verschenen:
- Mr. Thomas Idelet, advocaaat - voor zichzelf en mede als voogd van de
  onm. kinderen van zijn broer Jan Idelet,
- Nicolaes van der Linden - g.m. Margareta Idelet,
- Wilhelm van Rijsinge - g.m. Elisabet Idelet,
- Dirck van Versel - g.m. Maria Idelet.
Allen kinderen en erven van Mr. Wolphert Idelet - en Elisabet van Helmont.
Zij bekennen, dat:
- Henrick Canters - g.m. Catarina Idelet - last hebbende, om de erfenis af te 
wikkelen heeft "uitgekeert en gedebourgeert" - ƒ 1455,90.
Comparanten beloven dit terug te betalen α 5%.
Marge: 18-6-1699 - gelost aan Hendrick Canters, president schepen.
R 86 fol. 76vo 05-11-1689
- Mr. Thomas Idelet, advocaat en licentiaet in de rechten, president schepen,
  te Someren,      
- Willem van Rijsinge, te Venroye,
- Nicolaes van der Linden, te Asten - en
- Dirck van Versel, te Woensel.
Zij verkopen aan Antony Canters, procureur practisijn, te Asten:
- hooi-weiland de Steegen 7 l.

1. de Waterlaat
2. Hendrick Jan Canters
3. Jan van Rut
4. de straat

Koopsom: ƒ 330,-.
R 9 fol. 415 30-11-1689
Aert Aertsen Block, aanlegger - contra - Cornelis Jan Duyssen, gedaagde.
R 86 fol. 77vo 01-12-1689
Antoniske, dr Joost Laurenssen verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis Mar-
celissen, broeders en kinderen van wijlen Marcelis Claes Berckers - en Maria
Jansen van Vordeldonck de helft van:
- huis, hof, aangelag, landerijen en groes - aan Vordeldonck 24 l.
Zoals Dielis Goorts het gebruikt.
Het is haar kindsdeel waarvan Bruysten Joost Laurenssen de andere helft bezit.

Koopsom: ƒ 290,-.
R 9 fol. 420 04-12-1689
Compareerde Antonis Jelis "welcke doet seggen" hoe hij in 1676 door de regen-
ten is aangenomen geweest om met paard en kar, in het leger van de Prins van 
Orangen, te varen.
Hem was beloofd ƒ 5-19-0/dag.
Hij is 108 dagen uitgeweest.
In mindering op deze daggelden zijn:
- door Joost Dircx c.s. uitbetaald  8 dagen.
- door Frans Joosten c.s.           41 dagen.
- in korting ontvangen van Jan de Zeger c.s.                ƒ 100,-
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- daarna nog ƒ  86,-.
Hij verzoekt om verdere betaling van deze "daggelden".
R 145 10-12-1689
Condities en voorwaarden waarop Jenneken - weduwe Jan Andriessen van Ruth,
na voorgaande evictie, wil verkopen:
- huis, hof en aangelag - aan het Rinckvelt.
  "Reegenooten" volgens schepenbrief - d.d. 11-7-1640.

1. het Convent van Bynderen
2. Andries Marcelis
3. Willem Jan Aelberts
4. de straat

- hooiveld aent Palmbroeck
  Gekomen van Aert Jan Stouwen.

1. het Palmbroeck
2. Jan Smits
3. Willem van Baeckel
4. Marcelis Verlensdonck

- land 2 l.
1. het Convent van Bynderen
2. de straat
3. Andries Marcelissen
4. Andries Hendrick Joachims

- land/groes ter plaatse voors. 3 l.
1. Willem Jan Aelberts
2. Andries Marcelissen
3. de straat
4. erven Jan Coolen 

Men zal deze goederen verkopen om daaraan te verhalen - ƒ 150,- achterstel en
de kosten van evictie.
Het surplus zal komen aan degene die daartoe gerechtigd zijn.

Jan Andriessen wordt koper voor - ƒ 300,- en - ƒ 47,- onkosten.
R 146 16-12-1689
Rekening, bewijs en reliqua van:
- Antonis van Ruth c.s.
- Antonis Peeters c.s.
- Frans Hoefnagel c.s. - borgemeesters - wegens de verkochte "meubelen en 
scare" van wijlen Joost Phlips Stouten - Joost Coolen.
Ontvangsten:
- van de "meubelen"  ƒ  31-03-00
- van de "scare"     27-15-08
- van de geδvinceerde goederen     44-02-00 +       ƒ 103-00-08
Uitgaven:o.a.:
- Marcelis Slaets - van het voederen 
  der beesten  ƒ   1-12-00
- aan Jan Willem Lamberts voor de
  doodkist  ƒ   2-02-00
- verder - als onkosten gedaan - in 
  het verkopen en afwikkelen der
  erfenis
  Alsmede de diverse invorderingen 
  van de borgemeesters  ƒ            +

ƒ 104-10-08.
R 86 fol. 78vo 18-12-1689
- Jacob van de Cruys - als wettig momboir - en
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- Antonie Josephs - als toegevoegd momboir - over de onm. kinderen van wijlen
Antonis van de Cruys - en Maria Verrijt geven bij erfmangeling over aan 
Hendrick en Antonis, znn Hendrick Canters - de helft in:
- huis, schuur, schop, hof, aangelag, lan en groes - in het Dorp 15 l.
De andere helft is van de gebroeders Canters.
Gebruiker: Philips Frans Martens.

Koopsom: ƒ 500,-.
R 86 fol. 80 19-12-1789
Hendrick en Antony Canters verkopen aan Jacob van de Cruys en Antony Josephs -
als momboiren van de onm. kn wijlen Antony van de Cruys - t.b.v. deze kin-
deren:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - aan den Ommelsen Bosch 2 l.

 1-2. Jan Aert de Zeger
3. Aelbert Peeters c.s. 
4. de straat

- land de hoogh Eynde 2 l.
 1-2. Aelbert Peeters c.s. 

3. Mathijs Fransen
4. de straat

- land de Venacker 1╜ l.
1. Catarina Horckmans
2. Antony Josephs
3. Antony Joosten
4. Frans Mathijssen

- land Doornbosch 3 l.
1. Jan Huyberts     
2. Aelbert Peeters c.s. 
3. Catarina Horckmans
4. de gemeente

- land/groes de Mortel de helft van 3 l.
1. Jan Franssen Verrijt
2. erven Canters
3. de weg
4. Antony Josephs

- groes den Bocht 4 l.
1. Frans Hoefnagel
2. den Bosscherdijck
3. kn Antony van de Cruys

- groes den Ossencamp 3 l.
1. Jan Huybers e.a. 
2. Frans Tijssen 
3. Jan Aerts de Zeeger
4. Frans Matijssen

- groes den Hof 3 cops.
 1-2. erven Antony Canters e.a. 

3. de straat
4. Frans Tijssen e.a. 

Koopsom: ƒ 500,-.
R 86 fol. 80vo 19-12-1689
- Jan Frans Colen,
- Peeter Jan Frans Colen - en
- Antonis Jan Frans Colen - zijn schuldig aan het Corpus van Asten: 
ƒ 500,- α 4%. 
Het geld komt uit - ƒ 2000,- van wijlen Johan Baptist Bunnens.
Marge: 6-6-1713 gelost.
R 86 fol. 81vo 29-12-1689
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Willem, Hendrick en Marcelis Marcelissen, gebroeders en kinderen van 
- wijlen Marcelis Claes Berckers - en Maria Jansen van Vordeldonck
Zij zijn schuldig aan Antoniske, dr Joost Laurenssen - ƒ 280,- zonder intrest.
R 86 fol. 82 31-12-1689
Jan Hendrick Coolen en Hendrick Dielis zijn schuldig aan Antony van der Weer-
den, te Maarheese - ƒ 500,- α 5%.
Marge: 23-4-1706 - gelost aan Peter Guns.
R 145 02-01-1690   dag en maand fictief.
Joost Hendrick Bruynen, te Maarheese, "spreeckt" Mattijs Jan Colen en Hen-
rick Jan Baessen aan betreffende twee sommen t.w.: ƒ 118,75 en ƒ 28,07╜.
R 86 fol. 84 02-01-1690
Jan Aerts, te Ommel heeft bij erfmangeling verkocht aan Antony Joosten Coop-
mans, zijn zwager:
- huis, hof en aangelag - te Ommel ╜ l.
Laatst in bewoning bij Jan Joosten.

1. Jan Aerts
2. Jacob van de Cruys
3. het Convent van Ommel
4. de straat

- land gelegen bij Huybert van Maris 2 l.  
1. erven Bruysten Tijs Colen
2. Catharina Horckmans
3. Jacob van de Cruys c.s. 
4. erven Mr. Antony Canters

Koopsom: ƒ 150,-
R 86 fol. 84vo 02-01-1690
Antony Joosten Coopmans heeft bij  erfmangeling verkocht aan Jan Aerts, zijn 
zwager:
- de kamer met de keucken en het weefhuiske met de helft van de hof en 
  aangelag - te Ommel - en waar, hij Antony, in woont. ╜ l.

1. Jan Aerts
2. Johan van de Cruys
3. de straat
4. kn Mr. Antony Canters

- de helft van de Camp geheel 1 l.
1. Jan Aerts,
2. Peeter Reynders
3. Catharina Horckmans
4. des straat

- land den Bergh 1╜ l.
1. kn Mr. Antony Canters

 2-3. de straat
4. weduwe Lambert Stevens

Belast met: ƒ 0-2-8/jr aan rentmeester van Huiren.
Koopsom: ƒ 150,-.

R 86 fol. 85 06-01-1690
Bernaerdt Jan Wilbordts en Hendrick Jansen van Helmondt, nu borgemeesters,
zijn schuldig aan Andreas de Laure, koopman van wollen lakens, te Geldrop :
- ƒ 400,- α 5%.
Marge: 10-7-1701 gelost.
R 86 fol. 87 10-01-1690
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Jan Hendrick Hagemans en Frans Reynders - wettige momboiren over Willemke -
weduwe Frans Willem Aelbers en haar zeven onm. kinderen - uit haar huwelijk 
met Frans Willem Aelbers.
Zij bezittende onroerende goederen, met schulden belast, en vragen toestemming
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om hieruit te mogen verkopen.
Vlierden - 10-1-1690 - Hendrick Wilbers Vervoordeldonck, schepen en loco secre-
                       taris.
                       Voor schepenen van Vlierden compareerden Jan Peters van

Asten en Gerit Jan Hagemans, naaste familie van de onm.
kinderen enz. enz.

Zij verkopen aan Philips Jelis van Heughten de helft van:
- huis, schuur, schop, aangelag, land en groes - aan het Rinckvelt

geheel 60 l.
Gebruikers: Hendrick Peeters en Frans Wolfs.
Belast met: 8 penn./jaar aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 277,-.
R 86 fol. 86 12-01-1690
- Hendrick de Winteroy, drossard,
- Willem Leenders van Heughten, schepen - en
- Peter van der Lith, secretaris.
Zij zijn op verzoek van Marcelis Jan Jacob Slaets gekomen in zijn huis -
aan den achterste Diesdonck - alwaar ziek in bed lag, Jacob sone Jan Jacop
Slaets en deze wil verkopen aan: 
- de kinderen van Marcelis Jan Jacob Slaets - en Anneke, zijn vrouw, 
  zijn kindsdeel in de goederen op Bussel en den achtersten Diesdonck gelegen 
  voor - ƒ 40,- onder restrictie dat Marcelis Jan Jacob Slaets, zijn broeder, 
  in naam van zijn kinderen, jaarlijks zal uitreiken aan Jan Jacob Slaets, zijn
  broeder, zolang dezelfde Jan in leven is - ƒ 7,50 en na de dood van Jan zal
  dit bedrag gaan naar de kinderen van Marcelis - en Anneken.
- Marcelis is ook gehouden jaarlijks te betalen aan Margriet, dr Antony Joosten 
  Coopman - ƒ 1,50 en als zij mondig wordt, uit te keren - ƒ 30,- zijnde het
  kapitaal van deze - ƒ 1,50,-. 
- Marcelis zal verder de voors. Jacob gedurende zijn verdere leven onderhouden
  in kost en drank enz.
- Jacob Jan Jacob Slaets kan deze akte ten alle tijde te niet doen.

Koopsom: ƒ 220,-.
R 108 fol. 131 13-01-1690
Paspoort voor Reynier Jansen van Geldrop, wonende alhier.
Hij wil "buyten 's lants gaen omme sijne particuliere affairen te doen". 
R 108 fol. 131vo 17-01-1690
- Joachim Jansen, ondervorster, 59 jaar - en
- Marcelis Joachim Jansen, 18 jr.
Zij verklaren ter instantie van Jan Aerts:
Hoe dat "seeckere" Anna Cuylmans, gewoond hebbende te Leyden, Hollandt,
aan hen, attestanten, heeft geschreven gehad - dat zij, Anna, in 1688 bij
Jan Aerts, winkelier, te Ommel, een stuk lijnwaad had gekocht voor - ƒ 34,-.
En dat zij dit bedrag had betaald aan Bruysten Joost Laurenssen om dit te 
brengen aan Jan Aerts.
Zij, attestanten, verklaren verder dat zij van Bruysten v.n. gehoord hebben 
dat hij dat geld van Anna had ontvangen en moest overdragen aan Jan Aerts.
R 9 fol. 423 18-01-1690
Simon Isbouts en Peeter Dielis zijn aangesteld als momboiren over Isbout en 
Hendrick Hendricx - kinderen van wijlen Hendrick Isbouts - en Margriet Dielis.
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R 108 fol. 132 25-01-1690
Paspoort - t.b.v. Johan Wouters de Groodt "om sijn buytenlantse affairen te
verrighten.             
R 86 fol. 88vo 07-02-1690
Antony Josephs Verdeuseldonck verkoopt aan Jan Huyberts van Maris:
- land het Ven 1╜ l.

1. de koper
2. de verkoper e.a. 
3. erven Frans Matijssen

Belast met: ƒ 2-5-0/jr in een meerdere rente van ƒ 13-10-0 aan de H. Geest
  te Helmont.

Koopsom: ƒ 30,- α 5%.
R 86 fol. 89vo 11-02-1690
Johan Joosten Roefs verkoopt aan Jan Hoefnagels:
- groes het Root 3 l.

1. weduwe Aert Jan Tielen
2. Antonis van Rut e.a. 
3. de Aa
4. Hendrick van Helmont

Koopsom: ƒ 220,-.
R 86 fol 90 16-02-1690
Peeter Jelis van Heughten en Simon Isbouts - als wettige momboiren der twee
onm. kinderen van wijlen Hendrick Isbouts - en Margriet van Heughten.
De kinderen behoort toe 1/16e deel in:
- huis, hof en aangelag, 10 l. groes en 13 l land.
Belast met: ƒ 500,- aan het Convent van Ommel.

- ƒ  50,- aan Jan Hendricx
- ƒ 0-09-12/jr aan de Heer van Asten.

Hendrick Isbouts heeft v≤≤r zijn huwelijk uit boedel en sterfhuis gehad: 
- ƒ 146,-.
De vijf "oomen en moeyen" der onmondigen moeten ieder ook - ƒ 146,- ontvangen
uit hetzelfde sterfhuis. 
De goederen zijn echter zodanig belast dat 2/16e deel niet gevoeglijk kan wor-
den uitgereikt.     
"De Costuymen van de Stadt en Meyereye van 's Hertogenbosch notoir, dat inge-
valle eenige erffenisse waeren, die niet wel deylbaer waeren, ofte bij deylinge 
souden worden verergert, dat sulcke goederen met gelt mogen werden gepuseert.
Soo ist dat sij supplianten alles overwogen hebbenden uytten sterffhuysse te 
weeten uyt: 
- de meubelen goederen voor 2/16e part geerne souden haer laeten consenteren 
  voor 20 gulden. 
- en de 2/16e part in de immobile goederen voor 50 gulden.   
Welcke voors. penningen sij supplianten q.q. ten proffijten van de onmundigen 
van de condividenten zullen genieten losch ende vrij. 
Enz. enz.
Zij verkopen aan Emke, Margriet, Simon en Maria Isbouts 2/16e deel in:
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan den Dijck 23 l.
Waar de voorn. kinderen wonen.
Belast met: als voors. Koopsom: ƒ 50,-
R 86 fol. 92 27-02-1690
Dirck Goorts verkoopt aan Jan Jansen van Zomeren:
- land de voorste Diesdonck 5 cops.
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1. de verkoper
 2-3. de gemeente

4. de koper
Koopsom: ƒ 21,-

R 108 fol. 133 01-03-1690
- Marcelis Andriessen Verlensdonck,
- Antonis Vreyns Goorts - g.m. Freynske Andriessen Verlensdonck,
Zij verdelen de nagelaten goederen van Andries Verlensdonck - en Maria, wijlen
hun ouders.
1e lot: Marcelis
- huis, schuur, schop - opt Rinckvelt 3╜ l.

 1-3. Flips Dielis 
2. Jenneken van Rut
4. de straat

- land op de Lensdonck
1. weduwe Scenaerts

 2-3. Matijs de Groot
4. Lijneke Vermeulen

- land Vrouwkens nieuvelt - aent Rinckvelt 4 l.
 1-3. het Rinckvelt

2. weduwe Scenaerts
4. Peeter Peeters

- land/groes ter plaatse voors. 3 l.
1. het Rinckvelt  
2. Jenneke van Rut
3. de straat
4. erven Jan Ceelen

- wei-hooiland ontrent 't Palmbroeck 5 l.
1. het Convent van Bynderen
2. Philips van Heughten e.a. 
3. Jan Peeters
4. Flips Dielis e.a. 

Belast met: de helft van - ƒ 400,- aan het Convent van Boxtel.
 - de helft van 5 gl. en enige stuivers/jr aan de H. Geest, alhier.
2e lot: Antonis
- het timmerhuiske "met geheel peert".
- land aen den Meyboom 3╜ l.

1. kn Dirck Baeckermans
2. Hendrick Vervoordeldonck
3. de straat
4. Jan van Helmont

- land over de straat 1 l.
1. Hendrick Vervoordeldonck

 2-3. de straat
4. kn Jan van Helmont

- land/groes aen de Meyboom
1. Jan Baeckermans
2. Jan en Dirck van Heughten
3. de straat
4. het 1e lot
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- land aen Vordeldonck 5 cops.
1. kn Joost Laurenssen
2. Jan Joosten
3. Elske Jan Wilborts
4. de straat

- land 1╜ l.
1. Jan Verhindert
2. Marten Jan Teunis
3. kn Joost Vreynsen
4. de straat

- dries en hooiland 2 l.
1. Marten Jan Teunis

 2-3. kn Marcelis Claessen
4. de straat

- beemd 3╜ l.
 1-2. de Waterlaet

3. kn Marcelis Claessen Berckers
4. erven Frans Matijssen de Groot

- groes in de Bleeck ╜ l.
1. Tijs de Groot
2. Handerske Wilborts
3. kn Marcelis Claessen
4. Joost Beckers

- groes als voor 1╜ l.
1. Marten Jan Teunis
2. Frans Cornelis
3. Joost Beckers e.a. 
4. Jan van Rut

Belast met: de helft van - ƒ 400,- aan het Convent van Boxtel.
- de helft van 5 gl. en enige stuivers/jr aan de H. Geest, alhier.
- 8 st./jr aan de Heer van Asten.
- 4 st./jr aan rentmeester Hurnius.

Marge: Copie gemaakt voor Maria Verleysdonck - 3-2-1785.
R 86 fol. 92vo 02-03-1690 
Daendel Jansen verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
- land den Haeck 3 cops.

1. de koper
2. weduwe Michiel Colen e.a. 
3. Huybert Jan Tielen
4. Antonis Lomans  

R 86 fol. 93 02-03-1690
Philips Dircx en Willem van Heughten, als collecteurs der verpondingen, ver-
kopen de leeg liggende landen van de kinderen Huybert Michiel Colen:  
- groes het Liender 3 l.

1. Jenneke - g.m. Daendel van Breey
2. Lijneke Vermeulen
3. kn Marcelis Claessen
4. Jan van Helmont

Koper: Heylke, de vrouw van Peeter Jan Baltus Koopsom: ƒ 106,-.
- land met de hofstad - de Langhstraet 3 l.

1. weduwe Antonis Bastiaens
2. weduwe Frans Joosten
3. erven Andries Thomas
4. de straat

Koper: Daendel Jansen Koopsom: ƒ 16,-.
R 144 06-03-1690
Hendrick Canters verkoopt namens Everard de Doerne, Heer van Asten:
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- hooi, stro, beesten en meubelen
van de weduwe Jan Peter Colen, in leven hoevenaar op den Brant, aan Voordel-
donck.

Bruto opbrengst: ƒ 218-15-06.
Volgt nog een overzicht van betalingen.
R 146 15-03-1690   
- Mathijs Jan Walravens,
- Hendrick Peters - g.g.m. Maria Jan Walravens - mede voor de drie onm. kn,
- Peeter Jansen Walravens,
- Jan Peeters - g.m. Antoniske Jan Walravens,
- [Peeter] Jansen Walravens,
- Margriet Jansen Walravens, 
- Walraven Jan Walravens,
- Jan Jansen Walravens,
- Francis Walravens,
- Goort Jansen Walravens.
Allen kinderen van wijlen Jan Walravens, oud vorster - en Catalijn Matijssen.
Zij verkopen hun goederen gelegen in de Steegen.
- huis, hof en aangelag 7 l. 25 r.

1. Aert Dielis
2. Hendrick Dielis
3. de gemeente
4. het Convent van Ommel

Verponding: ƒ 2-19-0/jr.
Belast met: ƒ 3,-/jr aan de Heer van Helmont.
- land in de Boescotackers 1 l.

1. Willem Jacobs
2. Goort Paulus
3. de straat
4. Frans Jacobs

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Belast met: 1╜ vat - 1╜ can rogge/jr aan het Postelhuys.
- land Boescotcamp 1 l. 15 r.

1. Walraven Jansen
2. Claes van Ruth
3. de straat
4. de verkopers

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- land/groes int Nieuwvelt 2 l.

1. Hendrick Dielis
2. de straat
3. Walraven Jansen
4. Goort Paulus

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
- groes achter Walraven Jansen 5 cops.

1. Jan van Rut
 2-3. Walraven Jansen

4. Claes van Rut 
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
- Weiveld 4 l.

1. de Loop
2. het Gasthuys van 's Bosch
3. de straat
4. weduwe Jan Dielis

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
                         Koop is opgehouden ???
R 146 30-03-1690
Antonis van Ruth en Thomas Jacobs, borgemeesters, verkopen de leeg liggende
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landerijen geweest zijnde van Frans Jan Jacob Slaets:
- huis, hof, land en groes - op den achtersten Diesdonck  3 l.
Om daaraan hun "lasten" te verhalen.
Het surplus gaat naar de gerechtigden.

Koper: Marcelis Jan Jacob Slaets - ƒ 21,-.
R 108 fol. 135 02-04-1690
- Mathijs Lamberts, 40 jaar - en
- Willemke Fransen de Groot, 42 jaar, zijn vrouw, beide wonende te Asten,
verklaren ter instantie van Antony Josephs Verdijsteldonck (= Verdeuseldonck) -
dat zij, deponenten, nu, omtrent vier α vijf jaar geleden, toen zij op de 
Beersdonck woonden, gezien hebben dat Willem Claesen de Snijder, in die tijd
vorster te Vlierden - heeft "gescut" de beesten van Jacob Jacobs van den Bo-
gaert en Dirck Adriaensen, beiden wonende op den Beersdonck - in de beemden
of in de Weert op den Beersdonck.
De vorster heeft de "gescutte" beesten gedreven tot op de gemeente-hei over
den Helmontse pat, naast de zijde van Vlierden.
Daarmee bezig zijnde, zijn gekomen - Dirck Adriaensen en Elisabet, de vrouw
van Hendrick Jacobs - die de beesten weer terug gedreven hebben.
Enz. enz.
R 86 fol. 94 04-04-1690

Joost Leenders van Heughten is schuldig aan Everard van Doerne - ƒ 250,- α 5%.
R 86 fol. 95 04-04-1690
Peeter Jansen van Helmont, te Zomeren verkoopt aan Aert Andries Thomas - g.m. 
Jenneke Jansen van Helmont, zijn zwager, zijn kindsdeel in:
- huis, land en groes - te Vordeldonck 
Zijnde hetgene, hem verkoper, is competerende uit het sterfhuis van wijlen
Jan Hendrick Blockmaeckers - en Peerke Hendricx.
Uitgezonderd het hout op verkopers deel staande.

Koopsom: ƒ 331,-.
R 86 fol. 95vo 04-04-1690
Aert Andries Thomassen is schuldig aan Peeter Jansen van Helmont, zijn zwager,
te Zomeren - ƒ 300,- α 5%.
Marge: 3-5-1754 - Gelost aan Hendrick van Helmont, te Liessel en zijn zuster
                  door Pieter van Maris, te Liessel.         
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R 86 fol. 96 06-04-1690
Margareta Peeter Jansen verkoopt aan Philips Dircx de helft van"
- huis, hof en aangelag - in het Dorp geheel 1 l.

1. Marcelis Antonis
2. Jacob Goorts Verberne
3. Jan Hendrick Ceelen
4. de straat

Koopsom: ƒ 39,-.
R 86 fol. 96vo 10-04-1690
Joost Hendricx van Heughten verkoopt aan Jan Peeters van Rest:
- dries te Ommelen 5 cops.

1. Jacob van de Cruys
 2-3. weduwe Lammert Steven

4. de straat
Koopsom: ƒ 180,-.

R 86 fol 96vo 12-04-1690
Antony Peeter Canters verkoopt aan zijn broer Jan Peeter Canters, zijn kinds-
deel in erfrenten als anderszins.
En nog - ƒ 50,- welke hem toekomen van Jan Peeter Wilbordts, te Liessel.

Koopsom: ƒ 600,-.
R 9 fol. 437ev. 19-04-1690
- Jenneke Vogels - en
- Lijn Smulders - g.g.m. Jacob Vogel, als erfgenamen van Jan Vogel, hun vader,
  hebben een constitutiebrief van - ƒ 600,- α 5% - d.d. 7-12-1669 - 2 jaar
  achterstand - t.l.v. Jan Fransen Verrijt.
  Zij verzoeken te mogen executeren.    
- Michiel Hendricx, namens zijn dochter Cristien, aanlegger - contra -  

Frans Goort Philipsen, gedaagde.
- Den drossard n.o., aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets - fugitive
  en gedaagde, bij edict op de rolle van 7 mei 1681.
R 86 fol. 97vo 20-04-1690
Hendrick Antony Canters en Antony Josephs Verdeuseldonck, collecteurs der 
verponding - St. Jan 1686 - '87 - verkopen ingevolge Ha. Ed. Mo. Resolutie
der geabbandonneerde huizen en landerijen, geδmaneert en insuficiδnt zijnde 
bij de gebruikers de verpondingen en andere dorpslasten te kunnen opbrengen.
Enz. enz. 
Zij verkopen de goederen van wijlen Jan Willems van Ostaden zoals ze nu in
gebruik zijn bij Jan Antonis Lomans - t.w.:
- huis, hof, en aangelag - in het Dorp 2 l.
  1. Jenneke Matijs Matijssen

 2-3. de straat
4. erven Evert Peter Dors

Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
Koper: Hendrick Antony Canters - ƒ 360,-.
Zij verkopen aan Hendrick van den Bleeck:
- land achter den Hof der Pastorye - in het Dorp 4╜ l.
             1. Jan Hoefnagel e.a. 

2. Jan Paulus e.a. 
3. den hof van de Pastorye

Verponding: ƒ 1-0-0/jr Koopsom: ƒ 42,-
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Zij verkopen aan Hendrick Cornelis:
- land achter Jan Tielkens - in het Dorp 2 l.

1. Jan Hendrick Bernaerts
2. Jan Paulus
3. de weg
4. Jan A. Lomans

Verponding: ƒ 0-12-8 Koopsom: ƒ 52,-.
Zij verkopen aan Wouter Jan Hoefnagel:
- land tussen de Weegen 2 l. 30 r.

1. Jan Hoefnagel
2. Joost Beckers
3. de weg
4. Jan Hendrick Bernaerts e.a. 

Verponding: ƒ 0-18-0/jr Koopsom: ƒ 37,-
Zij verkopen aan Jan Antonis de Smit:
- land in het Dorp 4 l. 25 r.

1. Faes Kerckels
2. kn Hendrick Aert Mennen

  3-4. de straat
Verponding: ƒ 1-10-0/jr Koopsom: ƒ 115,-.
Zij verkopen aan Mr. Isaac Sauve, coster en schoolmeester:
- land het gemeen Schoolhuys 1╜ l.

1. Aert Aerts
2. het gemeen Schoolhuys

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-14-0/jr Koopsom: ƒ 39,-.
Zij verkopen aan Hendrick Peeter Lomans:
- groes het Root 2 l. 25 r.

1. Jan Peeter Lomans
2. de kn van Zomeren
3. de straat
4. weduwe Frans Joosten

Verponding: ƒ 1-7-0/jr
Belast met: ƒ 0-2-4/jr aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 193,-.
Zij verkopen aan Goort Peeter Lomans:
- groes achter Ostaden 2 l.

 1-2. Joost Jan Tielen e.a.  
3. Marten Marcelis
4. het straatje

Verponding: ƒ 1-2-0/jr Koopsom: ƒ 163,-.
Zij verkopen aan Laurens, sone Hendrick van den Bleeck:
- groes het Root 3 l.

1. Jan Antonis Lomans
2. Jan Hoefnagel e.a. 
3. Jan Swagers

Verponding: ƒ 1-13-0/jr
Belast met: ƒ 0-03-12/jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 1-10-00/jr aan rentmeester Hurnius.
- ƒ 0-15-00/jr aan de H. Geest van Asten.

Koopsom: ƒ 99,-. 
R 145 20-04-1690
De kindern en erven van wijlen Frans Matijssen de Groot verkopen "opgaandt
eyckenhoudt ofte eyckelboomen op haer erffenisse staende" - aen den Bosch en

132



Voordeldonck.
C.a. 170 bomen Bruto opbrengst: ƒ 240,-.
R 108 fol. 136 17-05-1690
- Hendrick Jansen Basen - g.g.m. Jenneken Cornelis Cornelissen - a.s. bruide-
  gom - en
- Handerske Jansen Ambrosius - a.s. bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a:
- indien uit het a.s. huwelijk kind(eren) geboren worden - zullen zij krijgen 
  hetgeen hen rechtens toekomt.
- indien geen kind(eren) geboren worden zal de langstlevende alle goederen, 
  die zij samen bezitten, blijven behouden.
R 86 fol. 102vo 22-05-1690
Hermanus Volders is schuldig aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck: 
- ƒ 80,- α 5%.
R 108 fol. 137 23-05-1690
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Antonis, zn Michiel
Peeter Colen - dat deze van "rechte bloede" is van wijlen Jan van Berckel -
en zijn vrouw - en daardoor recht heeft op het beneficiaat en legaat dat 
Jan van Berckel - en zijn vrouw hebben "gemaeckt" t.b.v. hun "bloetvrienden" 
en zoals requirants vader en oom al hebben genoten.
R 86 fol. 103 29-05-1690

Pieter van Reckom - g.m. Florentia Volders ontvangen nog - ƒ 100,- met intrest
uit het sterfhuis van wijlen Laurens Volders - protocol 17-2-1684 en 4-4-1684 -
Zij bekennen hiermee voldaan te zijn.
R 108 fol. 137vo 31-05-1690
Wij, Huybert Jan Tielen en Antony Josephs Verdeuseldonck, schepenen, verklaren
dat wij zijn gegaan naar de plaats en hof van Jan Antonis Lomans e.a., nu bij
evictie, aangekocht door Hendrick Canters, president. Wij hebben daar zien
staan "een heymsel of dornehegge" waardoor gescheiden wordt de voor. hof en 
den hof van Antonis Jansen van Rut.
Enige naburen hebben ons daar aangewezen de oude plaats of limietscheiding
waar, nu 6 α 7 weken geleden, dit "heymsel of dornehegge" gestaan had en wij
hebben gezien dat den drossard en de ondervorster met een timmermansreye aan
het meten waren hoeveel voeten dat "de heymsel" was uitgezet van de rechte 
limietscheiding, zo voors. op het erf van Jan Antonis Lomans, nu Henrick Can-
ters.
Wij verklaren, na van officie-wege verzocht te zijn, bevonden te hebben dat dit 
in de lengte is 96 voet en in de breedte 21 voet - en dat wij dit "uytcijferen"
op 5 roy 16 voet.
Volgt terzake van het verplaatsen van "het heymsel" nog een verhoor van:
- Reynier Jansen van Geldrop, 33 jaar,
- Handerske - de vrouw van Reynier Jansen van Geldrop, 45 jaar,
- Jenneke - weduwe Matijs Matijssen, 47 jaar.
R 108 fol. 141vo 14-06-1690
Wij, drossard en schepenen van Asten, verklaren dat in het verkopen van de 
goederen, nagelaten door wijlen Jan Willems van Ostaden - en Mayken, zijn
vrouw - en laatst in eigendom en gebruik geweest van Jan Antonis Lomans c.s. -
uit kracht van Ha. Ho. Mo. Resolutie - d.d. ...... 1679 - tot vervanging van de 
achterstaande verpondingen en lasten.
De goederen zijn bij executie verkocht, mede - omdat de schuur zeer vervallen
was en het huis een ru∩ne dreigde te worden.
Alle mobile goederen "waren bij nacht ende ontijden" al weggebracht en alzo be-
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gon de evictie "costelijck" te worden.   
Enz. enz.
R 108 fol. 142 13-06-1689
Sijke, dr Hendrick Aert Mennen, wonende aan het Marcktvelt, ziek, testeert.
o.a.:
- aan Hendrina, dr Aert Vrients, haar nicht, waar zij "peten" over is - vier
  zilveren ducatons.
- aan de "Taeffele van den Armen", alhier - ƒ 20,- t.b.v. de armen te gebrui-
  ken.
- aan Jenneke, haar zuster en universele erfgename - haar huis, land, groes,
  kleren, lijnwaad, meubelen, huisraad en verder alles wat verder haar eigen-
  dom is.
R 108 fol. 143vo 14-06-1690   
- Jenneke, dr Hendrick Aert Mennen - en 
- Sijke, dr Hendrick Aert Mennen - beiden wonende, in ΘΘn huis, aan het 
Marcktvelt.
Jenneke "cloeck ende gesont".
Sijke - ziek. 
Zij testeren o.a.:
- alle voorgaende "maeckselen" vervallen.
- Jenneke "prelegateert" aan Antony Antonissen, haar neef, waar zij "peten"
  van is - 12 gl. 12 st.
- indien Jenneken ongetrouwd komt te overlijden dan "prelegateert" zij - ƒ 20,-
  aan den Armen van Asten.
- Sijke geeft aan Hendrina, dr Aert Vrients, waar zij "peten" over is 12 gl. 
  12 st.
- nog aan den Armen van Asten - ƒ 20,-.
- alle goederen, door hun ouders, aan hen nagelaten - en bestaande uit:
  - huis, land, groes, beesten, meubelen, huisraad, kleren enz. - komen aan de
    langstlevende van hen beiden - zijnde de universele erfgenaam.

Dit merck           heeft gestelt
       Jenneken            dochtere Hendrick 

   Aert Mennen.
Sijken Hendricks.
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R 86 fol. 103vo 19-06-1690
Aert Andriessen Thomas verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen:
- land/groes op den Dungen - in de Wolfsbergh 1╜ l.
  het land is 1 l. 6 r.

1. erven Frans Philipsen
2. Andries Thomas
3. Jan Hoefnagels
4. erven Thomas Fransen

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
R 86 fol. 104 19-06-1690
Johan Wouters de Groot is schuldig aan Johan Hoefnagel, molder, te Asten:
- ƒ 100,- α 5%.
R 9 fol. 445ev. 21-06-1690
- Matijs Somers is aangesteld als ondervorster te Asten.
- Jan Peeter Groenen is aangesteld als "scutter".
R 86 fol. 104vo 23-06-1690
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Aelberd Ferdinandus Grave van
Berlo - brigadier der Verenigde Nederlanden - ƒ 6000,- α 4%.
Marge: 22-7-1712 - laatste aflossing.
R 9 fol. 443 24-06-1690
- Catarina - weduwe Gommer Jacobs Bure - geass. met Jan Jan Lamberts, aanleg-
  ger - contra - Jan Jansen van Helmont - apprehenseur der nalatenschap van 
                   wijlen Wilbordt Daniels, gedaagde.
R 108 fol. 144vo 26-06-1690
Schepenen van Asten verklaren te instantie van Jan Teeuwens Royacker - g. m.
Jenneken, dr Jacob Coolen - dat Jenneke Jacob Coolen in rechte lijn afstamt 
van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw.
Dat zij daardoor behoren te ontvangen het legaat dat Jan van Berckel - en zijn
vrouw hebben ingesteld. En zoals Michiel Colen en Jan Peeter Colen e.a. hebben
ontvangen.
R 108 fol. 145vo 03-07-1690
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Marcelis Marcelis Berckers, in zijn
kar heeft gespannen - "een bruyn henstpeert, sijnde aftands, hebbende een af-
gaende witte bles".
Met welk v.n. paard deze "is ter marckte vaerende" ter verrichting van zijn 
zaken.
R 108 fol 146 03-07-1690   
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Hendrick van den Bleeck is hebbende -
zes paarden t.w.:
- een grauwe merrie, oud 5 α 6 jaar,
- een vosmerrie, oud 5 α 6 jaar,
- een zwart-bruine hengst met een witte bles voor het hoofd, zijnde aftands,
- een rood-bruine merrie, zijnde aftands,
- een zwarte merrie met een afgaande bles en korte oren, zijnde aftands,
- een zwarte merrie met een bles, zijnde aftands.
Hiermee wordt door de eigenaar of zijn dienstboden binnen- en buitenslands
gevaren ter verrichting van zijn zaken.
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R 108 fol. 146vo 03-07-1690
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Hendrick Claes Berckers - in zijn kar 
heeft gespannen - een bruine merrie, voor zijn hoofd een afgaande bles, zijnde
aftands.
Hij vaart hiermee ter markte.
R 157 22-07-1690
Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt "de scare" van wijlen Jan Peeter 
Coolen - staande op den Brandt.    

Bruto opbrengst: ƒ 142,-.
R 108 fol. 147 14-08-1690
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verklaart ter instantie van Jan Reynders van
den Broeck, te Velthoven - dat het waar is dat de rogge en boekweit die op 
zijn, deponents, "solderinge over enige tijt van jaren gelegen heeft" en waar-
over "questie" is geweest, was gekomen van de "tiende" van Jan Reynders van den 
Broeck.
De rogge en boekweit is gemeten en weggehaald door Jan Hoefnagels, molder, 
alhier, in opdracht van advocaat van Mell en Jan Reynders van den Broeck.
Bij het meten is noch hij, attetstant, nog iemand van zijn huisgezin aanwezig
geweest.  
  
R 86 fol 107 28-08-1690
Hendrick Bernaerts verkoopt aan Michiel Willems:
- land ontrent de Wintmolen 2 l. 36 r.

1. Jan Hoefnagel
            2-3-4. de gemeente

Belast met: ƒ 0-5-0/jr aan rentmeester van Huren.
- 1/6e deel in 22 kannen koren aan het Kapittel van St. Oeden Roy.

Koopsom: de lasten.
R 9 fol. 449 05-09-1690
- Jan Aerts, winkelier, te Ommel, aanlegger - contra - Ambrosius Joost Laurens-

sen, gedaagde.
  Betreft: Invordering van - ƒ 34,-.
  Bij gedaagde zijn door Jan Somers, ondervorster, geen roerende goederen van 
enige waarde aangetroffen, waaraan het "verhaal" zou kunnen plaatsvinden.
  De executie wordt nu verplaatst naar de "erfgoederen".
- Den drossard, aanlegger - contra - Antonis Hendrick Aert Mennen, gedaagde.
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R 108 fol 147vo 05-09-1690
- Jan Jansen, te Venroy, 45 jaar - en
- Matijs Willems, 23 jaar - zij verklaren ter instantie van Hendrick van den 
Bleeck, dat zij, komende uit het leger, "neffens" Hendrick van den Bleeck.
En gekomen aan de "gebrande brugge" moesten blijven, omdat de brug opgetrokken 
werd door twee soldaten, in witte of grauwe rokken "met roode opslaegen" ge-
kleed.  
Zij zijn moeten blijven tot de brug weer neergelaten werd.
Omtrent drie kwartier later merkten zij dat ze gevolgd werden door de twee 
voors. soldaten "gekleet in grauwe rocken en roode opslaegen" en bij hen, at-
testanten, gekomen zijnde riepen zij: "Sa, mordieu, staet en hout stil" op
welk schreeuwen nog vier andere personen gekleed in "boerenkleden" te voor-
schijn kwamen.
Daarop  zijn zij, deponenten van hun karre gesprongen "tot de knyen toe int 
waterom sich te escapperen in den boeckweyt, waerinne hij wierd vervolght en  
geplundert van alle tgene dat hij bij hem was hebbende"
Daarna zijn zij naar de kar van Hendrick van den Bleeck gegaan "en daer afgeno-
men tgene dat haer aenstondt".
Na welke plundering de soldaten of personen gingen lopen.
R 9 fol. 454 06-09-1690
Jan Gijsberts is gedaagd door Sr. Pennincx, coopman, "in de drie cremers", te
Eyndhoven.
Gedaagde wil zijn kosten vergoed hebben, omdat aanlegger niet is verschenen 
en geen gevolmachtigde heeft gezonden.
R 108 fol. 148vo 13-09-1690
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren
ter instantie van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven, dat zij zijn ge-
weest bij Antony Canters, procureur, toen ziek, op 26 aug. 1690 en hem gevraagd 
hebben of hij, Canters, in opdracht van Jan Reynders van den Broeck "eenige
penningen soude hebben ontfangen van Jan Paulus ofte Hendrick van den Bleeck"
Canters heeft hierop geantwoord: "Ick en hebbe het rechte woort niet in mijn 
gedachten, maer komt het in mijn gedachten dan kan ick hiervan attestatie ge-
ven".
Maar wel dat hij "penningen" had ontvangen van Jan R. van den Broeck en dat hij
daarvan een kwitantie had gegeven - wegens zaken die hij voor van den Broeck 
had gedaan.     
Naschrift: De attestanten laten de attestatie - van als het in mijn gedachten 
           enz. - geheel voor rekening van Canters.
R 108 fol. 149vo 07-10-1690
Procuratie aan Hendrick Canters, president, om namens het Corpus van Asten - 
ten comptoire van Joost Nagel, te 's Bosch, ontvanger der verpondingen, met 
deze "finaal te liquideren" de achterstand in de verponding - ingevolge de
laatst gedane rekening.
R 10 fol. 3ev. 25-10-1690
- Andries Jansen, aanlegger - contra - erven Frans Mathijssen de Groot, ged.n. 
- Kn Antony van de Cruys - geass. met Jan van de Cruys, hun oom, aanlegger -
  contra - kn en erven Hendrick Mennen, gedaagden.
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- Jan Aerts, evincent, aanlegger - contra - de vaste goederen van Bruysten 
Joost Laurenssen, aan Voirdeldonck, gedaagde.

  Het pand heeft "drie kreppe"
- Kn en erven wijlen Maria Jan Kanters, aanlegger - contra - Dirck Gerits, ged.
- Hendrick Winteroy, drost, aanlegger - contra - Dielis Jan Dielis - en

         Maria - wed. Jan Dielis, ged.
- Johan Jan Walravens, aanlegger - contra - Huybert Joost Stouten, gedaagde.
  Gedaagdes moeder heeft ca. 3╜ jaar geleden bij aanlegger ΘΘn steen vlas
  gekocht - voor ƒ 2,-.
  Gedaagdes vader en moeder zijn intussen overleden - zonder dat de ƒ 2,-
  betaald zijn geworden. 
  Gedaagde heeft toegezegd deze te zullen betalen - en heeft tot nu toe betaald
  12 stuiver.
- Aert Duyssen, aanlegger - contra - Marcelis Slaets, gedaagde.
- Margriet Hans Walravens, aanlegger - contra - Martinus van Hoeck, gedaagde.
R 146 25-10-1690
Flips Dircx en Willem Leenders van Heughten, als collecteurs der verponding
St. Jan 1688 -'89, verkopen "publiek" twee stukken ledig liggend land -
staande t.n.v. Jan Anthonis van Lierop en in gebruik geweest bij Joost Flips
Stouten.
- land 1 l.

1. Jan Hendrick Bernarts
2. Jan Pauels

 3-4. de straten
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koper: Joost Roefs - voor ƒ 19,-. 
- land 2 l.

 1-3. erven Aert Jan Tielen
2. erven Hendrick Aert Mennen
4. de weg

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koper: Huybert Aert Tielen - voor ƒ 24,-. 
R 86 fol. 107vo 06-11-1690
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Hendrick Ceelen:
- groes op Vordeldonck 2 l.

1. Jan Jansen Verhindert en de Loop
2. weduwe Jan Hendrikx
3. weduwe Elske Jan Wilbordts
4. erven Aert Jansen op de Leensel

Verponding: 0-15-0/jr.
De koper zal mogen varen met paard en karre en met beesten mogen drijven door 
het veld van de kinderen en erven van Jan Verhindert - in de wandeling genaamd
Jan Schepers.

Koopsom: ƒ 130,-.
R 86 fol 108 08-11-1690
Aert Andries Thomas verkoopt aan Heylken Andries Thomas:
- land de Haseldonck 2 l.

1. Jelis Joosten van Weert
2. de koper e.a. 
3. Jan Jelis van Heugten
4. Lucas Huyberts van de Loo
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Verponding: ƒ 0-18-0/jr Koopsom: ƒ 100,-.
R 86 fol. 108vo 08-11-1690
Jan Frans Colen en Antonis Jan Frans Colen, zijn zoon, zijn schuldig aan 
Lucas Huyberts van der Loo - ƒ 100,- α 5% - herkomende uit obligatie - 
d.d. 20-3-1673.
R 108 fol. 150 08-11-1690
Frans Mathijssen van de Cruys geeft in "hueringe ende jaerscaere" zijn:
- huis, hof en land - in het Dorp  3 l.
Zoals nu, sinds verscheidene jaren, gebruikt wordt door Antonetta - weduwe Jan
Antonissen de Cuyper.
Huurder: Mr. Carolus van de Voort, schoenmaker.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 20,-/jr.
Borg: Hendrick van den Bleeck.
R 108 fol. 151vo 08-11-1690
- Peeter Daniel Coolen, meerderj. jongman - a.s. bruidegom - ter eenre - en
- Jenneke Frans Joosten - weduwe Antonis Tijs Lomans - geass. met Jan Frans
  Joosten, haar broeder, als gekozen momboir voor haar en haar kinderen -
  a.s. bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- De bruidegom zal al zijn goederen, zowel reδle als personele, inbrengen.
- De bruid zal ook al haar goederen inbrengen.
- De kind(eren) uit het a.s. huwelijk zullen na het overlijden van de twee
  "canthoralen" gelijkelijk "opdelen met de drie v≤≤r-kinderen van de a.s. 
  bruid.
- Indien de bruidegom de bruid overleefd en de kinderen willen "afdeylen"
  zal hij recht hebben op ╝e deel van de gehele inboedel.
- Indien de v≤≤r-kinderen daarmee niet tevreden zijn dan zullen zij alleen de 
goederen die de bruid bezit mogen delen - zonder iets meer te mogen eisen 
  uit de goederen van de bruidegom.
Enz. enz.
R 107b fol 36vo 09-11-1690
Arnoldus Costerius , rentmeester der Domeinen en schout van Weert - als 
"evicteur" van:
- het Blockhuys, te Liessel - rondom omwaterd - met o.m.:
- het neerhuis van het Huis van Liessel (huis, koestal, paardestal en schuur)
- wei/groes den Trompert,

Reyndersdries,
- groes in de Camp
- het brouwhuis.
Volgen nog een reeks wei- en andere landen - gelegen te Liessel.
Te Asten gelegen:
- hooiland de grote Hage 19 l.
- hooiland de klijne Hage of de Huytershage
Alles geweest van Jr. Godhaert Josephus van Albada - en nu gekocht door Willem
Vos, notaris en clerck van 's Bosch - d.d. 1-2-1686 en 15-07-1689.
Willem Vos is ook eigenaar gebleven na "evictie" - d.d. 6-2-1688 en d.d. 
11-8-1690.
Hij verkoopt nu aan Johan Vos Campen, substituut rentmeester der Domeinen.
De goederen zijn belast met: 
- 13 vat rogge/jr aan het St. Catalijnegilde, te 's Bosch.  
- 12 vat rogge/jr aan het St. Catalijnegilde, te 's Bosch - α 5 stuiver/vat.
- uit het Nieuwe Erff - aan de Heer van Deurne - 38 stuiver/jr.
-  9 stuiver/jr aan de Heer van Helmont.
- 14 stuiver/jr aan de Heer van Rixtel.
- 1 gl./jr aan den Hove van Echternaken.
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- 26 stuiver/jr aan rentmeester van Hurne.
Voor schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - d.d. 16-9-1717.
R 108 fol. 153 10-11-1690
Schepenen van Asten certificeren ter instantie van Jan Frans Colen en Hendrick
Andriessen, borgemeesters St. Jan 1677 - '78 - dat zij present zijn geweest 
toen Jan Dircx c.s. hun laatste na-rekening hebben gedaan.
Jan Frans Colen, als vierman, heeft toen geweigerd de na-rekening te onderteke-
nen.
Dit, omdat Jan Dircx c.s. de Franse contributie voor uitgave hadden geboekt en 
welke door Jan Frans Colen was betaald.
R 86 fol. 110 18-11-1690

Isbout Peeters van Bussel is schuldig aan Marcellus Martens - ƒ 46,- α 5%.
R 10 fol. 9ev. 22-11-1690
- Kn en erven van wijlen Joost Roefs, oud president, aanleggers - contra - 

Michiel Willems, gedaagde.
  
- Jan Roefs is universeel erfgenaam van wijlen Goyaert van Gorcum.
- Jacob van de Cruys, aanlegger - contra - Frans Cornelis, gedaagde.
- Peerke - weduwe Antonis Martens, aanlegger - contra - Antonetta - weduwe

Jan Antonissen de Cuyper, gedaagde.
- Jan en Aert van Rut, aanlegger - contra - Joost Roefs, gedaagde.
- Marcelis Slaets, aanlegger - contra - Philips Geerits,

       Jan Aerts,
              Franske - weduwe Peeter Willems,

       elk afzonderlijk gedaagden.
- Maria - weduwe Goossen Michiels, aanlegger - contra - Jan Joost Roefs, ged.
  Betaling van ƒ 7-10-0 wegen "pachtschuld".
R 86 fol. 109 22-11-1690
- Isbout Conincx - g.m. Handerske Aert den Cuyper,
- Dirck Geerits de Laure - als momboir over de onm. kinderen van Jan Aerts den
  Cuyper - g.g.m. Margareta Geerits de Laure - en
- Anna - weduwe Jacob Aerts den Cuyper, te Meyl.
Zij zijn schuldig aan Hendrik Wilbordts Vervoordeldonck, te Vlierden:
- ƒ 200,- α 5% - komende uit obligatie - d.d. 25-1-1689.
R 108 fol. 153vo 22-11-1690
- Antonis Goorts - g.g.m. Antoniske Dircx van Otterdijck - en
- Marcelis Dircx van Otterdijck - als momboir over de drie onm. kinderen
  van wijlen Antoniske Dircx van Otterdijck - ter eenre - en
- Peerke Bernaerts - geass. met Lendert en Jacob Bernaerts, haar broeders, -
  ter andere zijde.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- De bruidegom zal zijn goederen, gelegen te Asten, inbrengen.
  Zijn goederen te Zomeren zullen "devolveren" aan de drie v≤≤r-kinderen 
  van Antoniske v.n.
- De bruid zal al haar goederen inbrengen.  
- De v≤≤r-kinderen en de kind(eren) uit dit a.s. huwelijk zullen beschouwd 
  worden als ΘΘn kinderen en zullen alle na te laten goederen "hooft voor 
  hooft" mogen delen.
- Indien de bruidgom komt te overlijden voor Peerke, zonder kind(eren) na te
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  laten dan zal Peerke - ƒ 150,- ontvangen en een bed of - ƒ 12,- alsmede een
  kist met al haar lijfgoederen.
- Indien Peerke komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) ver-
  wekt te hebben dan zal hij ontvangen al hetgeen zij in de boedel gebracht
  heeft.
R 108 fol. 155 22-11-1690
Cornelis Jansen Cemp - g.m. Anna Jan Stouten, wonende ontrent het Marcktvelt.
Zij dragen over aan de langstlevende van hen beiden - al hun "haeffelijcke 
goederen" bestaande uit:
- drie koeien,
- ΘΘn kalf,
- linnen, wollen, meubelen, huisraad - tin, koper, stoelen, kisten enz. enz.
De overdracht wordt gedaan "uyt pure liefde en affecie die deen den anderen 
sijn toedragende".
"Ende belangende haerder comparanten goederen laetende de selve gebruyckt ende 
aenveert worden naer haerder beyde comparanten doodt bij diegene die welcke 
daertoe het naeste gerechtight sijn - onder conditie en restrictie nochtans
dat het part of kintsgedeelte van wijlen Hendrick Antonissen bij sijnen doodt
achtergelaeten dat selve part sal devolveren en succederen op sijne andere 
broeders- of broederskinderen in hun eerste houwelyck verweckt".
R 108 fol 156 25-11-1690
- Willem Laurenssen, bruidegom - geass. met Marcelis Jansen, zijn stiefvader -
  ter eenre - en
- Heylke, dr Jan Andriessen van Rut - weduwe Hendrick Adriaens, bruid - geass. 
  met Jan van Rut, haar broeder en Gevert Jansen Adriaens, haar zwager - ter
  andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Indien de bruidegom komt te overlijden zonder kind(eren), uit dit huwelijk,   
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  na te laten - zullen zijn goederen gaan naar de bruid - en/of haar kinderen
  gaan. Inclusief de goederen die van zijn ouders op hem zullen "devolveren".
- Indien de bruid komt te overlijden zonder, uit dit huwelijk, kind(eren) na
  te laten dan zal de bruidegom - ƒ 300,- alsmede zijn kleren en linnen ont-
  vangen - zonder verder iets te mogen pretenderen.
- Kind(eren) uit dit huwelijk worden beschouwd als ΘΘn met de v≤≤r-kinderen 
  van de bruid.

w.g. o.a. door - Dit          merck heeft gestelt
       Marcelis Jansen.

R 86 fol. 110vo 28-11-1690
Bernaert Jansen en Hendrick van Helmont, borgemeesters St. Jan 1689 - '90 - en
Philips Dircx en Willem van Heughten, collecteurs der verponding.
Zij verkopen aan Wouter Johan Hoefnagel:
- huis, hof, aangelag en land - aan de Wolfsbergh 1╜ l.

1. Jan van Helmont
 2-4. Jan Cornelis

3. de straat
De goederen zijn afkomstig van de weduwe !! en kinderen van wijlen Peerke
weduwe !! Geerit Geerits.

Koopsom: ƒ 70,-.
R 86 fol. 111 28-11-1690
Marcelis Andriessen en Adriaen Vreynsen, erven en succeseuren van wijlen An-
dries Marcelissen Verlensdonck, hun vader, die op 30-3-1690 heeft verkocht
aan Jan Goorts:
- land het Rinckvelt 2 l. 25 r.

1. Jan Jansen van Helmont
2. het Rinckvelt
3. Jenneke - weduwe Jan A. van Ruth
4. Jan Peeters

Koopsom: ƒ 47,-
Hij heeft verkocht aan Jan van Heughten:
- groes/hei het Rinckvelt 3 l.

1. het Palmbroeck
2. Philips Dielis c.s. 
3. Jenneke - weduwe Jan A. van Ruth

Koopsom: ƒ 13,65
R 108 fol. 157vo 01-12-1690
IJsbout Peeters van Bussel - g.m. Jenneke, dr Maria Frans Colen - welke in
"rechte bloede" is van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw.
Zij hebben daardoor recht op het legaat dat Johan van Berckel - en zijn vrouw
hebben ingesteld.
R 86 fol. 112vo 02-12-1690
Geerit Marten Doensen verkoopt aan Frans Marten Doensen, zijn broer,  zijn 
kindsdeel in:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp.
Mitsgaders de meubelen, huisraad, linnen en wollen.

Koopsom: ƒ 35,-.
R 10 fol. 16ev. 13-12-1690
- Hendrick Smits, aanlegger - contra - Hendrick Basen, gedaagde.
- De erven van wijlen Maria Jan Canters, aanlegger - contra - Hendrick Jan

Canters, gedaagde.
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- Willem Jacobs, gedaagde - contra - Jan Paulus, Michiel Goossens en Mathijs
Colen, gedaagden.
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R 10 fol. 20 18-01-1691
- Den drost, aanlegger - contra - Frans Jacobs, gedaagde.
R 87 fol. 1 22-01-1691
Jan Hendrick Ceelen en Jan Hendrick Canters, borgemeesters, zijn schuldig aan
Matius van Hove, coopman, te Eyndhoven - ƒ 600,- α 4╜%.
R 87 fol. 2 30-01-1691
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Peeter Dircx van Dael, te Eyndhoven:
- ƒ 200,- α 5%.
R 87 fol 2vo 30-01-1691
Marten Hendricx en Jan Raymaeckers, zwagers en schoonzonen van Frans van den 
Heuvel, verkopen namens hem:
- huis, land en groes - het Laerbroeck
Met alle pachten, cijnsen en renten daar uitgaande.
Kopers: Aert Aertsen  - ΘΘn deel
        Aert Hendricx - twee delen
Koopsom: ƒ 650,- waarvan -ƒ 150,- binnen ΘΘn jaar te betalen aan Antony van der 
Weerden, in mindering van een rente bij Aert Thomas enz. enz.
R 10 fol. 20ev. 31-01-1691
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Jansen, genaamd Laser, gedaagde.
- Jan Jansen Everts, aanlegger - contra - Frenske - weduwe Peeter Willems, ged.
- Dielis Goorts toont een obligatie - d.d. 2-9-1686 - notaris Alberts - "en ge-
  colligeert voor schepenen Helmont op 9-10-1690" t.l.v. de goederen Bruysten 
  Joost Vreynsen.
  Hij wil preferent worden t.o.v. alle jongere schulden.
R 10 fol. 23ev. 07-03-1691
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Hendrick Peeters, gedaagde.
- Peeter Geerits Vermeulen, aanlegger - contra - Nicolaes Peeters van Rut, ged. 
 
- Peeter Jan Baltus, aanlegger - contra - Paulus Nicolaessen Wilborts, ged.
- Matijs de Groot, aanlegger - contra - Philips Goorts, gedaagde.
- Antonis Jelis, aanlegger - contra - Hendrick Joosten, gedaagde.
R 108 fol. 159 09-03-1691
Paspoort voor Jan Peeter Jansen. 
R 108 fol 159vo 19-03-1691
Peeter Jan Baltus geeft in "huyringe en jaerschaere" aan Dirck Jan Duysen:
- huis, schuur, land en groes - de Nachtegael, te Ostaden 25 l.
Huurtermijn: 4 jr.
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Huursom: ƒ 20,-/jr groespacht.
       - 24 vat rogge/jr.
Borgen: Jan Willem Lamberts,
      - Leendert Willem Lamberts.
R 108 fol. 161 26-03-1691
Jan Willem Lamberts - g.m. Margareta, dr Peerke Jan Coolen - welke Peerke
is van "rechten bloede" van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw en daar-
door recht heeft op het legaat dat Jan Berckel - en zijn vrouw hebben inge-
steld.  
R 87 fol. 3vo 28-03-1691
Matijs Fransen de Groot verkoopt aan Hendrick Antony Canters:
- groes ontrent het Ommelsbroeck 7 cops.

1. Joost de Scheper
2. Peeter Reynders
3. de Loop
4. de koper

R 87 fol. 3vo 03-04-1691
Hendrick Hendricx - alias Rinckvelt - verkoopt aan Philips Dirck Philipsen en
Hendrick Cornelissen - als momboiren van de onm. kinderen van wijlen Jan Dirck
Philipsen - g.g.m. Anna Jan Laurenssen, t.b.v. deze kinderen - zijn (1/8e)
kindsdeel in: 
- huis, land, groes - aan de Behelp 30 l.
  Gebruikt door Jacob Aerts en in eigendom (min 1/8e deel) toebehorende aan de  
  voors. kinderen.
Verkoper is zijn deel aangekomen bij overijden van zijn ouders.

Koopsom: ƒ 65,-.
R 108 fol. 172vo 04-04-1691
Paspoort voor Johannes, zn wijlen Mr. Philippus Lintermans - en Anna Balthus,
in leven chirurgijn te Asten.
R 87 fol. 4vo 05-04-1691
- Philips Frans Martens en Faes Kerckels - als momboiren over Willem, Margareta 
  en Aert onm. kinderen van wijlen Aert Hendrick Mennen - g.g.m. Maria Aert Jan
  Slaets,  
- Antonis Aerts en Dielis van Weert - als momboiren over de drie onm. kinderen 
  van wijlen Maria Aert Hendrick Mennen - g.g.m. Antony Joosten van Weert - en
  over de twee onm. kinderen van voors. Maria - in haar tweede huwelijk met 
  Antonis Aerts,
- Aert Jan Vrients - g.m. Catharina Hendrick Aerts,
- Antonis Aerts en Antonis Hendrick Mennen - als momboiren de onm. kinderen 
  Aert Vrients,
- Jenneke, dr Hendrick Aerts - geass. met Hendrick van Wintroy, drost en 
  Gijsbert Hendricx,
- Antony Hendrick Mennen - en
- Sijcke Hendrick Mennen.
Allen kinderen en kleinkinderen van van wijlen Hendrick Aert Mennen - g.g.m.
Margareta Willems.
Zij verkopen aan Peter Frans Philipsen:    
- hooiland het Root 5 l.

1. Josina - weduwe Joost Hoefnagel e.a. 
2. Peeter Fransen

 3-4. Jan Hendricx e.a. 
Verponding: ƒ 3,-/jr.
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Zij verkopen aan Wouter Hoefnagel:
- groes achter den Snijerscamp 4 l.

1. kn Jan Dirck Philips
2. Jan Swagers
3. Willem Philipsen
4. Dirck Willems

Verponding: ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 222,-.
Zij verkopen aan Jan Hendrick Bernaerts:
- groes achter Ostaden 9 l.

1. Jan Hoefnagel
2. Marten Marcelis  
3. Lammert Willems
4. de koper e.a. 

Verponding: ƒ 2-10-0/jr. Koopsom: ƒ 362,-.
 
R 87 fol. 6vo 03-05-1691
Marcelis Jan Jacob Slaets verkoopt aan Simon Nicolaessen:
- groes te Bussel 1╜ l.

1. kn Joost Philips Stouten
2. Antony Joosten Coopman
3. de koper
4. de verkoper

R 87fol. 6vo 03-05-1691
Joost Mathijssen van Heughten verkoopt aan Jan Leenders van Heughten 1/3e deel 
in:
huis, land en groes - te Vordeldonck geheel 18 l.

1. Willem Wouter Leenders
2. Joost de Scheper e.a. 
3. Elske Jan Wilborts
4. de straat

Belast met: ƒ 0-15-0/jr aan rentmeester van Huren.
Koopsom: ƒ 234,-.

R 10 fol. 25 09-05-1691
- Hendrick Martens - g.m. Antoniske Fransen, aanlegger - contra - 

Geerit Eymers en Jan Fransen, gedaagden.
    
- Jan Roefs, aanlegger - contra - Hendrick Dielis, gedaagde.
- Goort Goorts Verbernen, aanlegger - contra - Aert Andriessen, gedaagde.
- Hendrick Canters en Jacob van de Cruys, aanleggers - contra - Jan Hendrick

Baeckermans, gedaagde.
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R 108 fol. 161 09-05-1691
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Antonetta de Groot - dat
deze is de wettige dochter van Joost Laurenssen de Groot, in zijn leven borge-
meester - en Ida van Bussel.  
Dat haar ouders "altijt hebben gestaen ter goeder naeme en faeme ende die al-
tijt met Godt ende eren den cost hebben soecken te winnen".
De requirante heeft zich, gedurende de tijd dat zij te Asten woonde "vroom, 
eerlijck en neerstiglijck" gedragen.
R 108 fol. 162 14-05-1691
Jan Somers, ondervorster, gedaagd door Joachim Jansen, ondervorster - verklaart
ter instantie van Jan Dirck Fransen en Hendrick Gijsberts van den Bleeck - dat 
hem nog "seer wel kennelijck" is dat, ten tijde hij nog in bediening was als
vorster, dat Frans Daendel Colen, vader van Jan Frans Coolen - "eenigh diffe-
rent ende verschil hadden" met Peeter Colen, in die tijd president schepen.   
"Sijnde in vrientschap [be     ] Frans Daendel Coolen raeckende haer different 
ofte verscill ontrent 3 st. 20 penn. 
Het welcke verscill den voorn. Frans Daendel Colen was verwijtende den voors. 
Peeter Coolen dat hij de gemeente van Asten, de somme van 0-3-12 hadde te 
cortte gedaen ofte verongelijckt. Waerover Peeter Coolen, president sijnde, den
v.n. Frans Daendel Colen met recht heeft aengesprocken over welcke actie de 
v.n. Frans D. Colen een swaer ende costelijck proces heeft gesustineert, oock 
soodanigh dat het hem een gemeyn huysmansmiddel gecost heeft ende door tselve 
proces tenemael bijnaer was geruieniert dat den selve sijne wooninge, alwaer
hij in was woonende moste verlaeten".
Nog te weten:
Dat Frans Daendel Colen - vader van Jan Frans Colen "in sijn leven was - een
persoon die seer procedeerachtigh en pleytsuchtigh was".   
R 87 fol. 7 18-05-1691
- Aert van Gerwen, voor zichzelf - en
- Antonis Jelis en Michiel Goossens - als momboiren over de onm. kinderen van
  Aert van Gerwen - g.g.m. Maria Dircx (van Mierlo).
Zij verkopen aan Hendrick Antony Canters:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Jan Peeter Loomans
            2-3-4. de gemeente

Koopsom: ƒ 106,-
- land tussen de Weegen 2 l.

1. Matijs Coolen
2. de weg

 3-4. de Weyer
Koopsom: ƒ 18,-.

R 108 fol. 163 19-05-1691
- Peeter Roefs - g.m. Antoniske, dr Thomas Canters,
- Maria, dr Thomas Canters - geass. met Antonis Jan Canters en Jan Antonis 
  Tielen als geδde momboiren der beide kinderen van Thomas Jan Canters - en
  Goortie Antonis Tielens - 1e huwelijk,
- Peeter Reynder Nauwens - als grootvader van Govert en Jenneke, kinderen van 
  Thomas Canters - en Anneke, dr Peeter Reynder Nauwens - 2e huwelijk,
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Thomas Jan Canters.
1e lot: Peeter Roefs
      - Maria Thomas Jan Canters
- het nieuwe huis en hofstad - waar Peeter Roefs woont - te Ommel 1╜ l.

1. Jan Franssen van de Looverbosch
2. Jan Laurenssen
3. de straat
3. Joost van Heughten e.a. 
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- land ter plaatse voors. 3 l.
  Gekomen van de erven Horckmans

1. de delers e.a. 
2. Jacob van de Cruys e.a. 
3. de straat
4. de mistwegh

- land - de helft - naest den Bochtwegh geheel 5╜ l.
  Gekomen van Horrickmans

1. den Bochtwegh
2. de delers
3. Joost Peeter Canters
4. de Patersecker e.a. 

- de voorste helft van - de Clootacker geheel 5╜ l.
1. de delers e.a. 
2. Jan Vreynssen e.a. 
3. Jenneken van Ruth
4. de mistwegh 

- de helft van de Venacker geheel 2 l.
1. Jan Vreynssen e.a. 
2. de delers
3. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Rut
4. Jan Peters

- land de nieuwe Erve
1. Antonis Jan Canters
2. de weg
3. de hey
4. de erfgenamen

- groes den achtersten Bocht 2 l.
1. Hendrick Jan Canters
2. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Rut
3. de delers
4. Jan Peters

- groes - de voorste helft geheel 6 l.
1. Hendrick Canters
2. Jenneke van Rut
3. de Aa
4. Jacob van de Cruys

- het Swartbroeck - v≤≤r en achter de Loop 5 l.
1. Jan Vreynsen e.a. 
2. Jenneke - weduwe Jan A. van Rut
3. Jan Hoefnagel
4. erven Joost Vreynssen

- de helft van het Swartbroeck geheel 2╜ l.
  Gekomen van Frans Bollen.

1. Jenneke - weduwe Jan A. van Rut
2. de delers
3. Jan Franssen van de Looverbosch
4. Jan Vreynsen 

Dit lot moet 15 r. meer ontvangen - aan de zijde van Jenneke van Rut.
Alsnog: - een drieskantje met de eikenbomen 1 cops.

1. Renneke van Rut
2. Jan Hoefnagels
3. de mistwegh
4. Frans Hoefnagel

2e lot: Govert en Jenneke Thomas Canters
- het oude huis en de schuur - "naest den aengelegen eyck, waervan den eyck
  sal wesen de paelstede vermits dat den eyck sal blijven bij het nieuw huys -
  Met dien vertande moet het out huys consenteren Frans Hoefnagel ofte de wegh
  moet blijven gelijck hij iegenwoordgh is sonder scade van het nieuw huys met
  het aengelagh. Soo ende gelijck Thomas Canters van sijne ouders is aenge-
  deylt - te Ommel 3 l.

1. de delers
2. Jenneke - weduwe Jan A. van Rut
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3. de weg
4. de mistwegh

- land - helft van den Halsecker geheel 4 l.
  naast de zijde van Jan Antonis

1. Jan Antonis
2. de delers
3. de mistwegh

- land - de helft van de Groenacker geheel 5╜ l.
  naast Frans Hoefnagels

1. Frans Hoefnagels
2. de delers
3. weduwe Steven Lamberts
4. Joost Peeter Canters

- de helft van de Clootacker geheel 4╜ l.
  de zijde van Hendrick Jan Canters

1. Hendrick Jan Canters e.a. 
2. de wederdelers
3. Jenneke - weduwe Jan A. van Rut
4. de mistwegh

- land/groes de voorsten Bocht 2 l.
1. Jenneke van Rut
2. Hendrick Jan Canters
3. Frans Hoefnagels
4. Jan Vreynsen

- land - de helft van de Venacker geheel 2 l.
  naast de zijde van Peeter Reynders

1. Peeter Reynders
2. de delers
3. Jenneke van Rut
4. Jan Peeter Canters

- de achterste helft van - het weyvelt geheel 6 l.
1. Jenneke - weduwe Jan A. v. Rut
2. Hendrick Antony Canters
3. de Aa
4. de delers

- groes het Swartbroeck 6 l.
  Gekomen van Mr. Antony Canters.

1. Antony Canters 
2. weduwe Steven Lamberts -
   over de Loop e.a. 
3. Jan Vreynssen
4. Jacob van de Cruys e.a. 

- de helft van het Swartbroeck
  Gekomen van Frans Martens
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  Naast de zijde van het Swartbroeck van Antony Canters.
  Dit moet 15 r. afstaan t.b.v. het 1e lot.

1. de selven
2. de delers
3. de Loop
4. Jan Vreynsen

Belast met: het oud huis moet de cijns betalen aan de Heer van Helmont, gaan-
            de uit de Clootacker.
R 108 fol. 167 14-06-1690
Philips Dirck Philipsen en Hendrick Cornelissen - als momboiren over de onm. 
kinderen van wijlen Jan Dirck Philipsen - g.g.m. Anna Jan Laurenssen - ver-
kopen aan Jan Antonis Tielen:
- groes te Heusden 7 cops.

1. Jan Hendricx
2. erven Celen Marcelissen
3. de Heer van Asten
4. kn Dielis Joosten van Heughten

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
R 108 fol. 167 14-06-1691
- Jan Jansen en Jan Hendrick Jacobs als "gebooren" momboiren over Jan zn Peeter
  Jansen - en Heylke Hendrick Jacobs - te eenre - en
- Aert Goorts en Antonis Wouters - als naaste bloedverwanten van Jenneke 
  Goorts - weduwe Peeter Jansen - ter andere zijde.
Zij maken een contract om alle "questien ende verschillen" te voorkomen be-
treffende de minderjarige Jan, zn Peeter Jansen.
Overeengekomen is dat:
- Jenneke Goorts "vredelijcke en peyselycken" zal behouden al hetgene zij te-
  genwoordig bezit en gebruikt - t.w.:
  - huis, land, groes, meubelen, beesten enz. 
  Dit zo lang tot Jan Peeter Jansen 24 jaar geworden zal zijn.
  Vanaf die dag zal Jan Peeter Jansen de vrije beschikking krijgen over 
  de helft van de voors. goederen.
- Jenneke zal Jan onderhouden tot hij 24 jaar is in kost, drank, linnen en wol 
-  - naar zijn "staet".
- Indien Jan komt te overlijden voor hij "mondigh" is dan zal zijn deel "devol-
  veren" op zijn naaste "bloetvrienden".
- Indien Jenneke komt te overlijden voor Jan "mondigh" is geworden dan zullen 
  haar "naeste bloetvrienden" de helft van de goederen "proffiteren en genie-
  ten".
R 10 fol. 27ev. 20-06-1691
- Jan Somers, aanlegger - contra - Jan Pollen, gedaagde.
  Betreft: Betaling van 18 stuiver van een gekochte punder - gedaagd door 
           Matijs Somers.
- Antonis Herman Jentens, te Maerhees, aanlegger - contra - weduwe Lenaert
  van Heughten en haar kinderen, gedaagden. 
  Betreft: Aflossing van een obligatie van - ƒ 800,- α 5% - Lenaert is over-
           leden.

 Verzocht wordt om te mogen executeren.
- Antonis H. Jentens, te Maerhees, aanlegger - contra - Willem Leenders, ged.
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- Kinderen Marten Hendricx, aanlegger - contra - Jacob Bernaerts, gedaagde.
- Hendrick Marten Bollen - g.m. Antoniske Fransen, aanlegger - contra -

Jan Fransen Verrijt, gedaagde.
- Herman Volders, aanlegger - contra - Frans Goorts, gedaagde.
R 10 fol. 32 21-06-1691
- Tot borgemeesters St. Jan 1691 - '92 zijn aangesteld: Jan Antonis,

    - Jan Jansen van Helmont.
  tot setters: Philip Dirck Philipsen,

   - Jan Willem Hennis.
R 108 fol. 168 29-06-1691
- Huybert Jan Tielen, 67 jaar - en
- Jan Somers, 80 jaar. 
Zij verklaren ter instantie van Elisabet Adam Crommens - g.m. Marten Aerts, te 
Nederweert. Dat zij zeer wel weten - dat "seeckere" manspersoon, genaempt in de
wandeling Feyt, in zijn leven coetsier bij de Heer en Mevrouw van Asten, welke 
voorn. coetsier, hier te Asten, op de castele is gestorven - nu omtrent 33 jaar 
geleden. 
R 87 fol. 10 10-07-1691
Jan Wilbort Stouwen verkoopt aan Aelbert Peeters zijn kindsdeel in:
- huis, land, groes - in den Ommelschen Bosch.
Gebruiker: Aelbert Peeters.

Koopsom: ƒ 150,-   de "tochte" - ƒ 80,-. 
R 108 fol. 168vo 30-07-1691
- Goort Goortsen, 84, jaar,
- Jelis Joost van Weert, 73 jaar - en   
Beiden wonend - omtrent het kasteel van Asten.
- Joost Jansen Beckers, 72 jaar
Borgemeesteren en tegenwoordig "gemeyntmeesteren".
Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert, dat
zij "seer wel gekent hebben seeckere Feyt, geboortigh ontrent Franckendael, 
soo hij, Feyt, verscheyde en distincte reysen heeft verclaert tegens haer at-
testanten".
Deze Feyt is verscheidene jaren coetsier geweest bij Mevrouwe van Asten.
Hij is gestorven tussen de 30 en 40 jaar geleden, zonder vrouw of wettige ge-
boorten na te laten - veel minder enige bloedverwantschappen.
Zij attestanten hebben echter "goede kennis" dat v.n. Feyt peten was van het 
kind van Hendrick Wijnen [hetwelck heeft genooten uyt sijn, Feyts, meubelen
......]. Dat Elisabet, moedere van het voors. kint eenig kennisse metten an-
deren hadde omdat sij in enen lantscap geboren was, sonder dat die voors. Eli-
sabet in eenige de minste maeghscappe was bestaende - soo ende gelijck den 
v.n. Feyt tegens Goort Goortsen en Joost Jan Beckers versceyde reysen heeft 
verclaert.
Nog weten zij dat Feyt, op het kasteel wonende, "eenige freyage maeckte aen den 
persoon van Anneken - weduwe Bonaventura van der Weyden ende daeromme groote 
devoire aenwenden".     
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R 108 fol. 169 30-07-1691
- Huybert Hendricx, 60 jaar,
- Joost Jelis van Heughten, 58 jaar,
- Jan Jansen van Helmont, borgemeester.
Allen wonende - omtrent het kasteel.
Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert - dat
zij "seer wel gekent" hebben Feyt, coetsier bij Mevrouwe van Asten - en dat 
deze nu omtrent 30 α 40 jr geleden is gestorven zonder vrouw of kinderen na te
laten.
Joost Jelis van Heughten weet nog dat hij verscheidene jaren met v.n. Feyt op
de jacht is geweest.
R 108 fol. 170 30-07-1691
Catalijn - g.m. Peeter Paulus, 55 jaar, verklaart ter instantie van Corne-
lius de Haes, schout, te Nederweert - dat zij, als dienstbode, op het kasteel 
van Asten heeft gewoond en dat in die tijd daar ook verscheidene jaren heeft
gewoond - "seeckere" Feyt, coetsier van Mevrouw van Asten.     
Feyt is ziek geworden en tijdens die ziekte heeft hij tegen haar gezegd - in 
substantie - "Siet Catalijn, ofte ick quame te sterven soo seght tegens de 
Vrouwe van Asten tgene dat ick sal achterlaeten dat sij dat uytdeelt aen den 
huysarmen van Asten maer dat sij oock geeft hondert gulden aen het kint van 
Hendrick Weynen verweckt bij Elisabet en dat ter oirsaecke dat ick daervan
peter ben en goede kennissen met malcanderen hebben en houden omdat wij in 
een landtscap gebooren sijn sonder dat wij malcanderen in bloetverwantscappe
bestaen".
Feyt is op het kasteel gestorven zonder vrouw, kinderen of enige wettige ge-
boorten na te laten.
R 108 fol. 170v0 04-08-1691
- Goortie - weduwe Mathijs Claessen, 76 jaar,
- Jenneke - weduwe Jan Jansen, 70 jaar - zij verklaren ter instantie van 
Cornelius de Haes, schout, te Nederweert - dat zij zeer wel weten, dat een
zekere Feyt, lange jaren op het kasteel van Asten heeft gewoond als koetsier
van Mevrouw van Asten, zonder vrouw of kinderen te hebben.
Zij verklaren verder "dat den selven Feyt eenige kennisse hadde ontfange dat
imant van sijn vrient- ofte maeghschap was gecomen tot Nederweert. Alwaer den
selven Feyt sigh naer toe hadde begeven. En wederom thuys gecomen sijnde, te
weten op den castele van Asten, en relateerde hij, Feyt, dat aldaer binnen
Nederweert egene de minste bloetverwantschappe hadde bevonden". Met de bij-
voeging: "Dat hij in dese quartiere of lande geene vrient- ofte maeghschappe 
en hadde". 
Zij weten ook, dat Feyt, gedurende zijn tijd op het kasteel van Asten "eenige
freyage maeckte aen Anneke - weduwe Bonaventura van der Weyden ende groote
devoiren daeromme aenwenden".
Nog weten zij, dat de nalatenschap van Feyt is uitgedeeld aan de "huysarmen" 
van Asten.
De tweede deponente weet ook nog dat de dochter van Hendrick Weynen zou ont-
vangen 100 gulden, terzake dat hij daarvan "peten" was en goede kennis van 
Elisabet, moeder van het kind.   
Enz. enz.
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R 108 fol. 172 04-08-1691
- Gijsbert Hendricx, schepen,
- Hermanus Volders, 53 jaar,
- Maria Volders - g.m. Hendrick van den Bleeck - beide kinderen van wijlen
  Laurens Volders, in leven secretaris van Asten.
Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert - dat
zij weten dat een zekere Feyt, lange jaren koetsier is geweest op het kasteel
van Asten en dat hij daar gestorven is, zonder vrouw of kinderen na te laten.
Zijn nalatenschap is, op zijn verzoek, uitgedeeld aan de "huysarmen" van Asten,
mits het kind van Hendrick Weynen - en Elisabet - ƒ 100,- zou ontvangen.
R 10 fol. 35 12-09-1691
Aert Aerts, aanlegger - contra - Frans Cornelis

     - Antonis Vreynsen,
        - Frenske - weduwe Peeter Willems,

elk afzonderlijk gedaagd.
R 10 fol. 38 10-10-1691 
Kn en erven Frans Matijssen de Groodt hebben een huurcedulle - d.d. 4-11-1687
t.l.v. Geerit Eymers, hun zwager.
Zij verzoeken in geval van insufficiδntie hem executabel te verklaren.
R 108 fol. 173vo 13-10-1691
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, Hendrick Canters en Huybert Jan Tielen,
schepenen - verklaren op verzoek van de armmeesters van het dorp Buedel - dat
het alhier "het out gebruyck, stijl ende costuymen locael is dat alle Arme-re-
gisters alsoock die van de Kercke, alhier, voor wettige protocollen worden
gehouden.
Enz. enz. 
Alle hierin opgenomen posten zullen hun volkomen effect hebben.
R 10 fol 39ev. 24-10-1690
- Jan Aerts de Seger en Matijs de Groodt, namens wijlen Jan Willems, hun
  zwager - vertonen een vonnis - d.d. 15-2-1690 - t.l.v. Antonis Jelis -
  ter somme van ƒ 186,-.
  Zij verzoeken vernieuwing hiervan.
- Marcelus Martens, aanlegger - contra - kn en erven wijlen Frans Mathijssen

de Groot, gedaagden
- Jan Huyberts, aanlegger - contra - Frans Jacobs, gedaagde.
- Hendrick Mus, aanlegger - contra - Dirck Duyssen, Jan Goort Hoefnagels en
  Jan Wouters, gebruikers van "zekere" goederen, gedaagden.
  o.a.:
  fol. 58 - 5-3-1692 - Aanlegger heeft een constitutiebrief - d.d. 6-2-1642 -

schepenen 's Bosch - ƒ 10,-/jr te betalen uit een
             stuk land op Brasel 1 l.

1. erven Evert Peters
2. Mr. Jan Verdijsseldonck
3. Joost Flips Stouten
4. de Keyserdijck

                       Gebruiker: Dirck Duysen, mede-gedaagde.
- land den Becker 1╜ l.

1. Peter Lambers
2. Joost Jan Tielen

Gebruiker: Jan Goort Hoefnagels, mede-gedaagde.
- een "heerstad met huysse daerop te timmeren".
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Jan Wouters de Groot, mede-gedaagde, is de zoon van
                       de constituant der gemelde rente.

De rente is niet meer betaald sinds 1679. "Minnelijk"
is aanlegger niet tot betaling kunnen geraken.
Verzocht wordt om tot executie over te mogen gaan.   

- Huybert Aerts, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, gedaagde.
- Mr. Isaec Sauve, aanlegger - contra - Tijs Fransen de Groot, gedaagde.
- Jan Somers, aanlegger - contra - Karel van de Voort, gedaagde.
  Betaling van 4 gl. 10 st. van een gekochte koe.
- Hendrick Martens - g.m. Antonis (sic !!) Fransen, aanlegger - contra -

Geerit Eymers, gedaagde.
  Aanleggers vrouw heeft gedurende vijf maanden als "dienstmeyt" gewoond bij
  gedaagde.
  - Jaarhuur ƒ 11-10-0,
  -                    3 el grof hemdlaken,
  - 1 grove "scholk",
  - hosen,
  - schoenen, klompen en sokken,
  - 1 el fijn lijnwaad.
  De dienst heeft geduurd van Allerheiligen tot Palmzondag - als Frans Jansen,
  zijn vrouws vader "in een sware sieckte gevallen was" en niemand te vinden
  was om hem te dienen.
  Waarom aanleggers vrouw zich verplicht gevonden heeft om haar vader te assis-
  teren. Zij heeft haar dienst moeten opzeggen. Haar vader is overleden aan de
  ziekte.
  Zij vraagt "pro rato" betaling van de gewerkte tijd - zijnde - ƒ 5,-, meer of
  minder - naar inzichten van het gerecht.        
R 87 fol. 10vo 02-11-1691
Isbout van Bussel verkoopt aan Antonis Peeters:
- groes aan den Dijck 18 l.
               1-2-3. Hendrick Andriessen

4. de verkoper
- land/groes aan den Dijck 3 l.

1. kn Evert Janse
2. Francis van Bussel
3. weduwe Andries Martens

Koper: ƒ 600,-
Hij verkoopt aan Marten Wilborts:
- land den Dijck 4 l.

1. Jan Wilborts
2. de verkoper
3. Frans van Bussel
4. weduwe Andries Martens

Koopsom: ƒ 109,-.
R 87 fol. 11vo 10-11-1691
Willem Leenders van Heughten en Philips Dircx, collecteurs der verponding
St. Jan 1688 - '89 - St. Jan 1690 - '91 verkopen van Florentia - weduwe 
Dirck van Breugel aan Jan Goort Hoefnagels, molder:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

1. erven Evert Peeter Dors
2. de straat
3. Antonis van Rut 
4. de Armen

Koopsom: ƒ 69,-.
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R 161 11-11-1691
Compareerde:
Mathijs Goorts - g.m. Catalijn Goorts Verboyen, (te Helmont ??) is betaald 
door Anthonis Marcelis, te Asten, van de administratie en bewindvoering als 
deze - als momboir van comparantes vrouw gehad en gedaan heeft.
Hij heeft geen tegoeden meer van Heylken Goorts.

Helmond - Joachim Kets, notaris. 
R 10 fol. 45 14-11-1691
- Margareta - weduwe Johan Swinckels, te Aerle Beeck, aanlegger - contra -
  Paulus Nicolaessen, gebruiker van zekere onderpanden, geweest zijnde van 
Matijs Joosten - nu de erven Hans Walravens, zaliger, gedaagden.
  Aanlegster heeft een brief - d.d. 10-4-1628 - schepenen Helmont - 
  intrest ƒ 6-5-0/jr - onderpanden: in de Steegen.
  De rente-achterstand is X jaar.
- Antonius van Weren, te Maerheese, aanlegger - contra - Jan Hendrick Ceelen

en Hendrick Dielis, gedaagden.
- Matijs Fransen de Groot, aanlegger - contra - Jan Joosten Roefs, gedaagde.
- Sr. Comans, coopman, te Aerle, aanlegger - contra - Heylke - weduwe Paulus 

Jansen Coopman en de kinderen, gedaagden.
  - Zeer veel (19) zittingen.
  - fol. 120 - 22-10-1692 - Aanlegger is verhuisd en uitlandig. Hij zal bor-
                            gen moeten stellen.
R 87 fol. 12vo 17-11-1691
Dirck Leenders van Heughten verkoopt aan Jan Hendrick Seelen:
- land in de Weert 3 cops.

1. Antonis Daendels
2. Antony Fransen
3. het Convent van Ommel
4. de cleyne Aa

Verponding: ƒ 0-5-0/jr Koopsom: ƒ 37,-.
R 87 fol. 12vo 17-11-1691
Bartel Govers van Hoogeloon - g.m. Maria Peters verkoopt aan Antonis Josephs
Verdeuseldonck:
- huis, hof, hofstad en aangelag - in den Ommelschen Bosch 2 l.

 1-2. Hendrick Canters
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 3-4. de straat
-land de Laerstraet 1╜ l.

 1-2. Mathijs de Groot
3. Jan Aerts de Seeger 
4. de Laerstraet

- land de Vlinckert - aen de Hoogeynde 2 l.
1. Aelbert Peeters

            2-3-4. de gemeente
Met alle lasten, pachten en cijnsen Koopsom: ƒ 65,-.
     
R 108 fol. 174 01-12-1691
- Antonis Hendricx - g.g.m. Jenneken Hendricx, wonende te Aelst, a.s. brui-
  degom - en
- Jenneke Aerts, geass. met Joost van Rest, haar oom, a.s. bruid, en wonende
  te Asten.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Dat Anthonis Hendricx, uit kracht van testament - notaris van Horrick, te
  Eyndhoven - met wijlen zijn vrouw had ΘΘn dochtertje m.n. Hendricxke.
  Indien uit dit a.s. huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze met het 
  v≤≤r-kind zijn "ΘΘn kinderen".
- Indien de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, zonder kind(eren) uit
  dit a.s. huwelijk na te laten, dan zal Jenneke, gedurende haar leven alle 
  goederen, roerend en onroerend, "ter tochte" blijven bezitten.
- Indien Jenneke komt te overlijden voor de a.s. bruidegom, dan zal hetgene 
  zij ingebracht heeft in de boedel blijven.
R 10 fol. 49 05-12-1691
- Henrick Jan Canters, namens de erven Henrick [Verboyen], in de [Duffelt],
  aanlegger - contra - weduwe en erven Henrick Baessen, gedaagde.
  Aanlegger toont een schepengelofte - d.d. 23-5-1681 - ƒ 98,75 - waarvan hij
  niet tot betaling kan geraken.
  De roerende goederen van gedaagde zijn verkocht.
  Hij verzoekt de onroerende goederen te mogen executeren.
R 87 fol. 13 17-12-1691
Johan Nicolaessen - g.m. Sijke Roefs - weduwe Johan Melissen - waarbij drie 
kinderen nog in leven zijnde en hier aanwezig, zijnde geass. met hun oom
Joost Roefs.
Zij verkopen aan Johan Hendrick Ceele:
- land het Liender 7 cops.

1. Hendrick Peeters
2. de straat

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-11-8/jr. Koopsom: ƒ 133,-.
R 87 fol. 14 17-12-1691
Frederick Jacobs - g.m. Willemken Jan Vreynsen verkoopt aan Hendrick Cornelis 
van Bussel, zijn zwager, zijn erfenis van zijn vrouw ouders t.w.:
- huis, land en groes - in het Dorp

Koopsom: ƒ 150,-.
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R 108 fol. 175vo 19-12-1691
- Jacob van de Cruys, oom en momboir van de kinderen van wijlen Antonis van 
  de Cruys - alsmede
- Jan Nicolaessen - g.m. Elske, dr Antonis van de Cruys.
Zij verhuren aan Nicolaes Meulendijcx:
- huis, schuur en schop, aangelag, land en groes - aan den Bosch
Zoals zij het nu in gebruik hebben.
Huurtermijn: 6 jaar.
Verponding: ƒ 20,-/jr t.l.v. de huurder.
Te dekken: 4 vimmen dakstro/jaar.
Huursom: ƒ 100,-/jr - t.w.: groesgeld:  ƒ 50,-

   - korenpacht: ƒ 50,-.
Indien de verhuurders hun klamptiende niet kunnen verpachten - dan mogen zij 
hun tienden, zonder bezwaar van de huurders, in "de huysinge mogen scuren".
R 144 19-12-1691
Verkoop van paarden, beesten, karren, ploegen, hooi, stro "ende alderhande
meubelen van huysraet" door de kinderen Antony van de Cruys.
- Bruto opbrengst ƒ 133-10-08
- Kosten               ƒ    74-12-08  
- Netto ƒ  58-18-00
Op 3-3-1692 voldaan door Jacob van de Cruys.

w.g. Elske van de Cruys - g.m. Jan Spoorenbergh.
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R 109 fol 1 02-01-1692
Aleke Matijssen Vermeulen, * te Asten - en g.m. Ansum Hendrick Bartels.
Zij gaan wonen te Steensel.
Schepenen en armmeesters van Asten blijven borg voor Aleke en de helft van 
haar oir dat zij te Steensel bij elkaar zullen verwekken.
R 87 fol. 14vo 04-01-162
Jan Hendrick Coolen verkoopt aan Thomas Andriessen:
- land/groes op den Dungen 1╜ l.

1. erven Frans Philipsen
2. erven Andries Thomas
3. Jan Hoefnagels
4. erven Thomas Fransen

Verponding: ƒ 0-10-0/jr Koopsom: ƒ 70,-.
R 87 fol. 14vo 05-01-1692
Mathijs Fransen de Groot verkoopt aan Jacob van de Cruys:
- land/groes te Ommel 3 l.

1. Peeter Reynders
2. Hendrick Canters e.a. 
3. de straat en Catarina Horckmans
4. het gemeyn Broeck

Verponding: ƒ 1-1-0/jr Koopsom: ƒ 150,-.
R 109 fol 1vo 07-01-1692
Condities en voorwaarden waarop Jan Hendrick Basen en Jan Coolen - als geδde
momboiren over de onm. kinderen van wijlen Hendrick Basen - en Jenneke Corne-
lissen willen verhuren:
- huis, land, groes - in het Dorp 8 l.
Zoals Hendrick Basen het in "labeur en gebruyck" heeft gehad.
Huurtermijn: 4 jaar.
"innegemeynt" door Gijsbert Goorts voor - ƒ 21,-/jr. 
R 87 fol. 16vo 14-01-1692
Aert Peters is schuldig aan Hendrick Antony Canters - 110,- α 5%.
R 10 fol. 52 15-01-1692
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Jansen Hoefnagels.
R 87 fol. 15 17-01-1692
Henrick Antony Canters, pres. schepen, verkoopt aan Peeter Joost Roefs:
- land te Ommel 4 l. 2 r.

1. Huybert van Maris
2. kn Matijs Bruystens 
3. Antony Josephs
4. weduwe Jan Fransen Verrijt

Koopsom: ƒ 135,- α 5%.
R 87 fol 16vo 17-01-1692
Henrick Antony Canters en Hendrick van den Bleeck verkopen aan Aert Peters:
- huis, hof en land - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Peter van der Lith en Hendrick v.d. Bleeck
3. Winteroy
4. Hendrick van den Bleeck
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Koopsom: ƒ 110,-.
R 87 fol. 17vo 21-01-1692
Jan Joost Roefs verkoopt aan Hendrick van den Bleeck:
- land achter Joost Beckers 1 cops.

1. de koper
2. Peter Jan Aerts
3. de straat
4. kn Dirck Fransen

R 146 31-01-1692  
De regenten van Asten verkopen de geabbondonneerde en leegliggende landerijen
van wijlen Joost Philips Stouten (Joost Coolen) op den achtersten Diesdonck -
dit om daaraan de dorpslasten te verhalen.
Zij verkopen aan Hendrick van den Bleeck:
- de hof met een vervallen huis - op den achtersten Diesdonck - met land en 
  groes.

Koopsom: ƒ 21,-.
- land aen de Veleckers 7 cops.

1. Peeter Jan Baltus
2. Jan Hoefnagel
3. Dirck Coppens
4. de hei

Koopsom: ƒ 9,-.
Op de binnenzijde van de publicatie van voorn. verkoop staan nog vermeld:
- eigenaar ??
- groes het Heyvelt 3 cops.

            1-2-3. Marcelis Slats
4. erven Antonis Pouwels

- groes het Weyvelt 3 cops.
              1-3. Donisisis Bunnincks

2. Marcelis Slats
4. erven antonis Pouwels

 - groes het Hooyvelt 1 l.
 1-2. Marcelis Slats
 3-4. Bunnicks

- groes de gemeyne bimden 1╜ l.
1. Marcelis Slats
2. Flips Gerarts
3. Anna van Bottel
4. de Vort

- weiveld het Vortsvelt 1╜ l.
 1-3. Marcelis Slats

2. Flips Gerarts
4. de gemeyn bimden

- groes de Hueffe 10 r.
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 1-2. Marcelis Slats
 3-4. Bunnincks

- groes den achtersten Start 15 r.
 1-3. Frans Gorts

2. Marcelis Slats
4. erven Antonis Pouwels

- groes te Bussel 32 r.
 1-3. Symen Claessen

2. weduwe Peter Willems
4. Jan [Henricks] van den Eynden

- het huis met aangelag ╜ l.
1. Marcelis Slats
2. van den Bleeck
3. Bunnincks
4. Frans Gorts

- land de Cant 10 r.
 1-3. de gemeente

2. Marcelis Slats
4. Marcelis Jansen

- land in de Cant 18 r.
            1-2-4. Marcelis Slats

3. de gemeente
- land in de Cant 18 r.

              1-3. Marcelis Slats
2. de gemeente
4. Frans Gorts

- land in de Cant 40 r.
1. Willem Linders
2. Marcelis Slats
3. Frans Gorts
4. de straat 

- land de Hulsbos 3 cops.
1. de straat
2. Marcelis Slats
3. erven Antonis Pouwels

- land de Silckensecker 25 r.
 1-3. Marcelis Slats
 2-4. Bunnincks

- land de Balcken 18 r.
          1-2-3-4. Marcelis Slats

- land de Huef 14 r.
1. Marcelis Slats

 2-3. Bunnincks 
- land den Hoghe-acker 8 r.

            1-3-4. Bunnicks
2. Marcelis Slats

- land de Braeck 18 r.
 1-3. Marcelis Slats
 2-4. Bunnicks 

- land den achtersten Braeck 18 r.
            1-3-4. Bunnicks  

2. Marcelis Slats
- land de Kemckens 10 r.

1. Marcelis Slats
2. Bunnicks
3. Tunis Arts
4. Willem Slats
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R 10 fol. 55 13-02-1692
- Jan Fransen van de Loverbosch, aanlegger - contra - Antonis Joosten de Smit,

gedaagde.
R 87 fol. 17vo 14-02-1692
Gerit Eymers van Loon verkoopt aan Jan Aerts:
- land het Swartbroeck 7 cops.

1. Elisabet - weduwe Steven Lamberts
2. Catarina Horckmans
3. de Loop
4. de verkoper

Verponding: ƒ 0-15-0/jr Koopsom: ƒ 125,-.
R 87 fol. 18 22-02-1692
Jan Aerts, te Ommel, verkoopt aan Jelis Goorts de helft van:
- huis, schuur, schop en aangelag - op Vordeldonck geheel 3 l.

 1-3. Jan Verhindert
2. Antonis Vreynsen
4. de straat

- het Eeuselvelt           5 l.
 1-2. Jan Verhindert

3. kn Marcelis Claessen
4. Hendrick Vervordeldonck

- groes den Winckel 2╜ l.
1. Matijs de Groot

 2-3. Hendrick Vervordeldonck
4. Jan Hicspoors  

- groes den Eeckelhof 2 l.
 1-3. Jan Verhindert

2. de Loop
- den Ossenbeempt 2╜ l.

1. Jan Verhindert
2. Jan Hicspoors
3. weduwe Jan Willems
4. Hendrick van de Leensel

- groes den achtersten Plomp 4 cops.
1. de Loop
2. Nicolaes van Rut
3. kn Marcelis Claessen 
4. Antonis Vreynsen

- land die Braeckwinckel 9 cops.
 1-2. Jan Verhindert

3. Jan Driessen
4. de Koeystraet

- land den Eeckelhoff 2 l.
 1-2. Jan Verhindert

3. de Koestraet
- land den Beelenhegh 2 l.

1. Elske Jan Wilborts  
2. Freyns Antonis

- land/hooiland het Nieuwvelt 6 l.
1. kn Marcelis Claessen
2. de gemeente
3. de straat
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- land de Warandacker 3 cops.
1. Jan Verhindert
2. Elske - weduwe Peter Willems 
3. Willem Matijssen
4. de straat

Belast met: ƒ 0-5-0/jr cijns.
De goederen zijn geweest van Bruysten Joost Laurenssen en "recentelijck" door 
de koper gebruikt geworden.
De andere helft is van de kn Marcelis Claessen.

Koopsom: ƒ 296,-.
R 10 fol. 61 05-03-1692
- Marie - weduwe Goort Goorts Verberne, aanlegger - contra - Carel van de 

Voort, gedaagde.
  Gedaagde is van geleend geld nog 4 gulden schuldig.
R 145 06-03-1692
Condities en voorwaarden waarop het Corpus van Asten verpacht:
- karren, ingespannen met twee paarden, met ΘΘn voerman.
Dit t.b.v. het leger.
1. Philips Goorts aanneemsom ƒ 2-6-0/dag.
2. Frans Goorts   2-6-0/dag.
3. Gevert Joosten van Heughten   2-5-0/dag.
4. Jan van Rut   2-5-0/dag.
5. Hendrick van den Bleeck   2-4-0/dag.
6. idem    2-3-0/dag.
7. idem   2-2-0/dag.
R 10 fol. 62 19-03-1692
- Hendrick Aert Jacobs, te Dorne, aanlegger - contra -
  - Marie - weduwe Jan Dielis "als man ende momboir van Marie Jan Dielis",

(sic !!)
  - Jan Willem Hennis - g.m. Jenneke Jan Dielis,
  - Hendrick Joosten - g.m. Joostie Jan Dielis,
  - Hendrick Jan Aerts - g.m. Heylke Jan Dielis,
  - Dielis Jan Dielis,
    Kinderen van Maria Jan Dielis, gedaagde.
  Aanlegger heeft een schepengelofte - d.d. 27-3-1681 - ƒ 200,-  t.l.v. ge-
  daagden - achterstand - ƒ 9,-, zijnde twee jaar intrest.
  Hij verzoekt te mogen executeren.
  Op 3-3-1694 - fol. 170 - wordt de zaak weer opnieuw geopend.
- Peeter Doors, coopman, te Vendelo, aanlegger - contra - Matijs Frans de

Groot, gedaagde.
- Matijs Fransen de Groot, aanlegger - contra - Geerit Martens Vermeulen,

gedaagde.
- Hendrick Canters, aanlegger - contra - Willem Jacobs, gedaagde.
- Erven Jan van den Boomen, in zijn leven coopman van laeckenen, te Helmont,
 aanlegger - contra - Walraven Jansen, gedaagde.
R 87 fol 19vo 20-03-1692     
Herman van Luinen, deurwaarder van de Gemeene Lands Middelen, verkoopt namens 
Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, als Raad en Rentmeester Generaal der
Episcopale en andere Geestelijke Goederen van de Stad en Meyerye van 's Bosch,
ingvolge Ha. Ed. Mo. Resolutie - d.d. 13-1-1671 enz. enz. 
de geδvicteerde goederen van Hendrick Goorts - op Bussel.
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Koper: Joannes Pennincx Koopsom: ƒ 114,-.
- huis, erf en land 18 l.

1. kn Jan Jacob Slaets
2. Peter Goorts

- groes/land het Weyvelt - aen den ackerkant 24 l.
2. op de A-cant uitschietende
   op de erven Hendrick Jan Slaets

- huis, erve en land van Peter Goorts 11 l. 34 r.
  naast Hendrick Hendrick Goorts  
   1-2. Jan Slaets  
- groes/land 10 l.
  naast Jan Slaets

2. Peeter de Weever en de weduwe Frans Leenders.
- huis en erf en land van Peter Jansen de Weever 11 l. 2 r.

1. Hendrick Goorts
2. Mettie Frans Leenders uitschietende
   op een ackerwegh
ende 'd ander erfgen. Jan Jacob Slaets
met 11 l. groes daarbij gelegen.

- huis, erf en land van de kn Frans Leenders 6 l. 9 r.
- het Horstie en de Saethoef

1. Hendrick Goorts
2. de straet

- groes/land
  naast Peter Jansen de Wever

2. den ackerwegh
- huis, erf en land van Jan Jacob Slaets 8 l. 12 r.
  naast Hendrick Goorts

2. erven Marcelis Schepers
genaempt: den Saethoef neffens Peter Goorts

- groes/land 10 l.
1. Peter Goorts 
2. weduwe Frans Peeters

Belast met: ƒ 27,-/jr aan het Gemene Land.
- 9 mud rogge/jr aan rentmeester van Helvoirt.  

R 109 fol. 2vo 22-03-1692
- Antonis Marcelis, oud borgemeester, 66 jaar - en
- Philips Geerits, 58 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Geerit Wilborts, Dirck Ariaens e.a., te Vlier-
den, op Brouwhuys - dat zij wonen op Astappen alwaar verscheidene stukken wei-
en hooiland liggen, de gemeente beemden genaamd - die toebehoren aan inwoners 
van Helmont, Asten, Deurne, Vlierden en Lierop en welke voorn. wei- en hooi-
beemden, zij, attestanten, naast meer ingezetenen van Asten alle jaren "vrije-
lijcken en ongemolesteert" gebruikt hebben tot aan den 10e mei. Dit sinds "men-
selijcke gedenckenisse" en dat de contributie daarvan jaarlijks betaald werd 
aan de borgemeesters van Asten.
Zij verklaren verder dat de eigenaren van deze beemden jaarlijks alleen maar 
profiteren "de hooywassche".
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De gemeene beemden zijn liggende aan het rivierke de Aa t.w. tegenover de ge-
meene beemden van Brouwhuys - genaamd: het Goir.
R 87 fol. 21 24-03-1692
- Juffr. Helena van Bocxmeer - weduwe Mr. Peeter van Trier, advocaet, te Hil-
  versbeec - en    
- Johannes en Andreas van Trier, haar zonen, mede voor hun vier zusters. 
Zij verkopen aan Frans Hoefnagels:
- een constitutiebrief - d.d. 3-6-1615 - schepenen 's Bosch    -  ƒ 9,-/jr.
- een schepenschuldbrief - d.d. 30-3-1678 - schepenen 's Bosch - ƒ 12,-/jr 
Beiden t.l.v. de goederen van de weduwe Jelis, sone Jan Frans Jelis en laatst
betaald door Dirck van Scijndel.

Koopsom: ƒ 250,-.
R 10 fol. 61 25-03-1692
- Erven Joost Roefs, aanlegger - contra - Matijs Jan Colen, gedaagde.
  Wijlen Joost Roefs, aanleggers vader is van St. Jan 1675 - '76 collecteur
  der verpondingen geweest.
  Op dit boek was gedaagde nog schuldig ƒ 2-8-0 waarvan betaald is ƒ 1-4-0.
  fol. 115 - 15-10-1692 - Aanlegger en gedaagde staan toe - dat Hendrick Can-
                          ters, Marcellus Martens, Antonis Josephs, Philips

   Dircx en Willem van Heugten een rechtsgeleerde raad-
   plegen en als arbiters gaan optreden om terzake van 
   de voors. ƒ 1-4-0 en nog "te gerijsen" kosten tot een
   oplossing te komen.  

R 87 fol. 22 31-03-1692
Jelis Goorts verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis, znn Marcelis Berckers 
de helft van:
- huis, schuur, schop en aangelag - te Vordeldonck geheel 3 l.

 1-3. Jan Verhindert
2. Antonis Vreynsen
4. de straat

- groes het Eeuselvelt  5 l.
  1-3. Jan Verhindert

2. kn Marcelis Claessen
4. Hendrick Vervordeldonck

- groes den Winckel 2╜ l.  
 1. Matijs de Groodt

 2-3. Hendrick Vervordeldonck
- groes den Eeckelhof 2 l.

 1-3. Jan Verhindert
2. de Loop

- groes den Ossenbeempt 2╜ l.
1. Jan Verhindert 
2. Jan Hicxspoors
3. weduwe Jan Willems
4. Hendrick van de Leensel

- groes den achtersten Plompert 4 l.
1. de Loop
2. Nicolaes van Rut
3. kn Marcelis Claessen
4. Antonis Vreynsen
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- land den Braeckwinckel 9 cops.
 1-3. Jan Verhindert

2. Jan Andriessen
4. de Koestraet

- land den Eeckelhof 10 l.
 1-2. Jan Verhindert

3. de Koestraet
- land de Beelenhegh 2 l.

1. Elske Jan Wilborts
2. Freyns Antonis

- land/hooiland het Nieuwevelt 6 l.
1. kn Marcelis Nicolaessen
3. de gemeente
4. de straat

- land de Warandacker 3 cops.
1. Jan Verhindert
2. Elske - weduwe Peter Willems
3. Willem Matijssen
4. de straat

Belast met: ƒ 0-5-0/jr cijns. Koopsom: ƒ 292,- α 5%.
Marge: 22-4-1709 gelost.
R 87 fol 23vo 31-03-1692
Maria - weduwe Jelis Janssen verkoopt aan Frans Hoefnagels:
- huis, land, groes - in de Wolfsbergh 5 l.

1. de Heer van Asten
2. kn Peter [Leisen]
3. de straat
4. erven Frans Lemmens

Belast met: ƒ 150,- en
- ƒ 200,- hebbende gestaan t.b.v. Helena van Bocxmeer - weduwe van

            Trier.
- ƒ 100,- aan de erven Michiel Jacobs van de Cruys.

R 10 fol. 67ev. 23-04-1692
- Hendrick Gijsberts van den Bleeck, aanlegger - contra - Dirck Jacobs Coppens,

gedaagde.
  fol. 114 - 15-10-1692 - aanlegger wil betaling van 5 stuiver van "afgecoopen

   saet".
  fol. 121 - 22-10-1692 - gedaagde wijst af van aanlegger "eenigh raepsaet ge-
                          cocht te hebben waervoor soodanige cooppenningen sou-
                          den sijn bedongen".
- Jan Goorts Hoefnagels, aanlegger - contra - Isbout Peters van Bussel, ged.
- Jan Michiel van [Herentum], aanlegger - contra - Carel van de Voort, ged.
- Jan van Riet, aanlegger - contra - Hendrick van den Bleeck, gedaagde.
- Jenneke, dr Jan Paulussen, geass. met haar vader, aanlegger - contra - 

Jan Jan Hoefnagels, gedaagde.     
R 87 fol. 24 23-04-1692
Johan Peters van Ruth verkoopt aan Hendrick van den Bleeck:
- heiveld en venneke de Papendonck 1╜ l.

1. kn Marcelis Claessen
2. Walraven Jansen
3. Hendrick Antony Canters
4. Hendrick Jan Canters

Verponding: ƒ 0-0-8/jr Koopsom: ƒ 16,-.
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R 87 fol. 24vo 23-04-1692
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Johan Fransen van de Loverbosch:
- hooiland de Hoeve - te Ommel   4 l.

1. Frans Hoefnagel
2. de koper, Joost van Heughten en 
   Jan Vreynssen
3. Jacob van de Cruys
4. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth

Koopsom: ƒ 525,-
R 109 fol. 3 28-04-1692
Jan Joosten Roefs - g.m. Margareta van Gorcum, wonende "ontrent de Kerck.
- Jan - ziek,
- Margareta - "cloeck ende gesont".
Zij testeren - o.a.:
- Alle voorgaande maakselen vervallen.
- al hun goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende van hun 
beide om daarmee te handelen naar vrije keuze. 
  Na hun beider dood gaan de overblijvende goederen naar hun kinderen om
  "hooft voor hooft" gedeeld te worden.  
R 109 fol. 4vo 05-05-1692
Bruysten Fransen - g.m. Joostie Stouten, beiden gezond, zij testeren - o.a.:
- De testateur heeft in dit huwelijk o.m. ingebracht - ƒ 170,- en daarmee een
  rente gelost, staande in het huis waarin zij nu wonen.
- Ingeval de testateur zijn vrouw overleeft - zal hij v≤≤r-uit ontvangen de 
  ƒ 170,-, om daarmee naar zijn inzichten te handelen.
- Ingeval de testatrice haar man overleeft - zullen de kinderen die uit dit
  huwelijk geboren worden - v≤≤r-uit de - ƒ 170,- ontvangen.
Opmerking: de akte is doorgehaald en niet getekend.
R 109 fol. 6 05-05-1692
Johan van Davervelt, deurwaarder, neemt in arrest - zodanige goederen als 
Melchior Donquers, te Eyndhoven, competeren.
Dit om daar twee jaar achterstallige verponding aan te verhalen. Door v.n. 
eigenaar nog te betalen ten comptoire van Johan van Heert, Heere tot Hofstede,
als ontvanger van 's lands verponding over Peelland, zijnde 1691 en '92. 
R 87 fol. 24vo 12-05-1692

Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Marcelis Martens - ƒ 100,- α 5%.
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R 87 fol. 25 12-05-1692
Isbout Peters van Bussel verkoopt aan: 
- Goort Verberne - g.m. Mayken, dr Marten Teunissen - en
- Johan Smits - g.m. Anneke, dr Marten Teunissen:
- land den Dijck 5 cops.

1. weduwe Schenaerts
2. Matijs Martens e.a. 
3. de Aa
4. de koper

Verponding: ƒ 0-12-0/jr Koopsom: ƒ 120,-.
R 109 fol. 6vo 12-05-1692
- Jan Antonissen - g.g.m. Margareta Matijssen van Rut.
- Goort Goortsen Verberne - g.m. Maria,
- Willem Jan Slaets - g.m. Jenneke,
- Jan Fransen Vervordeldonck - g.m. Antoniske, (zie 2e lot)
- Mayken Martens,
- Johan Smits - g.m. Anneken, 
- Mathijs Martens.
Allen kinderen van wijlen Marten Antonissen - en Margareta Matijssen van Rut.
Zij delen de nagelaten goederen.
Met dien verstande dat Jan Antonissen is getrouwd geweest met Margareta voors.
zonder dat uit dat huwelijk kinderen geboren zijn.
De condividenten zijn overeengekomen dat Jan - ΘΘn kindsdeel - zal ontvangen 
uit de nagelaten goederen van Margareta.
Hiermee zijn alle voorgaande "maeckselen doodt ende te niet".
1e lot: Jan Antonissen.
- huis, hof en aangelag - te Ommel 4 l.

1. Joost van Heughten
2. Jan Peeter Canters e.a. 

- land de Venacker 1 l.
1. Jan P. Canters
2. Jan Laurenssen

- land den Drieseeght 2 l.
1. Jan P. Canters
2. Joost v. Heughten

- land den Halsecker 2 l.
1. Jan Vreynsen
2. kn Thomas Canters

- land de hoogh Loo 7 cops.
1. Jacob van de Cruys
2. Peeter Reynders e.a. 

- groes in de Engelbeemden 3 l.
1. Antonis Canters
2. Jenneke - weduwe Jan A. v. Ruth e.a.

- groes in de Liesselse beemden
Belast met: De cijns aan de Heer van Helmont, zoals die bevonden wordt. 

- 1 gl. [16]/jr aan de Kerk van Asten.
2e lot: Willem Jan Slaets,
      _ Jan Fransen van de Loverbosch (ook Vordeldonck)      
      - Matijs Martens
- het oude huis, schuurschop en aangelag - aan den Dijck 5 l.

1. de straat
2. Marten Wilbordts

- het voorste stuk van - den Ecker   3 l.
 1-2. Juffr. Schenaerts

- land het Ouwlandt 1 l.
1. kn Andries Martens
2. Frans van Bussel 

- land het achterste Ouwlandt 2 l.
1. Marten Wilbordts
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2. kn Isbout Hendricx
- land het Lanckhout 4 l.

1. Marten Jansen
2. Philips Verdijsteldonck

- land het Lanckhout 1 l.
1. kn Isbout Hendricx
2. Philips Verdijsteldonck

- land Hulsbosch 17 r.
1. Jan Wilbordts
2. Willem Verbernen

- land den Dijckhof 2 l.
1. den Dijck
2. Willem Verbernen e.a. 

- land het Cattegat 2 l.
1. Hendrick Andriessen
2. Philips Verdijsteldonck e.a. 

- groes het Heytvelt 3 l.
1. Marten Wilbordts
2. Frans van Bussel

- groes 14 l.
1. de delers
2. Marcellus Martens e.a. 

- groes den Cranenbeempt 5 l.
1. Philips Verdijsteldonck
2. weduwe Andries Martens

Belast met: 3 gl./jr aan rentmeester van Hurn.
3e lot: Goort Goortsen Verbernen,
      - Mayken Martens, 
      - Johan Smits
- het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag - aan den Dijck 8 l.

1. Frans van Bussel e.a. 
2. Frans van Bussel

- land 4 l.
1. Hendrick Andriessen
2. Frans van Bussel

- land het achterste eynde van de Eckers 4 l.
1. Juffr. Schenaerts e.a. 
2. Frans van Bussel

- land/groes den Cranenecker 4 l.
1. kn Isbout Hendricx
2. Peeter Reynders e.a. 

- land het voorste Ouwlandt 7 cops.
1. Peeter Reynders
2. de delers

- groes het Grootvelt 4 l.
1. Gerit Claessen e.a. 
2. Frans van Bussel

- groes Jansveltie 7 l.
1. de delers
2. Frans van Bussel e.a. 
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- groes de Zil 3 l.
1. kn Isbout Hendricx
2. Peeter Reynders

- groes de Horst 1 l.
1. Flips Verdijsteldonck
2. Marcellus Martens

Belast met: 10 st./jr aan den Armen van Asten.
- ƒ 2-5-0/jr aan den Armen van Deursen.

R 87 fol. 25vo 16-05-1692

Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Antony Canters - ƒ 45,-.
R 87 fol. 26 16-05-1692
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Johan van Spoorenbergh:
- huis, hof, aangelag met een stalleken.
Zoals verkopers vader zaliger het heeft verkregen van Frans Matijssen, Peeter
Reynders en Willem Philips van Heughten - mitsgaders den hof bij "permitatie"
van Peeter Reynders e.a. verkregen - gelegen te Ommel  ╜ l.

1. Johan van de Cruys e.a. 
2. Peter Reynders e.a. 
3. de straat
4. de verkoper

R 87 fol. 26vo 16-05-1692
Catelijn Maes, laatste weduwe Gommer Jacobs Buure verkoopt aan Jenneke Lomans 
en Willem - kinderen van Goort Lomans - en Catelijn Antonis Maes haar ╝e deel
in:
- huis, land en groes - in het Dorp  50 l.
laatst bewoond en gebruikt door Catalijn, Jan Swagers en Goort Lomans.
Alsnog - ƒ 50,- kapitaal t.l.v. Jan Somers.

Koopsom: ƒ 450,-.
R 87 fol 27 16-05-1692
Philips Dircx en Willem van Heughten, als collecteurs der verpondingen 
1688 - '91, verkopen, gelaten door wijlen Herman Rijcken, aan Johan van Riet:
- een leegliggende hofstad - in het Dorp 9 r.

 1-3. Jan Dirck Fransen  
2. Lucas van der Loo
4. de straat

Koopsom: ƒ 8,-.
R 87 fol. 27vo 19-05-1692
Frans Matijssen van de Cruys, te Geldrop, verkoopt aan Johan van Riet:
- huis, hof, aangelag en land - ontrent de Verckensmerckt - in het Dorp 2╜ l.

1. Jan Jansen Swagers e.a. 
2. Jan Dirck Fransen e.a. 

 3-4. de wegen
Koopsom: ƒ 525,-
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R 87 fol. 28 19-05-1692
Johan van Riet, vorster, is schuldig aan Frans Matijssen van de Cruys, te
Geldrop - ƒ 325,- α 4%.
Marge: 7-11-1692 gelost.
R 87 fol. 28vo 19-05-1692
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Hendrick Wilborts Vervordeldonck en
Elske - weduwe Jan Wilborts Vervordeldonck - ƒ 300,- α 5% van geleend geld
zowel t.b.v. het borgemeestersboek met Jan Aerts de Zeeger als van geleend
geld door hemzelf.
R 109 fol. 9vo 19-05-1692
- Matijs Fransen de Groodt - g.m. Anneken Dircx,
- Hendrick Wilborts Vervordeldonck - en
- Elske - weduwe Jan Wilborts Vervordeldonck.
Zij delen de "onbedeelde" goederen van: 
- wijlen Willem Joosten Dircx - schoonvader van de eerste comparant - en
- Wilbort Jansen - vader van de tweeden comparanten - t.w.:
- huis, land, groes - aan Vordeldonck
En "presentelijck" in bewoning geweest bij Jan Antonis Vrients.
1e lot: Matijs
- land/groes aan Vordeldonck 8 l.

1. Catalijn Vermeulen
            2-3-4. de gemeente

- het Nieuwvelt
2e lot: Hendrick
      - Elske
- huis, hof en aangelag - aan Vordeldonck 8 l.
In bewoning geweest van Jan Antonis Vrients

1. Jan Hicspoors e.a. 
            2-3-4. de gemeente

- groes in den Brant 4 l.
1. Matijs de Groot
2. kn Jan van Helmont
3. de Heer van Asten
4. de gemeente

R 87 fol. 29 20-05-1692
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Peter Dors, koopman, te Venlo:
- 100 patacons.
Marge: 1692 - Sebilla Matijsen - g.m. Peter Dors, te Venlo - heeft ontvangen - 
              ƒ 249,-.
R 10 fol 76 04-06-1692
Johan van Riet, aanlegger - contra - Carel van de Voort, gedaagde.
R 87 fol. 29vo 05-06-1692
 Michiel Goossen Buckincx,
- Jan Jansen - g.m. Elske - weduwe Jan Goossen Buckincx,
- Maria Buckincx, wegens blindheid geass. met de armmeesters,
- Mr. Hendrick Smits - g.m. Heylke Goossen Buckincx,
- Mr. Hendrick Smits namens Philippus Guilliams - g.g.m. Joostie Goossen Buc-
  kincx - waarbij ΘΘn zoon m.n. Peter - akte van procuratie - Antwerpen - d.d.
  13-5-1692 - notaris Johan Baptist de Catere.
Allen kinderen en erven van wijlen Goossen Buckincx - g.m. Maria Joost Monis.
Zij verkopen aan Johan Antonissen:
- land de Looverbosch   3 l.
Gebruiker: Daendel Jansen
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1. Lucas van de Loo
2. Antonis Fransen
3. de weg
4. Elske - weduwe Jan Wilborts

R 107b fol. 147 09-06-1692
Lodewijck Scheffers, schepen en coopman, te Eyndhoven, heeft, met toestemming 
van Hendrick van Casteren, schepen, te 's Bosch en rentmeester van het Groot
Gasthuys, aldaar - procuratie - d.d. 6-6-1692 - notaris Petrus van Oudenhoven,
te 's Bosch - verkocht aan Pieter de Louwe, notaris, te Eyndhoven:
- de helft van een "coren en de smaltiende - de Braselse ofte Wijtflietse tien-
  de.
Hendrick van Casteren was deze aangekomen bij tpt van Godefroy van de Pol, rit-
meester - op 26-3-1689 - schepenen 's Bosch.
Belast met: 1 mud rogge/jr aan de Pastory van Ommel - ofte nu 't Clooster, al-
            daar.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd - Asten 28-9-1717.
R 109 fol 10vo 11-6-1692
Jan Aert Horckmans, 52 jaar, verklaart ter instantie van Jan Dirck Fransen en 
Hendrick van den Bleeck - "dat hij, attestant, nu eenige tijt van jaeren gele-
den sijnde, Anneke Jaobs, sijns attestants huysvrouw versceyde ende distincte
reysen tegens hem, attestant, heeft geclaeght dat Jan Frans Coolen over eenigen 
tijt van jaeren geleden seeckeren sceytspael tussen hem, attestants, erffenisse
ende erffenisse van Jan Frans Coolen hadde uytgetrocken. Over welck uyttrecken
van de voorn pael, sijns attestants huysvrouw tegens hem attestant heeft ge-
claeght dat hij, Jan Frans Coolen, den pael hadde uytgetrocken.     
Verclaert den attestant verder - dat sijne huysvr. Anneken tegens hem, attes-
tant, geseght heeft - Jan Frans Coolen heeft den uytgetrocken pael wederom in-
gesteecken.
Eyndelijck verclaert den attestant dat Jan Frans Coolen daegelijcx [ge∩ntertio-
neert] is met het [gras] en weder werpen van de aerde tracht sijns, attestants,
erffenisse te verminderen en erffenisse van Jan Frans Coolen te vermeerderen 
of te vergrooten tselve tot distincte malen gesien heeft"
R 87 fol. 30 16-06-1692

Isbout van Bussel is schuldig aan Jan Goorts Hoefnagel, molder - ƒ 80,- terug 
te betalen op 5-12-1692.
R 10 fol. 79ev. 17-06-1692
- Jan Somers, aanlegger - contra - Joost Roefs en Antonis Fransen, gedaagden.
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Hendrick Baesen, gedaagde.
- Jan Frans Coolen, aanlegger - contra - Jan Aert Horckmans, gedaagde.
- Den drost, aanlegger - contra - Dirck Jacob Coppens, gedaagde.
  Zeer veel zittingen (35)
  Het betreft een zaak die t.b.v. Lammert Willems en zijn vrouw is - aan-
  gaande "landbeschadiging".
  fol. 135 - 14-1-1693 - is uitspraak gedaan ten voordele van gedaagde.
  fol. 149               de zaak wordt voortgezet door van der Lith.
R 87 fol. 30vo 18-06-1692
Cornelis Cornelissen verkoopt aan Frans Doensen:
- land tussen de Weegen - ontrent de Wintmolen  2 l. 30 r.

1. Jan Lomans
2. Nicolaes van der Linden

 3-4. de wegen
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Verponding: ƒ 0-16-0/jr Koopsom: ƒ 27,-.
R 87 fol. 31 18-06-1692
Hendrick van den Bleeck verkoopt aan Antony Joosten:
- groes Bussel 32 r.

 1-3. Simon Nicolaessen
2. weduwe Frans Willems
4. Pennincx

Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 45,-.
R 87 fol. 31vo 8-06-1692
Antony Joosten den Coopman is schuldig aan Hendrick van den Bleeck: 
- ƒ 45,- α 5%.
Marge: 24-5-1698 gelost.
R 109 fol. 11 18-06-1692
Jan Aert Horckmans verklaart te revoceren en te herroepen de attestatie welke
hij op 11-6-1692 ter instantie van Jan Dirck Fransen en Hendrick van den Bleeck 
heeft gegeven - ten nadele van Jan Frans Coolen.  
Jan Aert Horckmans verklaart Jan Frans Coolen "te houden ende te erkennen voor
een eerlijck persoon ende het gedeponeerde op den 11 juny 1692 hem comparant 
van herten leet te wesen".
R 87 fol. 31vo 19-06-1692
Margareta van Gorcum - weduwe Johan Roefs verkoopt aan Hendrick Lomans:
- land op de Lochten 1╜ l.

1. de koper
2. erven Peter Jannis
3. Heylke - weduwe Paulus Jansen Coopman
4. de weg

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Belast met: ƒ 0-6-0/jr aan de Heer van Asten.
 
R 10 fol. 81 21-06-1692
Jan Andriessen is aangesteld als ongeleerde borgemeester van St. Jan 1692- '93.
Jan Verdijsteldonck is aangesteld als ongeleerde setter.
Op 25-6-1692 is Joost Roefs aangesteld tot setter (fol. 83) - en op
28-6-1692 is Nicolaes van Ruth aangesteld als borgemeester (fol. 83).
R 87 fol. 32 24-06-1692
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Peter Jansen:
- huiske en hof, zoals afgepaald, in 't Dorp

1. de straat
2. Matijs Jan Coolen
3. de verkoper
4. Jan Frans Coolen

Verponding: ƒ 0-5-0/jr Koopsom: ƒ 100,- α 5%.
Marge: 16-11-1699 gelost.
R 10 fol. 83 25-06-1692
Jacob Dircx Fransen en Hendrick Verdijsteldonck zijn aangesteld als momboiren 
over de onm. kinderen van Paulus Dircx - en Willemke Hendrick Verdijsteldonck.
R 109 fol. 11vo 26-06-1692
Schepenen van Asten certificeren, dat Catalijn Cornelissen, nu wonende te 
Haerlem, is getrouwd geweest met Antonis Matijssen - * te Asten.
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Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren - die door Catalijn, begin no-
vember 1690, zijn geplaatst te Asten,
- ΘΘn t.h.v. Antonis Matijssen, grootvader van de twee kinderen, 
  - voor ƒ 16,-/jr - en
- het andere t.h.v. Reynier van Geldrop - voor ƒ 30,-/jr.      
Tot nu toe hebben deze het kostgeld voor een half jaar ontvangen.
Catalijn blijft dus het kostgeld voor ΘΘn geheel jaar nog schuldig.
Wij verzoeken aan de regenten van Haerlem om de requirante deses "te helpen
tot haere resterende costgelden. Te meer daar voors. Antonis Matijssen en 
Reynier van Geldorp, sijn, arme en slechte geringe menschen die bij daege en 
nachte moeten arbeyden om een stuck broot te winnen. Jae, wat meer is, som-
tijts wel eeten souden indien sij broot hadden. En haer mede ontlasten van de 
voors. twee kinderen".
R 109 fol. 12vo 02-07-1692
- Antonis Peters, 32 jaar - en
- Hendrick Verdijsteldonck, 75 jaar.
Zij verklaren ter instantie en requisitie van Dirck Jacob Coppens.  
De eerste deponent - dat hij op 4 april j.l. op verzoek van de requirant is 
gegaan naar het huis van Lambert Willems, om deze te vragen of hij wilde komen 
zoeken naar de paal in een stuk land dat door hem, Lambert, gebruikt werd en 
dat grensde aan het land van de requirant, welke de paal of scheiding niet meer 
wist te staan.
Omdat Lambert Willems niet thuis was, is hij, comparant, met de vrouw van 
Lambert naar de betreffende plaats gegaan.
De tweede comparant, als nabuur, daarbij gekomen, verklaart gezien te hebben
dat de voors. eerste comparant, met de vrouw van Lambert Willems ter plaatse is 
gekomen en dat toen Dirck Coppens is beginnen te spitten in het land van Lam-
bert Willems om de paal te zoeken, zonder echter enige schade aan het land toe
te brengen - ook omdat het land onbezaaid was.   
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R 109 fol. 13vo 09-07-1692
Antonis Hendrick Slaets, ziek, wonende t.h.v. Willem Lenaerts van Heughten -
testeert. o.a.:
- Hij wil, dat Willem Lenaerts van Heughten als legaat zal ontvangen, "de bij-
  en met biecorven ende hoonightonnen en tgene tot de bijen is gehoorende".
- Alsmede - de koetse, bed en toebehoren.
- Betreffende zijn verdere goederen "mobil als immobile" wil hij dat Willem Jan 
Slaets en Willem Lenaerts van Heughten, zijn ooms, deze samen zullen verde-
  len.   
R 10 fol 86ev. 17-07-1692
- T. Idelet, aanlegger - contra - Frans Jansen Verrijt - g.m. Marie, gedaagde.
- Mr. Isaec Sauve, aanlegger - contra - Nicolaes van der Linden, gedaagde.
R 87 fol. 33 22-07-1692

Frans Hendrik Timmermans heeft 25-5-1632 - ƒ 400,- geleend van de voorzaten 
van advocaat Hendrick Verbeeck.
Op de rente is achterstand ontstaan en is in het ongerede geraakt.
Overeengekomen is dat de laatste "gelder", Huybert Jan Tielen, zal betalen
- ƒ 400,- + 3 jaar intrest - dus - ƒ 460,-.  
R 109 fol. 14vo 23-07-1692
Caspar Curtius, pastor, in Asten, stelt zich borg voor Hendrick van Winteroy,
schout te Asten en Lieshout - ter somme van - ƒ 3000,- - "hercomende wegens
het bewindt ende administratie der goederen toebehorende aen den abt van Floref,
soo binnen Lieshout als elders enz. enz.
Ingevolge resolutie - d.d. 12-7-1692 - van de Raad van State de Verenigde Ne-
derlanden.
R 109 fol. 15 12-08-1692
Caspar Curtius, pastor, in Asten, stelt zich borg voor Hendrick van Winteroy,
schout te Asten en Lieshout - ter somme van ƒ 3000,-.
Identiek - als R 109 - fol. 14vo - 23-7-1692.    
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Antonis Josephs Verdeuseldonck 
- dat wij "bevonden en nagesien" hebben het quohier der Verpondingen - en dat 
de percelen van weiden en hooilanden toebehorende aan personen buiten Asten 
wonende en door deze gebruikt wordende of in huur gegeven - in de wandeling
genaamd "buytenbeemden" dat deze in de omslag der verponding zijn aangeslagen 
voor "hoefslagh" en jaarlijks zoveel daarvan niet betaald wordt in de verpon-
ding als andere percelen wei- en hooilanden dat geen "hoefslagh" is.
R 109 fol. 16 27-08-1692
Compareerde voor schepenen van Asten:
Frans Fransen, voerman, "welcke heeft afgeeyst ende gevordert" van Heylken 
Roefs - weduwe Paulus Jansen Coopmans een wisselbrief van 100 patacons welke
wisselbrief door Paulus Jansen Coopman was gegeven aan de weduwe Wouter Peters
of dins kinderen.
In mindering van die wisselbrief heeft Paulus Jansen Coopman van de weduwe 
Wouter Peters ontvangen, volgens quitantie - d.d. 16-12-1690, de som van 30 
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patacons.
Derhalve verklaren wij schepenen - dat de v.n. Heylke Roefs voor ons heeft ver-
klaart dat de resterende 70 patacons met de wisselbrief toebehoren aan Frans
Fransen Voermans en dat zij daarop "renuntieert".  
R 10 fol. 101 03-09-1692
- Jan Aerts de Seger en Matijs de Groot, aanlegger - contra - Jan Jan Verhin

dert, gedaagde.
- Hendrick van Berckel, te 's Bosch, aanlegger - contra - Matijs Jan Coolen,

gedaagde.
- Antony Canters, aanlegger - contra - Isbout Peters van Bussel, gedaagde.
R 109 fol. 17 03-09-1692  
- Mr. Hendrick Peters, 45 jr - en
- Aert Jan Vrients, 42 jr - verklaren ter instantie van Dirck Jan Coppens. 
Dat Lammert Willems, nu enige tijd geleden, heeft gekocht van Hendrick van den 
Bleeck:
- een stuk leegliggend land - ontrent de Kievitshof
De eerste attestant heeft dag en datum niet onthouden en de tweede attestant 
dat dit is gedaan verleden lente, omtrent de tijd dat het eikenhout "gebleckt"
werd. De koop is gedaan t.h.v. van den Bleeck, als verkoper.
R 87 fol. 34 13-09-1692
Hendrick Peters verkoopt aan Antonis Laurenssen:
- groes te Vordeldonck 45 r.

1. Jan Hendrick Coolen
2. de koper
3. de waterlaat
4. kn Marcelis Claessen

Belast met: ƒ 0-0-8/jr aan rentmeester van Huiren
Koopsom: ƒ 39,-.

R 87 fol. 34 13-09-1692
Margareta van Gorcum - weduwe Johan Roefs, testament 28-4-1692, verkoopt aan
Jan Hendrick Bernaerts:
- dries in het Dorp 3 cops.

1. de koper
2. de straat
3. Peter Fransen
4. Hendrick van Helmont

Verponding: ƒ 0-6-0/jr. Koopsom: ƒ 85,-.
R 87 fol. 35 13-09-1692
- Michiel Goossen Buckincx,
- Jan Jansen - g.m. Elske - weduwe Jan Goossen Buckincx,
- Maria Buckincx, wegens blindheid geass. met de armmeesters,
- Mr. Hendrick Smits - g.m. Heylke Goossen Buckincx,
- Mr. Hendrick Smits, namens Philippus Guilliams - g.g.m. Joostie Goossen 
  Buckincx.
Zij verkopen aan Margareta van Gorcum - weduwe Johan Roefs:
- een rente van ƒ 7-10-0/jr.
Onderpand:
- groes den Pastoryebeempt

Koopsom: ƒ 99,-.
R 87 fol. 35vo 15-09-1692
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Nicolaes van Rut en Jan Andriessen, borgemeesters, zijn schuldig aan Matius 
van Hove, koopman, te Eyndhoven - ƒ 400,- α 4╝%.
Borgen: de regenten van Asten.
R 10 fol. 106ev. 24-09-1692
- Hendrick Bollen, aanlegger - comtra - Walraven Jansen, gedaagde en gebruiker. 
- Den drost, aanlegger - contra - Antonis Wouters, gedaagde.
- Antonis Jansen van Rut, aanlegger - contra - Antonis Antonissen Cuyper, ged.
- Hendrick Bollen, aanlegger - contra - weduwe Jan Fransen Verrijt, gedaagde.
R 10 fol. 110 30-09-1692
Peeter Joachims heeft de eed gedaan als ondervorster en "scutter".
R 87 fol. 36vo 30-09-1692
Anneke - weduwe Hendrick Geerit Doensen is schuldig aan Hendrick Gijsberts van 
den Bleeck - ƒ 50,- α 5%.
R 109 fol. 17vo 06-09-1692
Lambert Willems, 30 jaar, verklaart ter instantie van Dirck Jacob Coppens - dat
een "seecker" stuk -
- akkerland ontrent de Nachtegael oft Ostaden
aan hem, comparant, door Hendrick Gijsberts van den Bleeck was verkocht voor 
- ƒ 12,-.
En dat dit nog van hem, comparant, was toen Dirck Coppens, requirant, op het
land de paal, in aanwezigheid van zijn, comparants, vrouw had gezocht en hier-
bij enige aarde omgespit - dat van den Bleeck in dien tijd niets meer met de 
akker van doen had.     
Comparant verklaart verder dat door het graven van Coppens geen enkele schade
aan zijn land is toegebracht.
Comparant heeft "naderhant" het stuk land weer teruggegeven aan Hendrick van 
den Bleeck.
R 109 fol. 18vo 09-09-1692
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat wij op 14-4-1692 ons vervoegt hebben 
op een "seecker" stuk teullland gelegen - ontrent de Nachtegael - alwaar wij
in het bijwezen van Hendrick van Winteroy, drossard, "beleydinge" hebben ge-
daan, op het zelfde moment en ter instantie van Hendrick van den Bleeck.
Waarbij Hendrick van den Bleeck was zeggende, in substantie, tegen Lammert 
Willems: "Ben ick niet eygenaer vant voors. stuck teulandt ende ghij niet als
gebruycker".
Op welke woorden Lambert Willems antwoordde: "Jae, ick ben gebruycker ende ghij
Hendrick van den Bleeck als eygenaer".
R 109 fol. 19 10-09-1692
- Peeter Jan Balthus, 39 jaar - en 
- Hendrick Bertus, 21 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Anthonis Jansen van Ruth - dat Anthonis Anto-
nissen Cuypers, op de 2e sept., 's morgens, "eenige heevige woorden hebbende" 
met Antonis Jansen van Ruth en deze o.a. toesprak met de woorden: "Ick houw U
voor een schelm".
Attestanten weten e.e.a. zo goed omdat zij erbij aanwezig zijn geweest.
R 109 fol. 19vo 01-10-1692
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Wouter Hoefnagel, als 
collecteur van de bieren, wijnen, brandewijnen, te Asten dat wij ons op 27 
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sept. 1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, in bijzijn van Hendrick van Win-
teroy, drossard en Johan van Riet, vorster, zijn geweest t.h.v. Hendrick Gijs
berts van den Bleeck, herbergier, alwaar wij hebben bevonden "in de camer een 
volle tonne witbier geteeckent met dit naervolgende teecken welcken v.n. tonne 
witbier was buyten gebrouwen witbier". 
Deze "tonne witbier" was niet aangebracht aan Hoefnagels, als collecteur.
Wij, attestanten en drossard, hebben "ordre" gegeven om het voorn. witbier te
proeven - waarop de bierton door de vorster "ontsteecken" is en door ons, at-
testanten het bier is geproefd en bevonden dat in de ton "wit, buyten gebrou-
wen bier was.
Wij hebben ons daarna in de kelder van van den Bleeck begeven en aldaar bevon-
den "een tonne overeynde staende in de kelder daer bier ende gest onder lagh".
R 109 fol. 20 02-10-1692
- Gijsbert Hendricx, schepen,
- Peeter Paulus, 45 jaar - en
- Jan Joosten Verberne, 38 jaar.
Zij verklaren, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, dat zij op 27 sept. 
1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, zijn geweest t.h.v. Hendrick Gijsberts van 
den Bleeck, waar op die tijd, "enig verschil" was over "seecker ingebracht 
bier" en waarvan zij verstaan en gehoord hebben - dat Heylke, de vrouw van
Wouter Hoefnagel, collecteur der bieren, wijnen etc. - deze woorden, in sub-
stantie, sprak: "Sij hebben het binnen nu wel aengebrocht, doe Wouter Hoefna-
gels, mijnen man, bij den heer drossaerdt aen de poorte stont, ten welcker tijde
doe in de voors. huyse van Bleeck waeren Johan van Riet, Huybert Jan Tielen,
Gijsbert Hendricx en meer andere personen".  
R 33 - 52 05-10-1692
Compareerde voor Joachim Kets, notaris, te Helmont:
- Jan Aert Horckmans, te Asten, welke verklaart schuldig te zijn aan Hendryck
  Gijsbers van den Bleeck, herbergier, te Asten - ƒ 160,- α 5%.
Kapitaal + intrest - 20-4-1694 te lossen. 
R 109 fol. 21 06-10-1692
Joostie Diepenbeecx - weduwe Aert Jacobs, in het Dorp, ziek, testeert.
Ingevolge het testament tussen haar en haar man gemaakt - notaris Aelberts -
d.d. ...... - wil zij, dat: 
- Jan, hun wettige zoon, v≤≤r-uit uit de boedel zal
  ontvangen - ƒ 100,- welke zij van hem in leen heeft ontvangen.
- Nog wil zij dat Jan - ƒ 50,- v≤≤r-uit zal ontvangen - voor zijn "uytsetsel"
  dit, omdat Huybert, haar zoon, meer heeft ontvangen dan - ƒ 50,-.
- Ten laatste wil zij, dat Jan alnog v≤≤r-uit zal ontvangen - "alle bijen, bie-
  stocken ende voorts tgene tot gerief van de bijen is gehoorende".
- Haar overige goederen zullen Huybert en Jan, haar twee zonen, enige erfgena-
  men, "hooft voor hooft" gedeeld worden.
R 10 fol. 113 15-10-1692
Lucas de Haes, procureur, te Helmont, aanlegger - contra - Dirck Jacob 

Coppens, gedaagde.
R 109 fol. 22 15-10-1692
Willem Philips Isbouts, Mr. timmerman, 50 jaar, verklaart ter instantie van 
Joannes van Beeck, namens Rogier van Halen, verwer, te Eyndhoven - 
"Dat hij, attestant, voor den gepasseerden ooghst 1692, binnen Eyndhoven 
heeft geaerbeyt voor Joffr. Bunnens - weduwe van Heer Schenaerts, op den 
Dijck, bij de Stratumse poorte, alwaer Antonis Heesmans is woonaghtigh ende
niet voor Joanna Catarina Bunnens - den tijt van sesendedartigh daegen, den
welcken tijden den deponent daer was arbeydende door de dienstmaeght van de 
voors. weduwe Schenaerts heeft een bedde gegeven ofte behandigt welck voors.
bedde, hij deponent, verclaert uyt sijn eygen movement heeft gedragen in de 
weverije van Joffr. Joanna Catarina Bunnens - nochtans sonder haer Joffr.
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Bunnens commande, voorweten ofte kennisse - gelijck hij attestant naer ouder 
gewoonte, aldaer werckende, gewoon was te gaen slaepen".
R 87 fol. 37 18-10-1692
Antony Canters, als gewezen collecteur der verpondingen St. Jan 1691 - '92,
verkoopt t.l.v. Lammert Wolfs aan Antonis Frans Philips:
- huis, hof, schop en aangelegen erf - in de Wolfsberg ╜ l.

1. kn Wouter Geven       
 2-3. de koper

4. de straat
Belast met: ƒ 0-5-0/jr aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 55,-.
R 109 fol 22vo 28-10-1692
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard - en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren 
ter instantie van Hendrick van den Bleeck, als collecteur der bieren, brande-
wijnen etc. - dat wij ons, na geroepen te zijn, hebben begeven naar het huis 
van Bruysten Fransen, brouwer en herbergier. Bij het huis zijn wij tegengekomen
Bruysten Fransen, welke door Peeter Joachim, ondervorster, ter instantie van 
Hendrick van den Bleeck, en in aanwezigheid van hen, attestanten, werd "beca-
langeert" over het brouwen.
Na deze "calangie", zijn wij met vieren gegaan naar het huis van Huybert Jan 
Tielen "diewelcke bij het vyer sat, treckende sijn koussen aen" deze werd ook
"becalangeert" omdat hij het gebrouwen bier niet had "aengebracht".
Hierop heeft deze verklaart - dat zijn dochter het bier had "aengebrocht".
Wij zijn daarop naar het huis van Hendrick van den Bleeck gegaan en na aldaar 
"een wijltijts stille geweest sijnde" zijn gekomen Bruysten Fransen en Jenne-
ke, dr Huybert Jan Tielen, de vrouw van Joost Doensen - "die welcke quamen 
aangeven haer bier". Op dit aanbrengen heeft Hendrick van den Bleeck gezegd:
"het is nu te laet aengebrocht, de calangie is gesciet ende gedaen".
De voors. personen zij toen weer het huis uitgegaan waarbij Bruysten Fransen
sprak, in substantie,: "Wij sullen evenveel tonnen ende laetent U aensien ende 
doet daertoe wat ghij niet gelaeten en cont".
R 109 fol. 23vo 28-10-1692
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, Gijsbert Hendricx, schepen, Peeter van 
der Lith, secretaris - met Peeter Joachims, ondervorster - zijn op verzoek 
van Hendrick van den Bleeck, als collecteur van de bieren etc. - en met hem
gegaan in de brouwerij van Bruysten Fransen - en daar bevonden "versceyde
cuypen staende met bruyn gebrouwen bier, staende op den ganck om behoorlijck
getont te connen werden".
Wij zijn hierna gegaan naar de brouwerij van Huybert Jan Tielen en hebben daar
bevonden "versceyde cuypen met bruyn gebrouwen bier, staende op den ganck om
behoorlijk getont te connen werden:. 
   
R 10 fol. 121ev. 29-10-1692
- Jan Jansen Vreynssen, aanlegger - contra - Peeter Andriessen, gedaagde.
- Peeter Pennings, coopman, te Eyndhoven, aanlegger - contra - Gerit Martens,

gedaagde.
- Peeter Pennings, coopman, te Eyndhoven, aanlegger - contra - Jan Gijsberts,

gedaagde.
R 109 fol. 24 29-10-1692
Hendrick Canters, president, als pachter der bieren, wijnen en gedistilleerd -
ingaande 1-10-1691 en geδxpireert 30-9-1692 "omme de [bierickel] over den im-
post  vervallen  te  laeten  becalangieren,  actioneren  ende  in  te  vorderen 
gelijkerwijs volgens placcaten opt stuck der bieren, wijnen ende gedisteleerde 
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moeten sijn geemaneert ende gestatueert" enz. enz.  
R 87 fol. 39vo 07-11-1692
De koop van het huis, aan de Verckensmerckt, van Frans Mathijssen van de Cruys 
aan Johan van Riet - 19-5-1692 - wordt ongedaan gemaakt. Dit omdat het huis
leenroerig is aan het Huis van Asten.
De verkoper is gehouden de koopgelden te restitueren.
R 10 fol. 125ev. 12-11-1692
- Bartel Hendrick Verspaget, te Helmont, bezit een rentebrief - d.d. 2-3-1618
  - ƒ 30,-/jr - achterstand 8 jaar - waarvan ƒ 7,- "in brant gelevert".
  (T.l.v. wie ??).
- Matijs Jan Colen, aanlegger - contra - Michiel Goossens, gedaagde.
- Namens Simon Coenraet Lintworm, ontfanger gemael van het incom der beursen 
  en andere beneficien enz. enz., te 's Bosch - laat arresteren:
  - huis, land en hof - te Astappen 25 l.
  van Laurens Meeus Huybers - om daaraan te verhalen - 21 gulden 5 stuiver.
R 10 fol. 127 17-11-1692
- Hendrick Ginhoven, deurwaarder, te ?? , heeft bij arrest - d.d. 4-11-1692
  van de Raad van Brabant - op verzoek van Jenneke Goort Valcx - in arrest
  genomen - de persoon van Johan Aelberts van Riet - alsmede zijn meubelen en
  verdere effecten.
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- Nicolaes Marcelis, aanlegger - contra - Lammert Wolfs, gedaagde.
R 87 fol. 37vo 27-11-1692
 
                Onderstaand stuk is erg verwarrend.
Matijs Fransen de Groodt - g.m. Anneke verkoopt aan Gerit Aerts:
- land de Loverbosch 7 copsaet

1. Antony Canters
2. Philips Dircx

 3-4. de straten
Koopsom: ƒ 75,-

- de helft van huis, hof, schuur, schop en aangelag - 
aan de Ommelsche Bosch geheel 6 l.

1. weduwe Jan Fransen Verrijt
2. Wilbort - tot Lierop
3. de straat
4. de Laerstraet

- de helft van 3 l.
 1-2. Antony Josephs

3. de Laerstraet
4. weduwe Jan Fransen Verrijt

- land de grooten Ecker de helft van 4 l.
1. Wilbort
2. Antony Josephs
3. de gemeene bergen
4. de straat

- land de Conijnsbergh de helft van 2 l.
1. de straat
2. Antonis Fransen
3. erven Aert Fransen Verrijt
4. de verkopers

- land 1╜ l.
 1-3. Jan Huyberts

2. Aelbert Peters e.a. 
4. Aelbert Peters

- land de Meeracker 5 cops.
1. het Convent van Ommel
2. weduwe Jan Fransen Verrijt
3. de straat

- land den Bergh 2 l.
1. de weg
2. Peeter Reynders e.a. 
3. Jan Aerts
4. Jan Antonis 

- land/groes in de Camp 3 cops.
1. de verkopers
2. Peeter Reynders

- groes/land de Tiendschuyr ╝e deel van 1 cops.
- groes de Mortel de helft van ╜ l.
  de andere helft is van Peeter Reynders.
- hooiland aan den Ommelschen Bosch de helft van 10 l.

 1-2. Wilbort van Lierop
3. Gerit Claessen

 4. de verkopers
- beemdje teneynde de hoytensen gelegen
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- groes - gekomen van Jan Aerts de Zeger de helft van 10 l.
1. Antonis Canters
2. kn Antony van de Cruys
3. Geerit Eymers
4. de straat

- het Vrouwenven de helft van 1 l.
            1-2-3. Jan Huybers

4. de verkopers
Belast met: de helft van ƒ 3-5-0/jr aan rentmeester van Huin.

- ƒ 0-15-0/jr, t.w. de helft, aan de Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 300,-. 

   
R 87 fol. 39vo 27-11-1692
- Anneke - weduwe Matijs Fransen de Groodt,
- Jan Mathijssen, haar zoon - en
- Aert Jansen Tielen - g.m. Elske Matijssen de Groodt, zijn schuldig aan 
Peter Dors, coopman, te Venloo - ƒ 500,- wegens gekocht garen.
Terug te betalen in 5 jaar, zonder intrest.    
In deze - ƒ 500,- zijn begrepen alle nog lopende leningen.
R 87 fol. 40 04-12-1682
Dijke Aert Jan Everts verkoopt aan Jan Peters en Peter Aerts haar kindsdeel 
in:
- huis, land en groes - te Asten en Vlierden.

Koopsom: ƒ 40,-.
R 109 fol. 25vo 04-12-1692
Alzo "eenige questien oft gescillen" waren ontstaan tussen: 
- Antonis Jansen van Rut - ter eenre - en 
- Antonis Antonissen Cuypers - waarbij de tweede comparant den eerste compa-
rant "soude naergeseght hebben een schelm te wesen".
Zoals daarvan een akte is.
De tweede comparant ontkent echter die woorden gesproken - zoals ze daar staan
uitgedrukt.
Hij geeft echter toe, als hij dergelijke woorden gezegd zou hebben, dit geens-
zins de bedoeling is geweest, want, dat hij de eerste comparant voor een eer-
lijk man is houdende. 
Enz. enz.  
Zij verzoeken beiden om de opgemaakte akte te casseren.
R 10 fol. 133 11-12-1692
Frans Jansen Verrijt, aanlegger - contra - Faes Kerckels, gedaagde.
R 10 fol. 134 14-01-1693
- Peeter Pennincx, aanlegger - contra - Jan Paulus, gedaagde.
R 109 fol. 27 14-01-1693
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy,
drossard, - dat wij op 14 apr. 1692 zijn geweest t.h.v. Hendrick Gijsberts van 
den Bleeck, dit o.v.v. van van den Bleeck - betreffende een stuk land - on-
trent de Nachtegael - waarover van den Bleeck zich beklaagt heeft, terzake 
van enige opgravingen door Dirck Jacob Coppens gedaan ter opzoeking van een 
paal in de voors. akker.
Van den Bleeck heeft hierbij deze of dergelijke woorden gesproken: "Sie, dros-
saerdt ten can U.Ed. niet schillen, ick hebbe aen U Ed. Dirck Jacob Coppens
aengeclaeght en hebt ghij hem niet, ghij hebt mij".
Wij hebben deze woorden door van den Bleeck, zo horen zien spreken.   
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R 107b fol. 33 23-01-1693
Johannes van Tilborg, (te 's Bosch ??),zn van Matteus van Tilborg - en Cornelia 
van Bacxen verkoopt aan Antony van Kessel, te 's Bosch:
- 2/3e deel van een cijns van 13 gl. 10 st./jr - te betalen met 10 gl./jr.
Onderpand:
- huis, land, groes, beemden - in de Wolsberg 25 l.

1. Thijs Thijssen te Hoeff
2. Antonis Alexander

Deze cijns is door Philips Frans Flipsen verkocht aan Gijsbert Janssen van
Bacxen - schepenen Asten - d.d. 23-1-1625.
De verkoper aangekomen bij successie van Johanna Bacxen, zijn meuje, zo hij 
verklaarde.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 2-7-1717.
R 109 fol. 27vo 24-01-1693
- Mathijs van der Laeck, procureur, te Helmont,
- Henrick Ginhoven, deurwaarder,
- Johan van Riet, vorster, alhier - en
- Hendrick Wagemans.
Zij verklaren ter instantie van Peeter van Ekert, pachter van de hoorngelden en
mergenthaler, te Asten - dat zij op 20-1-1693, te Heusden, in nabeschreven hui-
zen en stallen "de bestialen" gevisiteerd te hebben en bevonden hebben bij:
- Peeter Peeters    - ΘΘn hoornbeest - hebbende vier brede tanden.
                      Was aangebracht als een half hoornbeest.  
- Willem Jansen     - twee hoornbeesten - hebbende ieder vier brede tanden.
                      Waren aangebracht als twee halve hoornbeesten.
- Philips Dircx     - twee hoornbesten - ieder vier brede voortanden.
                      Waren aangebracht als halve hoornbeesten.
R 10 fol. 136 04-02-1693
- De curatoren van Frans Goorts van den Heuvel, simpel en onnozel, aanlegger -

contra - Jacob Laurenssen, gedaagde.
- De Heer van Asten - contra - Jan Philipsen, gedaagde.
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R 109 fol. 28vo 04-02-1693
- Marten Jansen, 40 jaar - en
- Joost Leenders, 33 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Philips Dircx, dat "seeckere" twee hoornbees-
ten toebehorende aan Philips Dircx, zijnde beide "swart van hairen met een wit 
hooft",  hen,  als  naburen,  "seer  wel  kennelijck  ende  tot  nochtoe  beestiens 
gaende op haer tweede gras, sullende aenstaende lente gaen ofte treden tot haer
derde gras ende out worden drie jaeren".
En hoewel de beestjes nu vier brede voortanden hebben blijven zij er bij dat 
deze "haer tweede gras tot nochtoe en hebben betreden".
R 109 fol. 29vo 04-02-1693
- Peeter van Bussel - en
- Peeter Daniel Coolen verklaren ter instantie van Willem Jansen - dat deze 
heeft twee "seeckere" hoornbestjes - beiden geheel zwart en en wit voorhoofd -
gaande op hun tweede gras en dus drie jaar worden.
Alhoewel de beestjes vier brede voortanden hebben blijven zij er bij dat het 
maar "halve beesten" zijn.
R 109 fol. 30 04-02-1693
- Peeter Daniel Coolen - en
- Willem Hennis verklaren ter instantie van Peeter Peeters - dat deze heeft een 
hoornbeest "muysvael, met een wit hooft" en vier brede tanden.
Zij weten dat dit een beestje is van "tweede gras" en dat het a.s. lente drie
jaar oud zal worden.
R 109 fol. 31 05-02-1693
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat hier verscheidene ingezetenen zijn die
hun "hoornbeestiens", zijnde van het tweede gras en a.s. lente op het derde 
gras gaan, dus drie jaar oud worden, aan de pachter der hoorngelden niet hebben 
aangebracht voor gehele beesten. Niettegenstaande zij vier brede tanden hebben 
zijn zij voor "halve besten" aangebracht.
"Uyt oirsaecke men volgens slandts placcaet niet gehouden is eenige hoornbees-
ten nogh niet sijnde op haer derde gras voor geheele beesten te erkennen".
Ook verklaren wij, schepenen, dat wij verscheidene van onze ingezetenen ge-
sproken hebben die hun hoornbeestjes, hebbende vier brede tanden, toch maar 
zijn van het tweede gras en a.s. lente op hun derde gras gaan, aan de tegen-
woordige pachter opgegeven zijn voor "geheele beesten" uit vrees, zo verklaar-
den zij, door de pachter met een proces te worden aangedaan.
R 109 fol 31vo 11-02-1693
Anneke - weduwe Matijs Fransen de Groot - geass. met Jan Mathijssen, haar zoon
en Aert Aerts Aertsen, haar zoon.
Zij verhuren aan Marten Gielens:
- huis, land en groes - aan Vosselen 20 l.
Zoals verhuurster het gebruikt heeft.
Huurtemijn: 8 jaar.
Huursom: korenpacht - 14 Astense vaten rogge/jr.
       - groesgeld  - ƒ 14,-/jr.    
Te dekken: 1 vim dakstro/jr.
R 109 fol 32vo 11-02-1693
Anneke - weduwe Matijs Fransen de Groodt - geass. met Jan Matijssen, haar zoon 
en Aert Aertsen, haar zwager.
Zij verhuren aan Dirck Hendrick Jacobs:
- huis, land en groes 32 l.
"te weten de helft van het saeylandt haer, verhuyrdersse, toecomende tussen de
Campen ende groese - bestaende in ses parchelen".
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Huurtermijn: 8 jaar.
Het huis is "getimmert" door Jan Willems Verheyen.
Huursom: ƒ 46,-/jr.
Te dekken: 1 vim dakstro/jr.
R 109 fol. 33vo 12-02-1692
Jan Goort Hoefnagels, moolenaar, wonende ontrent de Wintmolen, ziek, testeert.
- Hij legateert aan zijn zoon Goort, van hem, testateur - en Engel Thomassen -
al het "meulengereetschap en tgene tot den meulen is gehoorende" en hem, testa-
teur, in eigendom is. Dit omdat Goort hem altijd getrouw, en nog, getrouw ge-
dient heeft.
Welck "maecksel" zijn kinderen consenteren - t.w. Frans, Thomas, Wouter en 
Johan.  Zijn  overige  goederen  kunnen  "hooftsgewijs"  worden  gedeeld  door  de 
voorn. kinderen, inclusief Goort.
R 87 fol 40vo 18-02-1693
Johan Philipsen - g.m. Maria Goort Dielis verkoopt aan Jan Goorts, haar broer,
haar kindsdeel in:
- huis, land en groes - in de Behelp 25 l.
Gebruiker is Jan Goorts.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 109 fol 34vo 18-02-1693
Daniel Jansen, te Liessel, verklaart ter instantie van de moeder en andere
conventualen van het Clooster van Ommel - dat hij enige jaren geleden van 
Jr. Gilles de Albada heeft gekocht "seeckere kasse ende blocken ofte scaperay",
gestaan hebbende op "den huyse ofte castele van Liessel" en geweest van ver-
kopers ouders of moeder.
Voor de "kasse" heeft hij betaald - ƒ 7,- en voor "den block ofte scaperay"
ΘΘn ducaton.
Hij heeft deze naar zijn huis gebracht alwaar ze nu nog staan.

Dit      merck heeft gestelt Daniel Jansen,
  attestant, verclaerende niet te 
  connen schrijven.

R 109 fol. 35vo 18-02-1693
- Sr. Anna van Aelst, moeder,
- Sr. Margriet Timmermans, ondermoeder,
- Sr. Elske van de Cruys,
- Sr. Cornelia Slegers, discretinne - en
- Sr. Maria Canters - procuratesse - allen "des convents en cloosterken" van
  Ommel - en namens dit Convent - en 
- Peeter Jan Wilbordts, te Liessel.  
Zij geven procuratie aan Libertus Loefs, procureur, om te vervolgen de zaak
en proces als zij genoodzaakt worden te sustineren, ieder in zijn regarde, 
voor de Raad van Brabant, te `s Hage - tegen de Jonkers Egidius en Petrus de 
Albeda.
R 87 fol. 41 24-02-1693
Aert Andriessen verkoopt aan Thomas Andriessen, zijn broer:
- ╝e deel in de hofstad, land en dries - in de Wolfsbergh geheel 1 l.

 1-3. erven Andries Thomas
2. de straat
4. de gemeente

R 87 fol. 41vo 24-02-1693
- Aert Martens - en
- Jan Jansen van Osch - g.m. Emke Martens.
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Zij verkopen aan Goort Goortsen Verberne:
- huis, hof en aangelag - aan de Dijck 1 l.

1. de koper
2. Frans van Bussel
3. Philips Geerits
4. de straat

- land Goortsecker 2╜ l.
1. Hendrick Andriessen  

 2-4. Frans van Bussel
3. Jan Wilborts 

- land en dries den Bocht 6 l.
 1-3. Frans van Bussel

2. Marten Wilborts
4. de koper

- groes den Coelenbeempt - aan den Dijck -
           ontrent de Aa 4 l.

1. Frans van Bussel e.a. 
2. Jan Wilborts e.a.

3. Frans van Bussel  4. de Aa
Belast met: ƒ 1-2-8/jr aan de H. Geest van Deursen.

- ƒ 0-2-8/jr aan de Heer van Asten.
Koopsom: ƒ 580,-.

R 87 fol 42 24-02-1693
Jan Hendrick Coolen en Gisbert Goorts - als momboiren over de onm. kinderen 
van Marten Gerit Doensen - g.g.m. Peerke Fransen, wegens ondeelbaarheid, aan
Frans Marten Doensen:
- huis, hof en aangelag - aan het Marcktvelt 1 cops.

1. de straat
2. Goossen Elias
3. Aert Aertsen
4. Bruysten Franssen

Belast met: ƒ 0-05-0/jr aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-10-0/jr aan rentmeester Hurn.

- land int Root 3 cops.
1. Gijsbert Goris
2. [Anna Swerts]
3. Jan Lomans
4. [Anna Swerts]

Koopsom: ƒ 146,-.
R 87 fol 43 24-02-1693
Deurwaarder Gerard Donquers is door mij onderges., als Ontvanger Generaal van
de beursen en andere beneficien tot de studien, geautoriseert om de goederen,
toebehoord hebbende aan Laurens Huybert Meeus, tot Asten, en de goederen tot
de Sneppenscheut, tot Mierlo op te dragen aan de kopers.

's Bosch - 28-2-1692 - S. Lintworm.   
Hendrick, zn Hendrick Antony Canters koopt:
- huis, land - te Astappen 13 l.
- groes en heiland - te Astappen 13 l.

1. de gemeente
2. Thomas Marcelis
3. Henrick Canters

Gekomen van Laurens Meeus Huyberts. Koopsom: ƒ 230,-.
R 109 fol. 36 25-02-1693
Gijsbert Hendricx - g.m. Peerke Andriessen, in het Dorp.
- Perijn - ziek,
- Gijsbert "kloeck ende gesont".
Zij testeren o.a.:
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- Alle voorgaande "maeckselen" maken zij "doodt ende te niet"
- Hun goederen - huis, land, groes, "bestialen", meubelen enz. komen aan de
  langstlevende van hen beide - om daarmee te handelen naar vrije keuze. 
 
R 09 fol 37 27-02-1693
Faes Lamberts Kerckels, Mr. smit, verklaart dat Lamert, zijn zoon, * alhier,
wil gaan wonen te Liessel om aldaar zijn "Mr. smit-ampt te exerceren".
Hij stelt zich borg, t.o.v. de Armentafel van Liessel, voor zijn zoon en de 
helft van zijn kinderen, staande zijn huwelijk te verwekken.
R 109 fol. 38 27-02-1693     
- Isbout Philipsen - ter eenre - en
- Catarina Horckmans - geass. met Antony Canters - ter andere zijde.
Zij liquideren de verlopen "groes- als coornpachten" die Isbout Philipsen we-
gens "huyringe" nog schuldig is gebleven - t.w. ƒ 84,- groespacht en 86 vat
"coornpacht".
Isbout zal betalen voor "Pinxten a.s. - ƒ 50,- en 30 vat rogge - uit de oogst 
van 1693.
Het restant zal betaald worden als Catarina het gelieven zal.
Verder huurt Isbout de gelijke goederen weer voor de duur van ΘΘn jaar - zoals
hij ze in huur en gebruik gehad heeft - groespacht - ƒ 25,-/jr

     - korenpacht - 30 vat rogge/jr.
Te dekken: 2 vim dakstro/jr.
Dorps- en andere lasten - rekening huurder.
    
R 87 fol. 44 28-02-1693
Nicolaes van Rut en Jan Andriessen, borgemeesters, zijn schuldig aan Matius van 
Hove, koopman, te Eyndhoven - ƒ 350,- α ƒ 14-17-8/jr  (ca. 4╝%/jr)
R 87 fol. 44vo 28-02-1693
Joost Leenders van Heughten is schuldig aan Juffr. Zeberts - weduwe Adriaen van 
Stralen, te 's Bosch - ƒ 300,- α 5%.
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R 107b fol. 32 03-03-1693
Hendrick Antonis Canters, president, verkoopt aan Mr. Johan Louis van Catten-
burgh, secretaris van 's Bosch, t.b.v. Maria Agnees Seybers - weduwe Mr. Adri-
aen van Stralen:
- een cijns van 40 gl. 13 st. 2 ort/jr.
Onderpand:
- huis, hof, land en groes - in de Stegen 5 l.

1. de straat
2. Jan Hendrick Stricken 

- land/groes achter de Koeystraet 13 α 14 l.
1. weduwe Janssen van den Bergh
2. Wilbort Joosten

- land - twee stukken - in de Boschotse-ackeren samen 5 l.
1. Peeter van Rutten en 
   Ruf Joosten
2. Willem Joachims en 
   Peeter Hendricx Vreynssen

Deze cijns is door Peeter Antonis Loomans verkocht aan Antonis Canters, vader
van de verkoper - schepenen Asten - d.d. 26-3-1642.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 30-6-1717.
R 109 fol. 39 04-03-1693
Het Corpus van Asten stelt zich borg voor:
- Frans Antonis Tielens, * te Asten - en g.m. Catalijn, dr Antony Goelen,
  * te Rety.
Zij willen te Rety gaan wonen.
De borgstelling is geldig voor Frans - en de helft van de kinderen - die uit
dit huwelijk, te Rety geboren worden.
R 109 fol. 39vo 04-03-693
Wilbordt Peters, 32 jaar, alhier gearresteerd, verklaart, ter instantie van de 
moeder en andere conventualen van het Clooster te Ommel, dat enige jaren gele-
den Jr. Egidius de Albeda aan Daniel Jansen heeft verkocht "seecker kasse ende 
eenen blocke ofte scaperay" zijnde "mobile" goederen aan de ouders van de 
voors. Jonker toebehorende.
Hij is bij de verkoping present geweest en heeft de koper de goederen weg zien 
halen.
R 87 fol. 45vo 12-03-1693
Ook: R 157 - 26-2-1693.
- Huybert van Maris,  
- Antonis Peter Houben,
- Hendrick Willems,  
- Willem Antonis,
- Michiel Damen - g.m. Catalijn Dircx, te Deurne,
- Philips Dircx - mede voor Jan Willems, te Deurne,
Allen erven van Jan Matijssen - alias Punders.
Zij verkopen aan Willem Leenders van Heughten:
- huis, schop, hof en aangelag - aan het Mercktvelt - ontrent de Kercke

╜ l.
1. de straat
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2. Gijsbert Hoefnagels
3. Jan Paulus
4. Michiel Willems

Laatste bewonder was Herman Volders. Koopsom: ƒ 176,-.
R 87 fol. 46 13-03-1693
Antonis Wouters de Groodt verkoopt aan Philips Dirck Philipsen:
- land het Liender 1 l.

            1-3-4. de koper
2. Philips Wouters  

Koopsom: ƒ 72,-.
R 87 fol. 46v0 13-03-1693
Mathijs Antonis Laurenssen is schuldig aan Hendrick Gijsbert van den Bleeck:
- ƒ 25,- α 5%.
Marge: 12-3-1697 gelost.
R 87 fol. 46vo 28-03-1693
Mathijs Hansen Walravens verkoopt aan zijn dochter Jenneke, al zijn goederen 
bestaande uit: 
- allerhande winckelwaeren, soo ende gelijck sijnen winckel is mede brengende,
- bedden ende bult, met alle sijnen toebehoorten, linnen ende wollen, tin en
  koper, stoelen ende bancken en alle sijne meubelen die welcke in sijne huy-
  singe sijn" enz. enz. 

Koopsom: ƒ 36,-.
R 87 fol. 46 16-04-1693
Elisabet - weduwe Tielen Frans Joosten - geass. met haar zoon Dirck Tielen -
is schuldig aan Marcelis Antonissen - ƒ 60,- α 5%.
R 87 fol. 47 18-04-1693

Jan Aert Horckmans is schuldig aan Hendrick van den Bleeck - ƒ 60,- α 5%.
Akte is gepasseert voor notaris Joachim Kets.
Marge: 24-3-1698 gelost.
R 87 fol 47vo 23-04-1693
Jenneke Verdijsteldonck - weduwe Jan Fransen Verrijt, aan den Ommelschen Bosch
verkoopt aan haar zoon Frans Jan Fransen Verrijt:
- al haar paarden, bestialen, koeien, kalveren, schapen en al haar "haef en 
  tochte" huisraad enz. - en noG
- land achter het aangelag van den dries, uitgaande

op de Vloet - den gehele akker
1. Antonis Schepers
2. erven Frans Mathijssen

Koopsom: ƒ 250,-.
Conditie: De zoon zal zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden.
          Hij zal verder, de rente van geleend betalen, alsmede de borgemees-
          ters en verpondingen. 
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R 87 fol. 48vo 24-04-1693
   
Jan Paulus verkoopt aan Hendrick Canters, president:
- hof of hofstad - aan het Merccktvelt  1╜ l.
Zoals de koper het in koop verkregen heeft van wijlen de Heer Johan Brecker-
velt.

1. het Mercktvelt
2. Willem van Heughten
3. de straat
4. Gijsbert Goorts

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
De koper zal vrij mogen timmeren op de hofstad en in geval van "vernadering"
de gedane timmeringen en andere onkosten vergoeden.

Koopsom: ƒ 63,-.
R 109 fol. 40 29-04-1693
Wij, schepenen van Asten, verklaren, dat toonder dezes - Jan Antonis Muyen,
"brootbacker", zich wil begeven, met paard en kar naar 's Bosch om daar weke-
lijks te kopen en te halen - een kar rogge of koren - om daar, t.b.v. den Armen
van Asten, brood van te bakken.
Wij verklaren dat hier te Asten geen rogge of koren te koopt is "derhalve de 
ingesetenen van honger souden moeten vergaen ofte desen dorpe moeten verlaeten,
soo geen coorn van andere plaetse mochte haelen".
Wij schepenen willen ten allen tijde "het boeck" van de requirant overleggen om 
te bewijzen aan wie hij zijn brood heeft verkocht "ende dat tselve coorn niet 
is verbroght naer de vijant ofte plaetsen daervan tselve lichtelijck naer de 
vijant souden connen vervoert worden".       
      
R 109 fol. 41vo 03-05-1693
Marten Jansen - g.m. Perijn Bernaerts.
- Marten - "gesondt ende wel te pas".
- Perijn - ziek.
Zij testeren o.a.:
- Al hun goederen, roerend en onroerend, aan de langstlevende - ter vrije be-
  schikking.
- Na hun beider overlijden gaat de ene helft der goederen naar de naaste 
  vrienden van de testateur - en de andere helft naar de naaste vrienden van de 
  testatrice, zijnde de kinderen van haar ouders. 
R 87 fol. 49 04-05-1693
Joost Peter Canters verkoopt aan Jan Peter Canters:
- groes den Bocht - te Ommel 2 l.

1. Frans Hoefnagels  
2. Jan van de Loverbosch
3. kn Antony van de Cruys
4. Peter Roefs e.a.

R 109 fol. 41 04-05-1693
Wij, schepenen van Asten, verklaren "dat vermits het groote mischgewasch waer-
mede Godt Almaghtigh de voorleden oits 1692 de ingesetenen van Asten heeft ge-
lieft te besoecken" waardoor het meestendeel van de inwoners is genoodzaakt 
koren te kopen t.b.v. hun onderhoud. 
Wij verklaren verder dat diegenen die geen koren meer hebben van honger zouden 
moeten vergaan of deze heerlijkheid moeten verlaten - indien zij geen koren 
van andere plaatsen mogen halen of bij Goort Hoefnagels, onze molenaar, meel
of koren kopen.
Waartoe hij, bij provisie, alle 40 dagen van node heeft, 23 α 24 Bossche mudden.
Hij zal met "sijn boeck" kunnen aantonen aan wie hij zijn meel of rogge ver-
kocht heeft - en waarbij zal blijken dat hij het niet aan de vijand is "ver-
brocht".
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R 109 fol 42vo 09-05-1693
Paspoort voor Aert Vogels, geboren en wonende te Asten. 
R 87 fol. 49vo 11-05-1693
Peter Andriessen verkoopt aan Philips Dirck Philipsen:
- land de Lochten 1 l.

1. Philips Wouters
2. Elisabet - weduwe Tielen Frans Joosten

 3-4. de koper
Koopsom: ƒ 70,-.

R 10 fol. 147 15-05-1693
Huybert Jan Tielen en Aert Ansums hebben hun eed gedaan als momboiren over de 
onm. kinderen van Joost Jan Tielen - en Maria Ansums.
R 109 fol. 43vo 23-05-1693
- Jan Matijssen de Groodt, 32 jaar - en 
- Goort Geerits, 31 jaar - naburen.
Zij verklaren ter instantie van Dirck Hendricx - dat de deurwaarder Frederick
Bronckhorst, op 22-4-1693, in presentie van hen, attestanten, ter instantie van 
Peeter van Eckert, als pachter der hoorngelden en bezaaide morgen te Asten - 
de voors. Dirck Hendricx heeft "gedagvaert" op de pachtersrolle, te 's Bosch,
te houden op 8 mei 1693.
R 109 fol. 44vo 06-06-1693
Bruysten Fransen - g.m. Joostie Stouten, beiden gezond, testeren.
o.a.:
- De testateur heeft in hun huwelijk - ƒ 170,- ingebracht en daarmee "gequeten"
  een obligatie, staande in hun huis.
  Indien hij, testateur, de l.l. van hen beiden is zal hij bij scheiding en de-
  ling der goederen v≤≤r-uit genieten deze - ƒ 170,-.
- Indien de testatrice hem, testateur, overleeft zullen de wettige kinderen - 
uit dit huwelijk - v≤≤r-uit deze - ƒ 170,- ontvangen.
Enz. enz. 
R 10 fol. 148ev. 14-06-1693
- Jan Goorts, aanlegger - contra - Anneken - weduwe Matijs de Groot, gedaagde.
  Terzake van achterstand in betaling intrest.
  fol. 172 - 28-4-1694 - Aanlegger verzoekt de "immobile goederen" van gedaagde
                         te mogen aanspreken.
- Joannes en Wilhelmus Bul, aanleggers - contra - Jan Aerts de Zeeger, ged.
- Hendrick Mus, aanlegger - contra - Jan Wouters de Groot en Dirck Duyssen als

erven van Jan Hoefnagels, gedaagden.
  Deze zaak heeft reeds eerder op de "rol" gestaan - R 10 - fol. 42 - 24-10-'91.
- Philips Goorts, aanlegger - contra - Jan Aerts - op de Diesdonck, gedaagde.
R 109 fol. 45vo 17-06-1693
Jenneken Jansen - weduwe Matijs Antonis Tielen, te Ommel, testeert - o.a.:
- Zij "prelegateert" aan Peerken Jansen - weduwe Jan Hansen, te Zomeren: 
  - het beste "bedde" waar zij, testatrice, is rustende - e.e.a. met toebe-
    horen - t.w. ΘΘn paar slaaplakens, hoofdpeluw en kussens.
- Nog "prelegateert" zij aan Peerke Jansen voors. - ƒ 10,- welke zij aan haar 
zuster Margareta Jansen - weduwe Jan Dielis Isbouts, ook te Zomeren, al heeft
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  uitgereikt - en dat ter oorzaak dat Margareta al van te voren meer heeft 
  "genooten" van haar testatrice.
- Wat haar verdere goederen betreft wil zij, testatrice, dat deze na haar dood 
"hooft voor hooft" gedeeld worden door:
  - Peerke Jansen,
  - Margareta Jansen,
  - Lijske Jansen - g.m. Jan Hendrick Tielen,
  - Aert Jansen, haar broeder - en 
  - de drie kinderen van Hendrick Jansen - welke zullen komen in de plaats van
    hun vader.
R 10 fol. 150 23-06-1693
- Philips Dirck Philipsen en Peeter Jan Aerts hebben hun eed gedaan als borge- 
meesters St. Jan 1693 - '94.
  Thomas Andriessen en Jan Peters van Rut - als setters.
R 87 fol. 50 25-06-1693
Matijs Bonaventura van den Hove verkoopt aan Antonis Daniel Lomans - g.m. Eli-
sabet Bonaventura van den Hove zijn kindsdeel in:
- huis, land en groes - en verder al zijn eigendommen.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 87 fol. 50vo 02-07-1693
Frederick Bronckhorst, deurwaarder, koopt - taxatie - executie d.d. 3-3-1691 -
1/3e deel in:
- huis, hof en aangelag - te Heusden geheel 12 l.
behorend aan de kn Goort Peters van Eckelcamp welke verkoping was gedaan om 
daaraan te verhalen 68 gl. 9 stuiver t.b.v. Antonis Goorts van den Eeckelcamp 
en Antonis Goorts van Bussel.

Koopsom:.....
R 87 fol. 51vo 27-07-1693
- Jan Jansen van Osch - g.m. Emke Martens - en
- Aert Martens, zijn zwager. 
Zij verkopen aan Jelis Aerts:
- land te Vosselen 7 cops.

 1-3. de koper
2. het Convent van Ommel e.a. 
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4. Antonis Peters
Belast met: ╜ vat en 1 pint rogge/jr. aan rentmeester van Hurn, dit met meer
   anderen.

Koopsom: ƒ 19,50.
R 109 fol. 47vo 07-09-1693
Paspoort voor Frans Jan Berckers - geboren en wonende te Asten.
R 10 fol. 151 09-09-1693
- Hendrick Gijsberts van den Bleeck, aanlegger - contra - Jan Gijsbers Hoefna-

gels, gedaagde.
  Aanlegger heeft een huurcedulle - d.d. 27-2-1698 (sic !!).
  Groespacht: ƒ 15,-/jr - en
            : 15 vat rogge/jr.
  Huurtermijn: 4 jr.
  Gedaagde is onwillig te betalen.
- Antonis Jelis, aanlegger - contra - Antonis Fransen, gedaagde.
R 109 fol. 48 09-09-1693
Suster Ana van Aelst, rentmeesteresse des Convents van Ommel, verklaart - dat
Frans van Hurn, rentmeester van de Geestelijke Goederen, van haar "was vorde-
rende ende afeysschende de originele ontfanckboecken ende liggers van de in-
compsten des voors. Convents".
Zij kan deze echter niet leveren omdat ze in 1648 aan rentmeester Pieterson 
zijn afgedragen.
Zij hebben van hun inkomsten geen andere bewijzen dan alleen enige simpele
aantekeningen en memories.
R 109 fol. 48vo 10-09-1693
Anneken - weduwe Hendrick Doensen, in het Dorp, geeft in huur aan Hendrick 
Gijsberts van den Bleeck:
- haar huis, hof en aangelag - in het Dorp - waarin zij woont.  
Huurtermijn: Gedurende het leven van de verhuurster. Dit omdat Huybert, haar
             zoon, in het huis wil gaan wonen.
Huurprijs: ƒ 9,-jr exclusief de dorpslasten en de verponding.
De huurder zal op zijn kosten laten zetten een put met toebehoren, alsmede een
oven en brandewijnketel - bij vertrek zal hij de oven en ketel kunnen "uyt-
breecken".
R 109 fol. 49vo 12-09-1693
- Marcelis Antonissen - en
- Antonis Jan Coolen - g.m. Stijntie Marcelis.
  Beiden kinderen van Antonis Marcelis - en Jenneke Hendricx - in eerste huwe-
  lijk -alsmede:
- Dirck Geerits en Dirck Jansen - als "geδde" momboiren van Antoni Antonissen -
  ook zoon van Antoni Marcelis - en Eyke Antonis - uit het tweede huwelijk.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antonis Marcelis - zowel uit zijn 
eerste als tweede huwelijk.
1e lot: Marcelis Antonissen 
- het oud huis, hof en hofstad.
- het voorste 1/3e deel van een stuk land - te Astappen - zoals door hen in ge-
  bruik en bewoning is.
- land het Heytvelt 2 l.

1. Dirck Geerits  
2. Heylke Ceelen
3. Philips Geerits
4. de delers
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- het achterste 1/3e deel van - de Braeck
- land het Nieuwvelt 2 l.

1. Philips Geerits
2. Tonis Coolen

- de helft van het voorste Hoyvelt rechtdoor
- weigroes het voorste Velt achteraan - 12 l.

1. de gemeente
2. Tonis Coolen
3. de gemeene Beempden
4. Joost Cocken

- groes het Beexveltie 1 l.
 1-2. Antonis Colen
 3-4. de gemeene beempden

Belast met: ƒ 150,- aan Juffr. van Weerden - weduwe Lamontanie.
- 1/3e deel van ƒ 20-7-8/jr aan rentmeester Frans van Hurn.
- 1/3e deel van ƒ 3,-/jr aan den Armen van Asten. 
- 1/3e deel van de cijns aan de Heer van Asten.

2e lot: Antonis Jan Coolen
- schuur, schop en paardestal - de grond van schop en paardestal aan Marcelis
  Antonis - doch zolang te laten staan tot het neervalt of af te breken.
- de hofstad van de schuur - "metten anderen daaraangelegen - genaamd - het
  Nieuwvelt. 2 l.

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

- land - het voorste 1/3e deel van - de Braeck geheel 9 l.
 1-2. de delers
 3-4. Goort Hendricx

- de voorste helft van - de Heuve geheel 4 l.  
1. Hendrick Canters
2. Marcelis Antonis
3. de Keysersdijck
4. Dirck Geerits

- het achterste 1/3e deel van - den acker bij 't huys
          1-2-3-4. Marcelis Antonis

- het achterste deel van - een hoyland geheel 6 l.
1. Marcelis Antonis
2. de gemeene beempden
3. de hooge Horst

- groes het Voorste Voortvelt 12 l.
1. Marcelis Antonis
3. Frans Goorts e.a. 
4. de hei

- hooigewas "geswaey" - een Spleetie in de Vloet
- van den dries van de hofstad zes van de beste opgaande eikenbomen -
  af "te houwen" als hij wil.
Belast met: ƒ 100,- aan Juffr. van Weerden - weduwe Lamontanie.

- 2/3e deel van ƒ 20-7-8 aan rentmeester Frans van Hurn.
- 1/3e deel van ƒ 3,-/jr aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van de cijns aan de Heer van Asten. 
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3e lot: de onm. kinderen  
- de helft van huis, hof, aangelag, land en groes - aan Vordeldonck

geheel 14 l.
  Onlangs in bewoning bij de weduwe Peeter Willems - en waarvan de helft toe-
  komt aan Peeter Willems.
- een hofstad - bestaande uit land en groes - te Astappen 2 l.

 1-2. Hendrick Canters
3. de gemeente
4. de delers

- land daar ten einde 1╜ l.
 1-2. Hendrick Canters
 3-4. de delers

- land - de helft van - de Heufde geheel 4 l.
1. de delers
2. de Aa
3. Philips Geerits
4. de Keyserstraet

- het middelstel 1/3e deel van - de Braeck geheel 9 l.
 1-2. de delers
 3-4. Dirck Geerits

- het middelste 1/3e deel van - den acker bij 't huys geheel 5 l.
          1-2-3-4. de delers

- groes de Nerenbeempt 4 l.
1. Dirck Geerits

 2-3. Philips Geerits
4. de delers

- hooigroes den Boomgaert 3 l.
            1-2-3. Hendrick Canters

4. de gemeente
- weigroes de Vooruyt 2 l.

1. Hendrick Canters
 2-3. de delers

4. de hei
- weigroes - twee stukjes - de Roode Velden 3 l.

1. de gemeene beempden
 2-3. de delers

4. de gemeente
- groes de Spleet
Belast met: ƒ 100,- aan Juffr. van Weerden - weduwe Lamontanie.

- 1/3e deel van ƒ 20-7-8/jr aan rentmeester van Hurn.
- 1/3e deel van ƒ 3,-/jr aan den Armen van Asten.    
- 1/3e deel van de cijns aan de Heer van Asten.

De turfvelden samen te gebruiken - alsmede den oven.
De "bijen en de stocken" worden door Marcelis Antonis en Antonis Coolen samen
gedeeld.
R 87 fol. 51vo 14-09-1693
Anneke Jansen - weduwe Leendert Fransen verkoopt aan Frans Antonissen - al haar
besten, hooi, stro, granen, meubelen, huisraad, paard en al haar huiselijke 
goederen, niet uitgezonderd.
Frans Antonissen zal v.n. Anneke gedurende haar verdere leven onderhouden.
R 109 fol. 53 15-09-1693
Paspoort voor Frans Jansen Pollen, geboren en wonende te Asten, voor zijn rei-
zen naar Ceulen - om daar zijn "affairs" te doen.
R 10 fol. 152ev. 21-10-1693 
- Anneke - weduwe Mathijs de Groodt, aanlegger - contra - Antonis Dielis, ged.
- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Faes Lambert Kerckels, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van een "hantobligatie" d.d. 3-2-693 - 6 gl. 15 st.
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- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Elisabeth - weduwe Steven Lamberts,
gedaagde.

- Antonis Peter Canters, aanlegger - contra - Marcelis Jansen van de Voirt,
gedaagde.

- Hendrick Roymans, te Zomeren, aanlegger - contra - Antonis Hendrick Mennen,
gedaagde.

- Bartel Versluys, te Venrooy, aanlegger - contra - Antonis Hendrick Mennen,
gedaagde.

  fol. 163 - 10-2-1694 - Aanlegger heeft t.h.v. gedaagde geen mobile goederen 
                         kunnen vinden om daaraan zijn pand te verbinden.
  fol. 169 - 31-3-1694 - Aanlegger heeft "het pant doen steecken op de immobile
                         goederen" van gedaagde - te weten:

  - het huis - in het Dorp.
               - twee percelen land.

  fol. 179 - 1606-1694 - Het pand van gedaagde heeft "de derde kreppe" ont-
  vangen.

- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Frans Jansen Verrijt, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van ƒ 9-6-4 wegens schrijfloon van verpondingen etc. 
volgens gehouden rekening.
- Marcellus Martens, aanlegger - contra - Nicolaes van Rut, gedaagde.
R 87 fol. 52vo 26-10-1693
Antonis Hendrick Aert Mennen is schuldig aan Hendrick Canters, president,
- ƒ 70,40 α 5%.
R 10 fol. 156ev. 04-11-1693
- Catarina Horckmans, aanlegger - contra - Philips Geerits, gedaagde.
- Antony Canters, aanlegger - contra - Willem Jacob Bernaerts, gedaagde.
- Gijsbert Hendricx, aanlegger - contra - Jan van Bergheyck, gedaagde.
- Kinderen en erven Jan Hoefnagels, aanleggers - contra - Isbout Peters 
  van Bussel, gedaagde.  
  Aanlegger heeft een schepengelofte - d.d. 16-6-1692 - ƒ 80,- af te lossen.
  5-12-1693 - Aanmaningen om betaling hebben niet geholpen.
              Aanlegger verzoekt de obligatie "executabel" te verklaren.
  fol. 167 - 3-5-1694 - Gedaagde zal binnen 14 dagen betalen.   
- Hendrick Bollen, gedaagde - contra - weduwe Jan Fransen Verrijt, gedaagde.
- Anna - weduwe Mathijs de Groodt, aanlegger - contra - Marcellus Martens,

gedaagde.
R 87 fol. 53 18-11-1693
Mechel Evert Thomassen verkoopt aan de kn Frans Jansen Verrijt - verwekt bij
Maria Jan Antonis Paulus:
- land/groes de Galree 5 l.

1. Mathijs Lamberts e.a. 
2. de koper
3. de gemeente
4. Huybert van Maris en Jenneke van rut

Koopsom: ƒ 100,-.
R 87 fol. 53 25-11-1693
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Antonis Hendrick Aert Mennen is schuldig aan Hendrick Antonis Roymans, te 
Zomeren - ƒ 30,- α 5%.
R 87 fol. 54 27-11-1693
Hendrick Antony Canters, president, verkoopt aan Joost Hendrick Doensen :
- hof of hofstad - aan het Mercktvelt ╜ l.
Zoals gekocht op 24-4-1693.

1. de straat
2. Gijsbert Goorts
3. het Mercktvelt
4. Willem van Heughten

Verponding: ƒ 0-5-0/jr Koopsom: ƒ 67,-.
R 87 fol. 54 27-11-1693
Josina van der Hove - weduwe Joost Hoefnagel - geass. met Goort Hoefnagel, 
haar zoon en Peter van der Putten, haar zwager, allen te Zomeren, verkopen 
bij erfmangeling aan Joost Hendrick Doensen:
- dries int Root 4 l.

1. de Rootsestraet
2. Peter Fransen   
3. Heylke - weduwe Paulus Jansen Coopman
4. Peter Jan Aerts

Koopsom: ƒ 440,-.
R 87 fol. 55 09-12-1693
Aert, zn Aert Hendrick Mennen, namens zijn broer Willem, verkoopt aan Jenneke
Hendrick Aert Mennen:
- land - twee parten in - de Molenwegh zijnde 6 cops. van 4╜ l.

1. Antony Joosten
2. de weg

 3-4. de straten
- nog twee parten in de helft van het brouwhuys met haer part in den hof en
  de grond waarop het brouwhuis staat - gelegen ontrent het Merckvelt  

1. Huybert Jan Tielen
2. erven Hendrick Aert Mennen
3. de koopster
4. het Merckvelt

Koopsom: ƒ 73,-.
R 87 fol 55vo 10-12-1693
Jan Antonis en Jan van Helmont, borgemeesters, St. Jan 1691 - '92, verkopen 
aan Jan Eliasse de helft van:
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp 13 r.
Achtergelaten door wijlen Andries Eliassen, broeder van de koper.

Koopsom: ƒ 46,-.
R 109 fol. 54 10-12-1693
- E. van Loon, pastoor, te Meyel - mede voor:
- Joannes Egidius de Albeda - en
- Peeter Lo: de Albeda - broeders - en kinderen van Elisabet van Zoutelande -
  en mede voor:
- Jan Lenssen van Loon, te Liessel - ter eenre - en
- de conventualen van het Cloosterken te Ommel - ter andere zijde.
Zij akkorderen betreffende het proces, onbeslecht hangende voor de Raad van 
Brabant, te 's Hage: 
- tussen de erfgenamen of kinderen van wijlen Maria Elisabet van Zoutelande 
  en 
- de conventualen v.n.
E.e.a. ter zake van twee obligaties die de zusters hebben t.l.v. de kinderen 
en erven van Maria Elisabet van Zoutelande t.w.:
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- ΘΘn obligatie van - ƒ 300,- d.d.  5-11-1669 - en
- ΘΘn van             ƒ 200,- d.d. 30- 3-1670.
Deze obligaties worden "gecasseert".
Het proces zal ook "doodt ende te niet" verklaart worden.
Wel zullen van Loon, pastoor, te Meyel en Jan Lenssen van Loon - aan de zusters 
van Ommel - ƒ 80,- betalen en alle proceskosten voor hun rekening nemen.
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R 87 fol. 56vo 04-01-1694
Joost Peter Canters verkoopt aan Joost Isbouts:
- huis, hof, aangelag, land en groes 7╜ l.

1. Catarina Horckmans
2. kn Matijs Bruystense.a. 
3. de straat
4. weduwe Steven Lamberts

Laatste gebruiker: Frans Aerts
Belast met: ƒ 0-15-0/jr aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-04-0/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr aan rentmeester van Hurn.

Koopsom: ƒ 230,-.
R 87 fol. 57 14-01-1694
- Marten Antonis van der Speecken, te Tongeren,
- Elisabet Dirck Peters - weduwe Peter Jansen,
- Maria Dirck Peters - weduwe Leendert Jan Coolen.
Zij verkopen aan Hendrick Huyberts hun kindsdeel in:
- huis, land en groes - te Ommel 10 l.
Alwaar de koper op woont en de verkopers is aangekomen van wijlen Catalijn 
Dirck Peters.

Koopsom: ƒ 30,-. 
R 87 fol. 57 14-01-1694
Hendrick Huyberts is schuldig aan Marten Antonis van der Speecken, te Tongeren:
- ƒ 45,- α 5%.
R 148 14-01-1696
Condities en voorwaarden waarop Philips Dirck Philipsen en Hendrick Cornelissen
- als momboiren over de onm. kinderen van wijlen Jan Dirck Flipssen - en Anneke
Jan Vrijnssen, zijn vrouw - willen verkopen:
- de goederen in - de Behelp 30 l.
Zoals ze nu in huur en gebruik zijn bij Jacob Aerts.
De goederen zijn volgens bijgaand request "met veel en verscheyde schulden be-
swaert" en de momboiren willen alzo de dreigende executie ontlopen.
Koper wordt Willem van Heugten - voor ƒ 842,-.
Opmerking: Is niet ingeschreven in het transportregister.
R 109 fol. 55 16-01-1694
Adriaen Jansen - g.m. Catarina Peters - weduwe Jan Adriaensen van den Berge,
wonende te Velthoven - verpacht: 
- zijn ╝e deel in een clamptiende - de Braselse tiende 
- waarin de weduwe de Lauw - de helft bezit 
- het andere ╝e deel is van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven.
En welke clamptiende "is rijdende" met: 
- het Groot Gasthuys, te 's Bosch en 
- de kinderen en erven van wijlen Aert Donquers, advocaet. 
Pachters: Heer Florentius Daniels - en
        - Jan Everts. 
Pachttermijn: 4 jaar.
Pachtsom: 6 mud rogge/jr en 3 mud boekweit/jr - Eindhovense maat - t.h.v. de 
          verpachter te leveren.
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R 10 fol. 162ev. 10-02-1694
- Tomas Huybers - g.m. Catrina Flipsen - weduwe Joris Jansen, aanlegger 
  - contra - Anna - weduwe Matijs de Groot, gedaagde.
  fol. 186 - 1-9-1694 - Aanlegger zegt dat bijgedaagde geen "mobile goederen"
                        zijn te vinden om daaraan zijn executie te dirigeren.
- Anna van Aelst, representante des Convents van Ommel, aanlegger - contra -

Jan Jansen, gedaagde.
  
- Joost Antony, aanlegger - contra - Jan Pauwels, gedaagde.
R 109 fol. 56 10-02-1694
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft procuratie aan Charles Chiroux - om
namens hem te "constringeren" zekere Juffr. ...... om aan hem, constituant,
over te dragen "seeckere acten en schriften" als de Heer P.M. de Belgens, in
zijn leven bij Juffr. ...... wonende, in haar huis had liggen.
En dat voor zoveel het de onm. kinderen van wijlen Johan Berttolf de Ruyf, in
zijn leven Heer van de Hooftbanck van Balen, land van Limburg, betreft.
De constituant is wettige momboir van de v.n. kinderen.
De voormelde Juffr. is "weygerigh" de gemelde papieren over te dragen - zo men
bericht - "omdat Belgens aen haer, Juffr. ......., soude sijn schuldig gebleven 
ende aldaer t.b.v. den onmondigen soude hebben gevaceert ende want den consti-
tuant tot vervolgh der voors. onmondigen saecke aenden Heere Belgens van tijt 
tot tijt veel penningen gesubministreert hebben was aen den Heere Belgens vol-
comen liberteyt gelaeten te logeren ende sijn gelt verteren, daer hem, Heer
Belgens, geliefde".
R 87 fol. 58vo 15-02-1694
Peter Andriessen verkoopt aan Gerit Aerts:
- groes het Liender 3 cops.

1. de koper
2. Goort Hendrick Coolen
3. Antonis Peters
4. Thomas Jacobs

Verponding: ƒ 0-6-0/jr Koopsom: ƒ 40,-.
R 157 18-02-1694
Zijken - weduwe Goort Antonissen verkoopt "bestialen, hooy, stroy ende meu-
bellen" o.a.:
- 3 koeien ƒ 65,-

Bruto opbrengst: ƒ 118,-.
Naschrift: Op 8-3-1694 heeft Juffr Bunnens de kooppenningen in "arrest" geno-

 men.
R 87 fol. 59 22-02-1694
Hendrick Canters, president schepen, verkoopt aan Aert Jansen van Rut:
- huis, stal, hof en aangelag - in het Dorp 5 cops.

 1-3. de straat
2. Jenneke Catmans, Anthonis van Rut e.a.  
4. Goort Lucas

De koper zal twee gebonten aan het huis mogen aantimmeren.
Koopsom: ƒ 508,-.
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R 87 fol. 59 24-02-1694
Antonis Aerts Verscuyren heeft bij erfmangeling verkocht aan Hendrick Gijsberts 
van den Bleeck:
- een bouwvalligge "timmeragie" hof, aangelag, hofstad en land - in 't Dorp 

2 l.
1. weduwe Michiel Peter Colen
2. weduwe Willem Philipsen

 3-4. de straat
- land ontrent de Wintmolen 1╜ l.

 1-3. kn Jan Hoefnagel
2. Goort Lucas
4. weduwe Cornelis Kemp 

 Belast met: ƒ 0- 1-12/jr aan de Heer van Asten.
-  ƒ 2-15- 0/jr aan den Armen van Asten.
-  ƒ 1- 0- 0/jr aan rentmeester van Hurn.
-  ƒ 0-10- 0/jr aan de Kerk van Asten.
-  ƒ 2- 0- 0/jr aan Handerske - weduwe Matijs Coolen.

Koopsom: ƒ 48,-.
R 87 fol. 60 24-02-1694
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck heeft bij erfmangeling verkocht aan Antonis
Aerts Verscuyren:
- een woning, gestaan ten einde de schuur van de verkoper, alwaar de koper in
  woont, met den hof, zo hij in gebruik is, zonder ooit af te breken, staande 
  in het Dorp, met dien verstande dat de bedstede of koets moet blijven staan
  zoals deze tegenwoordig staat.
  De verkoper zal de schouw onderhouden.
- Met alsnog een plakje land, kool- en wortelveld, gelegen achter de schuur van
  wijlen Joris Willemsen van den Winden, zoals afgepaald is.
Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 48,-.
R 109 fol. 57 26-02-1694
Hendrick van Winteroy, drost, van Asten en Lieshout, geeft in huur aan Daniel
Immens, predicant, te Asten:
- een pannenhuis met de twee aangelegen hoven, de twee torfschoppen, paarde-
  stal en zomerkeuken - staande ontrent de Kerk - te Asten.

1. Jan Hoefnagel
2. Jan Paulus

Huurtermijn: 6 jaar.    
Huurprijs: ƒ 42,-jaar.
R 109 fol. 58 27-02-1694
Certificaat voor - Jasper Michielssen Vissers, te Oirschot, welke te Asten 
heeft gekocht, van verscheidene personen:
- zeven magere hoornbeesten - en te Lierop
- ΘΘn hoornbeest - en welke hij wil "stouwen ofte drijven naer Waelwijck om al-
                   daer int voeder te bestellen tot ter tijt en wijlen dese be-

         quaem sijn om aldaer geweyt te connen werden".
R 87 fol. 57vo 02-031694
Joost, Hendrick en Jacob Leenders van Heughten, gebroeders - zijn schuldig aan 
Andries Adriaensen de Lauwree, koopman, te Geldrop - ƒ 300,- α 5%.
R 10 fol. 166ev. 03-03-1694
- Jan Jan Laurenssen, aanlegger - contra - Jan Antonis Deynen, gedaagde.
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- Jenneke - weduwe Jan Keils, aanlegger - contra - Handerske - weduwe Matijs
Jan Coolen, gedaagde.

R 33 - 52 03-03-1694 1/3.
Aan de Regenten van Asten,

Jan Walraven, momboir van Jenneken, onm. dr. van wijlen Dirck de Groot - en
Catalijn van Ostaden, geeft te kennen dat Dirck voors. na overlijden van Cata-
lijn voors. is hertrouwd met Peerken van Otterdijck.
Dit zonder enige "scheyding ofte deylinge" te maken met zijn uit het eerste 
huwelijk "geprocreeerden" kind, of de momboiren daarvan.
Hij verzoekt, om aan Peerken voors. te ordonneren of desnoods te "condemneren"
aan hem, suppliant, over te dragen de helft van alle goederen en effecten welke
voors. Dirck, stervende, en met zijn eerste vrouw heeft bezeten en in eigendom
had. Dit volgens de inventaris, voor schepenen, daarvan gemaakt.
Marge: Te overleggen binnen 14 dagen.

31-03-1694 2/3
Jan Walraven, laat weten dat geen gevolg is gegeven aan Uw opdracht.
Marge: Nog 14 dagen respijt.

16-04-1694       3/3
Jan Walravens, laat weten dat Peerke nog "in mora is blijvende".
R 109 fol. 58vo 06-03-1694
Goort Peeter Loomans, ontrent het Mercktvelt, ziek, testeert - o.a.:
- Hij wil dat Margrieta, zijn vrouw, na zijn overlijden "in tochte" zal bezit-
  ten, al de goederen van haar zijde gekomen. Dit gedurende haar leven.
  Mitsgaders alle goederen gekomen van hem, testateur, met alle "geconquesteer-
  de" goederen - zowel tijdens zijn eerste huwelijk als in zijn tweede huwelijk
  verkregen - om hiermee de kinderen uit beide huwelijken op te voeden.
- "ende of het gebeurde dat de voors. Margareta tot den tweeden houwelijcken 
  haer quame te begeven dat alsdan de voors. v≤≤r- en nß-kinderen haer Margreta
  sullen mogen afdeylen in vaders geconquesteerde goederen".
R 109 fol. 59vo 23-03-1694
Certificaat  voor  Jasper  Michielssen  Vissers,  te  Oirschot,  die  alhier  heeft 
gekocht 24 hoornbeesten, van verscheidene inwoners. Hij wil deze "stouwen
ofte drijven" naer Waelwijck en ze daar "bestellen" tot het gras bekwaam is 
om ze daar te weiden.       
R 109 fol. 60 30-03-1694
Paspoort voor Hendricus Joost Doensen "met sijn bijhebbende cammeraet", wonen-
de te Asten - om zich buitenslands te begeven om hun "coopmanschappe" te vol-
trekken.
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R 109 fol. 61 30-03-694
Paspoort voor Godefridus Marten Doensen "met sijnen medestander", wonend te 
Asten - om zich buitenslands te begeven om hun "coopmanschappe" te verrichten.
R 109 fol 169ev. 31-03-1694
- Aert Aert Block, aanlegger - contra - Cornelis Duyssen, gedaagde.
- Aert Hendrick Jacobs, aanlegger -
  contra 
  - Maria - weduwe Jan Dielis,
  - Freyns Antonis - g.m. Maria Jan Dielis,
  - Jan Willem Hennis - g.m. Jenneke Jan Dielis
  - Hendrick Joosten n.u.
  - Hend: [Peter Aer  ] n.u.
  - Jelis Jan Dielis - gedaagden.
  Aanlegger heeft een schepengelofte - d.d. 27-3-1688 - (alhier) - ƒ 200,-
  Gedaagden blijven "in mora" deze te voldoen.
R 109 fol. 62 08-04-1694
Maria, dr Antonis Willem Joachims, geboren en wonende alhier - en g.m. Leendert
Jansen, geboren en wonende te Boxtel.
Zij willen te Boxtel gaan wonen.
Het Corpus van Asten wil voor haar - en de helft van haar kinderen, uit dit 
huwelijk te verwekken - borg staan t.o.v. den Armen van Boxtel.  
R 109 fol 63vo 13-04-1694
Peeter Dielis van Heughten heeft gekocht van Nicolaes van Ruth:
- 68 "bijenstocken" welke voorn. bijen hier te Asten "sijn gevoeght, mitsgaders
  gevlogen hebben".
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat hij ook heeft gekocht van Peeter van 
Moorsel, te Zomeren:
- 35 "bijenstocken" welke zijn "gevoeght en gevlogen hebben" te Zomeren.
R 109 fol. 64 28-04-1694
Paspoort voor Hendrick Canters, president, alhier, om indien nodig, zijn 
buitenlandse "affaires" te bedrijven.
R 87 fol. 60 10-05-1694 
Hendrick Canters - g.m. Catarina Idelet heeft t.b.v. Arnoldus Swinckels, zijn
vrouws v≤≤r-zoon, afgestaan en gerenuntieerd op het "tochtrecht" van:
- een rente van ƒ 2000,- t.l.v. de gemeente Asten.
-               ƒ  200,- t.l.v. Thomas Cornelis, te Dommelen - protocol Eynd-

hoven.
-               ƒ  200,- t.l.v. Bruysten van Horick - protocol Zomeren.
-               ƒ  100,- t.l.v. Willem Adriaens, te Loon - protocol Eyndhoven.
-       ƒ  100,- t.l.v. Jan Doncken - protocol Eyndhoven.

Jaarlijkse rente - ƒ 120,-.   
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R 10 fol. 175 12-05-1694
- Marike Jan Michiels - geass. met Abraham, haar broeder, aanlegger - contra -
  Anna - weduwe Matijs Fransen de Groodt en Jan Aerts de Zeger, gedaagde.
  Aanlegger heeft een schepenenobligatie - d.d. 9-1-1680 - ƒ 175,- α ƒ 8,75/jr.
  Gedaagden blijven schuldig deze te betalen.
  fol. 197 - 3-11-1694 - De vaste goederen van beide gedaagden hebben 
                         "de vierde kreppe" bekomen.
- Jan Raymaeckers en Marten Hendricx, curatoren van Frans Goorts van den Heu-
  vel - "simpel en onnosel", aanlegger - contra - Bruysten Fransen, gedaagde.
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Jan Hendrick Baeckermans, gedaagde.
R 109 fol. 64 22-05-1694
Dirck Andries Martens - g.m. Maria Antonis Marcelissen, te Heusden.
- Dirck "cloeck ende gesont"
- Maria - ziek.
Zij testeren o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" worden gehouden "voor doodt ende teniet".
- Huis, land en groes, alsmede alle goederen welke zij, testateuren, te aan-
  vaarden hebben na "doodt en aflijvcheyt" van hun ouders, broeder en zusters
  zullen toebehoren aan de langstlevende van hen beide - om daarmee te handelen
  naar vrije keuze.
R 109 fol. 65 22-05-1694
Nicolaes Peters van Ruth - g.m. Maria Jan Fransen van Ruth.
Zij testeren o.a.:
- Zij willen dat hun "contract ante nupteael ofte houwelijcxe voorwaerden" -
  d.d. 20-1-1680 - schepenen Asten - van "nulle en van geender waerde" zal 
  zijn.       
- De testateur wil, dat nß zijn dood, al zijn goederen, roerend en onroerend,
  gaan naar zijn tegenwoordige vrouw - "omme daervan te genieten haer onder-
  hout gelijckerwwijs de selve tot noch toe gehadt ende genooten heeft" met
  de vrijheid om enige goederen te mogen verkopen of anderszins, indien haar
  inkomen niet voldoende is.
- Nß haar dood zullen de overblijvende goederen "succederen" op zijn, testa-
  teurs, naaste vrienden.
- Indien de testatrice v≤≤r haar man komt te overlijden dan zullen al haar
  goederen in vol eigendom overgaan naar haar man, dit met inbegrip van de 
  goederen gekomen van haar zijde - e.e.a. zonder dat de naaste vrienden van
  de testatrice enige pretentie kunnen laten gelden op deze goederen.
R 87 fol. 70 02-06-1694  
Michiel Goossen Buccincx is schuldig aan Joost Hendrick Doensen: 
- ƒ 100,- α 5%.
Marge: 17-3-710 - Jan, zn Joost Hendrick Doensen is voldaan door de kinderen   

        Michiel Goossen Buckincx.
R 87 fol. 70vo 02-06-1694
Jan Goorts Scheper aen Vordeldonck en Anna - weduwe Matijs de Groodt hebben 
hun wederzijdse geldzaken geregeld.
Anna blijft schuldig - ƒ 147,- waarvan jaarlijks te betalen - ƒ 17,-.
Dirck Hendrick Jacobs, als pachter en bewoner van Anna's goederen, zal ieder
jaar op St. Maartensdag deze - ƒ 17,- aan Jan Goorts betalen.
R 109 fol 66vo 20-06-1694
Antonis Aerts Verschuyren - g.m. Handerske Jansen, in het Dorp.
- hij - "cloeck ende gesont"
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- zij - ziek.
Zij testeren o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Aan Jan Jansen, haar, testatrices, broeder, wonende op de Hindert: 
  - 2 gl. 10 st.
- Zij "prelegateren" aan de naaste bloedvrienden van de testateur ook:
  - 2 gl. 10 st. - zonder dat deze verder enige pretenties mogen hebben - en
  te ontvangen nß hun beider dood.
- Huis, land, groes - alsmede de roerende goederen - zullen aan de langstle-
  vende van beide toekomen, als universeel erfgenaam.
R 10 fol. 181 21-06-1694
Tot borgemeesters St. Jan 1694 - '95 zijn aangesteld: Thomas Jan Hoefnagels, 

  - Jan Peters van Rest.  
Tot setters: Joost Roefs en Simon Isbouts.
R 87 fol. 71vo 20-07-1694
Henrick Canters - g.m. Catharina Idelet heeft t.b.v. Arnoldus Swinckels, zijn
vrouws v≤≤r-zoon, afgestaan het "tochtrecht" op:
- een obligatie van - ƒ 400,- t.l.v. Willem Jansen Hennis, te Asten.
R 10 fol. 83 28-07-1694
Anneke - weduwe Matijs de Groodt heeft "laten beslaen" en in arrest genomen
de helft van - ƒ 700,- t.b.v. Heer Peeter Claeuws en t.l.v. de gemeente Asten -
alsmede de helft van de achterstaande intrest.
Dit, om daaraan haar "actie en pretentie" te verhalen.
R 107b fol. 24 06-08-1694
Het Corpus van Asten is schuldig aan Maria Jan Joosten van Ackeren - weduwe
Jan Jansen Santegoets, te St. Michielsgestel - ƒ 2000,- α 4╝%.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 25-6-1717.
R 87 fol. 72 21-08-1694
Henrick Canters en Jacob van de Cruys verkopen aan Frans Marten Doensen:
- dries - zijnde geweest de hofstad van wijlen Nicolaes Wilbordts,
  te Ostaden 7 l.

1. weduwe Aert Jan Tielen
 2-3. de wegen

4. Joncur Stockheyn     
Belast met: ƒ 0-5-0/jr aan de Heer van Asten.
Verponding: ƒ 3-0-0/jr.
R 09 fol 68vo 21-08-1694
- Frans Jansen Verrijt - mede voor 
- Hendrick Peeter Bollen, te Liessel - geeft procuratie aan Johan Boon, procu-
reur vor de Raad van Brabant, te 's Hage - om namens hen het proces te vervol-
gen dat begonnen is door: 
- Claes van Ruth, 
- Willem en Francois Jacobs en 
- de verdere erven van Jacob Bernaerts, 
- Jan Schepers - en 
- Margriet Peters van Ruth.
R 09 fol. 69 21-08-1694
Aert Jansen de Zeger en Willem Thomas Canters hebben, op 14 juli 1694, in de 
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Peel van Asten, een nest van vijf jonge wolven gevonden.
Verder verklaren wij, schepenen, dat Jan van Riet, vorster, en Antonis Joosten 
de Smit, op 16 juli, rond 10 uur 's avonds, een oude "moeyerwolf" hebben ge-
schoten, ter plaatse waar de jonge wolven waren uitgehaald.  
R 109 fol. 70 26-08-1694
Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven, heeft in huur gegeven aan Hendrick 
van den Bleeck:
- een clamptiende - zolas deze met de clamptiende van "vrouw" de Louw, te Eynd-
  hoven, jaarlijks is "rijdende"  tegen de clamptiende toebehorende aan rent-
  meester Beresteyn.
Huurtermijn: 4 jaar.
De huurder zal de verponding betalen.
Huurprijs: 10 mud rogge/jr - Eyndhovense maat - te Velthoven te leveren,
         - 2 karren klot/jr - te Velthoven te leveren.
De huurder zal voor het eerste jaar mogen inhouden - 5 mud rogge - ter betaling
van zijn "boecksculden ende verscooten penningen" enz. enz.
R 10 fol. 184ev 01-09-1694
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Dirck Goorts, gedaagde.
- Nicolaes Peters van Ruth stelt zich borg voor Mr. Gerard de Graedt, chirur-
  gijn - wonende t.h.v. Nicolaes van der Linden.
  E.e.a. omdat de chirugijn en zijn vrouw buiten Asten zijn geboren en hier 
  hun domicilie graag zouden hebben.
  Mocht Gerard, zijn vrouw en kinderen tot armoe geraken - dan zal hij aan de 
  Armekas een bedrag tot - ƒ 300,- voldoen.
R 10 fol. 185ev. 15-09-1694
- Frans Hendrick Geven, aanlegger - contra - Dirck Jacob Coppens, gedaagde.
 
- Jan Antonissen en Jan van Helmont, borgemeesters 1692-'93, als verkopers van
  de "scare"van wijlen Jan Philips verzoeken vonnis t.l.v. Goort Hoefnagel, te
  Zomeren, als koper van die "scare" - koopcedulle - d.d. 19-07-1694.
- Jenneke, dr Jan Peeter Bollen - geass. met Frans Martens, haar zwager, aan-
  legger - contra - Hendrick Jan Martens, gedaagde.
- Hendrick Peeter Lomans - g.m. Willemke - weduwe Jan Jansen Slaets, aanlegger 
  - contra - Marcelis Jansen Slaets, gedaagde.
R 10 fol. 192ev. 06-10-1692
- Antonis Fransen, aanlegger - contra - Jan Jansen Verhindert, gedaagde.
- Antonis Fransen, aanlegger - contra - Gerard Eymers, gedaagde.
- De Heer van Asten, aanlegger - Jan Cornelis, gedaagde.
R 87 fol. 72vo 12-10-1694
- Wouter Jacob Laurenssen - voor zichzelf - en
- Gijsbert Hendricx - als momboir van de drie onm. kn van wijlen Jacob Lau-
renssen verkopen aan Marcelis Antonis:
- groes het Liender 1╜ l.

 1-3. kn Marcelis Nicolaessen
2. Elske Jan Wilborts  
4. Hendrick Verhaseldonck

Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Bernardt Reynders:
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- land de Looverbosch 2╜ l.
 1-3. weduwe Joost Fransen

2. de Warande
4. de Loverbosch

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 6,-.
R 87 fol 73vo 20-10-1694

Jan Cornelissen is schuldig aan Everard de Doerne - ƒ 50,- α 5%.
R 87 fol. 74vo 20-10-1694
Willem van Heughten verkoopt aan Hendrick Aert Rosers:
- land op den Diesdonck 1╜ l.

            1-2-3. kn Aert Rosers
4. de straat

- land op de Diesdonck 3 cops.
 1-3. Willem Slaets   

2. Marcelis Slaets
4. Antonis Aerts

- groes in de gemeene beemden de helft van 4 l.
1. Dionisius Bunnens
2. Marten Wilbordts
3. kn Antonis Coolen
4. Heylke Matijssen

Koopsom: ƒ 36,-.
R 87 fol. 75 26-10-1694

Antonis Matijssen casseert een schuldbrief van ƒ 12,-/jr 
- zijnde van 11-2-1559 - t.l.v. Jan Smits en Antonis Aerts, te Vlierden.
R 10 fol 198 03-11-694
- Willem Linders van Heuchten, oud collecteur der verponding, heeft beslag 
  willen leggen op de "mobile goederen" van Peter Hendricx - alias Teuytelaer -
  of wijlen zij weduwe - om daaraan zijn executie, ter somme van ...... te
  kunnen dirigeren.
  Deze waren echter niet aanwezig.
  Hij verzoekt nu om beslag te mogen leggen op de vaste goederen t.w.: 
  - huis, land en groes - aan de Meulendijck 
  en in gebruik bij de weduwe Hendrick [Maren] of [Mars].
R 10 fol. 199ev. 03-11-694
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - de weduwe Vreyns Teunis, gedaagde.
- Aert Josephs Verdeuseldonck, aanlegger - contra - Aert, Hendrien en Heylke

Hendricx, gedaagden.
R 87 fol 75 10-11-1694
Op huyden den tienden dagh der maent november 1694 soo heeft de Heer Krull Com-
missaris Generael van Generaliteytszegel de secretarye, alhier, gevisiteert.
R 109 fol 71 10-11-1694
De Heer Krull, Commissaris Generael van de Generaliteytslanden, heeft, heden,
de secretarie, alhier, gevisiteerd.    
R 10 fol. 210ev. 17-11-1694
- Omtrent 6 uur in de morgen is Huybert Jan Tielen, schepen, gestorven.
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- Willem van Heughten en Thomas Huyberts zijn aangesteld als momboir over de 
  onm. kinderen van wijlen Jan van Heughten - en Anneke Philipssen. 
R 87 fol. 75vo 19-11-1694
Jan Goort Slegers verkoopt aan Hendrick Canters:
- land/groes Astappen 3 l.

         1-2-3-4. de koper
Koopsom: ƒ 40,-.

R 109 fol. 71vo 19-11-1694
Peeter Bruynen, te Maerheese, geeft procuratie aan Johan Boon, procureur, om
namens hem voor de Raad van Brabant, te 's Hage, te vervolgen het proces dat
hij is begonnen tegen Joost Bruynen.
R 87 fol. 76 20-11-1694
Jan Hendrick Jacobs is schuldig aan Thomas Hoefnagel - ƒ 150,- α 5% wegens
geleend geld van wijlen Jan Hoefnagel, vader van Thomas.
R 109 fol. 71vo 22-11-1694
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Joost Hendrick Doensen heeft:
- een swart merry peert, out ses jaer, hoogh 16 palmen, met een coll"
om tot zijn dienst en labeuringe te gebruiken - en hetwelk hij heeft gekocht 
van Baron van Meerwijck, Heer van Kessel, volgens attestatie d.d. 14-11-1694 -
Ruremonde - w.g. G. van den Broeck.
R 87 fol. 75vo 25-11-1694
Joost Peters van Rest is schuldig aan Jenneke Joost Peters van Rest, zijn 
dochter - ƒ 50,- zonder intrest.
Ze komen Jenneke weer toe indien Joost - g.m. Frenske, komt te overlijden.
R 87 fol. 76vo 02-12-1694
Hendrick Antony Canters, president schepen, verkoopt aan Joost Hendrick 
Doensen:
- groes den Caris 2 l. 25 r.

1. Hendrick Dielis
 2-3. het Convent van Ommel en Thomas Jacobs

4. Thomas Jacobs
R 109 fol 72 17-12-1694
Goort Hendricx van Bussel - g.m. Handerske Geerits.
- Goort - ziek,
- Handerske - "cloeck ende gesont".
Zij testeren o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Hun goederen "peert, bestialen, meubelen, huysraet, karren, ploegh ende
  eeght ende voorts allen tgene haer testateuren in eygendom is toebehorende"
  komt aan de langstlevende van hen beide als universele erfgenaam.
R 109 fol 73vo 13-12-1694
Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat wij ingevolge de resolutie
van de Raad van State - d.d. 19-7-1694 hebben overgedragen:
- een lijst met kapitalen t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 7-10-1692.
Wij hopen hiermee te kunnen volstaan.
R 87 fol. 77 22-12-1694
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Marcelis Martens verkoopt aan Gerit Nicolaessen:
- groes Vosselen 5 cops.

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

R 87 fol. 74 22-12-1694
- Joost Joosten de Scheper - v≤≤r-zoon van wijlen Joost Peters - en Merike
  Jansen,
- Hendrick van Helmont - als voogd van Anneken Dielis Antonis - verwekt bij 
  Joostie Bruysten Tijs Coolen zijnde ook een v≤≤r-kind (zie ook 2e lot),
- Jan Antonis Dielis,
- Jan Jan Antonis - g.m. Elske Antonis Dielis,
- Dirck Andries Martens - g.m. Merike Antonis Dielis,
- Joost Antonis Dielis - en
- Marcelis Antonis Dielis.
Allen v≤≤r- en nß-kinderen van wijlen Antonis Dielis - en Merike Jansen.
Zij delen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Joost Joosten de Scheper
- ƒ 120,-
- de helft van een stuk land aan het woonhuis geheel 2 l.

1. kn Dielis van Heughten
2. kn Jan Willems van Meyl     

 3-4. de delers
- groes de voorste Horst - op Heusden 1 l.

1. Jan Andries
 2-4. kn Dielis Joosten van Heughten

3. Willem Jan Hennis
2e lot: Anneke Antonis Dielis   (in de aanhef is dit: Anneke Dielis Antonis) 
- ƒ 150,- (welke zij heeft ontvangen van Dielis Joosten van Weert).
- ƒ  25,- te ontvangen van de kinderen Goort Dielis Ceelen.
3e lot: Jan Antonis
- de achterste helft van een stuk land geheel 2 l.

1. Dick Andriessen
2. kn Jan Willems van Meyl
3. de delers
4. kn Dielis Joosten van Heughten  

- groes de achterste Horst 1 l.
1. de delers

 2-3. Willem Jan Hennis
4. kn Jelis Joosten van Weert

4e lot: Jan Jan Antonis
- land in de Looverbosch 1 l.

1. Marcelis Antonis
2. kn Andries Thomas
3. Daendel Jansen
4. Antonis Goorts  

5e lot: Dirck Andriessen
- huis, schuur, schop en aangelag - te Heusden ╜ l.

1. kn Dielis Joosten van Heughten
2. Jan de Roy
3. de straat
4. Joost Joosten

- groes den ouden Dries met het land daaromheen
1. de straat

            2-3-4. kn Dielis Joosten van Heughten
- land het Heytvelt 2 l.

1. Jan Jansen
2. kn Dielis Joosten van Weert

 3-4. de gemeente
- land 1 l.

1. de straat
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 2-3. Antonis de Groodt
 4. de gemeente
- groes het Eeuwsel 6 l.

1. Philips Dircx
2. Peeter Peeter Slaets
3. de Aa
4. kn Jacob Tielens

- groes het Smaelveltie 2 l.
1. Jan Antonis Tielens
2. Willem Jan Hennis
3. de Aa

- groes den Brandt 2 l.
1. Jan Antonis Tielens
2. erven Jacob Tielens
3. kn Jan Willems van Meyl
4. erven Jacob Tielens

Belast met: 6 vat rogge/jr aan de erven van Beugen.
- ƒ 150,- α 5% aan Joost Antonissen, zijn zwager.

5e lot: Joost Antonis Dielis
- ƒ 150,- α 5% te betalen door Dirck Andriessen.
Marge: 23-3-1719 - gelost door Dirck Driessen aan Joost Antonissen.
6e lot: Marcelis Antonis Dielis
- land in de Looverbosch 2 l.

1. de Warande
2. Antonis van Bussel
3. Daendel Jansen
4. de straat

R 87 fol. 77vo 30-12-694 
- Matijs Lamberts,
- Gerit Nicolaessen - en
- Gerit Eymers, zwagers, moeten iedere drie maanden ƒ 20,- betalen aan Marike
Jan Michiels, geass. met Abraham Jan Michiels, van - ƒ 145,- + intrest - zoals
Marike heeft uitgezet aan wijlen Matijs Fransen de Groodt en Jan Aerts de 
Zeger.
R 87 fol. 78 30-12-1694
De kinderen van wijlen Matijs Jan Coolen - g.g.m. Handerske Cornelissen hebben
- een rente van - ƒ 40,- met een intrest van - ƒ 2,-/jr uit:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp.
Voor deze geweest van Antonis Aerts Verscuyren en bij mangeling verkregen door
Hendrick van den Bleeck.
- Jan Matijs Coolen - voor zichzelf - en mede voor zijn broer en zusters - en
- Aert Aertsen - als momboir over de onm. kn van wijlen Matijs Jan Coolen be-
kennen ten volle voldaan te zijn van de - ƒ 40,- + rente en achterstel uit 
handen van Hendrick van den Bleeck.    
R 33 - 52 03-01-1685
Hendryck Joost Jan Tielen, vader en momboir van zes onm. kinderen - van
hem - en wijlen Eyke Jan Dielis is voor 1/7e deel eigenaar van:
- huis, hof, hofstad land en groes - in de Stegen.
De goederen zijn gekomen van wijlen Jan Dielis - g.g.m. Maria.
De overige erfgenamen zijn genegen deze goederen te verkopen.
Suppliant vraagt ook toestemming te mogen verkopen om van de opbrengst de
schulden te betalen en het resterende deel te beleggen tot alimentatie van
de onm. kinderen.
De goederen zij nu in bewoning en gebruik bij Dielis Jan Dielis, deze is
ook mede-momboir van de onm. kinderen en Catalijn Jan Dielis.
Marge: Het Corpus geeft toestemming tot verkoop.
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Volgt een overzicht van de te verkopen goederen.
Zie voor verkoop - R 87 - fol. 80vo - 22-01-1695.
R 10 fol. 204 20-01-1695
- Maria - weduwe Frans Goorts van den Heuvel, aanlegger - contra - Philips

Goorts, aanlegger.  
R 87 fol. 80vo 22-01-1695
- Dielis Jan Dielis,
- Jan Willems - g.m. Jenneke Jan Dielis,
- Hendrick Peters - g.m. Josina Jan Dielis,
- Hendrick Joost Jan Tielen - als vader van zijn zes onm kinderen - verwekt
  bij wijlen Heylke Jan Dielis     (in het rekest en overzicht is het Eyke

Jan Dielis).
- Jan Jansen - g.m. Antoniske Jan Dielis,
- Maria Jan Dielis - weduwe Laurens Antonissen,
- Catarina Jan Dielis.
Zij verkopen aan Jan Peters van Rest:
- huis, hof, aangelag, land en groes - in de Steegen 7 l.

1. Hendrick Jan Canters
2. Hendrick Dielis e.a. 
3. Dirck Hendricx
4. de straat

Verponding: ƒ 2-17-8/jr.
Belast met: ƒ 0-03-12/jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 2-10-00/jr aan rentmeester van Hurn.
- 1/3e deel van ƒ 0-10-00/jr aan het Convent van Ommel.

Koopsom: ƒ 334,-.
Zij verkopen aan Thomas Jacobs:
- groes het Eeuwselvelt - in de Steegen 3 l.

1. de koper
2. Hendrick Dielis
3. Hendrick Canters 
4. de straat

Verponding: ƒ 1,-/jr.
Belast met: ƒ 0-3-14/jr, te betalen met Thomas Jacobs, aan de Heer van Asten.  

Koopsom: ƒ 114,-.
Zij verkopen aan Philip Dirck Philipsen:
- hooiveld in de Steegen 2 l.
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1. Thomas Jacobs
2. Hendrick van den Bleeck
3. St. Jorisbeempt
4. de verkopers

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 134,-.
Zij verkopen aan Bernart Hendricx:
- groes in de Steegen 2 l.

1. Antony Canters
2. Hendrick Jan Canters
3. kn Jan Dircx
4. kn Hans Walravens

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 147,-.
Zij verkopen aan Nicolaes van Rut:
- groes de Koeystraet 1╜ l.

1. de koper
2. Willem Jacobs
3. de straat

Verponding: ƒ 0-8-0/jr
Belast met: ƒ 0-1-3 of 7 ort/jr aan de Kerk van Asten. 

Koopsom: ƒ 45,-
Zij verkopen aan Thomas Jacobs:
- land de Camp - in de Steegen 3 cops.

1. de verkopers e.a. 
2. Hendrick Jan Canters
3. de koper
4. Hendrick Canters, president

Verponding: ƒ 0-6-0/jr Koopsom: ƒ 32,-  
 
Zij verkopen aan Thomas Huyberts:
- land in de Steegen 1╜ l.

            1-2-3. Thomas Jacobs  
4. Hendrick Dielis

Verponding: ƒ 0-9-0/jr Koopsom: ƒ 57,-.
Zij verkopen aan Matijs Jan Canters:
- land ontrent de Caris - 

gekomen van de Pastorye 1╜ l.
1. weduwe Huybert Jan Tielen
2. Thomas Huyberts
3. Hendrick Dielis
4. Aert Dielis

Verponding: ƒ 0-9-0/jr Koopsom: ƒ 52,-.
Zij verkopen aan Thomas Jacobs:
- land aen den Ommelschenwegh 43 r.

 1-3. de koper
2. de weg
4. Convent van Ommel

Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 27,-.
- land den Brijnbergh 1╜ l. 3 r.

1. de koper
2. Aert Block

3. Jacob de Zeeger
4. den Brijnbergh

Verponding: ƒ 0-9-0/jr Koopsom: ƒ 19,-
Zij verkopen aan Jan Peters van Rest:
- land aan het Keske 2 l.
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 1-3. kn Peter Marcelis
   2. Dirck Hendricx  

4. de weg
Verponding: ƒ 0-16-0/jr Koopsom: ƒ 38,-.
Zij verkopen aan Jan Joris van Hoof:
- land aen de Pas 1 l.

 1-2. Hendrick Dielis
3. Frans Cornelis
4. de weg

Verponding: ƒ 0-5-0/jr Koopsom: ƒ 27,-.
Zij verkopen aan Goort Paulus:
- land de Steegen 1╜ l.

1. Walraven Jansen
2. de gemeente
3. Aert Dielis
4. de straat

Verponding: ƒ 0-9-0/jr Koopsom: ƒ 31,-.

Opmerking: "godtsgelt" ƒ 14,50.
         - "Wijnkoop" en schrijfgeld - van iedere gulden 1╜ stuiver.
         - De "wijnkoop" te doen, waar de verkoper gelieft.
R 87 fol. 86vo 22-01-1695
Everard de Doerne is schuldig aan Maria Agnes Zeberts - weduwe Mr. Adriaen van
Straelen - ƒ 1250,- α 5%.
Marge: 20-10-1700 gelost.
R 87 fol. 87vo 17-02-1695
Jelis Joost Jelis en Anneke Dircx van Otterdijck verkopen aan Marcelis Daniels:
- huis, hof, aangelag, land en groes - te Heusden.
De verkopers worden door de koper voor de verdere dagen huns leven in hun on-
derhoud voorzien.
R 109 fol. 79 17-02-1695
- Dirck Coolen - mede voor
- Catalijn en Willem, zijn zuster en broeder - zijnde mede geass. met 
- Gevart Dircx - als "geδde" momboir van de kinderen Peter Colen - en Mayken 
  Dirck Joosten - en
- Antonis Joost Hendricx Bastiaens - als "geδde" momboir over Maria, dr Antonis 
Hendricx Bastiaens - en Mayken voors. - in tweede huwelijk.
Zij verhuren aan Jan Jansen van Rut:
- "seeckere haer onmundige huysinge, scuyre, landerijen en groese" 
  in de Langhstraet 25 l.
Zoals gebruikt wordt door Dirck Coolen met zijn zusters en broeder.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: groesgeld - ƒ 20,-/jr
       - korenpacht - 17 astense vaten rogge/jr.
Dorpslasten en verponding: rekening huurder.
In het "aftrecken" mag niet meer rouwmest van de plaats gebracht worden "als 
tot eenen moeshof" nodig is t.w. tien karren.
R 144 17-02-1695
- Dirck Colen en Geef Dirckx - als momboiren van het v≤≤r-kind van Peeter Coo-
  len - en Mayken Colen - en  
- Joost Hendricx - als momboir van de nß-kinderen van Mayken.
Zij verkopen "meubelen en bestialen" o.a.:
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- een paard ƒ 50-00-00
- twee koeien samen  ƒ 45-00-00
- een os ƒ 28-05-00
- een hoogkar ƒ  9-05-00
- zestig "steen" hooi ƒ 10-05-00
- negen vijm stro ƒ    6-06-00  

     ƒ  200-01-08.
R 87 fol. 88 23-02-1695
Frans van Bussel heeft bij erfmangeling verkocht aan Goort Goortsen Verberne:
- land den Bocht - aan den Dijck 1 l.

 1-3. de koper
      2. Marten Wilbordts  4. Jan Wilbordts

Koopsom: ƒ 100,-
R 87 fol. 88 23-02-1695
Goort Goortsen Verberne heeft bij erfmangeling verkocht aan Frans van Bussel:
- land den Willigenacker - aan den Dijck 2╜ l.

 1-3. de koper
2. Hendrick Andriessen
4. Jan Wilbordts

R 107b. fol. 13 25-02-1695
- Maria Anna Bruyninx - weduwe Melchior Donckers, advocaet - en
- Gerardus Donckers, verkopen - met toestemming - d.d. 5-3-1694 - van de Raad 
van Brabant, te 's Hage - aan Tomas van Beresteyn, rentmeester der Geestelijke
Goederen van Kempenland:
- de grove en smale tiende - van de Braselse tienden - te Asten. 
"Rijdende" met de tienden van de erven Jacob Janssen, te Velthoven.
Zijnde maar half zo groot als de voorn. tiende.
Advocaat Donckers heeft de tiende gekocht van Jr. van Eyck - d.d. 9-2-1680 -
schepenen Eyndhoven.
Uit de tiende komt toe aan het Groot Gasthuys, te 's Bosch - ╝e deel en 1/20e
deel.
Alsnog:
- de helft in acht clampen - grove tiende met de smaltienden.
Waarvan de andere helft is van Vrouwe van Eyck, Vrouwe en douariδre van Blaer-
thum - "rijdende" tegen de tiende van Heeren Raad van Staten - en leenroerig
aan het Huis van Asten. 
Belast met: 20 vat rogge/jr wegens het Personaatschap, aan rentmeester Hurnius 
            - voor deze helft.
Verkoopcondities: d.d. 25-5-1694.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten - 6-4-1717.
R 87 fol. 88vo 01-03-1695  
Jan Hoefnagel verkoopt aan Peter Jan Aerts:
- groes te Ostaden 2╜ l.

1. Lammert Willems
2. het straatje
3. Jr. Stockheyn
4. de weg

Verponding: ƒ 0-15-0/jr Koopsom: ƒ 150,-.
R 109 fol. 80 01-03-1695
Jasper Michielssen de Visser, te Oirschot, heeft, hier te Asten, van verschil-
lende personen, gekocht:
- 18 melkgevende beesten - om naar Waelwijck te drijven en aldaer "in voeder
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te bestellen" tot het gras "bequaem" zal zijn om te weiden.
R 109 fol. 80 07-03-1695
Jan Geerits, te Vessem, heeft, hier te Asten, van verscheidene personen, ge-
kocht:
- 18 magere beesten - om naar Waelwijck of de Langhstraet te drijven en aldaar 
te bestellen in voeder - tot het gras bekwaam is om te weiden.
R 87 fol. 89 15-03-1695
Aert Jan Vrients - g.m. Catalijn Hendrick Aert Mennen verkoopt aan Aert Jan-
sen van Rut:
- land het Neutie 23 r.

1. Jan Hendrick Bernaerts 
2. Hendrick van den Bleeck
3. Peter Fransen
4. de straat

Verponding: ƒ 1-0-0/jr Koopsom: ƒ 18,-.
R 109 fol. 80vo 15-03-1695
Mr. Faes Lambert Kerckels, de smit, en Joost Roefs, oud borgemeester, verklaren
dat Jan Aert Vrients, gedurende de tijd van zijn "wooninge" te Asten zich heeft
gedragen als een eerlijk "jonghman".
Zij hebben er geen kennis of wetenschapschap van - "dat den selven Jan Aert 
Vrients met eenige schelmen, vagebonden ofte swartmeaeckers heeft verkeert ge-
hadt".
R 109 fol. 81 2-03-1695
Jasper Michielssen de Visser, met zijn "cammeraet" heeft te Asten en omliggende 
dorpen gekocht:
- 28 melkgevende hoornbeesten - om deze te "drijven en te stouwen" naar Eynd-
hoven en "aldaer van te haelen tgene hiertoe dienende is".
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R 109 fol. 81vo 22-03-1695
Goort Hendrick Ceelen, ziek, wonende t.h.v. Jan Hendrick Ceelen (de jonge) -
aen den Hemel, testeert.
O.a.:
- Hij herroept alle voorgaande "maeckselen".
- Hij "prelegateert" aan Jan (Hendrick Ceelen) de jonge, zijn broeder:
  - land op de Heesackers 2 l.

 1-2. Peter Jan Aerts
3. Antoniske - weduwe Michiel Peeter Coolen
4. de straat

  Dit wegens "genooten diensten ende arbeyt".
- Hij "prelegateert" aan Maria, de vrouw van Jan:
  - een "screynenkaske hangende tegen den oven in de camer van Jan Hendrick 
    Ceelen", alsmede
  - zijn, testateurs, "witte gevoederde corsije hemtrocke".
  Dit ook, wegens de menigvuldige diensten van haar ondervonden.
- Hij "prelegateert" aan Goortie, hun dochter - weduwe Aelbert Lomans en 
  haar/hun kinderen:
  - ƒ 50,- en
  - al zijn "wollen klederen, linden, soo hemden, waervan hij, testateur, niet
    gedisponeert en heeft, niets van dien uitgesondeert met twee oirkussens 
boven en behalvens sij Goortie genoten heeft omme daermede haerder, Goor-
    ties, kinderen te kleeden ende te decken".
    Dit wegens "haerder armoede en ter liefde godes".
- Hij "prelegateert" aan Frenske, hun dochter:
  - "een bedde met twee deecken en twee slaeplaeckens" - waar hij, testateur,
    tegenwoordig op slapende is.  
    Dit wegens, het gedurende drie maanden dienen en oppassen en nog dagelijks 
    doende.
- Zijn overige goederen gaan naar zijn naaste vrienden om hoofdsgewijze gedeeld
  te worden - t.w. zijn zuster, broeder en broeders kinderen bij representatie
  van "haere" ouders en met exclusie van alle andere.
R 87 fol. 89vo 25-03-1695
- Jan Peter Slaets - g.m. Elisabet Peter Dircx,
- Matijs Willem Hendricx - g.m. Jenneke Peter Dircx.
Zij verkopen aan: 
- Jan Jorissen van Hoof - en 
- Frans Huyberts - g.m. Jenneke Joris van Hooff:
- de helft van huis, land en groes - in de Steegen 9 l.
Alwaar  Thomas  Huyberts  van  de  Graef  woont  en  Catalijn,  zijn  vrouw,  en  de 
kinderen de andere helft van bezitten.
Belast met: ƒ 0-02-10/jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 1-10-00/jr aan den Armen van Asten.
Zij verkopen voor hun beider deel:
- groes St. Jorisbeempt
Zijnde voor deze geweest Geestelijk Goed - deling 30-10-1694 - tussen de kin-
deren van wijlen Philips Willems.

Koopsom: ƒ 495,-.
R 10 fol. 204 28-03-1695
Aert Aertsen en Cornelis Joosten zijn aangesteld als momboiren over de onm.
kinderen van Matijs Colen - en Handerske Cornelissen.
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R 87 fol. 90vo 28-03-1695
Joost en Jacob Leenders van Heughten zijn schuldig aan de Taeffele van den 
Armen, te Geldrop - ƒ 200,- α 5%.
R 109 fol. 84 05-04-1695
- Heylke - weduwe Michiel Willems - geass. met Vester, haar zoon,
- Wilbordt Evert Dors,
- Jan Jansen van Rut - g.m. Margareta Evert Dors.
Allen erven van wijlen Heer Goort Lucas.
Zij delen de, in Asten gelegen, goederen.
1e lot: Heylke
- land ontrent de Wintmolen - het Sant 1╜ l.

1. kn Jan Hoefnagel  
2. Aert Aertsen
3. de voetpad
4. de gemeente

- land  de Del 1╜ l.
1. weduwe Cornelis Cemp
2. Luyt van Gerwen
3. kn Jan Hoefnagel
4. de voetpad

- groes te Ostaden 5 l.
1. Jan Horckmans
2. weduwe Goort Lomans
3. Jr. Stockheyn
4. de weg

Belast met: ??/jr aan de Kerk van Asten.
- 17 st. 8 penn./jr aan rentmeester van Hurn.

2e lot: Wilbordt
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.
Laatst in bewoning bij Jan Jansen van Rut.

1. Aert en Antonis van Rut
2. de gemeente of de woning van de 

      schoolmeester
3. Wouter Hoefnagel
4. de straat

- land ontrent de Wintmolen 9 cops.
1. weduwe Cornelis Cemp
2. Huybert Aerts
4. kn Jan Hoefnagels

Belast met: 2 gl. 15 st./jr aan den Armen van Asten.
Alsmede:
- huis, land en groes - de Donschot, te Deurne - waar Wilbort nu woont.   
3e lot: Jan Jansen van Rut
- land het lanck Lopense - a. d. Wintmolen 46 r.

1. Jan Aert Jacobs
2. Aert Aertsen
3. Huybert Aert Jacobs
4. de pad of de Leenacker

- groes int Root 2╜ l.
1. Luyt van Gerwen
2. weduwe Cornelis Cemp
3. de Aa
4. de Rootsedijck

Belast met: 3 st. 8 penn./jr cijns aan de Heer van Asten.
R 87 fol. 91 11-04-1695
Baron 'd Asten verklaarde te aggreren en te ratificeren alle accoorden, op 
2-4-1694, tussen de: 
- advocaten van Dijck en Harquin voor hem, baron q.q. verzoeker - en 
- Grootenclaes voor Swarzenbroeck en baron van Houtepen, gedaagden - getroffen
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voor commissarissen Tombeur en van den Boomen - geordonneert voor de souverijne
Leenhof van Brabant. Enz. enz.
R 109 fol. 86 14-04-1695
Certificaat voor - Peeter Reynders - welke verklaart heeft dat hij op heden,
in Roermonde gekocht heeft van Matijs Mussen, wonende te Nederweert:
- een "root henstpeert, met een afgaende colle, out vier jaeren, ongeveer 
  16 pallem hoogh.
De koper zal dit paard gebruiken tot zijn dienst en labeur - zonder het elders 
te verbrengen.
R 87 fol. 91vo 19-04-1695
Jan Lomans verkoopt aan Jan Jansen Walravens:
- groes de Papendonck 3 cops.

1. kn Marcelis Claessen      
2. Cornelis Franssen
3. Freyns Antonis
4. weduwe Matijs de Groodt

Koopsom: ƒ 7,50.
R 109 fol. 86vo 22-04-1695
De Heer van Asten geeft in huur aan Matijs Willem Hendricx:
- een pachthoeve - den achtersten Heusden - t.w.: huis, hof, aangelag,
  land en groes.
  E.e.a. zoals in huur en gebruik is geweest bij Philips Goorts en met
  Pasen 1695 is verlaten.
O.a.:
- de huurder zal in gebruik nemen al het teulland dat 
  Philips Goorts in huur gehad heeft - uitgezonderd 10 l.
- idem - al de groes, de moeshof en het grote weiveld
  met de hooiwas - enz.
Huursom: groesgeld - ƒ 25,-/jr  
       - korenpacht - 25 vat rogge/jr
Te dekken: 2 vim dakstro/jr.
Dorpslasten en verponding zijn voor rekening huurder.
De huurder mag korten "den derden gulden der lasten" op land en groes.
Lasten: 12╜ vat rogge/jr a.d. Armen van Helmont - "te cortten nochtans 
        aen de voor gestipuleerde coorenpacht".
Huurtermijn: 4 jaar.
R 109 fol. 88 25-04-1695
- Jasper Michielssen de Visser, te Oirschot - en 
- Dirck Willems, te Velthoven - hebben, alhier te Asten, van verschillende 
personen, gekocht:
- 36 magere melk gevende hoornbeesten - om deze te drijven naar Waelwijck
om aldaar "geweydet" te worden.
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R 11 fol. 1 27-04-1695
- De momboiren der onm. kinderen van wijlen Anthonis Hendrick Bastiaens ver-
  zoeken dat de verkoopcedulle t.l.v. de "gebreeckelijcke coopers" executabel 
  worden verklaard.
- Idem, verzoeken dit de momboiren van de onm. kinderen van wijlen Matijs 
  Coolen.
R 109 fol. 88vo 04-05-1695
Maria Coppens "constitueert" Henrick Canters, president, om namens haar te
compareren voor de wethouders van St. Ouden Roode en elders - om namens haar
aan haar broeders en zusters te transporteren "alle haere constituantes erffe-
lijcke ende immobile goederen te St. Ouden Roode gelegen".
R 87 fol. 92 18-05-1695
Henrick Canters, president, heeft bij erfmangeling overgedragen aan Jan Aerts
Coopman, te Ommel:
- land op de Loo 2 l. 35 r. 

1. Peeter Reynders
2. Jan Aerts Coopman
3. de straat
4. Antony Joosten Coopman

Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 100,-.
R 87 fol. 92vo 18-05-1695
Jan Aerts Coopman, te Ommel, heeft bij erfmangeling overgedragen aan Henrick
Canters:
- groes int Swartbroeck 7 cops.

1. kn Steven Lamberts
2. Catarina Horckmans
3. de Loop
4. Geerit Eymers

Koopsom: ƒ 100,-.
R 87 fol. 93 18-05-1695
Henrick Canters en Jacob van de Cruys verkopen aan Hendrick Verdijsteldonck:
- land op Brasel 2 l. 1 cops.

1. Antonis Peters
2. weduwe Aert Jan Tielen
3. de koper

- land op Brasel 2╜ l.
1. kn Evert Jansen

 2-3. weduwe Aert Jan Tielen
4. de voetpad

Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
R 109 fol. 89vo 10-06-1695
Bedelvergunning:
Wij, schepenen van Asten, certificeren, dat, toonder dezes, Walraven Hans Wal-
ravens, wonende alhier, zijn
- huis, schuur, koestal en turfschop
op zondag 5 juni 1695, des voormiddags om tien uur "geheelijcken tot in den 
grondt sijn affgebrandt" alsmede al zijn meubelen, huisraad en alles wat daar-
in aanwezig was.
Hij is "totaliter geruieneert" en niet in staat zijn huis weer te laten op-
bouwen.
Wij verzoeken, ieder die dit getoond zal worden, om een "liberale aelmoese" te 
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geven om het mogelijk te maken dat hij zijn goederen weer op kan laten bouwen.
R 109 fol 90 20-06-1695
Jan, zn Johan Smits - en Margareta Idelet, uit haar eerste huwelijk, wonende
bij Nicolaes van der Linden, in het Dorp, ziek, testeert.
Hij wil dat al zijn goederen "mobile als inmobile" waar ook gestaan en gelegen
gaan naar zijn moeder, Margrieta Smits - nu g.m. Nicolaes van der Linden.       
R 11 fol 2 22-06-1695
- Joost Roefs, aanlegger - contra - Mr. Isaac Sauve, gedaagde.
  Betreft: Huurcontract van land - 3 jaar.
R 11 fol. 3 23-06-1695
Borgemeesters 1695 -'96 - Simon Isbouts, geleerde,

 - Thomas Huyberts van de Graef, ongeleerde.
Setters: Dirck Andriessen, geleerde,
       - Antonis Daniel Lomans, ongeleerde.
Peelmeesters: Frans Verrijt,

  - Willem van Heughten.
Ontslagen hiervan zijn: Jan Dircx - op Heusden,

            - Joost Jan Beckers.
Philips Dircx Philipsen heeft zijn eed gedaan als schepen.
In functie zijn nu: Henrick Canters,

        - Marcelis Martens,
        - Antonis Joseps,
        - Philips Dircx - op Heusden,
        - Gijsbert Hendricx,
        - Willem van Heughten,
        - Philip Dircx Philipsen.

R 109 fol. 91vo 23-06-1695
Wij, schepenen van Asten, certificeren - dat sedert het invoeren van 's lands
verpondingen - geen nieuwe landerijen zijn aangemaakt dan alleen:
- een stuk hei - gelegen aen de Wintmolen - in de Santbergen 4 l.
Waarvan de helft nu onbewerkt ligt. 
Tot nog toe is er geen contributie van betaald.
Verder verklaren wij - dat sinds de introductie van de verpondingen "meerder
gebouwen van huysingen van outheyt omvergevallen sijn mitsgaders afgebroocken
als er wel andere nieuwe huysinge wederom soude mogen gebouwt sijn.
Jae, wat meer is, versceyde parcelen van land iegenwoordigh ledigh ende onge-
cultiveert blijven liggen" zodanig, dat wij, sinds de invoering van de verpon-
ding, hieraan te kort komen 4 α 55 gl./jaar welk restant jaarlijks uit de an-
dere dorpslasten moet worden gesuppleert en betaald worden.
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R 33 - 52 02-07-1695
Heren schepenen,

Wilt U onderstaande personen verhoren,
1. Goortie Jan Bakermans, 31 jaar,
2. Jan Jan Leenders, 33 jaar,
3. Joost Laurenssen, 30 jaar,
4. Jan Mathijssen de Groot, 33 jaar.
A. Of zij op, zondag, 12 juni 1695, na de middag, niet te Vordeldonck zijn ge-
   weest en dat daar ook Joost Joosten de Scheper, ter plaatse wonende, en meer
   anderen, waren bij het huis van Dirck van Heughten met de "keygels ende key-
   gelbol ofte cloot" hebben zien spelen en werpen ?
1. Verklaart daar geweest te zijn en dat zij naderhand heeft horen zeggen -
   dat de moeder van Maria Dirx "seer schreeuwde" met de vrouw van Jan Dries-
   sen, de zuster, welke het kind in huis heeft gebracht.
   Zij verklaart ook - dat Joost Joosten "seer was loopende" en dat zij hem
   heeft gevraagd wat er te doen was, dat men zo schreeuwde. Waarop Joost 
   Joosten zei: "Daer wort Dirck van Heughten kint, gescooten".
   Zij heeft niet kunnen verstaan, of hij 't zelf gedaan had of een ander.   
  
2. Verklaart gezien te hebben dat Joost Joosten de Scheper op de "kechelbaen"
   was en ook Bernart Vervordeldonck, Jan Tijssen de Groot en Jan Andriessen.
 
3. De derde deponent is op 12 juni ter plaatse geweest en heeft Joost Joosten
   en andere personen gezien. Hij weet echter niet wie die andere personen wa-
   ren.
4. De vierde deponent verklaart dat de inhoud van het 2e art. (A) wis en waar-
   achtig is. 
B. Of zij niet gezien hebben dat Joost Joosten "metten keegelbol ofte cloot 
   schietende, heeft geworpen ende geraeckt gehadt het dochtertje van Dirck van
   Heughten en wel zodanig dat het direct ter aerde neerviel, een gat in haer 
   hoofd hebbende en zeer was bloeyende" ?
1. Verklaart hiervan niets te weten.
2. Idem.
3. Heeft gezien dat de kegelbol aan kwam vliegen en het kind uit het huis van 
   Jan Baeckermans kwam lopende, aan het hoofd werd geraakt, het viel ter aar-
   de, erg bloeyende.
   Deponent heeft ook gezien dat Joost Joosten op de vlucht ging tussen het 
   huis van Jan Baeckermans en de turfschop van van Heughten "sijnde een enge
   pagie, daer men met eenen ketel water door dragen kan".
4. De inhoud van het derde artikel (B) is zoals de derde deponent verklaart 
heeft. 
C. Of zij nog meer weten ?
1. Weet niets toe te voegen.
2. Idem.
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3. Zegt, dat Joost Joosten tegen hem heeft gezegd, dat het hem erg leed deed en
   dat het "onnoselijck" was geschiedt.
4. Weet niets toe te voegen.
R 87 fol. 94 02-07-1695
- Tielen Jacobs,
- Jan Antonis Tielens - g.m. Maria Jacob Tielens,
- Jacob Verberne - g.m. Willemke Jacob Tielens,
- Willem, zn Willem Jacob Tielens - voor zichzelf - en zijn andere broers en
  zusters.
Zij verkopen aan Peter Jan Baltussen:
- land te Vosselen 3 cops.

 1-3. Dirck Jacob Coppens 
2. Hendrick van den Bleeck
4. kn Jan Hoefnagel

- land te Vosselen 3 cops.
1. Hendrick Verdijsteldonck
2. Gevert van Deurne

 3-4. de wegen
- groes te Vosselen 3 l.

1. Jan Everts
 2-3. Marcelis Martens

4. Hendrick Andriessen
- land te Vosselen 2 l. 1 cops.

 1-3. Hendrick Verdijsteldonck
 2-4. de straat

- land te Vosselen  l.
1. Antonis Peters
2. Hendrick Bernarts
3. de weg
4. den Bergh

Verponding: ƒ 4-5-4/jr. Koopsom: ƒ 162,-.
R 109 fol. 92 18-07-1695
 
- Marcelis Jan Jacob Slaets, 36 jaar - en
- Jan Goorts, 36 jaar, - beiden wonende op den achtersten Diesdonck - en
naaste buren van Marcelis Jansen van de Voort, die, op 11 nov. 1693, zijn
"swart merriepeert" heeft uitgeleend aan Hendrick Peeters, te Lierop.
Zij verklaren ter instantie van Giorgius van der Weyden, procureur, te Hel-
mond, als lasthebber van Hendrick Peeters van Geldrop - dat het v.n. paard, kar
en getuig, door Hendrick Peeters afgehaald, een waarde had van omtrent 54 pa-
tacons α 2 gl. 10 st./stuk.      
R 109 fol. 93 26-07-1695
- Hendrick Leenders van Heughten - g.g.m. Jenneke Peeter Peeter Slaets - geass.
  met Willem, zijn broeder en Peeter Peeter Slaets, zijn vrouws vader - en
- Maria Reynders van Hoof, j.d. - geass. met Reynder van Hoof, haar vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Hendrick heeft uit zijn huwelijk met Jenneke - vier nog in leven zijnde kin-
  deren verwekt m.n. Jenneken, Maria, Peeter en Jan.
  Overeengekomen is, dat deze kinderen, met de kinderen die uit het a.s. huwe-
  lijk geboren zullen worden, zullen zijn ΘΘn kinderen en in alles de gelijke 
rechten hebben.
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R 11 fol. 5 27-07-1695
- Hendrick van Winteroy, drossard, aanlegger - contra - Joost Joosten, gedaagde.
R 87 fol. 94 19-08-1695
Hendrick Huyberts verkoopt aan Frans Hoefnagel:
- land den Bergh - te hoogh Ommel 1 l. 6╜ r.

1. Dirck Jansen
2. Peter Roefs
3. Jacob van de Cruys
4. de wegh

Koopsom: ƒ 80,-.
R 87 fol. 95 19-08-1695
 
Hendrick Canters, president, verkoopt aan Frans Hoefnagels:
- land achter het Convent van Ommelen 3 l. 11 r.

1. de verkoper
2. kn Steven Lamberts
3. Jan Aerts Coopman
4. de weg

- land op de Loo 1 l.
1. het Convent van Ommelen  
3. weduwe Isbout Conincx
4. Frans Verrijt

Verponding: ƒ 1-18-0/jr. Koopsom: ƒ 200,-.
R 87 fol. 95vo 19-08-1695
Frans Hoefnagel verkoopt aan Jan van de Loverbosch:
- land en drieskant in de Horsse tiende - te Ommel 3 l.

1. de koper
2. Jan Laurenssen
3. de gemeente
4. Jacob van de Cruys e.a. 

Koopsom: ƒ 120,-.
R 109 fol. 94vo 24-08-1695
Andries Jan Joosten, 36 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper,
dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck - toen Joost Joosten
den Scheper met "de kegelen speelden", met hem attestant, en dat hij gezien 
heeft "dat Joost Joosten den Scheper den kegelbol ofte cegelcloot all uyt 
sijn handt geworpen ofte gesmeeten hadde voor en aleer het kint van Dirck 
van Heughten op sheeren straeten gesien was ende tselve is comen geloopen  van
de huysinge ofte wooninge van Jan Baeckermans, den voorgemelten kegelcloot het
kint op sijn hooft is gevallen dat hetselve ter aerde is nedergevallen, welcke
kint seer was bloeyende ende hetselve kint door imande, aldaer doe ter tijt
present sijnde, opgenomen ende in sijn ouders huys gedragen".       
R 109 fol. 95 25-08-1695
Jan Antonis, 21 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper - dat
hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck - waar hij, attestant,
met Joost den Scheper en andere personen "met de kegelen heeft gespeelt" enz.
Verklaring is identiek aan R 109 - fol 94vo - 24-08-1695.
R 87 fol. 96 20-09-1695
Daendel Goossens - g.m. Frenske Freyns Goorts verkoopt aan Antonis Laurenssen,
zijn zwager, zijn kindsdeel in: 
- huis, land en groes - te Vordeldonck

222



Bewoner/gebruiker: Antonis Laurenssen. Koopsom: ƒ 38,-.
R 109 fol. 96 01-10-1695
Charles Chiroux heeft rekening, bewijs en reliqua gedaan aan Jr. Everard de
Doerne - terzake van zij administratie enz. van de minderjarige kinderen van
wijlen Bertolff de Belffven.
R 109 fol 97 10-10-1695
Everard de Doerne heeft procuratie gegeven aan Hendrik Canters, president,  
om namens hem, voor schepenen van Vlierden, over te dragen, aan de personen die
ΘΘn of meerdere percelen gekocht hebben:
- de landerijen en groes - die hem toekomen uit het sterfhuis van wijlen Peeter 
Jansen Buystelnat.
R 33 - 52 12-10-1695
Joost Roefs, aanlegger.
- contra
Mr. Issac Sauve, coster en schoolmeester, gedaagde.
Gedaagde heeft van aanlegger in huur gehad:
- land in het Dorp 2 l.
Huurtermijn: 3 jaar α 6 vat rogge/jr.
Lasten: rekening huurder.
Huurder is niet alleen de huur schuldig gebleven maar heeft ook nagelaten de 
dorpslasten en de verponding te betalen.
Dit ondanks vele "civiele aanmaningen".
Aanlegger vraagt om gedaagde op te leggen:
- de betaling van 18 vat rogge - huur.
R 87 fol. 96vo 02-11-1695
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Hendrick Peeter Lomans:
- land achter Jan Dirck Fransen 4 l. 16 r.

1. Antony Canters
2. Jan Hoefnagel
3. Peter Jan Aerts
4. de weg

Koopsom: ƒ 120,- zonder intrest.
R 109 fol. 97vo 05-11-1695
Paspoort voor Johan Geerits Vermeulen, geboren en wonende te Asten.
R 109 fol. 98vo 08-11-1695
Frans Matijssen van de Cruys - g.m. Margreta Antonis Aertsen - beiden wonende 
te Geldorp.
Zij testeren o.a.:
- alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij "prelegateren" aan Matijs Fransen van de Cruys, hun oudste zoon - ƒ 30,-
  v≤≤raf te ontvangen - om hun moverende redenen.
- De testateuren hebben in eigendom:
  - een huis, hof en aangelegen stuk teulland - in het Dorp   3 l.
  dat "presentelijck" gebruikt werd door Antony Joosten de Smit en Carel van
  de Voort - het huis en land zijn leenroerig aan het Huis van Asten.
  Om "swarigheden" die hierover, na hun beider dood, mochten onstaan te voorko-
  men is een acte van octrooi geobtineert van het Leenhof van Asten - d.d. ...
- Zij, testateuren, willen, dat al hun goederen: 
  - huizen land en groes, zowel te Asten, Geldorp als elders,
  - de uitstaande "penningen"
  - lakenwinkel,
  - actiδn en crediten,
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  - mobilaire goederen,
  - geld, gereed en ongereed - dus alle goederen hen competerende komen aan de
  langstlevende van hen beiden, om daarmee te handelen naar vrije keuze - met 
  dien verstande dat deze ongetrouwd blijft.   
  Indien deze toch trouwt - zullen alle goederen "succederen en devolveren"
  op hun kinderen, uit dit huwelijk, zij worden hun enige erfgenamen.
R 11 fol. 6ev. 24-11-1695
- Thomas Idelet, advocaat, te Someren, aanlegger - contra - Margrieta - weduwe 

Jan Roefs, gedaagde.
  Laatste vermelding (26e) fol. 98.
- De kinderen Antony van de Cruys, geass. met Jacob van de Cruys, hun momboir,
  aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, gedaagde. 
- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Dirck Goorts, gedaagde.
-  Bernart  Hendricx  en  Marcelis  Jansen  van  der  Voort  zijn  aangesteld  als 
momboiren over Aelken - weduwe Dirck Goorts en haar vier onm. kinderen.
R 11 fol. 9 07-12-695
- De kinderen en erven Jan Dielis, aanleggers - contra - Marcelis Jansen, ged.
- De kinderen en erven Jan Dielis, aanleggers - contra - Isbout Philips, ged.
- Jasper Raymaeckers, te Well, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets, 

gedaagde.
- Hendrick Canters, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets, gedaagde.
R 87 fol. 97vo 14-12-1695
- Bernart Hendricx en Marcelis Jansen van den Voort - als wettige momboiren   
  van de weduwe Dirck Goorts - g.g.m. Frenske Hendrick Bernaerts en de onm. 
kinderen m.n. Jenneke, Antoniske, Peerke en Maria.
- Jan Marcelissen - g.m. Goortie Dirck Goorts, dr van voors. Dirck en Frenske.
Zij verkopen aan Marten Andriessen van der Zande: 
- de plaats waar het huis op staat - op 't Sant 3 cops.

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

Verponding: ƒ 0-8-0/jr Koopsom: ƒ 31,-.
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Zij verkopen aan Willem Leenders van Heughten:
- de helft van twee stukjes land - op 't Sant - 
  naast de zijde van Marten Andriessen op 't Sant de helft van 3 l.

1. Marten Andriessen op 't Sant
2. Jan van Zomeren
3. de gemeente
4. de verkopers

Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 17,50.
- de helft van het weiveld - op 't Sant
  de zijde naast Marten van der Zande geheel 8 l.

1. Marten van der Zande
2. Jan van Zomeren

 3-4. de Beeck
Verponding: ƒ 1-6-0/jr Koopsom: ƒ 85,-.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Zomeren:
- de andere helft van de twee stukjes land - op 't Sant
  naast de zijde van de koper de helft van 3 l.

1. de koper
2. Willem van Heughten
3. de gemeente
4. de verkopers

Verponding: ƒ 0-7-0/jr Koopsom: ƒ 17,50.
- de helft van het weiveld - op 't Sant
  de zijde naast Jan van Zomeren geheel 8 l.

1. de koper
2. Willem van Heughten
3. Jan van Zomeren
4. Marten van der Zande

Verponding: ƒ 1-6-0/jr Koopsom: ƒ 87,-.
Zij verkopen aan Willem Slaets:
- land op 't Sant 4╜ l. 

1. Marten van der Zande
2. de verkopers
3. weduwe Matijs de Groot
4. de gemeente

Verponding: ƒ 1-16-0/jr Koopsom: ƒ 87,-.
Zij verkopen aan Bernart Hendricx:
- hooiveld op 't Sant 5 l.

1. Anneke de Groot
2. Marten van der Zande
3. de Beeck
4. de verkopers

Verponding: ƒ -18-0/jr Koopsom: ƒ 168,-.
R 109 fol. 100 14-12-1695
Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven, verklaart dat de verpachtcedulle
tussen hem en Hendrick van den Bleeck - d.d. 26-8-1694 - terzake vn 10 mud 
rogge en twee karren klot enz. enz. - geheel voldaan is over de jaren 1695 
t/m 1698.
R 109 fol. 01vo 26-12-1695
- Walraven Jansen, 36 jaar - en
- Frans Jansen Vrients, 22 jaar, verklaren ter instantie van Cornelis Joosten,
Mr. smit - en zwager van Jan Matijs Coolen - als zijnde g.m. Geertruyt Matijs 
Coolen, zuster van Jan M. Coolen - dat zij heden zijn geweest t.h.v. Matijs 
Walravens - waar o.a. was Jan, zn Jan Jansen van Rut en de voors. Cornelis
Joosten. Welke Cornelis was verhalende en zeggende: "Daer hebben de soldaeten
mijn swager Jan medegenomen. Wel Jan, sone Jansen van Ruth hebde ghij mijn 
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swager, Jan Matijs Colen dienst gegeven ?" 
Op welke vraag en gesproken woorden zij, attestanten, verklaren, gehoord en ge-
zien te hebben - Jan, de zoon van Jan Jansen van Ruth, welke antwoordde: "Neen,
ick en hebbe geenen dienst aan Jan Matijs Colen, Uwen swager gegeven. Want ick
en hebbe noyt selfs dienst gehadt. Hoe soude ick dan een ander dienst connen
geven".
Attestanten "persisteren" nadat hun de verlaring tweemaal is voorgelezen.
R 87 fol. 101 28-12-1695
Everard de Doerne, Heer van Asten, is schuldig aan Peter Geuns, te Maerheese:
- ƒ 1000,- α 5%.
Marge: gelost in 1700.
R 87 fol. 102 30-12-1695
Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Willemken Hendricx, te Eyndhoven,
- ƒ 100,- α 4╜%.
Marge: 2-12-1705 - Marten van de Leensel, als ΘΘn der erven van wijlen Willem-
                   ken Hendricx is mede namens de andere erven voldaan.
R 87 fol. 103vo 31-12-1695
Jan Aert Horckmans is schuldig aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- ƒ 100,- α 5%.
Marge: 24-3-1698 gelost.   
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