
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN.

R 92 fol. 36 05-01-1715
Antony Kanters verkoopt aan Antony Jan Meujen:
- hooiland aan 't Root 2╜ l.

 1-3. de Aa 
2. Jan van Riet
4. den Dijck 

Verponding: 10 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 164,-.
R 92 fol. 36vo 06-01-1715
Hendrick Kanters, te 's Bosch, verkoopt aan Jan van de Cruys, te 
Ommel:
- huis, hof en aangelag - aant Starteyntje, te Ommel 4 l.

 1-3. de straat en Jan van Rest
2. Marcelis Reynders
4. 't Broeck

- land ter plaatse voors. 5  l. 
20 r.

 1-3. de weg
2. Frans Hoefnagels
4. Jan Aerts

- land op de Loo 3  l. 
1 cops.

1. Marcelis Peeters
2. de verkoper en 

      de weduwe Peter Roefs
3. de verkoper
4. de weg

- groes 1╜ l.
1. IJsbout Conincx

 2-3. de gemeente
4. Joost IJsbouts

- de plaats waar de schop op staat - zonder de opstand
 1-3. Jan Aerts
 2-4. de weg

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koops

om: ƒ 600,-.
R 114 fol. 70vo 08-01-1715
Certificaat  voor: Goort Marten  Doensen,  geboren en  wonende te 
Asten, om met

        vijf magere koeien te drijven naar Waalwijck.
        De koeien komen uit een gezond land, waar 

geen besmettelijke                     ziekten onder het rundvee 
heersen.
R 114 fol 71 13-01-1715

  
- Francis Luycas - g.m. Aelleke, dr Frans van de Loverbosch - en
- Jenneke Franssen van de Loverbosch - weduwe Peeter Daendels,
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-  Marten  Jan  Franssen  -  voor  zichzelf  -  en  mede  voor  zijn 
broeders en zusters,
  allen kinderen van Jan Franssen van de Loverbosch,
- Jan Joosten Franssen van de Loverbosch - voor zichzelf - en 
mede voor zijn
  broeders en zusters,
- Aert Willems - g.m. Catarina, dr Bernaert Hendricx - en Heylken 
Franssen van     de Loverbosch - voor zichzelf - en mede voor 
zijn vrouws zusters en broeders,   allen kinderen van Bernaert 
Hendricx - en Heylken Franssen van de Loverbosch,
-  Jan  Stevens  -  g.m.  Mary,  dr  Dirck  Linders  -  en  Catalijn 
Franssen van de Lo-
  verbosch - voor zichzelf - en mede voor zijn vrouws zusters en 
broeder - al-
  len kinderen van Dirck Linders - en Catolijn Franssen van de 
Loverbosch, 
- Lijsken Tielens - weduwe Tielen Franssen van de Loverbosch - 
voor hun kin-
  deren.
  Allen te Asten.
Frans Franssen van de Loverbosch, hun zwager en oom, is te Geffen 
overleden.
Zij weten niet of hij een testament heeft nagelaten.
Er dient echter een opdracht tot begraving gegeven te worden.
Comparanten verklaren de kosten "klogtsgewijse" te zullen dragen.
In  de nalatenschap  zullen zij  dan ook  "klogtsgewijse" rechten 
hebben.
R 114 fol. 73 13-01-1715
Schepenen van Asten hebben verstaan dat Frans Franssen van de 
Loverbosch te 
Geffen zou zijn overleden, deze is geboortig van Asten en heeft 
altijd hier gewoond.
Volgt een overzicht van zijn nagelaten familie - 
zie: R 114 - fol. 71 - 13-1-1715.
"Versoeckende  derhalven  aan  allen  en  ider,  soo  hoge  als  lage 
gerichten de 
persoonen in dese gemelt voor de vrinden van de voors. Frans 
Franssen van de
Loverbosch te erkennen.
R 114 fol 74 13-01-1715
De nagelaten familie van Frans Franssen van de Loverbosch, allen 
te Asten, ver-
klaren samen en ieder in het bijzonder, als erfgenamen van Frans 
Franssen van 
de Loverbosch, om procuratie te geven aan:
- Marten Janssen van de Loverbosch,
- Frans Luycas,
- Peeter Martens - en
- Jan Joosten - om te gaan naar Geffen en daar Frans Franssen van 
de Loverbosch
te begraven, zijn schulden te betalen, en zijn paard, kar, geld 
en goed op te 
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halen en terug te brengen.
R 13 fol. 117 16-01-1715
- Jacomyn Cocx - weduwe Herman van Weerden, aanlegger - contra - 
Philips Dircx
  van  Heusden  en  Jan  Dircx,  als  erven  van  Dirck  Flipse, 
gedaagden.      
 
R 114 fol. 75 16-01-1715 1/2
- Hendrick Tho poel, president - en
- Philips van Heusden, oud president, verklaren ter instantie van 
Lijske Wil-
lems  en  Mattijs  Willems,  haar  zoon,  gedaagd  te  zijn  om  te 
getuigen inzake van
het verschil, gerezen tussen:
- Mattijs Willems - en Willem Geven en Hendrina, zijn vrouw, 
"nopende de socie-
tijt ende compagnie die sij onder malcanderen gehad hebben over 
het samen varen 
ende coophandelinge int leger der gealieerdens".
Comparanten verklaren, dat zij weten dat de geassocieerden in het 
leger hebben gevaren, ook weten zij dat hun handelingen "sijn 
gerekent en geliquideert ge-
weest" zonder echter te weten "of er eenige reserveren geschiet 
of wederhouden 
te sijn geweest".
Maar integendeel wel te weten dat aan de requiranten in deze 
"eenige guldens 
sijn toegerekent" (hoeveel weten zij niet meer precies).
Zij hebben als schepenen over deze "regtsvervolginge" gezeten - 
welke gedaan werd op de opkamer in de herberg van Jan van Riet.
Door  bemiddeling  van  Jan  van  Riet  is  over  de  rekening 
"geaccomodeert" geworden.
R 33 - 52 04-02-1715 2/2
Willem Geven - g.m. Hendrina, aanlegger.
- contra
Lijske Willems en haar zoon, Matthijs Willems, gedaagden.
Aanleggers en gedaagden hebben samen gehad - "een societijt ende 
companie over
het samen varen ende coophandelinge int leger der gealieerdens".
Er wordt een accoord bereikt betreffende de liquidatie.
(Is ingeschreven in het protocol d.d. 16-1-1715).
Ook: R 13 - fol. 44 - 10-1-1714.  
R 114 fol 76 18-01-1715
- Jan Aelbert Loomans,
- Hendrick Aelbert Loomans,
- Philips Hendricx - g.m. Maria Aelbert Loomans - en
- Margriet Aelbert Loomans.
Allen  kinderen  van  Aelbert  Loomans  -  en  Goortje  Jan  Hendrick 
Ceelen.
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Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jan Aelbert Loomans
- het huis en de tegenover gelegen hof - aan den Hemel - in het 
Dorp 4 r.
  de put samen te gebruiken.

1. Jan Verbeek
            2-3-4. de straat

  Met zoveel plaats rond het huis om een leer te zetten om te 
kunnen dekken.
-  de  helft,  naast  Jan  Lomans,  van  -  de  Michielsdries

geheel 3 l.
1. Philips van den Warsenberg
2. Antonis Peeters e.a. 

- land - ten einde aan - naast de Michielsdries 3 l.
- het Vordeldonckxvelt - 
                       met Joostje Kempe 2╜ l.

1. kn Antonis Laureynssen
     

2. Aert van Melis
- de helft, naast de Stegen, van - het Roerenkempke 30 r.

1. Philips van den Warsenbergh
2. Hendrick Cornelis

- de helft van de groote Weert
2╜ l.

1. Antonis Franssen
2. de groote Aa

- de helft, naast de Stegen, van - de Sijkensacker 1╜ l.
1. Philips Timmermans
2. Philips van den Warsenbergh

- de helft, naast het Dorp, van - de Joost Colenacker 4 l.
1. Peeter Andriessen
2. Philips van den Warsenbergh

- den hof int Linder
1. Philips van den Warsenbergh
2. Peeter van Someren

- het Weyvelt 3 
cops.

1. Jan Overhof
2. Aart Goorts

Belast met: 1 vat rogge en 4 penningen/jr. aan de Kerk van Asten, 
met meer

  andere.
- 2╜ stuiver/jr. met meer andere.
- 3 gl. 8 penningen/jr. met meer andere.
- 2 hoenders/jr. α ƒ 0-6-12/stuk, met meer andere.
- ƒ 1-10-12/jr aan den Armen van Asten.
- 1 vat 2 kannen rogge/jr. (ƒ 1-3-6/jr.) aan Aldesee, 

te Helmont.
      - ƒ 5-05-0/jr. aan het Clooster van Ommel.

- ƒ 1-19-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
2e lot: Hendrick Aelbert Loomans
- ƒ 200,-.
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3e lot: Philips Hendricx 
- ƒ 200,-.
4e lot: Margriet Aelbert Loomans
- ƒ 200,-.
R 107b. fol. 23vo 19-01-1715
- Francis Marcelis Slaats, te Vlierden,
- Wilbort Marcelis Slaats,
- Peeter Marcelis Slaats,
- Cornelis van de Kerckhof - g.m. Jenneke Marcelis Slaats,
- Jacob Tomas - Heylken Marcelis Slaats.
Allen kinderen van Marcelis Aarts Slaats (allen te Vlierden ??).
Zij verkopen aan Jan Antonis Smits, mede wonende te Vlierden:
- beemd in de Bunders 3 l.

1. Willem Reynder Manders
2. Leendert Jan Goort Raymakers
3. de Aa  

Schepenen Helmont.
Koopsom: ƒ 29,50.

Geregistreerd Asten - 21-6-1717.
R 114 fol 80 04-02-1715
Paspoort voor: Jan Doense, borgemeester.
R 162 11-02-1715
Taxatie van de onroerende goederen van Johan Baron van Leeffdael, 
Heer van
Deurne en Liessel - begraven, 26-12-1714.
De taxatie is gedaan o.v.v. Gerard Baron van Leeffdael, Heer van 
Deurne en
Liessel.

W
aarde
- hei/groes de Leysdonck off Bottelsvelt 40 l. ƒ 
350,-

1 de Aa 
2. Schenarts

R 162 11-02-1715
Taxatie van de onroerende goederen van Perijn Willem Senders - 6-
1-1715, begra-
ven, te Zeelst. 
Zij bezit een aandeel in een obligatie van - ƒ 500,- t.l.v. het 
Corpus van As-
ten en t.b.v. Willem Zenders, te Zeelst.
Haar aandeel is ƒ 266-13-6.
R 114 fol. 81 13-02-1715
Philips van Heusden verklaart Johan Michael de Haes, secretaris, 
te Nederweert,
te erkennen, voor een man van eer, staande ter goeder naam en 
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faam.
Mocht  hij  in  dronkenschap  of  haastigheid,  enige  "injurieuse" 
woorden (hetgeen 
hij niet weet) gesproken hebben, in een verklaring voor schepenen 
van Someren
gepasseert, dan doet hem dat leed. 
Comparant  verklaart  verder  en  neemt  aan  te  betalen  -  de 
salarissen en verschot-
ten van de advocaten Idelet en Colen en de aanlegger daarvan te 
indemneren.
Hij  zal  ook  betalen  de  jura  van  de  drossard,  schepenen  en 
secretaris van Asten,
alsmede die van Someren.
Hij zal bovendien betalen aan den Armen - acht ducatons - waarvan 
er vier zul-
len staan ter dispositie van de Haes - en de andere vier ter 
dispositie van ad-
vocaat Swinckels en Symon IJsbouts, schepen.
De comparant neemt ook aan te betalen de verteringen die tijdens 
het accorderen 
in deze zaak zijn gemaakt.
Peter Guns die e.e.a. waar neemt voor de Haes gaat accoord met 
deze overeen-
komst. 
R 114 fol. 82 16-02-1715
Dirck de Louw, in leven coopman, te Eyndhoven, heeft, op 18 jan. 
1714, aan Mar-
tinus Janssen Paulus, voor schepenen van Asten, verkocht:
- 1/5e deel van een clamptiende, te Asten.
En heeft de Louw, bij acte, op d.d. voors., alnog toegezegd aan 
de koper tot 
voldoening van de koopsom, - ƒ 840,-, niet te constringeren - voor 
en al eer,
ter verzekering van de koper, goede borgen tot garandering van de 
koop gesteld
zouden zijn.     
De  koper  heeft  echter  met  de  gestelde  borgen  geen  genoegen 
genomen.
Omdat  de  "vercoopersse"  niet  langer  van  haar  koopgelden 
"gefrusteert" zal blij-
ven heeft zij, Juffr. de Louw aan Martinus Jansse geassigneert, 
in mindering 
van de -  ƒ 840,- te betalen aan de weduwe Hendrick de Boer, te 
Eyndhoven,
- ƒ 400,-, die zij, Juffr. de Louw, volgens schepenbrieven - d.d. 
13-6-1711 
schuldig is.
Er rest op de koopsom dan nog - ƒ 440,-.
En  opdat  de  koper,  tot  zijn  eigen  securiteit,  de  koopgelden 
betaald heeft, 
heeft zij, Juffr. de Louw, aan hem, koper, toegestaan dat de 
overschietende 
gelden aan haar crediteuren, zover die enige pretentie ten hare 
lasten zijn 
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hebbende, zouden worden betaald.
Nu compareerde voor drost en schepenen: 
- Willem van den Hurck, notaris en procureur, te Eyndhoven, welke 
namens zijn
  zoon:
- Willem Hendrick van den Hurck, coopman, te Rotterdam, heeft 
ontvangen van 
Martinus Janssen Paulus, in mindering van de koopsom - ƒ 126,- die 
Willem H. 
van den Hurck, volgens schepenvonnis, Eyndhoven, d.d. 15-9-1714, 
van Juffr de
Louw te ontvangen heeft. 
Wegens onkosten in die zaak heeft hij nog ontvangen van Martinus 
Jan Paulus
-  ƒ 21,-.  En  wegens  geleverde  brandewijn  en  jenever,  door 
comparants vrouw ge-
daan, - ƒ 23,20 - in toto - ƒ 170,20.
En  omdat  de  koper,  Martinus  Jan  Paulus,  deze  betalingen  niet 
alleen met consent
en order van Juffr,. de Louw, hier present, heeft gedaan doch ook 
tot meerdere
verzekering van zichzelf, zo heeft Willem van den Hurck beloofd - 
hem na d.d.
terzake van deze - ƒ 170,20, tegenover degenen die meer rechten op 
dit bedrag 
menen te hebben, kost- en schadeloos te houden.
Ook compareerde Otto van den Boer, zoon van wijlen Hendrick van 
den Boer, mede
namens zijn moeder, welke verklaart van de voors. koopsom, uit 
handen van Mar-
tinus Jan Paulus - ƒ 90,-, wegens 3 jaar en 9 maanden intrest van 
de voors. 
- ƒ 400,-.
Ook hij zal, mede namens zijn moeder, van deze - ƒ 90,-, Martinus 
J. Paulus     
t.o.v. andere schuldeisers kost- en schadeloos houden.
Compareerde:
Francis  van de  Loverbosch, herbergier,  welke van  Martinus Jan 
Paulus, in op-
dracht van Juffr. Dirck de Louw, -  ƒ 20,80 heeft ontvangen - 
wegens verterin-
gen,  op  verschillende  tijden  ten  zijne  huize  gedaan  door  de 
voorn. weduwe.     
Compareerde:
Tony Tony Franssen welke -  ƒ 24,50 heeft ontvangen, als voor, 
wegens aan Dirck
de Louw gleverde "toeback".
R 114 fol. 85 16-02-1715
Paspoort voor: Peter Janssen Loomans, om zijn "coopmanschappe" in 
het buiten-
               land te kunnen drijven.
R 114 fol. 86ev. 18-02-1715
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Paspoort voor: Wouter Hoefnagels om zijn "coopmanschap" in het 
buitenland  te kunnen drijven. 
Henrick Hendricx - om zijn "coopmanschap" in het buitenland te 
kunnen drijven.  Philips Hendricx - om zijn "coopmanschap" in het 
buitenland te kunnen drijven.
R 114 fol. 88 28-02-1715
Paspoort voor: Peeter Jan Paulus - om zij "coopmanschappe" in het 
buitenland

     te kunnen drijven.
R 114 fol 89 02-03-1715
Antony Joosten Coopman, geboren en wonende te Asten, "welcke ons 
te kennen 
heeft  gegeven  dat  hij  tot  het  becomen  van  sijn  lichaems 
onderhout, alhier als 
elders,  eenige coopmanschap  van  hoenderen,  enden en  genten is 
dirigerende en 
ofschoon deselve een seer geringhe coophandel is, dat hij echter 
des onaenge-
sien in lantschappen is aengehouden geworden".  
Hij verzoekt om een attestatie.
Deze wordt hem "om zijn armoede" pro deo verstrekt.
En verzocht wordt hem te laten passeren en repasseren "sonder aen 
hem, off sijne geringhe bijhebbende goederen schade te doen, maer 
integendeel hulp en bijstant
te bewijsen".      
R 114 fol. 90 06-03-1715
Paspoort  voor: Frans  Marten  Doensen  en  zijn  zoon,  Jan  Frans 
Doensen - om hun
               "coopmanschappe" in het buitenland te kunnen 
drijven. 
R 114 fol. 90vo 09-03-1715
Goort Marten Doensen, geboren en wonende te Asten, wil met elf 
magere koeien 
naar Waalwijck drijven.
Wij verklaren dat onze streek vrij is van besmettelijke ziekten 
onder het rund-
vee.
R 114 fol. 91ev. 11-03-1715
Paspoorten voor: Francis Aert Vrients - om zijn "coopmanschappe" 
in het buiten-
                 te kunnen drijven.

       Tijs Dircx - om zijn "coopmanschappe" in het 
buitenland te 

       kunnen drijven.
       Jan Janssen en Francis Antonis - om hun 

"coopmanschappe" in
       het buitenland te kunnen drijven.
       Jan Joosten en zijn knecht of knechts - om hen 
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met hun 
                 "negotie" te laten passeren en repasseren.

       Jan Janssen Verasdonck, wonende te Asten.
       Willem Geven van Weert.
       Tony Janssen en Hendrick Rijniers.

R 114 fol. 94vo 13-03-1715
Paspoort voor: Joost Antonis van Weert en Hendrick, zijn zoon.
R 114 fol. 95vo 14-03-1715
Paspoort voor: Jan Marten Doenssen, om zijn grote armoede hebben 
wij deze at-
               testatie pro deo aan hem verstrekt.
R 92 fol. 38 15-03-1715
De  regeerders  van  Asten  zijn  schuldig  aan  Rogier  Wijnants, 
koopman, te Eynho-
ven - ƒ 500,- α 3╜%.
Marge: 29-4-1765 - gelost aan Gerard Arnoldus Raassens.
De lening wordt gebruikt om:
- ƒ 250,- af te lossen aan Wilbort Janssen - d.d. 29-5-1677 en 
-  ƒ 250,- aan Elske - weduwe Jan Wilborts en haar kinderen en 
Hendrick Vervor-
  deldonck, kinderen van Wilbort Jansen - d.d. 30-7-1681.
R 92 fol. 40 15-03-1715
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Rogier Wijnants, te 
Eyndhoven:
- ƒ 500,- α 3╜.
De lening wordt gebruikt om af te lossen:
- ƒ 100,- α 5% - d.d. 22-1-1669 - aan Wilbort Janssen,
- ƒ 150,-      - d.d. 29-5-1677 - aan wilbort Janssen,
- ƒ 150,-      - d.d. 30-7-1681 - aan Elske - weduwe Jan Wilborts 
en haar                                          kinderen en 
Hendrick Vervorreldonck.
Marge: 29-4-1765 gelost aan Gerard Arnoldus Raessens.
R 114 fol. 96 16-03-1715
Paspoort voor: Lamert Franssen en Dries Janssen.
R 114 fol 96vo 18-03-1715
Paspoort  voor: Aert  van  de  Kerckhoff,  om  zijn  grote  armoede 
hebben wij deze
               attestatie pro deo aan hem gegeven.
R 114 fol. 97 18-03-1715
Attestatie  voor  Dirck  Schippers,  coopman  van  magere  beesten, 
wonende te Oers,
dat zijn 52 beesten: 
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- 48 "soo roode als blaer en de rest swart", welke hij hier in de 
heerlijkheid
als in de omgeving gekocht heeft - komen uit een gezond land.
Wij hebben, "soo hier als in eenige deser omliggende plaetsen van 
geen besmet-
telijcke siecktens gehoort".
De beesten worden naar Waelwijck gebracht.      
R 114 fol. 97vo 18-03-1715
Catarina Marcelis, geboren te Asten - g.m. Leonard Mattijssen, 
geboren te 
Lommel, wil te Oirs gaan wonen.
Wij staan borg voor een bedrag van - ƒ 150,- voor Catarina - en de 
helft van 
haar te verwekken kinderen.
R 114 fol. 98 18-03-1715
Paspoort  voor: Arnoldus  Molendijcx  en  Freyns  Hendricx,  als 
knechten van Anneke
               van Aelst, te Ommel.
               Om t.b.v. hun werkgeefster, hun werk te kunnen 
verrichten.
R 92 fol. 42 01-04-1715
Claas Teunis Verhees verkoopt aan Frans Huybers:
- land int Dorp 2 l.

1. Aart de Smit      
 2-4. de koper

3. de weg
Verponding: 12 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 100,-.
R 114 fol. 98vo 01-04-1715
Jan van Buul, te Tilborg, coopman van magere beesten, wil met 40, 
hier gekochte
beesten, naar Waelwijck drijven.
Wij verklaren dat de beesten uit een gezond land komen waar geen 
besmettelijke 
ziekten onder het rundvee heersen.
R 114 fol. 99 01-04-1715
Jacobus Vissers, te Vessum, coopman van magere beesten, wil met 
25, hier ge-
kochte beesten naar Waelwijck drijven.
Wij verklaren - zie vorige akte.
R 114 fol. 100 01-04-1715
Frans  Marten  Doensen,  coopman  van  koeyen,  wil  met  25,  hier 
gekochte beesten
naar Waelwijck drijven.
Wij verklaren - zie fol. 98vo - 1-4-1715.
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R 114 fol. 100vo 22-04-1715
Jan Marten Doensen, coopman, wil met 40, hier gekochte magere 
koeien naar
Waelwijck of elders drijven.
Wij verklaren dat de beesten uit een gezond land komen, waar geen 
besmettelijke 
ziekten onder het rundvee heersen.
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R 114 fol. 101 22-04-1715
Jan van Buul, te Tilborg, coopman van magere beesten, wil met 40, 
hier gekochte
beesten, naar Waelwijck drijven.
Wij verklaren - zie vorige akte.
R 114 fol. 101vo 22-04-1715
Jacobus Vissers, te Vessum, wil met 40, hier gekochte beesten, 
naar Waelwijck
drijven.
Wij verklaren - zie fol. 100vo - 22-4-1715.
R 114 fol. 102 22-04-1715
Goort Marten Doensen, coopman van magere beesten, wil met 25, 
hier gekochte 
beesten, naar Waelwijck drijven.
Wij verklaren - zie fol. 100vo - 22-4-1715.
R 114 fol 102vo 25-04-1715
Arnoldus Bakermans, om hem, door allen die dit lezen, voor een 
eerlijk persoon
te houden.
R 114 fol. 103 26-04-1715
Martinus  Philipsen,  geboren  te  Asten,  wil  met  zijn  vrouw  te 
Geldrop gaan wonen.
Wij staan voor - ƒ 150,- borg voor hem - en de helft van zijn te 
verwekken 
kinderen.
R 33 - 52 29-04-1715
Pieter de Cort, drossard, aanlegger.
- contra
Jacob de Lauwere - alias Hans Jacob - gevangene.
o.m.
 1. Gevangene is geboortig van BOUCHAIN en zijn doopnaam Jacob de 
Lauwere, zijn     vader heette Hans Jacob. Hijzelf is ook bekend 
geraakt als Hans Jacob.
 3. Gevangene is in het leger van de Coninck van Spangien geweest 
en daaruit
    gedeserteerd.
    Hij heeft ook dienst gedaan onder de Coninck van Vranckrijck.
 4. Hij heeft te Spiers een wachtmeester "de cop opgesabelt en 
alsdoen met vol-
    montering gedeserteerd".
 6. Te Rijssel, of daaromtrent, heeft hij een "duwel" met iemand 
aangegaan 
    waarbij de tegenpartij zodanig is gewond geraakt, dat hij 
daaraan is over-
    leden.
 7.  Gevangene,  ziende,  dat  door  twee  doodslagen  en  twee 



deserties, alles fout
    ging heeft het habijt van een heremiet, zonder daarvoor 
toestemming te heb-
    ben, aangetrokken en 't haar van 't hoofd geschoren.   

 8. Zo heeft hij, ongeveer 18 of 19 jaar door het land gelopen, zowel hier als
    in andere landen. En heeft zich bezig gehouden met het afpersen van geld en 
    koren.
12. In 1697 tot febr. 1698 heeft hij "een knegt off sackendrager" gehad, m.n. 
    Dirck Adriaensen, geboren te Loemel, wonende te Achelen en "ketelbuter"
    van beroep.
    In die tijd hebben zij samen gelopen "agter Sittert, in lant van Heyden, 
ontrent Aken, 't ampt Monfort, Spaens Gelderlandt en Kaldenkercken", al
    afpersende. Waarvan gevangene zegt dat hij menigmaal 200 rijksdaalders bij



    zich had.
14. Dit geld werd voornamelijk omgezet in "jenever en brandewijn".
15. Menigmaal zijn zij in herbergen geweest, het laatst op St. Thomasdag 1697,
    te Assenraey, bij Fedder Hensken en te Dalheym, in 't leyenhuis van Willem
    N.....
17. Int Munsterland heeft gevangene een tijd geleefd, als man en vrouw, buiten
    huwelijk met Margriet, weduwe van een wachtmeester. Hij zou toen naar Ber-
    lijn of Pruissen gaan.
18. Met die Margriet, maar ook met andere vrouwen, heeft hij een ergerlijk le-
    ven geleefd.
21. Gevangene is, op 22 febr. 1712, te Brussel door de straten geleidt in ha-
    bijt en kaal geschoren, met een papier op de borst, waarop in grote let-
    ters stond LE FAUX HEREMITE.
22. Hij heeft ook Loy Castermans, te Bilsen, gedwongen om met hem brandewijn
    te drinken in Vletingen, bij Mastrigt gelegen.
24. Enz. enz. - Volgen nog een aantal namen van personen uit de buurt van 
Maastricht, inbraak in twee kerken te Bilsen.           
R 92 fol. 43 02-05-1715
Francis Ente, te Kasteren - g.m. Hendrina Vissers verkoopt aan Fr. Willem 
Bocx, te Lierop:
- 1/5e deel van een schepenobligatie van - ƒ 1000,- - d.d. 12-10-1663 - Asten -
  t.b.v. Jan Antonis Bocx, schoolmeester, te Leende.
R 114 fol. 103vo 02-05-1715
Schepenen van Asten verklaren te zijn geweest t.h.v. Isaac Sauve - "alwaar was
liggende, gequest, Marcus Sauvee, vorster, dewelken hadde een seer groote won-
de in sijn linkersijde, boven de heupe".
Deze wonde is op d.d. door Johan van den Grootenacker, med. dr. en Daniel Sau-
vee, currurgin, verbonden.
De wonde schijnt niet zonder gevaar te zijn.
Hij heeft verklaard - dat hij gisteravond, 1 mei, tussen 9 en 10 uur, uit het
Dorp naar het kasteel wilde gaan, om de gevangene, aldaar, te bewaren.
Samen met de hovenier van het kasteel, gekomen zijnde bij het huis van de we-
duwe Cornelis Hendricx zag hij iemand staan, waarvan hij meende, dat die hem
wilde passeren. Op het moment van passeren voelde hij, vorster, "een steeck in
sijn slincke seyde, boven de heup, met een mes becoomen te hebben".
De dader "dat mes willende uyttrecken is daarop ter aarde gevallen".
Waarop hij vorster, meende dat deze hem andermaal wilde "quetsen". Zoals, ons
schepenen, ook gebleken is aan een snee over de rok, doch niet daar doorheen 
gaande.
Hij, vorster, heeft zich "in defensie willen stellen, doch aanstons, door het 
sterck bloeyen, sig buyten staat bevonden eenige defensie te connen doen".
Hij heeft zich op alle denkbare wijzen, om de aanslag op zijn persoon te 
"eschappeeren geretireert" - eerst tot het huis van Francis van de Loverbosch,
zich daar niet te "secuur" bevindende "geretireert"op de Kerckhoff, alwaar door 
Joost Mattijs Somers, wiens stem en persoon hij zeer wel kent, geroepen is ge-
worden: "Marcus" zonder hierop te antwoorden.
Verklarende hij, vorster, "niemant anders dan de voors. Joost Tijsse gesien
of gehoort te hebben en door denselven gwont sijn geworden".
Hij heeft met niemand in deze dagen kwestie gehad.
R 92 fol 43vo 06-05-1715
Aert Jansen van Ruth, te Nederweert, verkoopt aan de weduwe Teunis van Ruth
zijn ╝e kindsdeel in de erfenis van wijlen Jan Andries van Ruth t.w.:



- een erfcijns van - ƒ 40,-/jr. - verschijnende op "Ommel Weyngedagh" in au-
  gustus, t.l.v. de weduwe Jan Jansse Verrijt - d.d. 8-9-1655. 
R 114 fol. 105vo 06-05-1715
Martinus en Jan Janssen Paulus hebben aan Jacobus Vissers, te Vessem, coopman
van magere beesten, verkocht:
- 72 beesten.
Zij verklaren dat al deze beesten gekocht zijn uit "gesonde stallen".
De koper wil de beesten naar Waelwijck drijven.
R 114 fol. 106 06-05-1715
Paspoort voor: Jan Jansse van Rut, ingezetene alhier, wiens ouders en voorou-
               ders ook hier hebben gewoond.
               Requirant wil vertrekken naar Brabant "tot verrigtinge sijnder 
               affairens".
R 114 fol. 106vo 06-05-1715
Mattijs Dircx wil met 20 magere beesten, waaronder vijf ossen, vertrekken naar
's Bosch en verder Holland in.
Hij verzoekt een paspoort.
De beesten zijn alle "roey, swart en grumelhairig".
R 33 - 52 07-05-1715
Wolphangus Idelet, procureur, aanlegger.
- contra 
Frans van Ruth, gedaagde.
o.m.    
Aanlegger heeft gedaagde bijgestaan in diens zaak, als gedaagde, tegen Jan van
Ruth, aanlegger.
Zijn salaris heeft bedragen - ƒ 24,50 en is tot nog toe niet te bekomen ge-
weest.
Ook: R 13 - fol. 132 - 13-5-1715.
R 27 fol. 54 13-05-1715
Johan Draak, secretaris, aanlegger.
- contra 
Frans van Bussel, gedaagde.
Betreft: Voldoening van schrijfkosten, salaris en "verschotten" gedaan t.b.v.
         gedaagde.
         Zie rol 26-1-1715.
R 114 fol. 107 17-05-1715
Schepenen van Asten verklaren, dat op d.d. ingevolge "seeckere sententie" van
schepenen alhier, d.d. 15 mei 1715, "eenen lantloper en dieff, genaemt Jacob
de Lauwe, in de wandelingh genaemt Hans Jacobs - met de coorden gestraft sul-
lende werden".
"Tot assistentie van onsen drossard (die sonder roem gesproocken niet alleen 



in dese, maer in alle ondeugentheden te straffen alle devoiren en vigilantie
is gebruyckende) waren geciteert uyt ider huys een man en den rinck tot het 
volbrengen van voors. executie gesloten wesende door de ingesetenen en de exe-
cutie volbragt sijnde. Soo versogte den drossard als slaende eerst de hant aan
de leer van de galg, dat de ingesetenen aldaer present (vermits die leer, hem
drossard, te swaer was) hem gelieffde te assisteren, maer in tegendeel niette-
genstaende dat menighvuldige ingesetenen aldaer present en den drost, de hant
aen de leer geslagen hebbende, hem niemant der ingesetenen heeft willen helpen.
Waerop den drost, met goetvinden van ons, schepenen, aen de rotmeesters aen-
seyde, dat sij, rotmeesters, uyt ider rodt tot sijns, drossards, assistentie
twee man souden hebben te commanderen. En dat aen de rotmeesters, door den on-
dervorster, Jacob Baessen, aengesegt sijnde, verclaren wij, dat des onaenge-
sien niemant ter assistentie van drossardt is gecomen en hij, drossardt, aen    
Peeter Doenssen, inwoonder alhier, en rotmeester van 't Wolffberghsrodt ge-
vraegt hebbende wie hij, rotmeester, gecommandeert hadde tot tgeene voors. di-
to rotmeester geseyt hadde - dat hij onder andere daertoe gecommandeert hadde
Francis Tonis, ingesetenen van Asten en gehoorende onder 't rodt van de 
Wolffsbergh (gelijck hij rotmr. ten passere deser alnogh bekent tot tgeen 
voors. Francis Tonis o.m. gecommandeert te hebben) - hij drossard denselve
Francis Tonis niet alleen iterative reysen om assistentie te doenen en de handt 
te leenen minnelijck heeft vermaent, maer dat niet willende helpen heeft de 
voors. drossard, vermits hij daertoe onwilligh was en bleef, geprotesteert, 
door welcke weygeringe alle en een ider voet en fondament gegeven is geworden 
gelijck oock is geschiet, dat de voors. drossard de leer niet conde van de galg 
becomen. En den drossard verlegen gelaten, sulcx dat wij, schepenen, siende de
goede vrijantie van den drossard die den eersten is geweest die de handt aen 
de leer hadde gevlooden en van de ingesetenen geen hulp bewesen weerdende heb-
ben wij, schepenen, tot het affnemen en opde kar leggen van de leer aen densel-
ven drossardt onse assistentie bewesen. En want de selven drossardt vantgeen 
voors. versogte onse attestatie hebben wij deselve aen sijn Ed. niet connen off
willem weygeren maer om desselfs vigilantie en goede directie ten dienste vant
gemeen geerne medegedeelt om hem daervan in andere voorvallen te bedienen, soo
te rede opdat de justitie niet magh comen te verslappen en den drossard, al-
hier, die sonder hulp van de ingesetenen geen regt of justitie can doen flore-
ren".

w.g. Hend. Tho poell, pr. schepen,
     Jan Hickspoors, schepen,
     Symon Isbouts, schepen,
     Frans van Weert, schepen.   

      
R 114 fol. 109 07-06-1715
Antonis Jansse Verhindert - g.m. Jenneke Hendricx van Helmont, beiden geboren
te Asten, willen te Someren gaan/blijven wonen.
Wij staan borg voor hen.
R 114 fol. 110 13-06-1715
Certificaat voor: Joost Joost Doensen, om hem voor een eerlijk persoon te er-
                  kennen.



R 92 fol. 44vo 13-06-1715
- Nicolaes van der Linden - weduwenaar van Margareta Idelet,
- Glaude Smits, te Kessel,
- Jan Smits,
- Hendrina en Catharina, drs. Nicolaes van der Linden - en Margareta Idelet,
- Joannes van der Linden,    
- Alegonda Smits en Elisabeth van der Linden, halve zusters, te Dusseldorp, na-
  mens hen Arnoldus Swinkels,
Zij "doneren", zonder kosten, aan het Huis van Asten en de gemeente:
- land in het Dorp, waarop een huis t.b.v. 

de gemeente zal worden gebouwd.
1. de straat

 2-3. de overblijvende grond van voorn. erfgn.
4. het voorn. land aan de zijde van 
   Jan Janssen Paulus

Taxatiewaarde:  ƒ 
50,-
R 162 13-06-1715
Taxatie van de onroerende van Huybert Aerts, begraven .......1715, alhier.
De taxatie is gedaan o.v.v. Jan Aerts, alhier.

de helft in
Waarde

- een vervallen huis en aangelag - in het Bergslant 2 l. ƒ 60,-
1. Jan van Riet    

            2-3-4. de straat
- land aan den Molenberg  4 l. ƒ  9,-

1. Hedrick Hoefnagels
- land aan den Molenberg 3 l. ƒ  9,-

1. Dirck Tijssen
2. Wilbert Everts

- land ontrent Ostaden 3  l.
ƒ   12,-  

                                                              ƒ 91,-
- land den Bergh, achter het Berghslant -
  ontrent Ostaden Nihil

          1-2-3-4. de gemeente
- een dries ontrent Ostaden 1╜ l. ƒ 38,-

1. Jan Paulus Canters
2. Dirck Lamberts  

- groes ontrent Brassel 3  l.
ƒ 48,-

1. Corn. Manders
2. weduwe Jan Paulus

- groes/land achter Ostaden 2 l. ƒ   35,-  

  
ƒ 121,- 

Somma:    ƒ 212,-
De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 150,- aan Huybert Abrahams - volgens schepenbrief 
  de helft is  ƒ 
75,- 



ƒ 
137,-
- ƒ 250,- aan Hermen Jentens, te Leende - volgens sche-
  penbrief - de helft is ƒ   125,-  

ƒ 
12,-
De 20e penning is ƒ 0,60.
R 92 fol. 46vo 29-06-1715
Francis Conincx, te Ommel, verkoopt aan Cornelis Manders, molenaar:
- groes aan 't Ommelsbroeck 3 l.

1. Arnoldus Conincx
2. de verkoper
3. 't Broeck
4. de voetpad

Verponding: ƒ 1-4-0/jr. Koopsom: ƒ 80,-.
R 33 - 52 25-06-1715 1/2
Vorster in Asten, zult ter instantie van Peeter op den Bergh, te Wessem, "da-
gen" Anthoni Canters en Goderfridus Raymaeckers, op de eerste "genechtdagh"
voor schepenen van Asten - d.d. 1-7-715.
Naschrift: Gedaan aan Mathijs, zn Anthonis Canters en aan de vrouw van Godefri-
           dus Raymakers. 
R 13 fol. 139 01-07-1715 2/2
- Peeter op den Berg, te Wessem, aanlegger - contra - Antony Kanters en Gode-
  fridus Raymakers, gedaagden.
  fol. 140 - Aanlegger deponeert een acte obligatoir van 50 patacons, gedurende 
vier weken, terzake van de procesgang.
R 33 - 52 26-06-1715 Ook: R 13 - fol. 139 - 1-7-1715.
Antonet - weduwe Peter Roefs "daagt" Margriet Martens - weduwe Jan Paulus.
R 13 fol. 136 01-07-1715
- Vreyns Janssen, aanlegger - contra - Willem Keeris Vervoort, gedaagde.
  Aanlegger heeft ca. ΘΘn jaar geleden aan gedaagde een partij run verkocht 
  voor - ƒ 20 en twee paar schoenen.
  Hij heeft betaald - ƒ 16,75.
  Er rest dus nog - ƒ 3,25 die hij in "de minne" niet heeft kunnen bekomen.
R 114 fol. 110vo 20-07-1715
Heylke Dircx - weduwe Jan Paulus Cremers wil hetrouwen met Peeter Janssen Hoef-
nagels, jongman.
Zij, geass. met Jan Hendricx en Dirck Lamberts, bloedverwanten.
T.b.v. haar vier onm. kinderen maakt zij een staat en inventaris.

Onroerende goederen.
- huis, hof, dries en aangelag - in het Dorp 2 l.

1. Jan Marten Doensen
2. Jan Liessen

Zoals tegenwoordig bij haar in bewoning.
- land tussen de Weeg 1╜ l.



1. Jan Pollen
2. Marcelis Antonis

- land in de Snijderscamp 1╜ l.
1. Jan Peeters
2. Marcelis Antonis

- land int Linder ╜ l.
1. Stijn - weduwe Teunis Colen
2. Jan Gijsbers



- groes int Linder 2╜ l.
1. Jan van Helmont
2. weduwe Frans Berkers

- groes een Leenvelt
1. weduwe Jan Paulus
2. Goort Loomans

- huis, hof, aangelag, land en groes - te Ostaden
  Nu in huur bij Dielis Freyns Tonis.
- land in den Agtegaal 1╜ l.
  In gebruik bij Hendrick Verdijsseldonck.
De goederen zijn belast met:

- 25 stuiver/jr. cijns, in diverse teksten.
- 42 gl. 10 stuiver aan Marcelis Janssen. 

Wordt alhier gesteld voor memorie - de lasten van de goederen als anderszins
aan vijfjarige laatst afgegane borgemeesters.
 

Roerende goederen 
- een koe, een varken,
- drie bedden, "soo goet en soo quaat als sij bennen"
- drie kisten, vier ketels, twee "schaapkens", vuurgereedschap,
- een weefgetouw, een waspers,
- vijf tinnen schotels, zes tinnen lepels, een tinnen pispot.
R 136 25-7-1715
Jan Peeter Smits en Peeter Baltis, als kerkmeesters te Asten, verkopen de gra-
nen te velde van de goederen gekomen van Gerit Dircx, te Astappen:
- 7 "kopen" voor ƒ 106-7-0.
Opmerking: 1715 moet zijn 1714.
R 92 fol. 47 23-07-1715
Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernarts en Frans, haar zoon, schenken aan de ge-
meente en alle ingezetenen:
- een driehoekig stuk

1. gemeentehuis
2. de gevers
3. de straat

Waarde: ƒ 30,-.
R 33 - 52 09-08-1715 1/19
Pieter de Cort, drossard, aanlegger.
- contra
Willem Grootens, in de Steegen, gevangene.

19-08-1715 2/19
Willem Grootens heeft zich schuldig gemaakt aan dieverije, zo van paarden, 
schapen, geld, spek en anderszins, e.e.a. blijkende uit de bijgevoegde ver-
klaringen.
De drossard verzoekt, om hem vanwege deze infame daden, "te mogen stellen in
strickte gevanckenisse ende bande van ijser om sig van desselfs gedetineer-
dens persoon te versekeren".
De "gebannen vierschaar" stemt toe.  

19-08-1715 3/19
Johan van Riet verklaart dat hij, door een voerman uit Boxtel, wiens naam hij



vergeten is, verzocht is geworden om hem te assisteren en te helpen "tot see-
kere buyl gelts die uyt sijne voermansvalies, liggende in de rosdoeck van de 
kar, staande op de plaats van de herberge, genaempt, "De Blouw Hant", tot Stra-
tum, nu int begin van dese somer daar uytgehaelt was".
Hij deponent "presumeert" dat dit gedaan is door Willem Grootens, deze be-
streedt dat aanvankelijk, doch na "veel wisseling van woorden" bekende deze 
Willem - "Dat hij het gelt uyt de valise hadt getrocken, seggende, dat hij ver-
meende dat het nagels waren".
Hij zou ze weer terug gelegd hebben als er geen "volck" was aangekomen.
Deponent verklaart verder dat hem door Willem Grootens een open zak met geld is 
overhandigd en dat hij deze aan de voerman en zijn vrouw heeft teruggegeven. 

24-08-1715 4/19
Lierop,

Compareerde voor Marten van Dijck en Marten Verberne, schepenen, te Lirop,
Goort Hendrick Hermans, hoevenaar op Doyenbraecken, en Jan van Bussel.
Zij verklaren, dat, op vastenavond 1715, van de eerste deponent - twee schapen
en van de tweede deponent - drie schapen, 's nachts uit hun schaapskooien, 
d.m.v. inbraak, waren gehaald en gestolen.
Zij hebben veel moeiten moeten doen om deze te achterhalen. Drie zijn er terug-
gevonden bij Christiaen van der Heyden, beenhacker, te Gestel bij Eyndhoven.
Deze verklaarde dat hij de schapen van Willem Grotens, uit Asten, had gekocht.

03-09-1715 5/19
Budel,

Compareerde voor Geerit van der Weerden en Anthony Jonckers, schepenen, te 
Budel, Claes Willems, dienstknecht bij Geerit Beeckers en Peeter Goorts, ge-
boren te Budel, geen 19 jaar oud, dienstknecht van Adriaen Gommers.
Zij verklaren, dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Joost Admiraal
toen een zekere Willem, uit de Stegen, in Asten, het voors. paard verkocht aan 
Herbert Erasmus, coopman, te Budel - voor 23 patacons.
De verkoper had als zijn woonplaats opgegeven, Meyel.    
 

07-09-1715 6/19
Extract uit schepenprotocol Eyndhoven.

Corstiaen van der Heyden, slaghter, te Eyndhoven - g.m. Alegonda Peeters van 
Tongeren.
Zij verklaren onder eede, dat, omtrent vastenavond 1715, bij hen, door Willem
Grootens, uit Asten, eens twee en daarna drie schapen, zijn gebracht.
Zij hebben die gekocht en betaald, zonder precies "de somme" onthouden te heb-
ben.

05-10-175 7/19
Gerit Peeters, aan den Dijck, en Paulus Gevers, verklaren beiden, onder eede
dat bij den eerste deponent, in de nacht van 30 april op 1 mei, uit zijn stal
"dieflijck gestolen, weggenomen en ontleyt is geworden een rootbruyn ruynpeert,
out drie jaren, met een blesken voor den kop, wesende den achterste linkervoet
met enig wit, hoog ontrent 15 palm".
Zij deponenten hebben samen dit paard nagegaan tot in Buul. Een inwoner aldaar,
verklaarde dit gekocht te hebben van Willem Grootens, uit Asten, voor 23 rijks-
daalders.
Om alle moeilijkheden te voorkomen heeft de eerste deponent zijn paard daar
gelaten en verkocht aan de stadhouder van Buul, voor 27 rijksdaalders, ofschoon
het veel meer was.



  10-10-1715 8/19
Verhoor voor schepenen van Lierop van:
- Anneke Verdeysseldonck, 60 jaar,
- Francyn - weduwe Jost van Morsel, 50 jaar,
- Dick Josten van Morsel, 24 jaar.
1. Of zij niet present zijn geweest en hebben gezien, dat in 1714, Willem 
   's Groten van Asten, op Morsel is aangekomen, zwaaiende met een zak geld en
   openlijk zeggende dit met contrabande te vervoeren verdient te hebben.
1. Zij weten het waarachtig wel.
2. Of zij niet weten dat Willem 's Grotens voor iederen, daar aanwezig, het 
   gelag betaalde.
2. Zij bevestigen dit.
3. Of "in den Swaen" ten herberge van Marten Verberne, hij geen zakje met geld
   uit zijn broek haalde.
3. Jan Marten Verberne, 24 jaar, verklaart dat dit zo is.

10-10-1715 9/19
Extract uit het doopboeck van Asten 

- 1696 - 7 february.      
Baptisatus Wilhelmus postumus filius leg. Wilhelmi Jacobs en Petronella Jans-
sen.
Susc. Jacobus Francis et Margareta Janssen.

10-10-1715 10/19
Heren schepenen,

Wilt U ter instantie van Willem Schrotens, gevangene, alhier, verhoren:
Jan Hendricx, Frans Jacobs, Tonis Stevens, Hendrick Janssen (van Ruth), Frans 
Cornelis, Frans (Jansen) Keels, Marcelis Tonis (Lomans), Jan Janssen, Frans
Luycas, Jan Peeters, Mattijs Hendricx (Kanters), Peeter Kanters- in die zin:
1. Of zij weten en bevestigen "dat Willem 's Grotens van jongsaf hebt gekent 
   te sijn geweest, mal en in sijn hersenen geraakt soodanig dat bij manque-
   ment van verstant heeft bedreven veele buytensporigheden ende folien, soo
   men alsnu comt te verstaan.
2. "Of in allen sijnen handel en wandel hem niet hebt gekent voor eenen balda-
   digen ende sinnelosen jongman, genoegsaam in alle conversatien sijn misver 
stant voor al de werelt te kennen gegeven hebbende".
3. "Of niet bekent is dat onder andere gecke poetsen, in volle compagnie op den
   leste vastenavont, siende dat eenen hont rapporteerden of wederhaalde hant-
   schoen als anderszins om een stucken broot te winnen, hij insgelijx is ne-
   dergevallen en op handen en voeten gekropen om weder te halen om een stuck 
broot te verdinen als den hont, sulx dat altijt voor eenen simpelen ende 
   herseloosen is bekent geweest".
4. "Of niet gesien en hebt gehoort dat in de voorgaande jare 1714, dat den 
   voors. Willem 's Grotens een sackxken met gelt van Endhoven comende, becomen
   hebbende op den selve dag passerende door Geldrop, op Moorssel als Lierop 
   met  het  selven  heeft  gaan  schudden  door  de  gemeene  straten,  daarmede 
toonende    groote vreugden,  ja, sig vanteerende daar goede koop te sijn 
aangecomen ende 



   dergelijcke sottijsen heeft gepleegt".    
De deponenten verklaren, na voorlezing, Willem Sgrootens van "jongs af" te heb-
ben gekend en altijd is gebleken dat hij "sinneloos" was.
Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

05-11-1715    11/19
Nader verhoor van voornoemde personen:
1. Of zij weten dat Willem Willem Grootens "van jongs af" gebruikt en geemploi-
   eerd is, niet alleen door zijn moeder, maar zelfs door zijn stiefvader, met
   het naar de markt brengen en verkopen van "clot". Dit op meerdere plaatsen
   en meerdere jaren ?
1. De verklaringen lopen uiteen van - niet te weten; wel gehoord; niet gezien,
   als bevestigend.
2. Of zij niet weten, dat hij bij alle gelegenheden, handelde als andere
   jonge lieden. Maar dat hij tot vermaak van het gezelschap allerlei poetsen
   uithaalde ?    
   
2. Als op vraag 1.
3. Of U gezien en gehoord hebt dat Willem Sgrootens in 1714 "een sacxken met
   gelt" van Eindhoven komende, zowel in Geldrop, op Moorsel, als Lierop met
   dir zakje is gaan schudden en grote vreugde tonende ?
3. Wel gehoord, niet gezien, niet te weten.
4. Wat voor "poetsen, die sinneloos sijn" heeft Willem Grotens ooit in Uw te-
   genwoordigheid uitgehaald en waar ?    
4. Weten van geen "poetsen", alleen dat hij op vastenavond met gekke kleren 
   heeft gelopen.
Opmerking: Peter Kanters geeft op al de vier, hem gestelde vragen als antwoord:
           Het niet gezien te hebben "doch van hooren zeggen" te weten.

2-10-1715 12/19
Verhoor voor schepenen van Geldrop van:  
- Magriet de Staeck, 44 jaar,
- Jan Croonen, 24 jaar,
- Marike - weduwe Wouter Dams, 37 jaar.
1. Of zij niet weten dat in 1714, Willem 's Grooten van Asten in de herberg van 
van  Michiel  de  Staeck  is  binnengekomen  als  een  "sinneloose"  zwierende  en 
draaiende met een "saxken" geld ?
1. Dit is zo.   
2. Of Jan Croonen, met een mestkar, voorbij die herberg varende niet is geroe-
   pen om te komen drinken. Hij antwoordde, geen geld te hebben. Waarop Willem  
   riep: "Comt maer in, suypt U best, ick heb gelt genoch. De waard een blou-
   meuster toewerpende.
   Die hij (Jan) daar op heeft gedronken, zeggende: " Die man moet wel geck 
   sijn, sijn gelt soo wech geeft".
   Enz. enz.



27-12-1715 13/19
Extract uit de criminele dingrol van Asten.

o.a.
"De gevangene buyten boyen ende banden in gebannen vierschaer op den casteele
van Asten heeft bekent".
Volgt opsomming van zijn daden, deze komen overeen met de getuigenverklaringen 
- d.d. 5-10-1715; 19-8-1715 en 24-8-1715.
De bekentenisse van de gevangene zijn nogmaals aangehoord - onder den blauwen
hemel, buiten boeien en banden - hem pertinent voorgelezen zijnde heeft hij 
hierbij, als in tegenwoordigheid van God, pertinent gepersisteerd.

      1715 14/19 
Stuk van de officier - gemerkt F - 182 punten.
- Deze voert alleen maar "loffweerdige" getuigen op.
- Waardoor alles bevestigd wordt.
-Hij vraagt om gevangene te straffen naar "merite".

      1715    15/19
Stuk van de verdediger - gemerkt G - 121 punten.
- Uit al de stukken die hij gelezen heeft blijkt dat daaruit niets ten laste van
  "den onnoosele gevangene" gedistelleerd kan worden.
- De opgevoerde getuigen zijn:
  - of te jong, Peter Goorts, nog geen 19 jaar, om getuigenis af te leggen.
    (in criminele zaken worden geen getuigen beneden de 20 jaar toegestaan).
  - Jan van Riet - die de voerman uit Boxtel niet eens kent of de naam weet.
  - Goort Hendrick Hermans en Jan van Bussel, noch Corstiaen van der Heyde n.u.
    getuigen nergens dat zij Willem Grootens kennen.
Enz. enz.

17-02-1716 16/19
Willem Grotens "doentertijt gevangenen en nu geexecuteerde met de coorde waer-
op de doot is gevolgt"
Uit deze zaak volgt nog een proces tegen Frans Jansen Keels en Peeter Canters -
ter zake van niet correct afgelegde verklaringen.

05-03-1716    17/19
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten,
Joost Roefs, schepen, welke getuigde, dat:
Wanneer, op 10-10-1715, Frans Jansen Keels en Peeter Kanters, naast meer andere 
personen werden gehoord ter instantie van Willem Grootens, hij, comparant, 
heeft welverstaan dat Frans Jansen Keels en Peter Canters hebben verklaard:
"Wel te hebben horen zeggen, maar niet gesien ofte gehoordt te hebben dat Wil-
lem Grootens, in de jare 1714, van Eyndhoven comende, een sackje met gelt 
becomen hebbende, daermede groote vreughde thoonde, alsmede dat den voorn. Wil-
lem Grootens met gecke poetsen, als een simpel of herseloos mensch, sich hadde 
gedragen ende aengestelt".
Zij spraken dit ook "exactelijck" tegen.  
 

06-03-1716 18/19
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, 
Catarina Massijn, vrouw van Johan van Riet, hospes en herbergier, te Asten.
Zij verklaart, ter instantie van Frans Keels en Peeter Canters, dat op 10-10-
1715, wanneer ten hare huize het getuigenverhoor plaats vond terzake Willem 
Grootens - gezien te hebben:
"Dat Frans Jansen Keels dede buytenshuys ende deure roepen, den advocaet Ide-
leth, patronicerende Willem Grootens, als gedetineerde, en dat sij deselven ad-
vocaet Idelet, naerdat alvoorens buytenshuys metten voorn. Frans Keels eenige 



discours hadde gehadt, wederom in huys comende heeft hooren seggen - desen man 
is schrupuleus daer in. Maer men moet al wat doen om den grooten hoops wille" -
Denoterende daermede de andere persoonen die aldaer mede present waren om te 
getuigen voor Willem Grootens.
Zij verklaarde verder dat dit is geschiedt in den avond, onder het drinken van
verscheidene glazen of pinten bier "ende het roocken van tabacq" ten haren hui-
ze. En waar door de comparanten "veel gepraet ende woorden gemaeckt wierden".
Zij heeft niet kunnen verstaan wat ieder voor zich heeft gezegd.
De zuster van Willem Grootens heeft het "gelag" van de requiranten en diverse 
andere personen betaald.

06-03-1716   19/19
Relateer ik, Jacob Baessen, ondervorster, te Asten, dat ik mij bewust ben, dat
ik ter instantie van Willem Grootens, of zijn advocaat Idelet "noyt en hebbe
geciteert" Frans Jansen en Peeter Canters, om op 10-10-1715, te getuigen ten 
huize van Jan van Riet.

W. de With.
R 92 fol. 48vo 12-08-1715

Frans van Bussel is schuldig aan Amand de Laure, te Gemert - ƒ 200,- α 5%.
Borg: Marcelis en Joost van Bussel, te Asten en Wilbert van Bussel, te Bakel.
Marge: 3-4-1716 gelost aan A. van Loon - weduwe de Lauwere.
R 33 - 52 16-08-1715
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
- Juffr. Allexandria van der Lith, 26 jaar,
- Juffr. Hester van der Lith, 25 jaar,
- Francis Canters,
- Jan Canters.
2. Of de twee eerste deponenten, op zaterdag 10 aug. l.l., 's avonds tussen 
   negen en tien uur niet hebben gestaan buiten de poort van hun huis, op 
   straat ?
2. De eerste verklaart, op die tijd in de hof geweest te zijn.
   De tweede verklaart, in de poort te hebben gestaan.
3. Of zij toen niet een persoon heben zien komen, gaande over den dries, langs
   de heg en hof van de Eerw. Heer Willem Hendrik Vermeer, predikant, en die
   van dit hek de latten heeft gebroken ?
3. Beide deponenten verklaren van niets te weten.
4. Of de persoon die brekende was aan het hek niet is "geretireert" in het 
   huis van Jan Hoeffnagels of op de plaats van de weduwe van der Lith ?
4. De eerste twee deponenten verklaren van niets te weten.
R 114 fol. 113vo 19-08-1715
Gerit Peeters en Paulus Geverts verklaren ter instantie van de drossard, dat
's nachts, tussen de laatste april en de eerste mei l.l. "uyt de stal van Ge-
rit Peeters dieflijck gestolen, weggenomen en ontlijt is geworden een rootbruyn
ruynpeert, out drie jaren, met een blesken voor den kop, wesende den agterste
linkervoet met eenig wit, hoog ontrent 15 palm".



Deponenten verklaren terecht gekomen te zijn in Buul, alwaar zij het paard heb-
ben gevonden en dat aldaar "eenen" Herbert, wonende aldaar, verklaart heeft
dat hij dit paard op 1 mei gekocht had van Willem Grootens, uit Asten, voor
22 of 23 rijksdaalders.
"En welck voors. peert om alle moeyelijkheden voor te comen den eersten depo-
nent verclaert aldaar gelaten of vercogt te hebben aan den stadhouder van Buul
(schoon hetselve meer weert was) voor 27 rixdaalders". 
     
R 114 fol 115 19-08-1715
Johan van Riet verklaart ter instantie van de drossard, dat hij van een voer-
man,  zo  hij  zei,  woonachtig  te  Boxtel,  en  wiens  naam  hij.  deponent,  is 
vergeten, verzocht is geworden om hem te assisteren en te helpen "tot sekeren 
buyl gelts
die uyt sijns voermansvalies, liggende in de rosdoeck van de kar, staande op de
plaats van de herberge "de blouw hant" tot Stratum, nu int begin van dese somer
daar uytgehaalt was".
Verklaart hij, deponent, dat hetgeen voors. gepleegd is door Willem Grootens, 
wonende alhier.
Dat deze Willem Grootens "tselve hebben opgestreden en naar veele debatten ende
wisselwoorden door denselven Willem Grootens bekent dat hij 't gelt uyt de 
voors. valise hadde getrocken", zeggende dat hij meende dat het nagels waren en
dat hij het weer teruggelegd zou hebben als hij "geen volck hadde gewaer gewor-
den".
Deponent verklaart verder dat Willem Grootens aan hem, deponent, "eenen buyl
met gelt, wesende open, heeft overgegeven en die den deponent aan den voors. 
voerman en zijn vrouw wederom heeft overgegeven".
R 92 fol. 49vo 23-08-1715
Jan Aarts verkoopt aan Dirck Lamers:
- land ontrent de korenwintmolen 1  l. 
3 cops.

1. Peeter Baltis
2. de verkoper

 3-4. de straat
- land den Bergh - tot Ostaden

          1-2-3-4. de gemeente
- hooidries - (2 stuks aan elkander gelegen - te Ostaden      samen 1╜ l.

1. Dirck Lamers
2. Peeter Jansse
3. de gemeente
4. Juffr. Stockhijn

Belast met: ƒ 100,- α 4╜% aan Willem Lomans. Koopsom: ƒ 52,-.
Hij verkoopt aan Jan Janse Paulus:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Jan van Riet
            2-3-4. de straat

- hooibeemd aan Ostaden 3 l.
1. Dirck Lambers
2. Aert Tielens
3. Wouter Hoefnagels
4. de Aa

Verpnnding: ƒ 2-14-0/jr. Koopsom: ƒ 513,-.
R 114 fol. 116 28-08-1715



Mr. Tomas Idelet, advocaat, te Someren, verklaart, (nadat hem was vertoond
"sekere kaart figuratief" wegens de seperatie van de Peel - van Asten, Someren,
Weert en Nederweert) dat deze kaart is gemaakt en geschreven met de "chorra-
teere" en het bekende handschrift van zijn vader, Mr. Wolphangus Idelet, in le-
ven advocaat en stadhouder-secretaris van Someren.
In welke kaart mede te zien zijn - de linie van de paalstede van Hugte op de 
rivier aldaar tot op Sevenmeren getrokken.
R 114 fol. 117 01-09-1715  fictief - ongedateerd.
Akte is incompleet, het achterste deel ontbreekt.
- Lijske Jansse, vroetvrouw, alhier,
- Cornelia Peters,
- Willemyn Janssen.
Zij verklaren te weten dat Allegonda Willems, geboren te Asten, - g.m. Cornelis 
Botermaet, nu ca.  negen jaar geleden hier te Asten "gecraemt" heeft een zoon 
m.n. Willem.
Deze zoon is aan hen persoonlijk getoond en is "in de cost bestelt" bij Aert 
Tielen. 
Aert Tielen, hier ook present, verklaart dat de voornoemde Allegonda haar zoon
aan hem heeft "bestelt".
Tijdens het baren, is op verzoek van Allegonda Willems, de vader van het kind
gekomen en heeft het kind aangenomen.
Het kind Willem, is hier ook present.
  
R 114 fol 121 01-09-1715   fictief - ongedateerd.
In bediening zijn:

- Pieter de Cort, drossard,
- Hendrick Tho poel, president schepen,
- Jan Hicxspors, schepenen
- Symon IJsbouts,
- Joost Roefs,
- Bendert Vervorreldonck,
- Frans Cornelis van Weert,
- Willem Aarts Smits,
- Johan Draak, secretaris.

R 92 fol. 52 09-09-1715
Dirck Janssen wil vermangelen aan Lamert Franssen:
- hooibeemd aan de Meulenschouw1╜ l.

1. Flips Warsenburg 
2. Peeter Martens
3. de loop
4. Geef Dircx

tegen:
- land in de Wolfsberg, waar een eikenboom staat 2 r.

1. weduwe Aert Verheyden
2. Mary Teunis

Taxatiewaarde - beemd: ƒ 60,-.
    - land :  ƒ 

8,-.
Zij transporteren aan elkaar - fol. 53ev.



R 13 fol. 143 16-09-1715
- Marcus Souvee, vorster, aanlegger - contra - Wolphangus Idelet, procureur,

g
edaagde.
R 114 fol. 122 19-09-1715   
- Jan Aelbers van den Wildenberg - en
- Peeter Janssen - verklaren ter instantie van de drossard, dat zij op 
18-9-1715, 's middags tussen vijf en zes uur, een groot alarm hebben gehoord
door Willemyn - weduwe Peeter Teunis en haar familie, wonende te Ommel, ter 
oorzake dat Peternelleke, het kind van de weduwe, oud 4 jaar, onder een berg
aarde was gevallen.
Deponenten, als naburen, hebben de helpende hand geboden "om 't selve kint soo
veel mogelijck daer uyt te helpen".
Zij hebben ondervonden dat het kind "doot ende versmoort was, ja, soodanig dat
den mont vol aarde was".
Bij visitatie is Daniel Souveez, chirurgijn, ook tot de bevinding gekomen dat
het kind "versmoort moest wesen".
R 92 fol. 55 02-10-1715
Dirck Tijssen verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- land de Ligtenbanckacker - gelegen achter

      't Bergslant  1 l. 
1. kn Aert Aerts
2. de koper

 3-4. de weg
Koopsom: ƒ 11,50.

R 114 fol 123vo 03-10-1715
- Gerit Peters - en 
- Paulus Geverts - bevestigen, onder eede, de verklaringen, bij recollectie, 
die zij op 19 aug. l.l. hebben afgelegd.    
R 114 fol. 124 03-10-1715
Johan van Riet - bevestigd, onder eede, zijn verklaring op 19 aug. l.l. afge-
legd.
Hij voegt er aan toe - dat ten tijde wanneer het geld door Willem Grootens
aan hem werd overhandigd, het omtrent de week voor Pasen is geweest en dat het
bedroeg honderd in de twintig gulden.
R 114 fol. 124vo 03-10-1715
Paspoort voor: Huybert Jacobx, "alsoo hij somwijlen buyten dit lant en juris-
               dictie sig selven begeeft".
R 13 fol. 144ev. 07-10-1715 
- Johan Draak, secretaris, aanlegger - contra - Jan Aelbers van den Wilden-

bergh
, gedaagde.
- Joost Joost Roefs, aanlegger - contra - Gerit Verkuylen, gedaagde.



  Drost en schepenen hebben o.v.v. aanlegger de noodzakelijke reparaties aan 
  het huis van aanlegger gevisiteerd.



  Gedaagde is ook bereid "te reekenen, liquideeren en te betalen".
  In de volgende zitting zal een accoord gemaakt worden.
  fol. 149 - 18-10-1715 - Aanlegger is niet verschenen.
R 114 fol 125 10-10-1715
Pieter de Cort, drossard, n.o., aanlegger.
- contra
Willem Schrotens, gevangene.
De zaak is gewezen in toon.
Schepenen gelieve te verhoren:
- Jan Hendricx, Frans Jacobx, Tonis Stevens, Hendrick Janssen, Frans Cornelis,
  Frans Keels, Marcelis Tonis, Jan Janssen, Frans Luycas, Jan Peeters, Mattijs 
  Hendricx, Peeter Kanters
1. Of zij niet kennen en weten dat Willem 's Grootens van jongs af aan is ge-
   weest, mal en in zijn hersenen geraakt - zodanig dat hij bij "manquement 
   van verstant" heeft bedreven veel buitensporigheden "ende folien" ?
2. Of zij hem niet hebben gekend als een baldadige en zinneloze jongeman "ge-
   noegsaem in alle conversatien sijn misverstant voor al de werelt te kennen 
   gegeven hebbende" ?
3. Of zij niet weten van de gekke poetsen in volle compagnie, op de laatste 
vastenavond, ziende dat een hond rapporterende of terughaalde een hand
   schoen, of anderszins, om een stukje brood te "winnen" is neergevallen en op 
handen en voeten gekropen om het op te halen - om een stuk brood te verdie-
   nen als de hond - "sulcx dat altijt voor eenen simpelen ende hersenloosen is 
bekent geweest" ?
   
4. Of zij niet weten dat hij in 1714 - een zakje met geld van Endhoven komende
   "becomen" hebbende op dezelfde dag passerende, door Geldrop, op Moorsel en 
   Lierop, met dit zakje is gaan schudden, door de straten en daarmee grote 
vreugde tonende "Ja, sig vanteerende daar goeden coop te sijn aangecomen
   ende dergelijke sottijssen heeft gepleegt" ?
Alle deponenten, hen dit voorgelezen zijnde, verklaren: "Willem 's Grotens van
jongs af gekent te hebben, dat uyt sijn dotie en bedrijf men wel kon bespeuren
sijnne sinneloosheyt".
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 162 18-10-1715
Taxatie van de onroerende goederen van Francis IJsbouts - 31-8-1715, alhier
begraven.
De taxatie is gedaan o.v.v. Mattijs Janssen.

W
aarde:    - land aan den Astense Dijck 1╜  l.

ƒ 25,-
1. kn Jan Wilbers   
2. Jan Verheyen

- land 1  l.
ƒ 16,-

1. Marten Wilbers
2. Jan Verheyen  

De 20e penning is ƒ 2-1-0. ƒ 41,-



 R 114 fol. 126vo 26-10-1715
Jan Hicxspors, Bendert Vervorreldonck en Frans van Weert, schepenen, verkla-
ren ter instantie van Hendrick Tho poel, president, dat zij, nu omtrent vijf
α zes weken geleden voor hen en de president t.h.v. Francis van de Loverbosch
is gekomen Lijneke Jansse, voorheen gewoond hebbende bij Tony Kanters en nu 
wonende bij Isaac Souvee.
Welke Lijneke, de president vroeg, of hij het geld nog had dat hij haar "ge-
telt" en gepresenteerd had namens Antony Canters.
Waarop de president antwoordde: "Ja, (daarbij voegende) waarom waarde gij Lij-
neke soo geck, doen het gelt getelt was dat gij dat doen niet hebt opgetroc-
ken" ?
Waarop Lijneke openlijk bekende - "dat zij 't gelt door den president haar was
toegetelt dog dat sij weygeragtig was geweest 't op te vatten omdat sij haar 
knegts niet en hadde gesproken".
Deponenten hebben toen gevraagd wie dat waren - en Lijneke heeft dan gezegd:
"de advocaat Molemakers en procureur Idelet.
R 114 fol. 128 26-10-1715
Symon IJsbouts, schepen en Marcus Souvee, deurweerder en vorster, zij verklaren
ter instantie van Hendrick Tho poel, president - dat zij op maandag, 14-10-l.l.
samen met de president en procureur Wolphangus Idelet zijn geweest t.h.v. Fran-
cis van de Loverbosch en dat zij toen gehoord en gezien hebben, dat Idelet te-
gen de president zei: "Gij bemoeyt U ook met de saak van Tony Kanters tegens 
die arme dienstmeyt die bij Souvee woont" ?.
Voegende er aan toe: "Gij gaat ook seggen, dat gij 't gelt aant huys van Souvee
getelt hebt hebt gehat" ?
Waarop de president antwoordde: "Ja, dat sal ik goetmaken, dat het aldaar in 
klinkende en blinkende penningen getelt is geweest.
Idelet zei hierop tegen de president: "Dat lieg je als een schelm".
Hij heeft dit ΘΘn en andermaal herhaald.
De president heeft "'t selve in kennis geleyt en eenen schelling op uytgewor  -  
pen".
R 114 fol. 129 02-11-1715 
Hendrick Mattijssen, in het Dorp, gezond - en Jenneke Hendrick Aert Mennen, 
zijn vrouw, ziek.
Zij testeren - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide - doch de testateur wil de legitie-
  me portie reserveren voor zijn kinderen uit een eerder huwelijk.
R 92 fol. 56 05-11-1715
Jan Aarts verkoopt aan Johan van Riet en Martinus Jan Paulus, dekenen van de 
Jong Schut, te Asten, t.b.v. de Jonge Schutterij:
- land aan de Meulenbergh 3╜ l.

1. kn Willem Evers
2. erven Luytjen van Gerwen
3. Cornelis Manders
4. Willem Cornelis Berkers

Koopsom: ƒ 92,-.



R 114 fol. 130vo 05-11-1715
Interrogatorium.  

Pieter de Cort, drossard, verzoekt om, onder eede, te verhoren:
A. Peeter Kanters,
B. Mattijs Hendrick Kanters,
C. Frans Luycas,
D. Frans Cornelis,
E. Marcelis Antonis Lomans,
F. Jan Peeter Kanters,
G. Jan Hendricx,
H. Frans Jansse Keels,
I. Jan Jansse,
J. Hendrick Jansse van Rut,
K. Teunis Stevens.
1. Of zij niet weten dat Willem Grootens van jongs af gebruikt is, en niet 
   alleen door zijn moeder, maar zelfs door zijn stiefvader, in het ter markt 
   brengen en verkopen van "klot". Dit op verschillende plaatsen, buiten Asten,
   en "iterative malen" en jaren"
H. Weet hier niet van.
   De overigen bevestigen het - o.a. dat hij naar Eyndhoven is gevaren.
2. Of hen niet bekend was dat hij in alle gelegenheden was als andere jonge-
   lieden, met uitzondering dat hij tot vermaak van het gezelschap "alle poet-
   sen was aanregtende" ?
A tm H. Weten hier niet van.  
     E. Verklaart dat dit zo is.
F en G. Weten hier niet van.
H en I. Verklaren dit wel van "horen" te weten, doch dit nooit gezien te heb-
        ben.
J en K. Weten hier niet van.
3. Of zij gezien hebben dat Willem 's Grootens, in 1714, met een "sackens met 
   gelt" van Eyndhoven komende, door Geldrop, Moorsel en Lierop met het geld 
heeft lopen schudden en daarbij grote vreugden toonde ?
A tm D. Weten hier niet van.
     E. Verklaart dat hij dit gezien heeft.
F tm H. Verklaren dit niet gezien te hebben
I en J  Hebben dit van horen zeggen.
     K. Weet hier niet van.
4. Wat voor poetsen, die zinneloos zijn, Willem Grootens ooit in Uw aanwezig-
   heid heeft gedaan en waar ?
A tm D. Weten hier niet van.
E en K. Weten alleen, dat zij hebben horen zeggen, dat Willem Grootens op vas-
        tenavond in "geckekleeren" heeft gelopen ?
F en G. Weten hier niet van.
H tm J. Hebben dit nooit gezien, wel eens gehoord dat deze op vastenavond 
        "poetsen" aanving.



R 114 fol. 132vo 16-11-1715
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Pieter de Cort, drost, dat zij
weten dat op dinsdag, 5 nov. 1715, 's middags tussen twee en drie uur, tussen
de requirant en Willem Hendrick Vermeer, predicant, "over 't stellen van den 
eenen stoel in de kerck, vier vingerbreet hoger als den andere, hevige woorden
sijn ontstaan".
Zij verklaren, dat de drost tegen de predikant zei: "Mijnheer, ik hadde dat 
geern.
Vermits die stoel voor 't respect van den Huyse van Asten werdende geset, dat 
die vier vingerbreet hoger (dan die van drost, schepenen en secretaris) ge-
stelt en geset mogte werden, dat versoeck ik en daer soude ik glorie in hebben.
Ik laet mijn Heer Vermeer vrij omtrent den stoel van sijn familie te doen, soo
als 't sijn Eerw. belieft".     
Waarop Vermeer antwoordde: Neen".
De drossard zei hierop: "Als drossard en eerte provisor ordonneer ik het, dat 
die vier vingerbreet hoger werden gestelt".
Verklaren verder o.a. gehoord te hebben dat de predikant tegen de drossard zei:
"Een eerlijck man hout sijn woort en 't is niet soals het hoort dat men een 
remonstrantie of deductie tegens mij gemaeckt heeft en die aen dominee Cuypers 
en aen iedereen laet lesen".
Den drost daarop antwoordende: "Dat is onwaer, ik laet aen een ider geen deduc-
tie lesen, maer tgeen ik heb, is een memorie van onse verwijderingh en dominee 
Cuypers sal niet seggen dat hij se oyt gelesen heeft".
Vermeer heeft daarop gezegd: "Dat Cuypers mij dat heeft geseyt".
Dit werd tegengesproken door de drost en staande gehouden door Vermeer - waar-
bij de drost nog gezegd heeft: "mijn Heer, dat lieg U".
R 114 fol. 133 16-11-1715
Michiel Willems en Adriaen Janssen, verklaren ter instantie van het officie
"Dat sij, lieden, ten tijde dat sj met hare jegenwoordige huysvrouwen sijn 
ingeschreven of ondertrouwt door de heer Willem Hendrick Vermeer, als predi-
cant van Asten, sijn ondertrouwt en dat in de huysinge van den selve predicant
maer niet in de kerck getrouwt sijn. Alsmede dat sij van denselven Heere Ver-
meer, als predicant, noyt geen [....brieft] hadden gehadt oft becomen".
R 114 fol. 133vo 16-11-1715
Schepenen van Asten zijn door Pieter de Cort, drossard, verzocht om met hem, 
de stoel die voor de magistraat is gesteld, staande in de kerk, naast de 
noordzijde, te visiteren.
Wij schepenen verklaren, de stoel gezien te hebben en bevonden, dat deze "met 
een ijseren boogh in een blauwe plavuys, met loot ingegoten, is vastgehecht".
En verklaart de drossard - als de eerste persoon van de magistraat "met den-
selven stoel, soo als die jegenwoordig is, te nemen volcomen genoegen, sonder
dat daeraen veranderinge vereyst off gedaen moet werden".       
 
R 92 fol. 56vo 17-11-1715
Marcus Zauve, deurwaarder en vorster, verkoopt aan Aart Slaets, te Vlierden,
t.b.v. Catoleyn - weduwe Hendrick Aerts Verhagen:
- heiveld aan den Diesdonck 2╜ l.

1. de verkoper
2. Jan Smits 

Koopsom: ƒ 30,-.



R 13 fol. 150 18-11-1715
Pieter de Cort, drossard, aanlegger - contra - Frans Goorts, namens Goort, zijn

zoon, 
gedaagde.
R 136 28-11-1715
De weduwe Jan Dircx verkoopt, met consent van de borgemeesters Willem Laurijns-
sen c.s.:
- "peert, kar, coeyen, calveren, hoy, stroy enz.

Totale opbrengst: ƒ 290-6-2.
R 114 fol. 134 02-12-1715
Jan Willems, ziek - en Fyke Jansse van Rut, zijn vrouw, gezond. 
Zij testeren - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- De langstlevende van hen beide wordt universele erfgenaam van hun goederen.
Opmerking: Onder dit testament stond o.m.:

Hendrick Tho poel - president en loco secretaris.
R 92 fol. 57vo 09-12-1715
Joost Joosten verkoopt aan Aert Willems Smits:
- land de Fyenacker - in 't Dorp 5 
cops.

1. weduwe Flips Timmermans     
 2-3. Frans huybers

4. de straat
Koopsom: ƒ 25,-.

R 92 fol. 58 16-12-1715
Antony Kanters verkoopt aan Martinus Jansse Paulus:
- hooibeemd in 't Root 4 l.

1. Jan van Riet
2. kn Goort Lomans
3. de Aa
4. den Dijck 

Koopsom: ƒ 280,-.
Hij verkoopt aan Frans Huybers:
- hooibeemd int Linder 5╜ l.

1. Mattijs Kanters
2. erven Luytje van Gerwen
3. Hendrick Hoefnagels
4. de Loop

Koopsom: ƒ 259,-.
R 92 fol. 60 17-12-1715
Willem Aert Smits - g.m. Catalijne Antony Loymans. 
Catalijn is nader in de bloede aan Antony Canters dan Frans Huybers.
Zij vernaderen:  
- hooibeemd int Root 5╜ l.

Vernadersom: 



259,-.
R 114 fol. 136 19-12-1715
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de erfgenamen van wijlen Johan,
Baron van Leeffdael, Heer van Deurne en Raad en rentmeester der Episcopale en 
andere Geestelijke Goederen:
- dat een "seeckeren" beemd - staande t.n.v. Jr. Philips van Leeffdael - sinds
enige jaren leeg en verlaten heeft gelegen.
Ook heeft de v.n. Jonker hier geen andere goederen, noch ooit gehad.
Zij verklaren ook geen Peeter Goorts te kennen, die hier wonende zou zijn.
Er staan, hier te Asten, ook geen goederen op die naam.   
R 114 fol. 136vo 19-12-1715
- Geeff Dirckx van Weert - en
- Dirck Janssen - g.m. Joostie Dirck van Weert.
Zij geven procuratie aan Johan Lintermans om hun deel in een schepenobligatie 
d.d. 11-6-1699 - ƒ 200,- schepenen Helmont - t.b.v. Mayken - weduwe Joost Aert
Poorters - t.l.v. wijlen Peter Swinckels, te Helmont, in te vorderen.
R 92 fol. 62 28-12-1715
Hendrick Frans Hoefnagels - g.m. Hendrina Willems - weduwe Jan Colen zijn 
schuldig aan de kinderen van Peter Danckers - en Maria Michiel Colen:
- ƒ 550,- α 4%.
Marge: 8-4-1749 - ƒ 275,- met intrest, gelost aan Antoni Dankers, ΘΘn van de 
                  kinderen van Peter Dankers, te Valkensweert.
R 114 fol. 137vo 30-12-1715
Schepenen van Asten verklaren dat wij o.v.v. Pieter de Cort, drossard, hebben
geschouwd "een seecker affront" aan zijn huis gedaan.
Wij hebben bevonden dat op de voordeur van zijn huis met krijt was geschreven
of getrokken een galge.
De drossard heeft hierover geprotesteerd.   
R 92 fol. 63 04-01-1716
- Jan Antonis Smits, armmeester, te Vlierden,
- Gevard van Doerne, president - en
- Jan Vervordeldonck, schepen, te Vlierden.
Zij verkopen aan Aert Flipsen - (eigendommen van den Armen te Vlierden):
- hooiland met de Heer Costerius gemeen gelegen ╜ 
zille

1. Gerit Berkers
2. de groote Haeg
3. de Aa
4. de koper

Koopsom: ƒ 14,-.
- weiveld in de Hage 5 l.

1. Gerit Berkers
2. Freyns Jan Schepers
3. de gemeente
4. de Aa

Koopsom: ƒ 23,-.
R 92 fol. 64 06-01-1716



Jacob, Luycas, Grietje en Maryke Teunis - geass. met Tomas en Frans Luycas -
verkopen aan Jan Tomas:
- land 7 cops.

1. 't gemeen land - in gebruik
bij Frans Berkers

2. Aart Berkers
3. Aart Aart Tilen
4. de weg

- hooiland 1╜ l.
1. Willem Aart Smits
2. Jan Hendricx
3. de koper
4. Jen Gijsbers

R 13 fol. 153 11-01-1716
- Marcelis Marcelis Berkers is aangesteld als momboir van moederszijde, over de 
  twee onm. kinderen van Andries Peeters - en wijlen Heylke Frans Berkers.
- Peeter Driesse, als grootvader van het onm. kind van Wouter Peeters - en 
  Mary Frans Berkers - en 
  Jan Plenders, geass. met Peeter Fransse, van moederszijde, zijn aangesteld 
  als momboiren.
R 114 fol. 137vo 11-01-1716
- Marcelis Frans Berkers,
- Jan Plenders - g.m. Alegonde Frans Berkers,
- Elisabet Frans Berkers,
- Peeter Driesse - als grootvader en "geδde" momboir van het onm. kind van 
  Wouter Peeters - en wijlen Mary Frans Berkers,
- Andries Peeters - g.g.m. Hijlke Frans Berkers - als vaderlijk voogd en 
  Marcelis Marcelis Berkers als "geδde" momboir over de twee onm. kinderen 
  van Hijlke voors. en kindskinderen van Frans Berkers - en Engeltje Franssen.
Zij verdelen de nagelaten goederen, door het trekken van "blinde loten".
1e lot: het onm. kind van Wouter Peeter Driessen



- de voorste akker met het drieske daaraan - aan de Koystraet 3 l.
1. kn Dirck van Hugte

 2-3. kn Marcelis Claessen
4. de Koeystraet

- land den Braeckwinckel - aan de Koystraet
1╜ l.

1. kn Dirck van Hugte
2. Frans Lambers
3. de Koystraet    
4. Peeter Baltis e.a. 

- land/groes den Haackacker 5 cops.
1. kn Dirck van Hugte
2. Bendert van Hooff
3. Bendert van Hooff e.a. 
4. spits uitlopende op Frans Lambers

- land den Berkenbosch 3 
cops.

1. kn Dirck van Hugte 
2. Hendrick van Rut
3. Marcelis Berkers
4. Bendert van Hooff

- groes den Bleeck 1╜ l.
1. kn Dirck van Hugte
2. Bendert van Hooff e.a. 
3. Willem Lomans
4. Marcelis Berkers

- groes 't Eeusel 1╜ l.
1. kn Dirck van Hugte

 2-3. Marcelis Berkers
4. Jan Stevens e.a. 

Belast met: 2 st. 8 penn./jr. cijns aan het huis van Asten.
- de helft van ƒ 200,- "aan 't Land" (intrest van deze helft is

ƒ 5,75/jr. aan rentmeester 's Gravesande.
- 2 st. 8 penn./jr. aan rentmeester des Tombes.

2e lot: de twee onm. kinderen van Hijlke Frans Berkers
- de halve schuur en het halve aangelag

1. Tomas Hoefnagels
2. de weg
3. Elisabet Frans Berkers
4. Jenneke Huybers

- land de Balvedingen 3╜ 
cops.

1. Frans Cornelis van Weert
2. Lijske Frans Berkers
3. Jan Nelis
4. weduwe Teunis Fransse

- de helft, bij Jan Stevens, van - de Loverbos 3 cops.
1. Willem Berkers
2. Lijske Frans Berkers
3. de straat
4. Peeter Janssen

- groes 't Lindersveltje 1 l.
1. Peeter Baltis
2. Peeter Jan Hoefnagels
3. Tony Kanters
4. Jan Polle



Belast met: de helft van ƒ 200,- α 4% aan Hendrick Aert Tilen.
3e lot: Elisabet Frans Berkers
- de achterste helft van de schuur en het voorste deel van het aangelag 2 l.

1. Tomas Hoefnagels
2. Frans Cornelis van Weert
3. de onm. kinderen - delers
4. de straat

- land de Dunge 5╜ 
cops.

 1-3. Jan Nelis
2. de onm. kinderen - delers
4. weduwe Teunis Franssen

- land de Loverbos - agter Jan Stevens 1╜ l.
1. kn Dirck van Hugte
2. de onm. kinderen - delers
3. Peeter Jansse
4. de straat

-groes den Tijs Boters   5 cops.
 1-3. Jan Driessen

2. Frans van Weert
4. de Aa

Belast met: de helft van ƒ 200,- α 4% aan Hendrick Aert Tilen.
Dit lot zal ƒ 10,- geven aan de kinderen van Heylken Frans Berkers.
4e lot: Marcelis Frans Berkers echter t.b.v. Elisabet Fr. Berkers, zijn 
        zuster, uit hoofde van een transport - d.d. ... jan. 1716.
- de "voorhert" van het woonhuis - met de voorste helft van de schop en
  de achterste helft van de hofstad.

            1-2-3. weduwe Teunis Franssen
- de helft van den H. Geestacker deze helft 1 l.

1. Jan Plenders 
2. weduwe Dirck Willems  
3. Tomas Driessen
4. de straat

- land den Groenacker 5 
cops.

1. Antony Franssen
2. Marcelis Daendels
3. Flips Franssen
4. Jan Antonis Vriens

- de helft van het Hoolackerken deze 
helft 1 cops.

1. Antony Franssen
2. Frans van Weert
3. weduwe Flips Tomas
4. Jan van Helmont

- groes - de helft van - den Binderen de 
helft 7 cops.
  van het vorste einde tot de graaf toe.

1. Flips Franssen
2. weduwe Dirck Willems
3. Flips Franssen
4. Jan Plenders

Belast met: de helft van ƒ 2-11-8/jr. aan het Convent van Ommel.
            de helft is ƒ 1-5-12/jr.
          - de helft van 15 stuiver/jr. aan rentmeester des Tombes.



5e lot: Jan Plenders
- het "agterste van het huis, zijnde den eren" met stal en de achterste
  halve schop en de voorste helft van de hofstad 6 r.

 1-3. weduwe Teunis Franssen
   2. Marcelis Berkers



- de helft van den H. Geestacker 1 l.
1. Jan van Helmont
2. Marcelis Berkers
3. Thomas Driessen
4 de straat

- land de Loverbosch 7 
cops.

1. Peeter Baltis
2. Jan van Weert
3. Jan van Helmont
4. de straat

- groes - de achterste helft van - den  Bienderen de  helft  is  7 
cops.

1. weduwe Dirck Willems
2. Flips Franssen
3. de Aa
4.Marcelis Berkers

Belast met: de helft van ƒ 2-11-12/jr. 
          - de helft van 15 st./jr aan rentmeester des Tombes.
R 114 fol. 144vo 15-01-1716
Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne geeft procuratie aan J. Boon, procureur.
om namens haar aan het Leenhof van Brabant, te 's Hage, te verzoeken "beleyt
ende beleent" te worden met "het erfregt van den hogen gerigte ende heerlijct
Asten en Ommel, steenen huysinge met alle ap- en depedentien ende allen ande-
ren saken gehoorende des leens met magt van substitutie in kas van belet".
Enz enz.

  
R 92 fol. 66 18-01-1716
Marcelis Frans Berkers schenkt aan zijn zuster, Elisabet Frans Berkers, al 
zijn roerende goederen zoals hij ze bij erfenis van zijn ouders verkregen
heeft.

Taxatiewaarde: ƒ  40,-
         Uitgaande pachten (voor 1/5e deel): ƒ    76,-    

     ƒ 116,-.
R 92 fol. 66vo 20-01-1716
Dirck Tijssen verkoopt aan Jan Overhof:
- de helft van - huis, hof en aangelag - in het Dorp de  helft  is  1 
cops.
  Zoals hij, transportant, dat voor zijn helft 
  met Mattijs Jan Somers, zijn zwager, voor de
  andere helft bezit.

 1-3. de straat
2. [     ] Aert Aerts
4. Gerit Jansse

Belast met: de helft van ƒ 0-9-0/jr. aan het Huis van Asten - samen met
  Tijs Jan Somers te gelden.

Koopsom: ƒ 40,-
Lasten : ƒ    7,20  
         ƒ 47,20.

R 136 21-01-1716



Jan Hicxspors, ΘΘn der schepenen, als curator, verkoopt de nagelaten roerende
goederen van Willem Wouters.
Er hadden zich geen familieleden gemeld. Opbrengst: ƒ 25-4-12.



R 114 fol. 145 28-01-1716
Marcus Souve, deurwaarder, neemt in arrest de goederen van Willem Wouters,
welke door diens overlijden verlaten zijn blijven liggen.
Om daaraan te verhalen:
- 3 peters/jaar aan de Kerk van Asten - verachterd sinds 1695 - alsmede de 
kosten van executie en verkoop.
R 13 fol. 155 29-01-1716
- Gerit Hoefnagels, aanlegger - contra - Marcelis Berkers, gedaagde.
R 114 fol. 145vo 05-02-1716
- Tileman Tileman Verdeyseldonck,
- Goort Joost Verberne - en
- Lijneke Jansen, dienstmeyt van Jan Doensse.
Zij verklaren ter instantie van Hendrick Hoefnagels.
De eerste deponent - dat hij, op 27-12-1715, is geweest in de herberg van Jan
van Riet, waar ook waren Henrick Hoefnagels en Peeter Janssen Paulus, en daar 
gehoord heeft dat Hendrick Hoefnagels aan Peeter J. Paulus vroeg: "Wilt gij al
't goet van Jan Kolen coopen, dat ik tegenwoordig van Jan Colen besit, ik salt
U geven voor 500 gulden".
Waarop Peeter J. Paulus zei: "Ik sal se U daarvoor geven en tapt daar een ton 
bier op".
Hij verklaart verder dat Hendrick Hoefnagels, zodra de koop gesloten was, op
de stoel in den hoek van het huis van Jan van Riet zat als of hij dronken was
en sliep.
Dat toen zijn gekomen, de vrouw van Jan Doensse en de vrouw van Hendrick Hoef-
nagels, die hem, Hoefnagels, hebben "aangevat en alsoo gesleept, als eenen 
droncken mensch in de huysinge van Jan Doensse".
De tweede deponent - heeft gehoord, dat Peeter Jansse vroeg aan Hendrick Hoef-
nagels, of hij het goed, hetgeen hij, Hoefnagels, bezit van Jan Colen voor 500 
gulden of 200 rijksdaalders wilde verkopen.
Dit is door Henrick Hoefnagels toegestaan, waarop een ton bier "lijcop" is
getapt.
Hij verklaart verder dat Hoefnagels dan, in het passeren van de koop, "sat
slaapagtig" en dat dan de vrouwen van Jan Doenssen en Hendrick Hoefnagels zijn
gekomen en hem het huis uit hebben gesleept naar het huis van Jan Doensse.
De derde deponente - verklaart, dat Hendrick Hoefnagels "te bedde gebragt is,
wesende hij, Hoefnagels, soo droncken dat nergens van wist en eenige tijt ge-
slapen hebbende vant bet is moeten opstaan en sonder blocken en hoet alsdoen
uyt den huys is gelopen niet wetende wat hij dede of waar hij geweest was".
R 114 fol. 147 12-02-1716
Paspoort voor: Jan Meuwissen Roymans, om zijn "coopmanschap" in andere "lant-
               schap" te kunnen bedrijven.
R 92 fol. 67 15-02-1716
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Michiel van den Houtert, te Gemert:
- ƒ 1500,- α 3╜%.
Deze lening dient om ƒ 2500,- af te lossen aan Mevrouw Mus - d.d. 2-3-1689 -
schepenen 's Bosch.
Marge: Obligatie nr. 48, gelost aan Willem van den Houtert, te Gemert, 
       d.d. 25-3-1761.



R 92 fol. 69 17-02-1716
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Anselmus Goorts van den Else: 
- ƒ 1000,- α 3╜%.
Deze lening dient om ƒ 2500,- af te lossen aan Mevrouw Mus - d.d. 2-3-1689 -
schepenen 's Bosch. 
Marge: Obligatie nr. 49, gelost aan Henricus van den Elsen, te Germert,
       d.d. 17-2-1761.
R 114 fol 147vo 17-02-1716
Wij, Jan Hicpors,
   - Symon IJsbouts,
   - Joost Roefs,
   - Bender Vervorreldonck - en
   - Frans van Weert - schepenen,
   - Antonis Verduyseldonck,
   - Peeter Fransse,  
   - Jan Joris van Hoof - en
   - Dirck Marcelis van Hugte - viermannen,
   - Marten Willem Slaats - borgemeester,
   - Johan Draak - en
   - Toni Antony Voermans - kerkmeesters,
   - Marcelis Antonis - en
   - Dirck Janssen van Someren - armmeesters.
Allen representerende het Corpus van Asten.
Zij geven procuratie aan: Hendrick Tho poel, president,

 - Willem Aarts Smits, schepen - en
 - Willem Laurijnsse, borgemeester,

om bij L. Coolen, te Eyndhoven - ƒ 2000,- op te nemen en daarmee af te lossen
de ƒ 2000,- t.b.v. Mevrouw Mus - d.d. 24-4-1676.
R 114 fol. 149 24-02-1716
- Hendrick Tho poel, president schepen,
- Arnoldus Swinkels, advocaat - en 
- Johan van Riet.
De eerste verklaart dat hij, in 1702, opdracht heeft gegeven aan Mr. Swinkels,
om zijn zaak tegen Aart Verrijt, waar te nemen - wegens een pretentie van 19
rijksdaalders voor geleverde brandewijn en mede in te vorderen een rente van 
ƒ 100,- t.b.v. Aert verrijt en t.l.v. Jan Verrijt.
"En hetselve arrest, in forma gedaan sijnde, dat hij Aart Verrijt doenmaals in
persoon tot Ommel sijnde, t.h.v. de voors. comparant, in de camer tegens hem 
seyde: "Doet U boeck uyt, ik kan U beter betalen, als gij mij borgen. Ik sal U
betalen".         
Hierna heeft hij de verschuldigde gelden bijna geheel uitgeteld op tafel.
Comparant heeft hierop, ter goeder trouwe, "die schult in sijn boeck geanno-
teert en met de penne uytgedaan".
Meteen nadat deze was "doorgeschrapt" heeft Aart Verrijt "alle sijne getelde
penningen weder opgetrocken" en daarmee uit zijn huis gegaan, zeggende: "Wilde
iet van mij hebben, soo moet gij mij volgen nae het huys van Jan van Riet".
Als de comparant hem daar gevonden heeft, zei Aart Verrijt tegen hem: "Ik en
ben U geen schult".
De comparant heeft hem hierop gedreigd een proces aan te doen. 
Enige tijd later is Antonis Verrijt, zijn broeder, gekomen om te accorderen - 
en heeft de pretentie aan hem voldaan.   
De tweede comparant verklaart - dat hij het arrest heeft opgesteld en aan Jan



van Riet, toen vorster, ter hand gesteld.
De derde comparant verklaart - dat hij het voors. arrest heeft "geinsinueert"
aan Jan Verrijt, broeder van Aart Verrijt, omdat "qq" vertrokken was naar Ne-
derweert en dat hij copie heeft geleverd t.h.v. Aart Verrijt, dit met kennis    
van de schout van Nederweert. 
Doch dat hij, derde comparant, "over het jaar en mer hadde moeten wagten al-
voorens hij betalinge van Aart Verrijt hadde connen becomen".
       
R 92 fol. 70vo 28-02-1716
Jan Aerts Coopman, te Ommel, verkoopt aan Jan van de Cruys, te Ommel:
- groes te Ommel 1╜ l.

1. de koper
2. de verkoper
3. de straat
4. Hendrick Kanters

Koopsom: ƒ 65,-.
R 114 fol. 150vo 28-02-1716
Paspoort voor: Hendrick Aert Vrients, geboren te Asten.
R 107b fol. 8 29-02-1716
- Gevert Cornelis van der Vee - en
- Willem van Bree, beiden te Deurne, voor zichzelf en mede voor: 
- Jacob Berkers,
- Hendrick en Christiaan Spreeuwenberg, voor zichzelf en mede namens:
- Jan en Arnoldus, Catharina en Cristyn, hun broeders en zusters,
- Peeter Cornelis van der Vee, te Deurne, voor zichzelf en mede voor:
- Cornelia en Anna, zijn zusters - en voor:
- de onm. kinderen van Servaas Huybers van Croy,
- Jan Gilens, te Deurne, als momboir over de onm. kinderen Leendert Janssen 
  van Himbergen,
- Maria, dr. Jan Cuypers, meerderjarig.
Allen kinderen van wijlen Hendrick Berkers, te Vlierden.
Procuratie - schepenen Vlierden d.d. 18-2-1716.
Zij verklaren, volgens koopconditie Vlierden - d.d. 20-1-1716, verkocht te 
hebben aan Geevert van Geevert van Deurne:
- hooiland de Luttelheze - de Vloet 1 sille
"Rijdende" met de koper

1. Jan Thonis Smits
2. Dirck Peeter Colen
3. de Aa
4. de gemeente

Schepenen Helmont. Koopsom: ƒ 60,-.
Geregistreerd Asten - 6-4-1717.
R 107b fol. 22 29-02-1716
De erven Hendrik Berkers (zie R 107b - fol. 8 - 29-2-1716) verkopen aan de
heerlijkheid Vlierden:
- hooiland de Vloet 1 sille
"Rijdende" tegen Willem Goort Hixpoors.

1. hoeve de Kerckhoff
2. Jan Claas Martens
3. de Aa



4. de gemeente Asten
Schepenen Helmont. Koopsom: ƒ 21,-.
Geregistreerd Asten - 21-6-1717.
      
R 114 fol. 151 29-02-1716
- Hendrick Joost Doensse,
- Jan Doensse,
- Francis Doensse,
- Joost Doensse - en
- Francis Saris - g.m. Anneke Doensse.
Allen kinderen van Joost Hendrick Doensse.
Zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot: Francis Saris
- 't groot huis, aangelag en schuur - aan de Kerck, in het Dorp 1 l. 
 1. Martinus Jan Paulus

2. weduwe Jan Paulus
 3-4. de straat

Belast met: 5 gl./jr. aan 's Gravesande, rentmeester der Geestelijke Goederen.
- 2 gl. 10 st./jr. aan de Kerk van Asten.

- groes de Vrouwkeskaris - in de Karis 2 l.
1. Mattijs Kuypers
2. Mattijs Kanters
3. Cornelis Manders
4. Jan Dirck Colen

- groes agter Ostade 5 l.
1. Hendrick Hoefnagels   

 2-3. weduwe Joost Coppens en Jan Colen
 4. weduwe Jan Blockmakers
- land Jan Huybersacker - aan de Pas 2 l. 27 r.

1. Mevrouw Mus
2. Vester Michiels en de kn Nic. v.d. Linden
3. Mattijs Kuypers
4. Frans Luycas

- land het Faassenackerken - aan de Pas 1 l. 2 r.
1. Jan Aarts
2. de erven voors.
3. Vester Michiel
4. den Armen van Asten

Belast met: 1 penning/jr. aan het Huis van Asten.
- land den Schellingacker - a. d. Wintmolen 1 l.

1. Peeter Kanters
            2-3-4. de weg

Ordinaire verponding: 6 gl. 10 st./jr.
2e lot: Joost Doenssen
- het klein huiske aan het Merckvelt

1. Jan van Riet
 2-3. de straat

4. kn Gijsbert Goorts
- groes Jan van Rutvelt - int Root 3  l. 
25 r.

1. Jan van Riet
2. Antony de Kleermaker
3. de Aa
4. den Dijck



- land in de Heesackers 3  l. 
11 r.



1. Jan Peeter Smits
2. weduwe Cornelis Hendricx
3. weduwe Jan Blockmakers  
4. de weg

- land aant out Kerkenhuys 2 l. 11 r.
1. Mattijs Kuypers
2. kn Gijsbert Goorts
3. de straat
4. de Kerckpat

Ordinaire verponding: 5 gl./jr.
 
3e lot: Hendrick Doenssen
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.
  Waarin Jan Plenders woont.

1. Jacob van de Loo
2. Joris Alons
3. Jacob Matijssen
4. de straat

- groes den Hogendries - int Root 5 l.
1. Jan Peeter Smits en Peeter Franssen
2. den Dijck
3. Peeter Kanters en de kn Aart Aarts
4. Jan Peeter Smits

- land in de Loverbosch 5 l.
 1-3. weduwe Antony Franssen

2. kn Hendrick Cornelissen 
4. de weg

- land in de Snijderscamp 1 l.
1. Marcelis Antonis
2. Antonis de Kleermaker
3. Jan Hoefnagels
4. den Dijck

- land den Berg - aant Dorp 1 l. 12 r.
1. Heylke Peeter Baltis
2. Willem Geven
3. de weg
4. weduwe Graats

Ordinaire verponding: 5 gl. 10 st./jr.
4e lot: Francis Doensse
- groes het Bosvelt - int Root 6 l.

1. kn Joost Tilen
2. weduwe Jan Blockmakers, weduwe Antony

      Kolen en Hendrick Jan Hoefnagels
3. weduwe Antony van Rut 
4. kn Goort Lomans

- groes Heckepostvelt - agter Ostade 2╜ l.
1. Peeter Baltis
2. Aart Aart Tilen
3. Peeter Baltis
4. de Aa

Ordinaire verponding: ƒ 3-7-7/jr.
5e lot: Jan Doensse
- groes de voorste Karis 2  l. 
27 r.

1. 't gemeen land



2. weduwe Willem Hendrick
3. 't Convent van Ommel
4. Jan van Hoof

Ordinaire verponding: 1 gl. 10 st./jr.
"Verder alle pretensen ende dote in verdere schulden, tsij van geleende als
aangetelde gelden van wat naam of comenschap die oock soude mogen wesen en tot 
wiens laste die soude mogen staan, aan de voors. gelijcke condividenten vanwe-
gens haar versterf van haar ouders verkregen verschult".
R 114 fol. 156 29-02-1716
Schepenen van Asten verklaren, dat zij op 27 febr. l.l. met Pieter de Cort, 
drossard, geweest zijn t.h.v. Aart Driessen, wiens zoon Peeter op bed was lig-
gende, en die volgens getuigenis van de chirurgijn Willem Graats, ook present, 
"door een slag aan sijn hooft soude sijn gequest".
De chirurgijn verklaarde dat de gekwetste aan hem niemand had genoemd die hem
geslagen had.
Ook de drost heeft het, "tot iterative rijsen", gevraagd - wanneer en door wie 
hij geslagen was ?     
Ook aan hem, drost, is geen naam genoemd, alleen dat het in de donkere avond 
was, wanneer hij op straat, naar huis willende gaan, geslagen is. Zodanig dat
hij "beswijmt" is neergevallen, niet wetende hoe lang hij daar gelegen heeft.
Om toch te kunnen achterhalen wie de dader was, heeft de drost hem geprest, in-
dien hij de dader niet wilde noemen, zou men hem niet meer verbinden.   
Weer heeft de "gekwetste" gezegd niemand te kunnen noemen die hem geslagen had,
zeggende ook, dat hij zo dronken was geweest dat hij nergens van wist, alleen
dat hij op dinsdagavond, 25 febr., geslagen was.
In de namiddag zijn wij nogmaals bij hem geweest - en weer heeft hij gezegd 
dat hij geen dader "kost" noemen.
R 114 fol. 157vo 02-03-1715
- Schepenen van Asten, 
- de drost, 
- Galenius Knips, medicine doctor - en
- Daniel Souvez, chirurgijn, zijn gaan schouwen en visiteren - het dode lichaam
van Peeter Aart Driessen.
Zij verklaren bevonden te hebben - "dat de contusie niet doodelijck is geweest
maar ter oorsake van het trepanneren dat de trepaan is doorgegaan door de dura-
mater en piamater, waardoor de arteria laratides is doorgeboort sijnde 't cra-
nium sonder de minste quetsinge bevonden waaruyt soodanige obstructie in de 
voorseyde duramater en piamater is ontstaan dat daaruyt een grangena is ge-
volgt" - waardoor de dood onvermijdelijk is ontstaan.
R 114 fol. 158 29-02-1716

Interrogatorium:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om te verhoren:
A. Teunis Peters,
B. Francis Janssen,
C. Matttijs Antony Canters
D. Peter Verbeeck,
E. Peter Jansse Biemans,
F. Lijsbeth - g.m. Dielis van Berge,
G. Jan Smits.  
H. Hendrina van der Linden, ovr de 25 jaar,
I. Catarina van der Linden, over de 25 jaar,
J. Johan van der Linden, omtrent 25 jaar.



1. Of er 26 febr. 1716, tussen Jan Dielis en Mattijs Willem Hendricx, t.h.v. 
   de kinderen van der Linden, zijnde een herberg, geen "krackeel, vegterije
   en twistige woorden" zijn voorgevallen. En dat zij door Peter van Beeck en
   andere werden gescheiden, ook of niet ΘΘn van die personen, Jan of Mattijs,
   het niet tegen Peter van Beeck "was opnemende"?
A. Teunis Peters verklaart op het 1e, 2e, 3e en volgende artikelen, ten tijde 
   in de artikelen vermeld - "te bedde liggende, niemant gesien te hebben, maer
   uyt de mont van andere te hebben hooren seggen, dat degene die alsdoen ge-
   roepen hadde - "comt eruyt, comt voor de deur" de kinderen van de weduwe  
   Willem Hendricx, Jan, Delis en Mattijs roepende oock: "Peter Verbeeck comt 
   voor de deur".
B. Francis Janssen verklaart op die avond wel groot tumult bij het huis van de
   kinderen van der Linden gehoord te hebben en dat er geroepen is: "Verbeeck,
   comt voor de deur off die begeert, zijdij een braeff kerel".
   Hij heeft van horen zeggen, dat dit waren de kinderen van Lijsbet Hendricx.
C. Mattijs Antony Canters verklaart dat Jan, Delis en Tijs Willem Hendricx,
   's avonds t.h.v. van de kn van der Linden zijn geweest en dat hij gezien 
heeft dat tussen de voors. Jan, Delis en Tijs, gebroeders (ruzie) is ont-
   staan. Waarop Jan Smits zei: "Wilde questie maecken, soo gaet uyt den huys".
   Waaop zij uit het huis gegaan, tegen Jan Smits zeggende: "Comt coor de deur"
   en waarop de deur met geweld "geklopt ende gestoten" is geworden, alsof ze 
met geweld daarin wilde wezen.
D. Peter Verbeeck verklaart daar ook ter plaatse te zijn geweest, waar drie 
   personen tegen elkaar (ruzie) aan het maken waren.
   Hij heeft ook gehoord dat iemand van hen riep: "Comt voor de deur", "sijnde  
   mede op die deur met fortse gestoten en gelopen is geworden".
E. Peter Biemans, is op die tijd in huis geweest en heeft niemand gezien. Maar
   heeft wel horen roepen aan het huis van de kn van der Linden "komt er uit"  
   Hij weet echter niet wie geroepen heeft.
F. Lijsbet Dielis van den Berge, heeft daar ter plaatse horen roepen: "Sijdij
   een braeff kerel, comt er uyt". Zij heeft niemand gezien.
G. Jan Smits, is t.h.v. de kn van der Linden geweest waar Jan, Delis en Mattijs
   Willems waren. Hij heeft gezegd: "Jan Willems, maeckt hier geen ruzie, tis
   hier een huis van vreede". Hierop zijn de gebroeders uit het huis gegaan.
   Hij heeft verder geen "stooten of roepen" gehoord, als alleen: "Laet ons in
   huys". Hierop heeft hij gezegd: "Jan, gaet nae huys, gij hebt genoegh, want
   wat wil je rusie maecken".   
H. Hendrina van der Linden is in haar huis geweest en dat daar ook was, Peter 
van den Beeck, welke tegoedertrouwe die gebroeders wilde scheiden.
   Jan Willems heeft dan gezegd tegen Peter van den Beeck: "Wilde dat voor hem 
   opnemen en daer voor instaen" ?  En dat zij zeiden tegen elkander "comt als
   gij wilt". 
   Peter van den Beeck is in huis gehouden moeten worden.
I. Catarina van der Linden bevestigd de verklaringen van Hendrina.
2. Of Jan Smits die drie gebroeders niet uit de herberg van van der Linden 
   heeft doen gaan ter oorzake dat zij maar "querel en questien en sogten in 
den avont en niet en deeden als dreygen, vloecken en raesen" ? 



H. Verklaart dat dit zo is.
I.  Weet  dit  niet,  wel  dat  die  gebroeders  "querel  sogten  en  vloeckten  en 
raesden".
  
3. Of die gebroeders "met grammen gemoede savonts uyt de deur nae de straet uyt
   gongen in den avont - en dat Jan Smits in 't uytgaen nogh meende te aborde- 
ren, slaen off clooten en aenstonts deselve met gewelt op de deur verscheyde
   reysen hebben hooren stooten om die deur met gewelt te openen en dreygende,
   roepende op de straet, corts en immediaete, wanneer sij int dat huys waren 
   gecomen, comt daer uyt Peter van den Beeck, comt daer uyt"?
H en I. Bevestigen e.e.a.
4. Of die voors. "querel en forces" op de keukendeur en het "iedereen uyteys-
   schen" en op de straat te komen vechten niet gebeurde wanneer Wilhelmus 
Winteroy en advocaat, Arnoldus Swinckels in de kamer van het huis waren - 
   en buiten op de vensters hoorde stoten of tasten en geweld maken, zonder 
   dat Winteroy en Swinckels, enige dreigementen uitten "ofte geweer" wilde
   gebruiken ?   
H en I. Bevestigen dit.
5. Of niet, ongeveer ΘΘn uur, na het voors. tumult, hij deponent, met een 
   lantaarn Arnoldus Swinckels, van het Dorp naar Ommel leidde en dat op de
   hoogte van "de Pas" niet heeft horen roepen: "Allon, voort eweg" en hij be-
   gon te lopen uit vrees van door dronken mensen, die "querel" zochten, ach-
   terhaald te worden. Hij en Swinckels "voort marcheerende" zouden echter nog 
achterhaald zijn" ?   
J. Verklaart, woensdagavond niet thuis geweest te zijn wanneer "'t crackeel"
   begon.
   Maar daarna, wanneer Delis, Mattijs en Jan "met grammen gemoede" de deur
   uitgingen, thuis kwam. En dat Jan Smits "een schup in de hant noemp" om
   die gebroeders, als hij aangepakt zou worden, tegen te staan.
   Vervolgens hebben zij de keukendeur met een grendel gesloten.
   Zodra die gebroeders buiten de deur waren - hebben zij met geweld op de 
   deuren horen kloppen en stoten en horen roepen: "Peter Verbeeck, comt er 
   uyt".
   Hij, deponent, heeft op dit dreigen, vloeken, razen en "uyteysschen" geroe-
   pen: Jan (Willem Hendricx), foy, schaemt gij U niet, dat gij liede met Uwe
   drie, eenen persoon uyteyst voor de deur"?
   Hij riep die woorden tegen Jan Willems omdat hij van mening was dat het 
   voornamelijk deze was, die zo op de voorgrond kwam.       
     
R 13 fol. 160 02-03-1716
Cornelis Manders - weduwe Catarina Conincx - weduwe Goort Hoefnagels en erfge-
naam van deze, molenaar, aanlegger - 
- contra  
Antony Kuypers, Peeter Jan Gijsberts - g.m. Heylke - weduwe Jan Paulus en Jan 
Jansse Paulus - g.m. Jenneke Dirk Kuypers. 
R 114 fol. 165 09-03-1716  
Anneke Verhoosen, meerderj. dochter, wonende te Someren, geeft procuratie aan
Teunis Frans Damen, haar oom, wonende te Someren, haar beδdigde momboir ge-
weest, om al haar goederen te Someren en elders, over te dragen aan Antony An-
tony Franssen - en Cristina, zijn vrouw, comparantes zuster en zwager, te 



Asten.
   
R 92 fol. 71 21-03-1716
- Marcelis Antonis van Bussel - g.g.m. Heylke Peeter Conincx, als vader en 
  voogd van Peternella, Lijsbet en Anneke - alsmede
- Jan Jansse van Coll, te Woensel - als momboir.
Zij verkopen aan Lijsken Teunis Franssen - g.m. Jan Janssen Blockmakers:
- huis, hof en turfschop - in 't Dorp ╜ l.

1. Lijske Jansse
2. Jeuris Alons
3. Hendrick Jan Hoefnagels
4. de straat

De voors. kinderen is het "bij maecksel ofte testamente ten erfrechte" compe-
terende en aan de voors. Jan Jansse Blockmakers "ter togte" competerende. 
Conditie: Als Lijske Teunis Franssen, in dit, of een ander huwelijk, komt te 
overlijden,  zonder  kinderen  na  te  laten  komen  de  goederen  aan  den 
Armen van Asten.
          Mocht Lijske Teunis Franssen tot armoede geraken, tgeene Godt almag-
          tig verhoede, dan mag zij de goederen verkopen.
          Na haar dood kunnen de goederen door de naaste vrienden voor 
          - ƒ 300,- teruggekocht worden van den Armen alhier.    

Koopsom: ƒ 300,-.
R 114 fol. 166 28-03-1716

Akte is gesteld in Nederlands/Duits.
Wij, drossard en schepenen van Asten, doen "cunde" dat Hendrick Cornelis van 
Bussel - en Catolijna Freynssen "in hunnen lieben" zijn geweest inwoners van 
Asten. (getrouwd 1691)
"Luyten" van eerlijke handel "unt" wandel, die met "coopmanschappe" hun kost
hebben gewonnen.
Nalatende vier zonen "unt" twee dochters, waarvan hier ter plaatse alnog in
"leben" zijn de twee dochters.
En mede is voor ons "erscheinen" ΘΘn der zonen, m.n. Antonis, die lange jaren 
elders heeft gewoond, doch hier ter plaatse welbekend.
Antonis Hendricx wil weer vertrekken naar zijn woonplaats in Nieuwstadt, Mec-
kelenborg.
Hij heeft ons om een attestatie verzocht - welke wij bij deze verstrekken zon-
der vergelding.
R 114 fol 166vo 28-03-1716
- Antonis Hendricx, geboren te Asten en wonende te Nieuwstadt in Meckelborgh -
  voor zichzelf - en mede voor:
- Jan en Catarijn, kinderen van wijlen Jan Hendricx, te Nieuwstat, zijn over-
  leden broeder.
Hij geeft procuratie aan ....... om namens hen
- met zijn zusters, Margriet en Josyna - alsmede met 
- de kinderen van Cornelis Hendricx, wijlen zijn broeder,
een scheiding en deling te maken van de goederen door wijlen hun ouders nage-
laten.
Daarna de goederen die op zijn, comparants, lot en dat van de kinderen van Jan
Hendricx zijn gevallen over te dragen aan zijn zusters.
E.e.a. voor het "gerecht" van Asten.



R 92 fol. 72vo 30-03-1716
De regeerders van Asten zijn schuldig an Catrina van Enetten - weduwe Hendrick
van de Ven, te Eyndhoven - ƒ 500,- α 3╜%.
De lening dient om - ƒ 2000,- af te lossen aan Mevr. Mus - d.d. 24-4-1676 -
Asten.
Marge: 26-7-1725 - gelost aan Jan en IJsbout van Enetten, gebroeders, en Ni-
                   claes Bertmans, als erven van Catrina van Enetten - weduwe 
Hendr. van de Ven.
R 114 fol. 167vo 30-03-1716
Jan van Buul wil met 50 stuks, hier en in de omgeving gekochte koeien, naar 
Hollant of elders drijven.
Wij verklaren dat de beesten komen uit een gezond land, waar geen besmettelijke 
ziekten onder het rundvee heersen.
R 114 fol. 168vo 06-04-1716
Toni Antony Franssen, te Asten, heeft hier en in de omgeving, 36 stuks "soo 
manse als half dragende magere koeybeesten" gekocht.
Hij wil deze naar Hollant of elders drijven.
Zie verder:  R 114 - fol. 167vo - 30-3-1716.
R 114 fol 169 06-04-1716
Jan Vissers, coopman, te Vessem, heeft hier te Asten, 25 stuks magere koeien 
ge-kocht.
Zoals wij uit de mond van Jan Peter Smits en Huybert Abrahams, onze inwoners, 
hebben verstaan. 
(Eindbestemming is niet vermeld.) 
Zie verder: R 114 - fol. 167vo - 30-3-1617.
R 114 fol. 169vo 06-04-1716
Martinus Jansse Paulus verklaart aan Johan van Buyl, coopman, te Tilburgh, 
verkocht te hebben - 50 stuks magere runderbeesten.
Ze zijn afkomstig uit een gezonde plaats.                        
R 13 fol. 127 08-04-1716 (1715 ?)
- Jan Hendrix, aanlegger - contra - Dirck Meulendijck, gedaagde.
  fol. 134 - Aanlegger zegt zich bij gedaagde als dienstknecht verhuurd te heb-
             ben op 2-3-1715 "omme van dien tijd te continueeren in de vermelte
             huringe tot Asten merkte toecomende dinsdag naar Alderheyligen".
             Hij zou hiervoor "genieten" - ƒ 16,-, twee hemden, een paar schoen
             en ΘΘn "veurvel".
             Aanlegger is echter op de 14e dito, zonder wettige reden of oor-
             zaak, heengzonden. 
             Gedaagde zou zijn werk niet meer nodig hebben. E.e.a. echter 
             zonder hem te betalen. 
             Aanlegger vraagt om betaling van - ƒ 11,50. 



R 92 fol. 74 10-04-1716
Jan Aarts verkoopt aan Teunis Peeters:
- hooibeemd aan Vosselen 4╜ l.

1. Cornelis Manders
2. Peeter Jan Hoefnagels
3. Jan Verdeyseldonck
4. de koper

Verponding: ƒ 1-19-0/jr. Koopsom: ƒ 195,-.
R 107b fol. 18 11-04-1716
- Catholijn Peeter van Ruth - weduwe Reynier Tilens,
- Francis Tilens,
- Wilhelmus Tilens - en
- Adriaan Tilens, deze is nog onmondig.
Allen wonende te Hoogloon.
Zij verkopen aan Geertruy Ooms - weduwe Martinus van Hoof, te Gestel:
- een rente van - ƒ 40-13-00/jr. t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 25-2-1642.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten - 21-6-1717.
R 107b fol. 26vo 14-04-1716
Ewout 's Gravesande, ontfanger der beursen en andere beneficien tot de studien,
met procuratie van de Heren Staten Generaal - d.d. 17-2-1715, verkoopt aan 
Herman Cremers - voor ƒ 800,-.
o.a.
- een rente van ƒ 3,-/jr. (ƒ 50,-) t.l.v. Philips Gerits, te Asten - schepen-
  brieven d.d. 20-1-1621.
Volgen nog een aantal posten - betreffende Lieshout, Stiphout, Riel en nog:
- een rente van ƒ 2,85/jr. (ƒ 50,-) t.l.v. Gommert Jacobx, te Beek
Schepenbrieven - d.d. NN.    (Zou dit Gommer Jacobs Bure kunnen zijn ? G.S.)
Deze "brieven" zijn geweest van:
- Heer Jan Janssen van Aarle - en verkocht door 
- Mr. Hendrick Verbeeck en deurwaarder Johan van Proyen.
De  verkoop  is  gedaan  om  daaraan  een  zodanige  som  te  verhalen  als  voorn. 
Verbeeck, als patroon laicaal der beursen door voorn. Jan Janssen van Aarle
"gefundeert" bij het slot van rekening - d.d. 25-6-1710 - was verschuldigd.
Schepenen 's Bosch. 
R 114 fol. 170 18-04-1716
- Joost Roefs, schepen, 78 jaar - en
- Reynier van Geldrop, 70 jaar - verklaren ter instantie van Anna Wilhemina
Baronnesse de Doerne, Vrouwe van Asten, dat zolang zij weten en de eerste 
deponent altijd heeft gehoord van zijn ouders en de tweede deponent van zijn
vrouws ouders dat de "eyckmeester en waagmeester" altijd zijn aangesteld door 
de Heer der heerlijkheid.
Eveneens dat, volgens ordonnantie, deze altijd hier hebben "geraempt en geeykt"
zonder ooit gezien of gehoord dat iemand anders, dan de door de Heer aangestel-
de, hebben geijkt.
De eerste deponent is geboren te Asten en zijn vader, nu ca. 40 jaar geleden
overleden, heeft "meenigte van jaren in regeeringe geweest" en hij, deponent,
ook wel 40 jaar of meer, "in regeeringe geweest".
Aan hen is bekend dat "eenen" Jan Somers hier ijkmeester is geweest en dat na 



diens dood, Jan Aarts is aangesteld, die nu nog ijkmeester is.
De tweede deponent weet - dat Jan Somers, zijnde geweest zijn vrouws vader
niet alleen is geweest "eyck-" maar ook "waagmeester" door de Heer is aange-
steld.
Na diens dood is door de Heer aangesteld: Jan Aarts, tot ijkmeester en dat
de "wage" aan hem, deponent is gebleven.
Hij voegt er aan toe dat niemand anders dan de door de Heer aangestelde hier
heeft "geeyckt of gewogen".
R 92 fol. 74vo 22-04-1716
Marcus Souves, deurwaarder, verkoopt aan Peeter Jan Smets:
- een hofstad - aan de Diesdonck 1 l.

1. weduwe Jan Smits
2. de straat

 3-4. de koper
Verponding: ƒ 0-7-4/jr. Koopsom: ƒ 46,-.
R 136 ca. april 1716 ongedateerd
Condities en voorwaarde waarop de Ho. Ed. Wel geb. weduwe van de Heer Johan
van de Staffelholt, genaamd Stockum, Vrouwe van Ringelenbergh -
mede voor haar kinderen (momboir van deze kinderen is de Ho. Ed. Heer Gerardus
Johannes Baron van Raveschot) wil verkopen:
- huis, schuur, schop en bakhuis met den hof, omsingeld met een graft gelegen
  en gestaan - te Ostaden.
- 24 l. land,
- 34 l. hooi- en weiland.
Het geheel is in gebruik bij Marcelis Peters, als bewoner en pachter.
De goederen zijn belast met:

- ƒ 4-10-0/jr. Geestelijke pacht aan rentmeester de Tombe, te 
               's Bosch.
- ƒ 0-04-2/jr. aan het Huis van Asten.

- Gereserveerd wordt de visserij van de gracht, voor de tijd van 12 jaar,
  gepacht door Martinus Janssen c.s.
  Alsmede twee willigebomen, staande binnen de gracht.
- De koper zal moeten betalen de jura van de secretaris, zijnde - ƒ 0-2-8 van
  iedere gulden,
  - ƒ 0-2-8 van iedere gulden, van de slagen strekkende tot de kooppenningen 
    als van de ingemijnde som.
  - 4 penningen, van iedere gulden, voor de afhanger.    
  - 4 duiten, van iedere gulden, voor de wijnkoop.
Enz. enz.
Ingezet door Willem Loomans - op ƒ 1100,-.
en afgehangen van                ƒ 4000,-.
en gedaald op                    ƒ 3300,- en opgehouden.            
R 114 fol. 172 01-05-1716
Mattijs Dircx, heeft hier en in omliggende plaatsen, 25 stuks magere koeien
gekocht. "soo ons berigt is".
Hij wil deze naar Hollant of elders brengen. 
Zie verder:  R 114 - fol. 167vo - 30-3-1716.



R 114 fol 172vo 01-05-1716
Peeter Marten Teunis, gezond - en Lijneke Teunis Loomans, zijn vrouw, ziek,
testeren - o.a.:
- Alle roerende goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden - deze zal
  gehouden zijn alle "personele hantschulden" te betalen.
- De onroerende goederen zullen door de l.l. "in togte" worden bezeten en na
  diens dood zullen deze goederen gaan naar "de vrienden" van de zijde vanwaar 
  ze gekomen zijn.
R 114 fol. 174 04-05-1716
Johan van Buul, coopman, te Tilborg, heeft op heden van Martinus Jansse Paulus
en andere ingezetenen, zo zij ons verklaarden, 40 stuks magere koeien gekocht.
Hij wil deze naar Hollant of elders drijven.
Zie verder: R 114 - fol. 167vo - 30-3-1716.
R 114 fol 174vo 07-05-1716
Willem Loomans verpacht aan Marcus Souve, deurweerder:
- huis, hof en turfschop - aant Mercktvelt, tegenover de Poel

1. Frans Huybers
2. Peeter Baltis

Huursom: ƒ 22,50/jaar.
Huurtermijn: 12 jaar.
Conditie: Het huis wordt "in goede reparatie" opgeleverd.
        - De buitenreparatie is voor de verhuurder.
        - Binnen worden de reparaties gedaan door de huurder - en zal deze
          op de huursom korten.
De verhuurder zal de verponding en "vijfde verhoging" betalen.    
R 114 fol. 175vo 08-05-1716
Schepenen van Asten  verklaren ter instantie van Hendrick Kanters, dat wij zijn 
geweest op "Stevendsdries", te Ommel - en dat aldaar voor ons zijn verschenen:
- Antony Stevens, 50 jaar,
- Jan Stevens, 40 jaar,
- Jan Joost Coopman, 80 jaar - allen wonende alhier.
Zij hebben ons aangewezen - een "sekere plaatse agter eenen afgekapten eyken-
boom" verklarende dat aldaar "te hebben gestaan eenen scheytpaal tussen de 
gronden van Hendrick Kanters en Hendrick Tho poel n.u." bewerende dat, ofschoon
de paal daar niet meer zichtbaar was "als bij avonturen vergaan" dat nog alle 
apperentie de steen, waarop deze is gesteld geweest er nog zou liggen.
In onze presentie is de ons vertoonde plaats opgegraven - en bevonden dat de-
zelfde plaats "in lange jaren niet is opgegraven geweest en naardat ontrent 
derdalf of drie voet gegraven was hebben gevonden eenen halven backsteen, al-
hier ordinaar voor paalstede gebruyckt werdende. Leggende de voorn. steen waar-
op wij een houteren paal, met consent van wederseytse partijen hebben doen 
setten, van agteren aancomende op de linkeren seyde ende buyten sekere afgekap-
ten boom door ordre van voorn. Poel, naast de kant van den dries van Kanters 
afgekapt".
Dit getuigen de drie voorn. comparanten.
Verder dat twee "gehoofde of geknotte willigen beneffens eenen dorenbos staan-
de naar de straate toe opwaarts" horen aan de gronden van Kanters.
De twee eerste comparanten verklaren - zijnde, de goederen van hun voorouders 
gekomen, daarvan zeer goed te weten - "het daarneffens leggende tien jaren of 
langer gebruyckt te hebben. En dat de willigen en alles wat op de linkerkant 



lag, van de straat aan te rekenen, te hebben gelaten en weten gebruyken en kap-
pen door de twee eerste deponenten".     
Zij weten nog, dat zij, nu ongeveer 20 jaar geleden, "uyt de reyde van de ge-
hoofde of geknotte willigen hebben afgekapt een willig en eenen essenboom, van 
welke willigenboom nog dese huydige dage de plancken worden gebruyckt aan se-
ker kar".
R 114 fol. 177vo 11-05-1716
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hend. Tho poel, dat Teunis 
Stevens, op ..... 1716, in de raadkamer is gekomen om zijn "hoofden" aan te 
geven en dat wij dan gehoord hebben dat Hend. Tho poel aan Teunis Stevens 
vroeg: "Weete mijn niet te onderrigten ofte seggen ofte hegge, staande tussen 
mijne erve en die van de weduwe van de Cruys niet aan mij soude toebehooren, 
terwijle het van U ouders gecomen is. Alsoo ick deselve niet en soude preten-
deere bijaldien mij die niet toe en compt. En wie hebben die wel in possessie
gehat, ontrent de 18 of 20 jaren, tgeene mij doet vaststellen dat het de onse 
soude sijn. Maar weet gij het anders of andere aanwijsinge te doen dat mij de 
heg niet toe en compt, wil die geerne afstaan. Want soude niet geerne preten-
deere dat mij niet toe en compt en bijaldien gij eenige palen, steenen of 
scheytspalen weet, segt het mijn en wijst mij deselve,gij sult mij vrintschap
doen, want wil mij geerne daarnaar reguleren".
Hierop heeft Teunis Stevens gezegd - dat hij er niet het minste van af wist en
dat hij ook geen palen wist aan te wijzen.
Hend. Tho poel heeft dan nog "iterative rijse" gevraagd: "Of hij dan niets an-
ders en wist".
Teunis heeft hierop ontkennend geantwoord.
Op 5 nov. 1715, heeft Hend. Tho poel, in de raadkamer, aan Teunis Stevens we-
derom deze of dergelijke vragen gesteld - waarop hij weer een ontkennend ant-
woord heeft gekregen.
Verklaren wij, uitgezonderd Bendert Vervorreldonck, verder, alnog rond "Alder-
heyligen 1715", dat Hend. Tho poel aan Jan Stevens en Mary Stevens, zijn zus-
ter, die t.h.v. van Goort Martens waren, vroeg: "Weet gij, lieden, mij niet te 
wijsen of te noemen palen ofte bescheden wegens de hegge, staande tussen mijn 
ende erve van de weduwe van de Cruys - terwijl dat goet van U ouders is ge-
weest".
Zij hebben gezegd: "Wij weten daar in heelen of in deelen niet van".
Hend. Tho poel heeft hierop gevraagd - dat als ze iets wisten over de heg het
aan hem te laten weten.
Zij hebben nogmaals gezegd er niets van te weten.
R 114 fol. 179 18-05-1716                 
Marcus Souve, vorster, heeft in arrest genomen:
- alle goederen die met het overlijden van Jan Dircx - door zijn vrouw zijn
  verlaten.
De goederen zijn gelegen - in de Busch.
E.e.a. is gedaan om daaraan de achterstallige lasten te verhalen.
R 92 fol 75vo 03-06-1716
Claas Antonis Verhees verkoopt aan Peter Jan Hoefnagels:
- hooibeemd 't Root 4 l.

1. Hendrick Jan Hoefnagels
2. Hendrick Frans Hoefnagels
3. Willem Loomans
4. Aart Aart Tilen Koopsom: ƒ 250,-.



R 92 fol 76 03-06-1716
Antony Jan Meujen verkoopt aan Jan van Riet:
- hoiland int Root 2╜ l.

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

Verponding: 10 stuiver/jaar.
Alle "commercalange" daarop zijnde zal de koper kunnen en moeten verhalen op
Antony Kanters - R 92 - 5-1-1715 - fol. 36.  

Koopsom: ƒ 177,-.
R 114 fol. 179vo 06-06-1716
Joseps Vervordeldonck c.s., collecteurs der ordinaire verponding, St Jan 1712 -
'13, geven procuratie aan Herman Cremers, om namens hen, in der minne of an-
derszins bij executie, van Dongelbergen, als koper der goederen van "Bussel",
te ontvangen - ƒ 59,50 verponding 1712 - '13 - "als wegens de voors. hoeve
(behalve het oortiensgelt tot 14 stuiver 14 penn.) betaalt moet werden".
R 162 06-06-1716
Taxatie van de onroerende goederen van Catelijn Loomans - g.g.m. Peter Mar-
tens - begraven - ? mei 1716.
De taxatie is gedaan o.v.v. Peter Martens, als bezitter van de andere helft 
der goederen.

de helft van
Waarde:

- groes het Hoeyvelt 4  l.
ƒ  50,-

1. Jan Peters
2. Teunis Goorts e.a. 

- groes het Weyvelt - "sijnde slegt" 8 l. ƒ 
40,-   

1. Jan Peters
2. Teunis Goorts

- huis, schuur en aangelag - zijnde land - gen.d - den Huysplack
1╜  l.

ƒ 150,-
   1-2. Joost Teunis van Bussel
- land de voorste acker 3 
cops. ƒ  10,-

1. Joost Teunis van Bussel 
- land 't land bij Jenneke Hompens 1╜ l. ƒ 
12,-

1. Joost Teunis van Bussel
2. Jan Peters

- hei het cleyn Delleken 2 l. ƒ 
15,-

1. Joost Teunis van Bussel
2. Jenneke Peters

- land de Molenacker 1  l.
ƒ   8,-

1. Goort Martens
2. Jan Peter Smits

- land de Endepoel 1 l. ƒ 



14,-
1. Peter Canters
2. de Schutterij

- een veldje int Roodt 3 l. ƒ  35,-
1. den Dijck
2. Marcelis Antonis  

ƒ
 334,-
De goederen zijn belast met:

- ƒ 300,- aan rentmeester des Tombes 
            - de helft is ƒ 175-00-00
 



          - de helft van - ƒ 100,-, uit het laat-
            ste perceel, aan Willem Lomans - dus
            voor dit deel de helft van de helft   ƒ  25-00-00

- 1/6e van - ƒ 100,- aan Everarts, te
            's Bosch  ƒ    16-13-08  
                                       afgerond   ƒ             
216,- 
   ƒ 
117,-
20e penning is ƒ 5-17-8.
R 92 fol. 77 13-06-1716
Ook: R 136 -  1-5-1716.
     R 145 - 16-6-1716.
De kerkmeesters, Johan Draak en Tony Antony Franssen, van de Kerk van Asten la-
ten Marcus Souvee, deurwaarder, de geabbondonneerde en leegliggende goederen 
van de overledene Willem Wouters, tot verhaal van een kerkrente van de helft 
van drie peters/jaar (ƒ 1-7-0/jr.), sinds 1696 verschuldigd, verkopen. 
De verkoop wordt gedaan omdat niemand zich erfgenaam heeft verklaard. 
De goederen bestaan uit:
- huis, hof, schuur en aangelag - aan Vorreldonck 9 l.
  (het aangelag is 9 l.

1. Jan Hicxspors
2. weduwe Leendert van Hugten
3. de straat
4. Aart Tilen

- hooidrieske 3 cops.
 1-3. de straat

2. Aart Stercken
4. Jan Hicxpors

- hooibeemd 3 l.
1. Jan Hicxpors

 2-3. Bendert Vervorreldonck e.a. 
4. Aart Tilen

- heiveld 2 l.
1. Jan Hicxpors
2. weduwe Hendrick Vervorreldonck
3. Aart Tilen    
4. Hendrick Peeter Bollen

- land 2╜ l.
1. Jan Hicxpors
2. Hendrick Peeter Bollen

De goederen zijn belast met:
- ƒ 0-8-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 300,- α 5% aan het het Gasthuys, te Boxtel.

          - ƒ 9-15-0/jr. aan Paulus de Louw, te Deursen.
- ƒ 50,- aan weduwe Dr. Kanters, te Helmont.
- ƒ 1- 7-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

Omdat niemand boven de lasten heeft willen bieden is zijn deze afgehangen van 
- ƒ 200,-, gedaald op - ƒ 10,- en daarna opgehouden.



Op 11 april 1716 worden de goederen, vrij van lasten m.u.v. de ƒ 0-8-0/jr. 
cijns aan het Huis van Asten, verkocht voor -   ƒ   265,- aan Martinus Jan Paulus.    



R 114 fol. 180vo 17-06-1716
- Delis Franssen, 75 jaar,
- Antonis Aarts, 72 jaar,
- Antonis Goorts van Bussel, 71 jaar - en
- Mary Baltus - g.m. Peeter Franssen, 72 jaar.
Zij verklaren ter instantie van:
- Jan Willems Verbeek - g.m. Jenneke Mattijs Walravens - en
- Jan Hendrik Tijssen - g.m. Josyna Mattijs Walravens
dat zij hebben gekend:
- Harsken - alias Hendrien Arendts,
- Anneke of Annetje Arendts - en
- Lijneke of Catrina Arendts - gezusters en dochters van Aart - alias Arendt - 
Lammers - en Anneke, zijn vrouw, dat die drie zusters hier te Asten zijn gebo-
ren en in de nabuurschap van de voors. deponenten zijn "opgevoeyt" en dat zij 
met elkander hebben omgegaan.
Zij weten ook nog, dat:
Aart of Arendt Lamers van Asch - alias Asten - en Anneken, zijn vrouw, vader en
moeder van de vier voorn. kinderen zijn geweest en dat zij te samen van Asten 
zijn vertrokken naar Hollant en Amsterdam om daar te gaan wonen.
Hendrien of Hendrina is echter uit Hollant teruggekomen naar Asten en hier ge-
trouwd met Mattijs Walravens - en dat uit dit huwelijk zijn "geprocureert" de
voors. Jenneke, Anneke en Josyna.
Zij hebben ook dikwijls horen zeggen door "verscheyde geloofweerdige persoonen"
dat Lijneke of Cathalijn ook uit Hollant te Asten teruggekeerd zijnde, naar een
plaats "ontrent Brussel" was getrokken.
Zij hebben van e.e.a. goede memorie  en hebben de twee zusters, Hendrien en 
Lijneke, na hun "retoer" uit Hollandt te Asten gezien en zijn met hen omgegaan.
Antonis Goorts van Bussel weet nog, dat hij, omtrent 24 jaar geleden, te Am-
sterdam in logies is geweest t.h.v. Hermen Bartels Meuleman, zijnde een her-
berg - en man van Annetje Arents.
Hij is aldaar met veel beleefdheden, wegens hun oude kennis, ontvangen geweest
en heeft veel vriendschap van Annetje als "patriotte" genoten. Hij heeft toen 
ook aan haar kenbaar gemaakt dat Harske, haar zuster, te Asten was gestorven.
R 114 fol. 182vo 22-06-1716
- Hendrick Tho poel, president,
- Johan Draak, secretaris - en
- Hendrien van der Linden.
Zij verklaren ter instantie van Jan Willems Verbeek - dat, op donderdag 18 juni
1716, Jenneke Janse - g.m. Jan Willems Verbeek aan Jan Hendrick Tijsse t.h.v.
de kinderen Nicolaas zei: "Jan, kom, laat ons dat accoort voor schepenen laten
beschrijven van ons erfdeel van ons moetje (tante) die tot Amsterdam gestorven
is, want gij hebt mijn datgeen daarvan sult trecken en erven verkogt voor tien
guldens, volgens U eygen hant. En ik sou daar geerne mede bewaart wesen".
Waarop Jan Hendrix zei: "Dat wil ik niet doen en ik heb U niet belooft voor 
schepenen te comen, want daar is vandaag een kluyster op mijn mont".         
Waarop Jenneke weer zei: "Jan, dan en stade gij U woort niet en kom indien U de 
coop berouwen is, segt het maar, wij sullen U de coop te niet doen en staat met
ons in. Wij sullen dan sien of wij van dat erfdeel nog iets wel af konne krij-
gen".
Waarop Jan Hendrix antwoordde: "Neen, ik staan mijn woort en houw mijn woort -
en dat ik U vercocht heb dat houw ik staande - maar ik heb U niet belooft voor 
schepenen te comen".
Jenneke heeft daarop gezegd: "Kom aan Jan of swager, ik sal U de tien gl soo
aanstons geven of als weer van Brussel kom, wanneer gij die wilt hebben".
R 92 fol. 79 02-07-1716



Willem van Hugte verkoopt aan Jan Stevens:
- groes int Linder 1 l.

1. Marcelis Antonis van Bussel
2. Ambrosius van Deursen
3. weduwe Ale Vervorreldonck
4. Marcelis Berckers

Verponding: 8 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 30,-.
R 13 fol. 163 03-07-1716
Peeter Kanters is aangesteld als momboir over het onm. kind van Jan Jacobx - en
Jenneke Hendrix van Helmont.
R 136 06-07-1716
Peeter Hendrick Kanters, als momboir over het onmondig kind van Jan Jacobx - en
Jenneke Hendrix van Helmont, verkoopt de roerende goederen en granen, zoals ko-
ren en boekweit, hooi en gras, bij het overlijden van Hendrik van Helmont nage-
laten.
Totale opbrengst: ƒ 112-11-00 - excl de kosten: ƒ 6-19-0.
   
R 114 fol. 183vo 09-07-1716
- Jan Willems Verbeeck - g.m. Jenneke Tijssen Walravens,
- Anneke Tijsen Walravens - g.m. Huybert Abrahams - mede voor:
- Jan Hendrik Tijssen - g.m. Josyna Tijs Walravens.
Zij geven procuratie aan Huybert Abrahams en Jenneke Tijs Walravens om een 
contract aan te gaan met Johannes Plattouw terzake van de nalatenschap van 
Anneke Arents, gestorven te Amsterdam, gewezen vrouw van Hermen Bartels Meu-
leman.
R 114 fol. 185 10-07-1716
- Jan Willems Verbeeck - g.m. Jenneke Tijsse Walravens,
- Anneke Tijsse Walravens - g.m. Huybert Abrahams - en
- Josyna Tijsse Walravens - g.m. Jan Hendrik Tijsse.
Zij geven procuratie aan:
- Huybert Abrahams voorn. - en
- Jenneke Tijsse Walravens voorn. - om een contract aan te gaan met Johannes 
Plattouw terzake van de nalatenschap van Anneke Arents, gestorven te Amsterdam,
weduwe Hermen Bartels Meuleman.
(Zie ook: R 114 - fol. 183vo - 9-7-1716.)
R 114 fol. 186 10-07-1716.
"Alsoo geschapen ware datter questie en verschil soude conne comen te onstaan"
over de nalatenschap van Anneke Arent, + te Amsterdam, tussen:
- Jan Hend. Tijssen - g.m. Josyna Tijs Walravens - en
- Jan Willems Verbeeck - g.m. Jenneke Tijs Walravens.
"Tot afsnijding en voorcoming van alle dispuyten" is het volgende contract ge-
maakt tussen:
- Jan Willems Verbeeck - ter eenre - en
- Jan Hendrick Tijsse - ter andere zijde  
O.a.:
- Indien er enige contract of overeenkomst mocht zijn betreffende het "ver-



  sterf" van Anneke Arents, hun beider vrouwe "moetje" (tante) dan zal dit van
  "nul en geender weerde" zijn.
- Jan Hendrick Tijsse zal aan Jan Willems Verbeeck uit zijn erfdeel, indien 
  daar iets van mocht komen - en ander niet - ƒ 15,- betalen voor de moeite ge-
  daan door de vrouw van Jan Willems voorn. in het achtervolgen van de erfenis.
- De comparanten zullen elkaar de onkosten helpen dragen die ontstaan in het 
  verkrijgen van het erfdeel.
R 136 11-07-1716
- Jacob van de Loo c.s. verpondingbeurders 1715 - '16,
- Francis Kanters c.s.     "         1714 - '15, 
- Willem Laurijnsse c.s. borgemeesters     1715 - '16, 
- Jan Doense c.s                           1714 - '15,
verkopen tot inning van de dorps- en landslasten:
- de te velde staande gewassen - nagelaten door Jan Dircx, in de Busch.
- de hooiwas van een beemd - te Helmont.

Totale opbrengst: ƒ 136-9-0.
R 114 fol. 187 14-07-1716
Paspoort voor: Wilhelmus Dominicus de Fierlant, te Asten, welke gaarne naar 
Hollant of elders wil vertrekken ter verrichting van zijn 
               "affaires".
               Deze attestatie wordt "pro deo" verstrekt wegens zijn geringe 
               en armoedige staat.
R 92 fol. 79vo 16-07-1716
Jan Aarts verkoopt aan Jan Jansse Paulus:
- land aan den Meulenberg 3 l.

1. Hendrick Hoefnagels
2.
3. Willem Franssen 
4. Vester Michiels

Koopsom: ƒ 103,-.
R 92 fol. 80vo 18-07-1716
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Willem Jansse van der Sommen, te 
Woensel - ƒ 300,- α 3╜%.
Deze lening dient om - ƒ 300,- af te lossen van een lening van - ƒ 1600,- aan 
Willem Niclaasse Sporenbergh - d.d. 15-5-1694 - Asten.
Marge: 15-5-1755 - gelost aan de Geref. Kerk, te Asten - ƒ 100,- en de rest -
                   ƒ 170,- alzo "bastard".
       25-3-1760 - gelost aan Leendert van Riet, kerkmeester - ƒ 170,-.
R 13 fol. 163 20-07-1716
- Johan Draak, secretaris, aanlegger - contra - Hendrick Peeter Smits - en
                                                Tilen Tilemans n.u.
R 92 fol. 82 23-07-1716
Peter Delis van Hugten verkoopt aan IJsbout Hendrix:
- twee gebont huizen, de koeistal of neren, met de ondergrond, vast aan het



  huis van de weduwe Laureyns Antonis, te Heusden.



- 't hofke en streepke land en groes daaraan 1╜ cops.
1. weduwe Laureyns Antonis

 2-3. de koper
4. Flips Jelis van Hugten

- land den Hogenacker 1 l.
1. Teunis Goorts
2. Flips Jelis van Hugte
3. de koper
4. Marcelis Daandels en de weg

- land Willemkensvelt 55 r.
1. de gemeente

 2-3. Hendrik Hendrix
4. Dirck Driessen     

- land Teunis Woutersdries 1 l.
 1-2. Teunis Wouters

3. de vrouwe van Asten
4. de gemeente

- groes 't Voorstevelt 1╜ l. 
 1. de Vrouwe van Asten

2. Jan Willems
3. Flips Jelis van Hugte
4. de koper

- groes de Schilmeer 2╜ l.
1. de Vrouwe van Asten
2. Jan Willems
3. Flips Jelis van Hugte

- groes de Weye 3╜ l.
 1-3. Jacob Linders

2. Willem Reynders 
4. Flips Jelis van Hugte

Belast met: ƒ 4-13-6/jr. aan de Heer Snel, advocaat, te 's Bosch, in een meer-
                         dere rente van - ƒ 18,-/jr.

Koopsom: ƒ 315,-
Lasten : ƒ 116,75.

R 92 fol. 83vo 25-07-1716
Marcelis Antonis van Bussel verkoopt aan Jan Hoefnagels:
- land agter het Bergslant 1╜ l.

1. Marcus Souvee
2. Jacob Baassen

 3-4. de weg
R 136 27-07-1716
Peeter Baltis en Hendrik Dirx van Otterdijck verkopen de roerende goederen en 
granen te velde van de overledene Lindert Benders - en zijn vrouw Jenneke.
Totale opbrengst ƒ 93-
19-08
Onkosten in het verkopen ƒ 8-14-00
Lands- en dorpslasten aan Michiel van de Cruys      4-12-08
Josop Vervorreldonck   0-12-00
Aart Willems              2-12-00
Flips Warsenberg   0-15-00
Willem Laureynssen   7-00-00
Frans Cornelis   7-00-12



Huybert Abrahams   3-04-08
Tijs Jansse "voor berbire"   1-08-00
Jan Doense, borgemeester   6-15-00
Geef Paulus   5-00-00
Tomas Hoefnagels   1-05-00
Hendrik van Rut ƒ   0-15-00  

          ƒ   51-13-12
Ontvangen van Johan Draak, als houder van deze cedulle:
ƒ 26-02-04 - en 5 rijksdaalders
ƒ   12-10-00    
ƒ 38-12-04  waarmede deze cedulle voldaan is.
R 162 08-08-1716
Taxatie van de onroerende goederen van Antonis Peter Lomans - overleden, te 
Delft, 28-6-1716.
De taxatie is gedaan o.v.v. Joost Jansse en betreft:

1/6e deel in
Waarde

- huis, hof, aangelag en de Camp - in de Stegen 2 l. ƒ 30,-
1. Goort Paulus
2. Jan van Hoof

- land/groes 1 l. ƒ  2,-
1. Prijn 's Grootens
2. Frans Cornelis

- hooiveld 1╜ l. ƒ  7,-
1. erven Jan Dircx
2. Goort Paulus

- land/wei de Horst 3╜ l. ƒ  9,-
1. de Loop
2. Jan van Hoof

- land/hooiveld 3╜  l.
ƒ  7,-

1. de Loop
2. erven Marcelis Berkers

- land den Hoppenkamp - aan Vordeldonck 2  l.
ƒ  9,-

1. Aart Driessen
2. kn Marcelis Berkers

- land de Stapacker - aan Vordeldonck 2 l. ƒ  4,-
1. Willem Hasen
2. kn Marcelis Berkers

- land 't Gelint- aan Vordeldonck ƒ 
2,50

 1-2. kn Marcelis Berkers
- land den Roetaart - aan Vordeldonck ƒ 
2,50

 1-2. kn Marcelis Berkers
- een drieske den Bogaart - aan Vordeldonck 1╜ cops. ƒ  2,50

bij het huis van de kinderen 
Marcelis Berkers

-land in de Boesentseacker
1. Frans Cornelis
2. Goort Paulus  



ƒ
 78,-
De goederen zijn voor het geheel belast met:

- ƒ 200,- aan Mevr. van Milhees - 1/6e deel is ƒ 33-06-00
- 1 vat rogge/jr aan de Catholijne-

            gulde, te Deursen - 1/6e deel v.h.kapitaal is ƒ   1-01-00    
       ƒ 34-07-08  

afgerond ƒ 
34,-

ƒ
 43,-
20e penning is ƒ 2-3-12.
R 162 08-08-1716
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Antonis Loomans, overleden, te 
Delft, 28-6-1716.
De taxatie is gedaan o.v.v. Elsken, dr Marten Jansse - weduwe van de overlede-
ne.

1/8e deel in
Waarde

- huis, hof, aangelag, groes en land - aan den Dijck 4 l. ƒ 20,-
1. Marten Marcelis
2. Marcelis Driessen

- groes/land 5 l. ƒ  9,-
1. Symon IJsbouts 
2. Willem Slaats

- hooiveld agter Bussel 4 l. ƒ  6,50
1. Willem Hendrix
2. de Loop

- weiveld aan den Dijck 1╜  l.
ƒ  7,-

1. Symon IJsbouts
2. den Dijck

- groes/land 't Ven 5 l. ƒ  7,-
1. Frans van Bussel
2. Symon IJsbouts

- land aant Ven 4  l.
ƒ  8,-

1. Jan Wilborts
2. Mattijs Martens

- land 2╜  l.
ƒ  5,-

 1-2. Symon IJsbouts
- land 5 
cops. ƒ  2,50

1. Symon IJsbouts
2. Mattijs Martens

- huis, hof, aangelag, land, groes - a.d. Ommelsen Bosch    6 l. ƒ 20,-
1. Peeter Peeter Slaats
2. Wilbert Verberne

- beemd 8  l.
ƒ 26,-

1. Aart Tielen   2. Wilbort Verberne
- land 2  l.



ƒ  2,50
1. Jan Teunis 2. Hend.Tho poel  

  
ƒ 113,-
En verklaart Elske - weduwe Peeter Antonis Martens dat de voors.
goederen zijn belast met:

- 1/8e van - ƒ 100,- aan de kn Jan Wilborts  
     ƒ 12-10-00

- ƒ 12-05-00/jr. aan rentmeester des 
            Tombes - in kap. ƒ 306-05-00 -     1/8e is ƒ 38-10-00

- ƒ 11-00-00/jr. aan de erven Jan Dielis
            Wagemakers - in kap. ƒ 275,-       1/8e is ƒ 34-07-08

- ƒ 1-19-00/jr. cijns in twee posten -
            in kap. ƒ 48-15-00        1/8e is ƒ  6-02-00 

- ƒ 1-03-00/jr aan de Kerk van Asten -
  in kap. ƒ 28-15-00        1/8e is ƒ  3-12-00
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten -
  in kap. ƒ 18-15-00        1/8e is ƒ  2-07-00
- ƒ 1-10-00/jr. aan den Armen van Deursen -
  inkap. ƒ 37-10-00        1/8e is ƒ    4-09-00     

    ƒ 101-17-08  
  afgerond      ƒ 

102,- 
20e penning is ƒ 0-11-12 ƒ 
2,-



R 92 fol. 86 24-08-1716
Frans Peeters van Bussel verkoopt aan Marcelis Driessen:
- hooibemd aan den Dijck 1 l.

1. kn Jan Wilbers
2. de koper
3. de verkoper
4. Jan Willems Verheyen

Verponding: 10 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 60,-.
R 107b fol. 19 26-08-1716
- Alegonda Veltackers, te Antwerpen,
- Jan van Grootel, te Mierlo - en zijn broer
- Laurijns van Grootel, te Luixgstel,
- Peeter van Grootel, te Mierlo,
- Aart van de Ven - g.m. Alegonda van Grootel, te Eyndhoven,
- Michiel van Eupen - g.m. Jacomijn van der Schoot, te Eyndhoven,
- Maria van Grootel, te Munikendam, Noort Hollant.
Allen erven van Mattheus van Hoof.
Zij hebben bij scheiding en deling tussen de kinderen Jan Franssen van Mierlo 
en hen zelf - schepenen Eyndhoven - d.d...... verkregen de volgende obliga-
ties - welke ze nu verkopen aan Geertruy Ooms - weduwe Martinus van Hoof:
- ƒ  600,- α 5% - t.l.v. de stad Helmont.
- ƒ 1000,- α 4% - t.l.v. het Corpus van Asten - uit een meerdere rente van 
                         ƒ 2000,- waarvan de andere helft toekomt aan Gerit

  Verbeek c.s.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten - 21-6-1717.
R 53 28-08-1716
Anna Abrahams Michielsen, geboren te Asten, wonende te Antwerpen, testeert.
- ƒ 50,- voor het doen van Missen.
- "Item laet ende maeckt aen Henderina Fransen, haere nichte Antoni dochter   
  haer beste cleedt, sijden voorschoot en crappruyn".
- Huybrecht Michilsen, haar broeder - ƒ 25,-.
- Elisabet, haar zuster - g.m. Anthoni Fransen - ƒ 25,-.
- Tot haar erfgenamen worden benoemd:
  - de kinderen van Joanna Michielsen, haar zuster - g.g.m. Guillielmus Vogels 
-    - voor ΘΘn staak.
  - de kinderen van Elisabet, haar zuster - g.m. Anthoni Fransen - alsmede
  - Francois Geldens - verwekt uit haar tweede huwelijk - deze de tweede staak.
  - Geeraert Driessen Janzn, wiens moeder is Maria Michielsen - "of bij sijnen
    gebrecken aen sijn kint of kinderen" - voor de derde en laatste staak.
  De erfgenamen kunnen haar meubelen, kleren en lijnwaad verdelen.

Antwerpen  -  Joan  And.  Lodewijcx, 
notaris.
R 114 fol 188 31-08-1716
- Elisabet - weduwe Ysaac Souve, in leven geweest schoolmeester en koster - ter
  eenre - en
- Jan Baptista Souvee - deze mede voor:
- Joost Jansse - g.m. Maria Souve,
- Anneke Souve - tesamen wonende te Antwerpen,



- Daniel Souvee,
- Tony Souve,



- Constant Sigenhoorn - g.m. Hendrien Souvee,
- Jacobus Souvee - mede voor:
- Marcus Souvee,
- Lambert Souvee.
Kinderen en erven van Isaak Souve.
Zij delen, de eerste comparante voor de helft, de overige comparanten samen de
andere helft, van diens nagelaten goederen.
1e lot: Elisabet, de weduwe
- de kamer met de kelder, opkamer boven de voors. kamer en kelderkamer met een
  deel van de hof daarachter gelegen en de schop daaropstaande - naast het huis
  en hof - in het Dorp   

1 de straat
- het klein huiske of "stoockhuyske", zonder de materialen die behoren tot de 
  "stokerij".
- een deel van de hof - zover als afgepaald is.

1. kn Aart Aarts
2. de delers

Belast met: ƒ 15,- aan de kinderen.
- de helft van de lands- en dorpslasten uit de gehele goederen.

2e lot: de kinderen
- de keuken, koestal en schuur aan elkander getimmerd en gelegen, met de zol-
  der en "huysinge" daaropstaande en liggende.
- een deel van de hof

1. de delers
2. kn Aart Aarts en de delers

Conditie: "Dat de mededeylders bijaldien een deur buyten uyt de camer naast den 
          hof wilde maken altijt eenen weg van vijf voeten breet tussen de keu-
          ken, koeystal en schuur voors. en hof sal mogen gebruyken om naar 't 
kleyn huyske of stoockhuys te mogen gaan".
R 114 fol. 190vo 25-09-1716
Jan Janssen Blockmakers - en Lijske Teunis Fransse, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- De roerende goederen zullen door de langstlevende van hen beide "te togte" 
worden bezeten.
- Na de dood van de langstlevende zullen alle "erfgoederen" van hen beide door 
de tweede comparantes half-broeders en het onm. kind i.p.v. haar moeder, com-
  parantes halve zuster, worden "geerft".
  Mochten deze halve broeders overleden zijn dan komen hun kinderen in diens
  plaats.
- De halve broeders - of kinderen - zullen aan Tomas Hoefnagels, vader van het
  voors. onmondig kind - ƒ 15,- uit keren "tot een gedagtenisse of erkentenis-
  se".
- Idem zullen zij betalen aan Philips Antonis Franssen, tweede comparantes 
  broeder - ƒ 100,-, dit nß hun beider dood, als legaat.
- Alle roerende goederen gaan naar de armmeesters om door deze te worden ver-
  kocht ten bate van de "huysarmen".
Marge: 8-3-1745 - copie gemaakt voor Arnoldus Aart Tielen.
R 13 fol. 170 26-10-1716
- Willem Laureijnssen en Marten Willem Slaats, borgemrs, St. Jan 1715 - '1616.
  Zij vezoeken opening van het vonnis terzake de kopgelden van de goederen van 
wijlen Jan Dircx.



R 114 fol. 192vo 28-10-1716
Paspoort voor: Wilhelmus Dominicus de Fierlant (geboortig te Stratum, zo hij
               verklaarde) is een ingezetene van Asten.
               Wij verzoeken hem voor een eerlijk persoon te houden en hem
               "des versogt" alle hulp en bijstand te verlenen.
R 92 fol. 85 30-10-1716
- Jan Martens - g.m. Jaapke Peeter Jacobx,
- Jan Ribericx - g.g.m. Alardje Nagelfanck - als g.m. Dirck Peeter Jacobx,
- Hendrick van der Black,
- Peeter Brienen - mede voor:
- Jacomijn Peeter Jacobx - allen inwoners van Venray, lande van Kessel.
Zij verkopen aan Jan Hendrix van Weuwersen, te Venray:
- een jaarrente van vier ducatons, met de achterstel, volgens de brief bij
  Jan Fransse Verrijt daarvan zijnde t.b.v. Peeter Jacobx van Venray - d.d.
  15-8-1657 - Asten.
Onderpand:
- hooiwas aan den Bosch 5 l.

1. Aart Fransse Verrijt
3. de koper
4. de Aa

- hooiwas ter plaatse voors. en zoals in de 
brief omschreven staat 3 l. 

 Koopsom: ƒ 250,-.
R 114 fol. 193 02-11-1716
Inventaris der goederen die bij het overlijden van Goort Jansse Hoefnagels,
v≤≤r het en ten tijde van het solemniseren van het huwelijk tussen:
- Cornelis Manders - ter eenre - en Catarina Conincx - weduwe Goort Janssen
  Hoefnagels - ter andere zijde,
"in wesen en in staat sijn gevonden en bij de vermelte weduwe beseten sijn
geweest  en  in  dese  inventaris  oversulcx  geformeert  ten  overstaan  van  de 
schepenen van Asten, ter requisitie en op het opgeven van de voorn. Cornelis 
Manders - nu weduwenaar van Catarina Conincx".

Onroerende goederen.
- huis, hof en aangelag - aan de Molen
  Nu in bewoning bij Cornelis Manders en de respective kinderen.
- wei int Root 1 l.

1. Wouter Hoefnagels    
     2. Aleken Baltis
- hooiveld op Braassel 3 l.

1. Meri Dilis
2. Teuni Peeters

- de Heyhorst 10 l.
1. Mary Dilis
2. den Keyserdijck

- land in de Beckers
1. Joost Hendrix
2. de Bergen

- land ontrent de Wintmolen 8 l.
1. Wilbert aant Laarbroeck
2. Meus Peeters

- land den Meulemberg 1╜ l.
1. erfgn Faas de Smit
2. de gemeen Bergen



- land 1 l.
1. Aart Block
2. Peeter Roefs

- hooiveld in het Swartbroeck 4 l.
1. weduwe van de Cruys
2. Jan Peeters

- land 2 l.
1. Lijske Willems
2. de Bergen

Item wordt nog gesteld hetgene aan Catarina Conincx, tijdens har huwelijk met
Cornelis Manders is "aangestorven" geweest van haar ouders:
- huis, en land, te Deurne  
  waarop de weduwe Jan Symons van dn Boomen is wonende - en voor de helft in 
  eigendom heeft.
  De "propietijt" zou voor de helft aan de respective kinderen van wijlen Cata-
  rina Conincx - en "de togte" aan Cornelis Manders komen.
- hooibeemd in de Kolck - te Ommel 3 l.

1. Hendrik Kanters
2. weduwe Jan Fransse van de Loverbosch

  Van dit perceel komt ook de helft toe aan Jenneke - weduwe Jan Symons van
  den Boomen.
- Bij het overlijden van Catarina was in het "sterfhuis" - ƒ 50,- aan contant 
  geld aanwezig.  
- Van Goort Hoefnagels, die een schuld had aan het "sterfhuis" is door Cornelis
  Manders ontvangen - ƒ 27,50.
- Francis Conincx heeft een schuld van - ƒ 50,- aan het "sterfhuis". 
   

Roerende goederen:
o.a.
- vijf koeien, een paard,                 ( Vrij groot. G.S.)
- een kar, ploeg en eg,
- een kast, een "block of kaske", een tafel, twaalf stoelen, 
- vier bedden met toebehoren,
- een tob, drie biertonnen,
- een dozijn tinnen schotels, zes tinnen tafelborden, een waterpot, zoutvaten,
  mosterdpot,
- potten, ketels, pannen,
- zes zilveren lepels, een zilveren zoutvat,
- vuurgereedschap,
- klein landbouwgereedschap,
- het molengereedschap - o.a. vier molenstenen, "reepen, seylen en seelen".
- een kwantiteit rogge en boekweit die voldoende was om de achterstaande huur
  van de molen te betalen,
- Cornelis Manders heeft ook de verschillende borgemeesters en collecteurs be-
  taald,
- nog is betaald - ƒ 20,- aan doctor Grootenacker voor medicijnen t.b.v. Cata-
  rina Conincx,
- ƒ 100,- + ƒ 15,- intrest wegens een obligatie aan Aart Martens.
- Nog te betalen: 
  - ƒ 200,- α 5% opgenomen door wijlen Goort Hoefnagels van Jan Franssen van de 
    Loverbos,
  - ƒ 200,- α 5% opgenomen door wijlen Goort Hoefnagels van Peeter den Verwer,
    te Eyndhoven.
Nog is betaald:
- Door Cornelis Manders - ƒ 500,- + ƒ 50,- intrest, t.l.v. Goort Hoefnagels 



  aan Arnoldus Kuypers, te Mijl,
- ƒ 720,- , zijnde een schepenobligatie van - ƒ 600,- α 5% t.l.v. Goort Jan
  Hoefnagels - t.b.v. Peeter Guns - schepenen Asten - d.d. 8--1704.
  Aan invorderingskosten - ƒ 140,-. 
  Omdat de borgen (vier) ieder betaald hebben - ƒ 130,- zijnde - ƒ 520,-
  Heeft Cornelis Manders - met de onkosten betaald - ƒ 340,- 
Deze inventaris is gemaakt t.b.v.: 
- de nagelaten kinderen van wijlen Goort Jan Hoefnagels - uit zijn huwelijk met 
Catarina Conincx - en
- de kinderen van Cornelis Manders - uit zijn huwelijk met Catarina Conincx.
R 13 fol. 171 09-11-1716
- Marcus Souvee, als pachter van de "smaaltienden" van de Heer Beresteyn, 

aanlegger - contra Hendrik Hoefnagels, gedaagde.
 
R 114 fol. 198vo 12-11-1716
Inventaris gemaakt door Maria Peeter Conincx - weduwe Jan Aarts, van de goede-
ren die t.t.v. het "solemniseeren" van haar huwelijk met Jan Aarts aanwezig 
waren in het "sterfhuys" van Maria Joosten - dit t.b.v. Joost en Johan, znn 
van Jan Aarts.

Onroerende goederen:
- huis, stal, schuur en "een agterhuysken met een hoofken" - te Ommel

1. advocaat Swinckels
2. erven Michiel van de Cruys
3. de straat
4. Hendrik Tho poel

- groes 't Ven 2 l.
 1-4. Swinckels

2. voor deze Antony Coopmans      
3. de straat

- land/groes een Camp - aant eyntje van Ommel 2 l.
1. Hend. Tho poel
2. Wilbert Peeters
3. de straat
4. Agnees - weduwe Jacob Michiels v.d. Cruys

- land den Berg 2╜ l.
1. erven Antony Kanters

 2-3. de straat
Uit deze goederen, of uit de navolgende Rijtacker gaat een "pagtje" aan
rentmeester van Hurn.
Van deze goederen, m.u.v. 2 l. groes int Ven, is de helft bezeten geweest door
Jan Aarts - en Maria Joosten, zijn eerste vrouw. En zoals Maria Peeters - wedu-
we Jan Aarts, in zijn leven, wel verstaan had, waren deze goederen belast met:
- ƒ 400,- α 4 of 5 gl./jr. intrest - t.b.v. van Niel, te 's Bosch.
Dit t.t.v. het eerste huwelijk van Jan Aarts.
Er schijnt "veele jaren" achterstand op te staan.
Welke voors. wederhelft van de goederen door Antony Joosten Coopman, zwager van 
Jan Aarts - aan Jan Aarts bij "erfmangeling" is opgedragen - schepenen Asten -
d.d. 2-1-1680,
- land de Rijtacker - agter het gewesene Convent

            van Ommel 3  l. 
ettelijke R.

1. weduwe Jacobx Michiels van de Cruys



Belast met: 1 gl. 5 st./jr. aan de rentmeester der Geestelijke Goederen, te



            's Bosch.
- land de Loo 7 
cops.

1. het Convent
2. Maria Peeter Conincx en de

      erven Jan Aarts
"Allen welcke goederen en huysinge niet en sijn competerende geweest ofte bese-
ten bij Jan Peeter Kanters, nog int geheel nog in gedeelte. Dog sijn beseten
bij Jan Aarts voorn. - en Maria Jooste, maar te observeren dat op d.d. voor-
noemt" voor de wet van Asten, door Atony Joosten Coopman, bij "erfmangeling" 
overgedragen aan aan Jan Aarts: 
- de kamer, keuken, het weefhuyske met de helft van de hof en aangelag - 
  te Ommel  
- de helft van de voors. Kamp
- land den Berg de helft daarvan, 
volgens

overdracht
- groes int Swartbroeck - aan de Loop -te Ommel 3╜ l.
Welk perceel Jan Aarts - en Maria Joosten in hun huwelijk samen hebben bezeten.
Echter niet wetende "uyt wat hoofde" doch menende echter dat zij het bij koop 
hadden verkregen "tegens welck perceel Jan Aarts, op 18 mei 1695 - schepenen 
Asten - bij "erfmangelinge heeft becomen gehat":
- land op de Loo 2 l. 35 r.

1. Peeter Rijnders 
2. Jan Aarts

- een schepenobligatie - ƒ 100,- t.l.v. Joost Jansse Coopman, t.b.v. Jan Aart
  Janssen - d.d. 4-7-168. 
  Mary Peeters weet echter niet of deze gelost of eventueel "veragtert" staat.
- Bij het overlijden van Maria Joosten waren er vier schuldboeken.
- Een klein boekje van Jan Aarts.
Deze boeken berusten nog in het sterfhuis.
Hiertegenover stonden verscheidene borgemeesterslasten etc. - alsmede een be-
drag t.b.v. de Hey, te 's Bosch, wegen geleverde karsey en stoffen, hiervan is
zij tot nog toe niet op de hoogte geweest omdat wijlen Jan Aarts de koophandel
dirigeerde.
Zoals ook nog en schuld resteerde wegens winkelwaren, te 's Bosch, in de winkel
van "De drie Hoefijzers".
Ook elders schijnen nog schulden te zijn, zonder dat weet hoeveel en waar.

Roerende goederen 
Deze goederen waren aanwezig t.t.v. het overlijden van Maria Joosten en welke 
ook wel, gedeeltelijk, zouden kunnen geweest zijn van Jan Kusters.
o.a.:
- twee melkkoeien, een trekos, een halve os,
- koperen pannen, ketels, keukengerei, luchters, trechters enz.,
- tinnen schotels, lampen, kommen, mosterdpot, zoutvat, lepels enz.,
- enige kasten, drie kisten, tafels, stoelen,
- bedden met hun toebehoren,
- twee winkelkasten,             (Maakt "gezeten" indruk G.S.)
- drie draagmarsen,
- textielwaren - knopen, band, koord etc.,
- twee "wagen", diverse "maten", "punders", pinten etc.,
- twee spinnewielen,
- vuurgereedschap,
- klein landbouwgereedschap,
- gereedschap om koper te bewerken, werkbanken,
- een varken dat geslacht en gezouten is,



- elf "speulpijpen - alias fluyten en schermeyen",
- veertien brillen,
- 33 pond grof linnen garen,
- vier nieuwe "seemse vellen" welke Jan Aarts een half jaar voor zijn dood 
  heeft gekocht.
E.e.a. betreft zowel de huisraad, werkplaats, als winkelvoorraad. 
  
Maria Peeters verklaart nog dat bij het opmaken van deze inventaris het moei-
lijk was onderscheid te maken tussen de goederen van Jan Aarts, wijlen haar 
man, Jan Peeter Kusters en Maria Joosten.
Wel wil zij haar "eygen regt en actie" nog reserveren.
R 114 fol. 206vo 23-11-1716
- Antonis Aarts, 70 jaar,
- Mattijs Janssen, 60 jaar - en
- Jan Antonis, 60 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Jacob van de Loo, gewezen collecteur van 
's lands verponding, St. Jan 1715 - '16, dat zij deze van jongsaf hebben ge-
kend - en zij weten dat hij het ongeluk heeft gehad, tweemaal zijn rechterbeen
gebroken te hebben. Zijnde de laatste keer, hier te Asten, ca. 40 jaar geleden.
Hij heeft, mede door zijn hoge ouderdom, een kreupele gang.
Zijn zoon Huybert van der Loo heeft met het voormelde verpondingsboek van zijn
vader "omgegaan, soo om te gaan manen, gelt te ontfangen"
Hij is dit nog dirigerende.
R 92 fol 85 30-11-1716
Hendrick Wilbers, te Deurssen, verkoopt aan Teunis Joosten den Smit:
- een driehoekig teulland - den Driehoek - in 't Dorp 5 cops.

1. Teunis Peeters
2. 't Kerkelant
3. de straat

Verponding: ƒ 0-5-8/jr. Koopsom: ƒ 22,-.
R 162 30-11-1716
Taxatie van de onroerende goederen van Antony Antonissen Kuypers - begraven
op 28-11-1716.
De taxatie is gedaan o.v.v. Marten van Deursen.

W
aarde:
- huis, hof en aangelag - aan het Mercktvelt - in het Dorp  1╜ l. ƒ 
35,-

1. Joost Joosten Roefs
   2. Antonet - weduwe Jan Antonis Cuypers 
- hooibeemd int Root 7 cops. ƒ  90,-

1. Jan van Riet
2. Joost Joost Doense

- groes de Pas 2 l. ƒ 
95,-
     1. Jan Smits

2. Wouter Hoefnagels
- land/groes de voorste Pas 1 l. ƒ  20,-

1. Jan Franssen
2. Willem Loomans



- land de voorste Pas ╜ l. ƒ 
9,-

1. Jan Franssen
2. Jan Gijsberts

- land Hendrick de Weertacker - aant Dorp 1╜  l.
ƒ  20,-

1. Mevrouw Mus
2. Jan Peeters

- land den Kasacker - aant Dorp 1╜ l. ƒ 
2,-

1. Jan hompes
2. de Berge

- land den Oly-acker - int Root 1╜ l. ƒ 
22,-

1. erven Joost Doenssen
2. Willem Loomans

- land de Kruyskensweg 3 cops. ƒ 
9,-

 1-2. weduwe Jan Franssen van de Loverbosch  
ƒ

 617,-
De goederen zijn belast met:

- aan Thomas Huyberts ƒ 100-00-00
- ƒ 0-7-8/jr. in meerdere teksten aan
  het Huis van Asten - in kapitaal ƒ   9-07-08
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten -
  in kapitaal ƒ  62-10-00
- ƒ 2-10-00/jr. aan den Armen van Asten 
  - in kapitaal ƒ    62-10-00  

ƒ 234-07-08
afgerond  ƒ  

234,-
    Rest 

ƒ 373,-
20e penning is ƒ 18-12-12.
R 92 fol. 86vo 02-12-1716
Jenneke Linders - weduwe Jan Jansen van Helmont verkoopt aan Jan zn. Jan Jansen
van Helmont, haar mans v≤≤r-zoon:
- al haar roerende en onroerende goederen.

Koopsom: ƒ 150,-.
R 136 04-12-1716
Jan en Joost, znn Jan Aarts zullen publiek verkopen:
- de roerende goederen gestaan en gelegen - te Ommel
Voorwaarden: o.a. de kopers zullen moeten betalen van iedere gulden, zowel van
             de slagen als kooppenningen: 7 oortiens voor schrijfgeld, afhanger

   en wijncoop.
Opbrengst:  ƒ 120-

10-12
Kosten   : ƒ     8-  

13-02   



Netto    : ƒ 112-
03-10
R 114 fol. 208 05-12-1716
Jan Peeters Groenen, weduwnaar, wil hertrouwen met Willemyn Jacobx.
Hij maakt t.b.v. zijn kinderen een inventaris:
- een klein huiske "en kot" - op de Hindert ╜ l.
- een kist, twee "drie stapele" stoelen, "arm"
- een koperen papketel 
- een paar oude lakens
R 114 fol. 208vo 17-12-1716
Leendert Jan Dircx - g.m. Heylke, dr Meuwis Peeter Coolen, welke Heylke is
van "regte bloede" van Johan van Berkel - en diens vrouw, zij komt alzo in 
aanmerking van het legaat door van Berkel - en zijn vrouw ingesteld.



R 92 fol. 87vo 28-12-1716 Ook: R 136 - 12-12-1716.
Joost Jan Aarts en Jan Jan Aarts verkopen aan Arnoldus Swinkels:
- groes 't Ven - te Ommel 2 l.

1. de koper
2. de verkopers
3. de weg

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 94,-.
Zij verkopen aan Jan Peeter Roymans:
- groes 't Ven 2 l.

 1-3. Hendrik Kanters
4. de verkopers

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 80,-.
Zij verkopen aan Francis Jansse van de Loverbosch:
- land de Loo - te Ommel 2 l. 35 r.

1. Marcelis Peeters
2. de verkopers
3. de weg
4. Jan Jansen van Rest

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 46,-.
- land de Loo - te Ommel 7 cops.

1. 't gewezen Convent
2. de verkopers
3. de weg
4. Jan Jansen van Rest

Verponding: 14 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 31,-.
- land den Camp - te Ommel 5 cops.

1. Hendrick Tho poel
2. de verkopers
3. weduwe Agnees van de Cruys
4. de weg

Verponding: 10 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 39,-.
- groes de Camp - te Ommel 5 cops.

1. de verkopers
2. Wilbert Peeters
3. de straat
4. weduwe van de Cruys

Verponding: 10 stuivers/jr. Koopsom: ƒ 44,-.   
- land de Rijtacker - te Ommel

1. weduwe van de Cruys
2. 't gewezen Convent

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 1-4-0/jr. Koopsom: ƒ 87,-.
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan rentmeester des Tombes
R 92 fol. 91vo 28-12-1716 Ook: R 136 - 12-12-1716.
Joost Jansen en Jan Jansen verkopen aan en t.b.v. Joost Jansen (de eerste 
transportant):
- land den Bergh - te Ommel 3 l.

1. Jan van de Cruys
2. Jan Peters van Rest
3. Frans Hoefnagels
4. de straat



Verponding: 7 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 23,-.
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

1. advocaat Swinckels
2. Gevard van Doerne n.u.
3. Hend. Tho poel
4. de straat

Verponding: ƒ 1-7-8/jr. Koopsom: ƒ 360,-.
Marge: De kopen zijn niet doorgegaan omdat de koper weigert om de 40e penning 
       te betalen en voorgeeft die zelf te 's Bosch te kunnen betalen.
R 114 fol. 209 02-01-1717
Michiel Willems - g.m. Peternel Jan Colen - welke Peternel is van "regte 
bloede" van Johan van Berkel - en zijn vrouw - en alzo in aanmerking komt 
van het legaat door van Berkel - en zijn vrouw ingesteld.
R 162 16-01-1717
Taxatie van de onroerende goederen van Anneken van den Boomen - overleden
21-10-1716, te Lierop.
De taxatie wordt gedaan o.v.v. Jan Vogels - als weduwnaar van de overledene
en als mede-eigenaar.

W
aarde: 
- hooiland aan de dobbel Aa 2 l. 1 cops. ƒ 30,-

1. de Aa
2. den Hoefslag

R 114 fol. 209vo 19-01-1717
Jan Wenninck, te 's Bosch - g.m. Maria Jansse Kuypers - en namens zijn vrouw
erfgenaam van Antonis Antonisse Kuypers - geeft procuratie aan Johan van Riet
om namens hem te verkopen, met en naast de verdere erfgenamen van Antonis A.
Kuypers, alle roerende goederen en een scheiding en deling te maken van alle
onroerende goederen.
R 136 27-01-1717
- Joost Janse en Marten van Deurse - als momboiren van de vier onm. kinderen
  van Antony de Kuyper - en Catryn Teunis,
- Peter Jan Hoefnagels - g.m. Heylken Dircx,
- Jan Jan Paulus - g.m. Jenneke Dircx,   
- Aart de Volder - g.m. Hendrien Jansse,
- Catalijn Jansse -mede voor:
- Jan Wenninck L- g.m. Maria Jansse.
Allen erven van Antony Antonissen Kuypers.
Zij verkopen de roerende goederen nagelaten door Antony A. Kuypers
Opmerking: Veel winkelspullen, oliemaat, olievat, waag, zoutvaten, pijpeton,
           traanmaat, gewichten, winkelkas, blocken, moutkuip enz.

Totale opbrengst: ƒ 134-13-15
         Waarvan aan de onm. kn toekomt: ƒ  38-00-08

Zij verkopen aan Jan Verhosen:
- huis, hof en aangelag - aant Merktvelt - in het Dorp 2 l.
  nagelaten door Antonis A. Kuypers.

1. Joost Joost Roefs  
2. weduwe Jan Kuypers
3. de straat



4. kn Niclaas van der Linden
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 2-10-0/jr. Koopsom: ƒ 425,-.
Ook: R 92 - fol. 103 - 30-03-1717.
R 114 fol. 211 03-02-1717
- Hendrik Tho poel, president schepen - en
- Johan Draak, secretaris - verklaren ter instantie Willem Hendrik Vermeer,



predikant, dat zij in het begin van 1715 samen zijn geweest met Vermeer en
Hendrik Kanters - en dat Vermeer tegen Kanters zei (in substantie): Heer Kan-
ters, hoe comt 't dat dat goet van de kerck aan U nog niet is opgedragen en 
daar een eynde van gemaackt Ick wenste wel dat dat al over lange was geschiet,
hebbe daar altijt naar getragt, want daar moet oock slansgelt van worden be-
taalt. Maar slansgelt of geregtigheyt dat sal U worden goetgedaan als gij de 
cooppenningen betaalt".  
Waarop Kanters zei: "Dat sal ik doen".
Vermeer heeft hierop weer gezegd: "Ik wenste wel dat de veste alover lange was 
gedaan en ben daartoe willig en bereyt geweest en theeft aan mijn niet geman-
keert en soo de drost tuys was, wij soude tsoo aanstons vesten, want soude mijn
niet geerne verbrande of in boeten vallen, want ik doe het tot profijt van de
Kerk". En heeft daarop in presentie van de eerste deponent en nog een schepen 
aan Kanters "hantastinge" gedaan, zeggende daarbij: "voor mijn part".
De tweede deponent zei dan: "Ik wil de veste wel schrijven maar de drost is 
mede-provisoor en moet de veste mededoen".
Kanters heeft hierop weer gezegd dat hij hiermede tevreden was en dat hij de 
40e penning aan Hasevoet zou betalen en wat betreft de boeten over het niet 
tijdig vesten zal ik ook met Hasevoet wel stellen - want wij zijn goede vrien-
den (bedoelende Hasevoet).
R 114 fol. 212vo 08-02-1717
- Lamert Mattijssen,
- Matijs Janssen Kuypers,
- Peeter Tony Franssen - en
- Willem Smits, schepen, verklaren ter instantie van de drossard - dat op dins-
dag, 2 febr. l.l. zijn geweest t.h.v. Willem Aart Smits, 's morgens
tussen 8 en 9 uur:
- Cornelis Manders, molenaar - en
- Wouter Stevens, zijn knecht - en dat zij toen gehoord en gezien hebben,
den eerste deponent: dat Cornelis Manders aan Wouter Stevens verzocht: "gaat 
naar huys toe en wijst de menschen ider haar saecken".
Waarop Wouter zei: "gij moet eerst een romerken voor mijn geven".
De molenaar repliceerde: "Ik geef U de kost en loon".
Hij, deponent verklaart verder - enig tumult gehoord te hebben en meteen daar-
op, niet alleen gehoord maar ook gezien te hebben dat Cornelis Manders door een 
steek in zijn linkerzij was "gequest".
De tweede deponent verklaart dienovereenkomstig.
Ook de derde deponent bevestigd e.e.a., er aan toevoegend, dat Wouter Stevens,
een mes, liggende op de tafel heeft aangevat, waarop hij. deponent, Wouter 
heeft aangegrepen om te trachten te voorkomen - maar toch bemerkte dat de mole-
naar was "gequest in sijn linckerseyde".
De vierde deponent verklaart als de vorige - en dat de knecht na zijn daad uit 
het huis is gevlucht.
R 33 - 52 16-02-1717
Arnoldus Swinkels, advocaat, aanlegger - contra - Johan van Riet, gedaagde.
R 33 - 52 15-02-1717 Ook: R 13 - fol. 178 - 15-2-1717.
Ik, Marcus SauvΘ, vorster te Asten, heb ter instantie van Mr. Daniel SauvΘ,
chirurgijn, doen dagvaarden Dirck Lamberts op "de rolle" van 15 febr, a.s.     



R 92 fol. 95 15-02-1717
Jenneke Goort Loomans, geass. met Judocus Loomans, haar broeder, verkoopt aan
Willem Goort Loomans haar ╝e deel in:
- twee huizen en hof, teul- en weilanden 15 l.
  Haar aangekomen bij overlijden van haar ouders en de neef.
  Belast met: ╝e deel van ƒ 4-10-0/jr aan rentmeester des Tombes

Koopsom: ƒ 400,-
Lasten : ƒ  29,-.

- de helft van huis, hof, aangelag, groes en land
  Huurder/gebruiker: Tonis Stevens.
- de helft van huis, hof en aangelag - int Dorp
  Huurder/gebruiker: Marcus Souve. 
- de helft van acht percelen land en groes - ontrent 't Dorp

Alles tesamen 12 l. 1 cops.
  Haar aangekomen bij testament van Jan Janssen Lauwers - alias Swagers.
- de helft van twee percelen groes en land - te Ostaden en
  de Snijderscamp aant Dorp 3 l.
  Haar aangekomen van haar ouders.
  Belast met: de helft van ƒ 4-10-0/jr.

Koopsom: ƒ 400,-
Lasten : ƒ  56,-.

- de helft van een schepenobligatie van - ƒ 1000,- d.d. 11-11-1663 - Asten,
  Haar aangekomen van Jan Swagers.
- 1/5e deel in een schepenobligatie van - ƒ 650,- d.d. 8-3-1663 - Asten en
  t.l.v. het Corpus van Asten.
  Haar aangekomen van haar ouders. Koopsom:.......
R 114 fol 214vo 15-02-1717
- Jan Hendrix - en
- Jan Jan Smits - mede voor de weduwe Jan Smits, zijn moeder, borgemeesters en
collecteurs van St. Jan 1709 - '10, verklaren ontvangen te hebben van Johan 
Draak,secretaris - ƒ 29-15-6 als aan hen bij vonnis van schepenen - d.d.
4-9-1716 - uit de koopgelden van de verkochte meubelen en granen van de weduwe
Jan Dircx, in de Bus, zijn "geadpidueert".
R 33 - 52 16-02-1717
Ter instantie van Cornelis Manders, molenaar, alhier, wordt gedaagd voor,  
17-2-1717, Antonet - weduwe Jan Cuypers.
R 114 fol. 215 17-02-1717
Goort Symons, te Gestel - g.m. Jenneke, dr Frans Polle, die alhier geboortig
zou zijn, vraagt een borgstelling voor zijn vrouw.
Deze wordt toegezegd tot een bedrag van ƒ 150,- voor haar en de helft van haar
kinderen.
R 92 fol. 94 18-02-1717

Mattijs Hendrik Kanters is schuldig aan Jan Joosten Doensen - ƒ 300,- α 4%.
Marge: 23-03-1730 - ƒ 100,- gelost aan Francis Saris.
        5-11-1737 - Francis Tijs Kanters en Anneke Tijs Kanters - weduwe Fran-
                    cis Verrijt hebben aan Francis Zaris overgedragen:



          - ΘΘn akker en de helft van een stuk groes - zie 
transport

          5-11-1737 - in voldoening van - ƒ 200,-.



R 114 fol 215vo 20-02-1717
Paspoort voor: Wilhelmus van Riet, jongman.
R 92 fol. 98 23-02-1717
- Daniel Souve - voor zichzelf - en mede voor:
- Tony Souve, te Vlierden,
- Marcus Souve,
- Lambert Souve,
- Jacobus Souve,
- Constans Sigenhoren - g.m. Hendrina Souve - en
- Anna Souve.
Zij verkopen aan Elisabet - weduwe Isaac Souve, hun moeder:
- de keuken, neeren, koestal met den hof - in 't Dorp
En dat voor hun deel zoals verkregen bij erfenis van hun vader.

Koopsom: ƒ 80,-.
R 13 fol. 183ev. 01-03-1717
- Francis Smits - als momboir van het onm. kind van wijlen Jacob van der Mey-
  den, arrestant - contra - Francis Doense, eigenaar van de gearresteerde per-
  celen.
- Johan van der Linden, Peeter Hendrik Kanters, Willem Loomans en Frans Huy-
  bers, tappers, geneverstokers en brouwers.
  Zij verzoeken "een finale dispositie" op het door hen ingediende request -
  d.d. 15-2-1717.
  Zij lijden dagelijks meer en meer schade.
  fol. 197 - het gaat tegen de onbeδdigde tappers en geneverstokers.
R 92 fol. 99 01-03-1717
Wilbert Verberne, te Lierop, verkoopt aan Peeter Martens:
- de helft van huis, hof en aangelag - te Bussel geheel 6 l.

1. Frans Teunis
2. Teunis Peeters
3. Marcelis Andriessen
4. de Heer Dongelbergen

- de helft van een hooiveld - te Bussel geheel 6 l.
1. Frans Teunis

 2-3. de Heer Dongelbergen
4. weduwe Jan Smits

- de helft van groes/akker - te Bussel geheel 7 l.
            1-2-3. de Heer Dongelbergen

4. Jan Driessen
- de helft van een akker - te Bussel gehel 3 l.

            1-2-3. de Heer Dongelbergen  
4. Geef Paulus

- de helft van een akker - te Bussel geheel 3 l.
 1-3. de Heer Dongelbergen

2. Frans Teunis
4. kn Jan Wilbers

De goederen zijn afkomstig van verkoper, zijn vrouw ouders.
Belast met: de helft van - ƒ 25,- geestelijke pacht aan Herman Cremers, te 
            's Bosch.

Koopsom:  ƒ 1,-   Lasten:  ƒ 



318,-



R 92 fol 100 04-03-1717
Antony Canters verkoopt aan Jan Aart Smits:
- hooibeemd 't Root 5 l.

1. weduwe Flips Timmermans
2. kn Petronella Kanters
3. den Dijck
4. de waterlaat

Koopsom: ƒ 225,-
R 92 fol. 101 05-03-1717
Anneke Jansse verkoopt aan Bendert Rijnders van Hoof - al de erfelijke goederen
haar aangekomen van haar ouders:
- huis en land
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
          - 3╜ cop koren/jr. aan Schinnaarts, te Eyndhoven.

Koopsom: ƒ 250,-
Lasten : ƒ  40,-

R 92 fol. 101vo 11-03-1717
De provisoren van de Kerk te Asten zijn op 28-4-1714 eigenaar geworden van de 
vervallen, geabbandonneerde goederen van Gerit Dircx.
Deze worden nu verkocht aan Hendrick Kanters - voor ƒ 250,- + ƒ 85,- pachten.
Opmerking: (De opsomming van de goederen is exact gelijk aan R 92 - fol. 16
           28-4-1714 - G.S.)  
R 114 fol 216 15-03-1717
- Jan Janssen Verlensdonck - g.m. Margriet Hendricx van Bussel,
- Goort Jan Hoefnagels - g.m. Josyn Hendrix van Bussel - deze mede namens:
- Antony Hendrix van Bussel - procuratie d.d. 28-3-1716 - schepenen Asten - en
- Jan en Catryn - de kinderen van Jan Hendrix, zijn overleden broeders kinde-
  ren. Deze kinderen verblijven buitenslands, niet wetende "doot of levendig".
- Jan Francis van de Winkel, te Lierop en Lambert Fransse, te Asten - als be-
  δdigde momboiren over de twee onm. kinderen van wijlen Cornelis Hendrix van 
Bussel - en Mary Hendrix Verstegen.
Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik van Bussel - en Lijneke Jan Vrijns-
se.
Zij verdelen de nagelaten goederen d.m.v. blinde loten.
1e lot: Goort Jan Hoefnagels
- de kamer met de halve kelder en de hele opkamer van een huis - in het Dorp.
  In bewoning bij Goort Jan Hoefnagels
- 1/5e deel van de hof - te delen door de schepenen.
- de helft van een groesveld - het Platveltje - int Linder geheel 2 l.

1. weduwe Teunis Franssen
2. kn Gerit Janssen

- land den H. Geestacker metten rauwen - in
de Loverbos 7 

cops.
1. Heylke van der Heyden
2. 't gemeene Land

- groes - de helft van - 't Kempke de  helft  is  1 
cops.

1. Rijnier van Geldrop



2. weduwe Teunis Franssen 
- land - 1/5e deel van - den Berg 1/5e is 10 r.

 1-2. den helen acker van de 
   voors. Jan Timmermans (??)
3. Luycas van der Loo
4. de straat

  Zijnde het tweede afgepaalde deel van boven.
Belast met: de helft van ƒ 7,-/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 1-9-4/jr. aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen. 
2e lot: Jan en Catrijn, kn van Jan Hendrix - mits "uytlandig" zijnde, zijn de
        loten getrokken door de gemachtigde van het officie.
- "den hert of keucken" met de halve kelder van het huis - in het Dorp.
  In bewoning bij Jan Verlensdonck.
- 1/5e deel van den hof
- 't Lanckveltje - int Lielder 1 l.

1. Lamert Franssen          
2. Jan Aalbers Loomans

- groes- de helft van - het Kempke deze helft 1 cops.
1. Rijnier van Geldrop
2. weduwe Teunis Franssen

- land de Loverboschacker 1╜ l.
1. weduwe Flips Timmermans
2. Hendrik Doensse 

- land- achterste de helft van - het Nootje - int Bergslant - de helft is 2╜ 
l.

1. Willem Loomans
  2. Hendrik Aart Tilen
- land - 1/5e deel van den Berg 1/5e is 10 r.

 1-2. de voors. helen akker van 
      Jan Timmermans (??)

3. Luycas van der Loo
4. de straat

Zijnde het 1/3e deel van boven.
Belast met: de helft van ƒ 7,-/jr aan den Armen van Asten.

- ƒ 1-9-4/jr. aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
3e lot: Antony Hendrix van Bussel
- "de neren ofte koeystal" van het huis in het Dorp.
  In bewoning bij Jan Verlensdonck.
- 1/5e deel van den hof.
- groes - de helft van - het Lindersvelt - naast de Warsenberg - 

de 
helft is 1 l.   
      1. den voors. Warsenberg

2. Jan Stevens e.a. 
- land ontrent de Pastory 1╜ l.

1. kn Alen Baltis
2. weduwe Jan Paulus

- land - 1/5e deel van - den Berg 1/5e is 10 r.
 1-2. de voors. helen akker van 
      Jan Timmermans (??)

3. Luycas van der Loo
4. de straat

Het 1/4e deel van boven.
Belast met: ƒ 1-9-4/jr. aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.



4e lot: Jan Verlensdonck
- de schuur van het huis - in het Dorp
  In bewoning bij de verkrijger.



- 1/5e deel van de hof
- groes - de helft van - Lindersvelt de 
helft is 1 l.
 1. Jan Stevens e.a. 

2. den Warsenberg
- land den Bruysteman - tussen het Dorp en

de Wolsberg 1╜ l.
1. Flips Franssen
2. Jan Jan Vriens

- land - 1/5e deel van - den Berg 1/5e is 10 r.
 1-2. de voors. helen akker van 

   Jan Timmermans (??)
3. Luycas van der Loo 
4. de straat

Zijnde het 1/5e deel van boven.
Belast met: ƒ 1-9-4/jr. aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
5e lot: de twee onm. kn van Cornelis Hendrix
- de schop van het huis - in het Dorp
  In bewoning bij Jan Verlensdonck.
- 1/5e deel van de hof.
- beemd de Haseldonck 1  l. 
3 cops.

1. Jan Timmermans
2. Peeter Driessen

- land de Voldersacker - in de Heesackers 1╜ l.
1. Peeter Jan Hoefnagels
2. Frans Huybers

- land - de voorste helft van - 't Nootje de helft 2╜ cops.
1. Willem Loomans
2. Hendrik Aart Tilen

- land - 1/5e deel van - den Berg 1/5e is 10 r.
 1-2  den voors. helen akker van 

   Jan Timmermans (??)
3. Luycas van der Loo 
4. de straat

Zijnde het 1e deel van boven.
Belast met: ƒ 1-9-4/jr. aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
R 114 fol. 221 21-03-1717
Certificaat voor:
Michiel Vissers, coopman, te Oirschot, heeft, alhier, van Jan Doense, oud
borgemeester, gekocht - 20 magere koeien.
Hier en in de omgeving heersen geen besmettelijke ziekten onder het rundvee.
R 92 fol. 103 30-03-1717 Ook: R 136 - 27-1-1717

                     3-2-1717
             22-2-1717 

- Joost Janssen, te Someren - voor zichzelf - en als momboir.
- Marten van Deursen - g.m. Jenneke Jansse Kuypers - voor zichzelf - en 
  als momboir met Joost Janssen - over:
- de vier onm. kn van Antony Jansse de Kuyper - g.g.m. Catryn Teunis,
- Peeter Jan Hoefnagels - g.m. Hijlken Dirck Kuypers,
- Jan Jan Paulus - g.m. Jenneke Dirck Kuypers,
- Aart de Volder - g.m. Hendrien Jan Kuypers, te Woensel,



- Jan Wenninck - g.m. Maria Jan Kuypers, te 's Bosch,
- Catryn Jansse Kuypers, meerderj. dochter, te 's Bosch.
Allen erven van Antony Antonis Kuypers, hun oom, en kinderen van wijlen Antony
Jansse Kuypers.
Zij verkopen aan Hendrick Kanters, president schepen, te Lieshout, t.b.v. Jan
Verhosen:
- huis, hof en aangelag - aant Merktvelt - in 't Dorp 2 l.

1. Joost Joost Roefs
2. weduwe Jan Kuypers
3. de straat
4. kn Claas van der Linden

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk vn Asten. 

Verponding: ƒ 2-10-0/jr. Koopsom: ƒ 425,-
Lasten : ƒ 125,-. 

R 114 fol. 22vo 30-03-1717
Certificaat voor:         
- Hendrik Aart Tilen - "100 stocken bien"
- Aart Aart Tilen -    "130 stocken bien"
- Hendrik Hendrix -    "104 stocken bien" - welke deze bijen, geladen op drie 
karren, morgenavond willen brengen in het Rijk van Nemegen, lande van Maas en
Waal - om daar te laten vliegen - en niet te verkopen "ende dat sij die bien
wederom in Asten sullen brengen sonder inevetable ongeluck".
R 114 fol 222 30-03-1717
Frans Jansse Verasdonck, geboren alhier en wonende te Venray - g.m. Elisabet
Hendrix - beiden wonende te Venray - vraagt een borgstelling tot een bedrag 
van ƒ 150,- voor hem en de helft van zij kinderen.
R 114 fol 223 30-03-1717
Ansem Jansse Tilen, te Asten, wil met 70 "stocken" bijen, geladen op twee kar-
ren, morgenavond vertrekken naar het Rijk van Nemegen.
De bijen zijn zijn eigendom - en hij zal ze weer terugbrengen is Asten.    
R 92 fol. 104vo 31-03-1717

Antonet - weduwe Jan de Kuyper is schuldig aan Aart Aart Tilen - ƒ 50,- α 4%.
Marge: 14-2-1739 - door Marten van Deursen gelost aan Aart Thielen. 
R 114 fol. 223 15-04-1717
Schepenen van Asten taxeren, ingevolge het 5e art. van de ordonnantie - d.d.
24-12-1695 - terzake van de 40e penning:
- land - waarop een huis is gebouwd - blijkende bij akte van donnatie door
Niclaas van der Linden c.s. - d.d. 13-6-1715.
Wij verklaren dat de waarde van het stuk land - op 13-6-1715 - niet meer is 
geweest dan - ƒ 50,-.
R 33 - 52 21-04-1717
Marcus Sauve, deurwaarder, legt ter instantie van Frans Anthonis van Rijt,
collecteur der bede over 1716, beslag op de goederen van de kinderen Dirck



Gerits - de goederen liggen leeg en verlaten - bestaande uit:
- huis, schuur, land, wei - genaamd "de Bus" 
Zoals ze na het overlijden van Jan Dirckx en door het vertrek van zijn weduwe



zijn blijven liggen.
Er moet aan "verhaalt" worden 6 gl. 19 st.
De goederen zullen publiek worden verkocht.
R 114 fol 224 22-04-1717
Marcus Souve, deurweerder, heeft ter instantie van Francis van Rijt, collecteur
der conincxbede, 1716, uit kracht van een executoriaal van de Staten Generaal -
d.d. 1-8-1716 - in arrest genomen:
de leegliggende en geabbandonneerde goederen van de kinderen Dirck Gerits -
aan de Bus, t.w.: huis, schuur, land en groes.
Welke door het overlijden van Jan Dircx en het vertrek van diens weduwe verla-
ten zijn.
Er moet aan "verhaalt" worden - ƒ 6-19-0 en de kosten van dien.
R 114 fol. 224vo 23-04-1717
Certificaat voor:
- Heylken, dr Meuwis Peeter Colen - g.m. Leendert Jan Dircx - en
- Peeternel Jan Colen - g.m. Michiel Willems - nichten van elkaar en klein-
dochters van Peeter Colen - en alzo verwant in "regten bloede" aan wijlen 
Alegonda Colen - g.g.m. Johan van Berkel.
Zoals ons verklaart is door:
- Jacob Peeter Roymans - en
- Mattijs Janssen - wonende alhier.
En dat Bartholomeus Peeters, vader is van Heylken voors. en oom van Peeter-
nel Jan Colen.
Jacob Peeters is oom van Heylke voors. en Peeternel Jan Colen.
Welke Bartholomeus Peeters en Jacob Peeters nog in leven zijn, wonende alhier,
en zonen van wijlen Peeter Meuwisse - en Peerke, dr Jan Daniels Colen - door
ordonnantie van Peeter van den Broeck, als gewezen provisoor der fondatie van
Aleydis - of vrouw van van Berckel - "een sekere som van penningen hebben ge-
noten" zoals ons gebleken is uit "sekere bescheden en documenten".
R 92 fol. 105vo 26-04-1717
Antonet - weduwe Peeter Roefs, te Ommel, verkoopt aan Huybert Abrahams Diepen-
beek:
- groes in 't Root 5 l.

1. Jan Juris van Hoof
2. Martinus Jan Paulus
3. de Aa
4. het onm. kind van Jan Jacobx

Verkoopster was het aangekomen van haar mans ouders.
Koopsom: ƒ 322,-.

R 14 fol. 225 08-05-1717
Certificaat voor:
Michiel  Willems  "een  seer  gering  en  arm  persoon  dewelke  geen  de  minste 
erfgoederen en heeft bij ons bekent, moetende voor hem en sijn huysvrouw en 
kinderen 't
broot met arbeyde winnen".
Volgens de armmeester heeft hij uit de armenkas "genoten".
Wij verlenen hem deze certificatie, pro deo, en verzoeken eenieder die dit 
leest hem hulp te verlenen.



R 92 fol. 106vo 15-05-1717
Jan Hendrix Verdeysteldonck verkoopt aan Matijs Dircx van Hugten:
- de helft van huis, schuur, stal en schop met een wortelveld en drieske -

te Voselen
1. de straat      

 2. Mattijs Dircx
3. de straat

- de helft van vijf akkers - aan Vosselen     geheel 9 l.
- de helft van twee percelen groes - een hooivelt

            - een weiveld - te Vosselen  geheel 15 
l.
Zijn Jan Hendrix aangekomen bij overlijden van zijn ouders.
Belast met: de helft van ƒ 2-8-0/jr. of ƒ 96,- aan de erven Alen Baltis.

- de helft van 7 vat rogge/jr. aan rentmeester des Tombes.
- de helft van ƒ 0-9-6/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 500,-
Lasten  :  ƒ 

141,37╜.
R 136 22-05-1717 Zie ook: R 92 - fol. 109vo - 16-6-
1717.
Peeter Kanters, als momboir van het onm. kind van Jan Jacobx - en Jenneke
Hendrix, verkoopt aan Hendrik Frans Hoefnagels:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
 2-3. Hendrik Hoefnagels

4. Jan Aarts
Verponding: 17 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 148,-.
- een hooibeemd int Root 3 l.
Door het onm. kind bij erfenis verkregen van Hendrik van Helmont, de groot-
vader, bij overlijden.
Opmerking: Van de verkoop van deze beemd is niets te vinden.   
R 114 fol. 225vo 31-05-1717
- Fyken - weduwe Jan Joosten - en 
- Joost, Lysbert en Ida, haar kinderen, verklaren ter instantie van Helena,
de vrouw van Willem de Vet - "dat sij bewust sijnde dat haren man en vader
respective ongeluckiglijck negligentie om sijn eygen selfs, sijnde comen te
overlijden, sij aan Willem de Vet volcomentlijck hebben vergeven den stoot of 
slagh door den voorn. Willem de Vet aan haren man en vader toegebragt en ver-
claren sij comparanten met de meergemelten Willem de Vet volcomen te sijn ver-
soent".
R 92 fol. 108 07-06-1717
Jenneke Gijsbert Hoefnagels verkoopt aan Hendrick Jan Hoefnagels:
- ΘΘn kamer in een huis in het Dorp
  Het huis hoort toe aan Jan Gijsbert Hoefnagels, haar broeder.

 1-3. de gemeente
2. Jan van Riet
4. Joost Doense

- land den Emonsacker - in 't Dorp 3 cops.
1. Willem Loomans
2. Joost Doense
3. Peeter Martens



4. de weg
- land in 't Dorp ╜ l.

1. Peter Jan Hoefnagels
    2. Willem Loomans e.a. 

3. Peeter Martens
4. Willem Loomans

- land Bendert Oomsacker - int Dorp 1 l.
1. kn Niclaas v.d. Linden
2. de koper
3. een akker - gebruiker: Peeter Driessen
4. Jan Jan Vriens

- groes int Linder 3 cops
1. kn Claas v.d. Linden
2. Jan Gijsbert Hoefnagels

3. Teunis Peeters  4. Jan Tomas
Belast met: ƒ 40,- α 5% aan Geef Paulus. Koopsom: ƒ 190,-.
R 92 fol. 109 09-06-1717
Aart Driessen verkoopt aan Jan Janssen Verasdonck:
- land de Fabor - in de Loverbosch 1 l.

 1-2. de koper
3. Peeter Driessen 
4. erven Daandel Jansse

Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders.
Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 26,-.
R 114 fol. 226 09-06-1717
Lens Peeters, in de Wolsberg, ziek, testeert - o.a.:
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Aan Dirck Marcelis van Hugten - een legaat van ƒ 150,- voor zijn gedane dien-
  sten - uit te keren door de erfgenamen, binnen veertien dagen na zijn, testa-
  teurs, dood "ende dat vrij sonder eenige aftreck van falcide portie ofte 
  eenige andere defalcatien in regten bekent".
- Aan ieder wettig kind van Jenneke Peeters, zijn zuster - een legaat van 1 gl.
  5 stuiver.   
- Tot zijn enige erfgenaam benoemt hij: 
  - Jenneke Gerits - g.m. Dries Peeters - en
  - Heylke Gerits, gezusters - en kinderen van zijn, testateurs, zuster - ver-
    wekt bij Gerit Janssen.
    Zij zullen de nagelaten goederen, roerend en onroerend, hoofdsgewijze de-
    len.
- Indien ΘΘn van beiden komt te overlijden zonder wettige geboorten na te la-
  ten, dan zal dat deel over gaan op de langstlevende.
  Na overlijden van de langstlevende, ook zonder wettige geboorten na te laten 
  zullen de goederen overgaan op zijn naaste vrienden, die dan "ab intestato"
  gerechtigd zullen worden bevonden.
R 92 fol. 109vo 16-06-1717 Zie ook: R 136 - 22-5-1717.   
Peeter Kanters, als geδde momboir van het onm. en achtergelaten kind van Jan
Jacobx - g.g.m. Jenneke Hendrix, verkoopt aan Hendrik Frans Hoefnagels:
- huis en hof - in 't Dorp ╜ l.

1. de straat
 2-3. de koper

4. Jan Aerts



Verponding: 17 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 148,-.
R 114 fol. 228 23-06-1717
"Alsoo questie en verschil" tussen:
- Michiel van de Cruys c.s., borgemeesters, St. Jan 1710 - '11 als supplian-
  ten - ter eenre - en 
- de regenten van Asten - ter andere zijde - waren ontstaan en de processen
al zo ver waren dat door de Raad van Brabant, op 10-6-1717, is opgedragen dat 
de partijen op 29-6-1717 zouden compareren voor commissarissen van de Raad van
Brabant, te 's Hage.
Om die en andere kosten te voorkomen hebben partijen - n.l. de schepenen en 
regenten van Asten ("onder protestatie en voorbehoudens haar actie van regres
tegens diegeene die sekere acte van indemniteit ende waarover de quesjie in de-
sen spruytende is hebben onderteeckent") met Michiel van de Cruys en Bernart
van Hoof, een accoord gemaakt, als volgt:
- Eerstens dat de ontvangsten van een gesloten rekening - d.d. 13-6-1712 - ver-
  minderd worden met de "penningen" die in die collecteboeken nog te collecte-
  ren staan.
  Zodat de borgemeesters i.p.v. ƒ 1172-19-8 voor ontvangsten gebracht - niet 
  meer zullen verantwoorden dan hetgeen door hen ontvangen zal zijn.  
  En dat daarentegen aan hen in uitgave gevalideert zal worden - 't gene bij de
  zelfde rekening van - d.d.13-6-1712 - aan hen, borgemeesters, voor uitgave is
  gevalideert.   
  Uitgenomen dat het collectegeld zal worden "gereguleert" pro rato van hetge-
  ne voor ontvangsten zal worden gebracht.
  Des zullen de restanten uit hun borgemeestersboeken getrokken worden om door 
  iemand anders opgehaald te worden.
- De borgmeesters beloven ten allen tijde hun boeken te "exhiberen" om de res-
  tanten daar te trekken.
  Ook zullen zij "in originalie" overleveren "een sekere acte van indemnitijt"
  die door enige schepenen en ingezetenen, indertijd schepenen geweest, zijn 
  getekend.
R 114 fol 229vo 23-06-1717
- Wij, Hendrik Tho poel, Jan Hicxpors en Symon IJsbouts, schepenen - en
- Philips van Heusden, oud president - en
- Joost Linders, oud schepen - verklaren dat wij aan Michiel van de Cruys c.s.
borgemeesters 1710 - '11, hebben gegeven en ondertekend een acte van indemni-
teit.
Beloven wij dat de respective restanten, waarover op heden is geconvenieert,
die uit het collecteboek van van de Cruys c.s. "staan getrocken te werden" de-
ze buiten schade en kosten van deze gemeente te collecteren en te verantwoor-
den "salvo cortinge vant geene waarvan na gedaan devoir blijckende niet te be-
comen is".
R 114 fol. 230 23-06-1717
Arnoldus Draak, te Nunen, geeft procuratie aan Johan Draak, secretaris, zijn
broeder, om te Salt Bommel te ontvangen van Peeter Draak - ƒ 29,40 wegens ΘΘn
jaar intrest van - ƒ 588,- volgens obligatie - d.d. ?-6-1716.
En deze obligatie "minnelijck doch nietemin gerichtelijck" op te zeggen.



R 162 23-06-1717
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Wouters - overleden te Asten.
De taxatie is gedaan o.v.v. Johan Draak.     

W
aarde:
- huis, hof en aangelag - aan Vorreldonck 9 l. ƒ 300,-

1. Jan Hicxpors
2. weduwe Leendert van Hugten

- een hooidrieske 3 
cops. ƒ  50,-

1. de straat
2. Aart Sterken

- hooibeemd 3 l. ƒ 
140,-

1. Jan Hicxpors
2. Bendert Vervorreldonck

- heiveld 2  l.
ƒ  50,-

1. Jan Hicxpors
2. weduwe Hendrik Vervorreldonck

- land 2╜  l.
ƒ  25,-

1. Jan Hicxpors
2. weduwe Hendrik Vervorreldonck  

ƒ
 565,-
De goederen zijn belast met:

- ƒ 0-8-0/jr. aan het huis van Asten - in kap. ƒ 10-00-00
- aan het Gasthuys in Boxtel       ƒ 300-00-00
- aan Paulus de Louw, te Deurse       ƒ 150-00-00
- aan weduwe Canters, te Helmont       ƒ  50-00-00
- ƒ 1-07-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kap.ƒ  33-15-00
- ƒ 0-15-0/jr. a. d. Armen van Asten - in kap.ƒ    18-15-00     

      ƒ 562-10-00 
562,-
 De waarde bedraagt: ƒ 2-10-00 - afgerondƒ 
3,-   
20e penning is ƒ 0-2-8.
R 92 fol. 10vo 28-06-1717
Tomas Driessen verkoopt aan:
- Andries Jansse Vrasdonck,
- Jan Willems - g.m. Maria Jansse Vrasdonck,
- IJsbout Hendrix - g.m. Jenneke Jansse Vrasdonck:
- 1/3e deel van en huis en de helft van het aangelag - in de Wolsberg      

4 l.
 1-3. de straat

2. Jan van Helmont
4. kn Gerit Jansse

Het ander 2/3e deel en de helft zijn van Jan Vrasdonck
- land de Dunge - in de Wolsberg 5 cops.

1. de straat
2. weduwe Teunis Fransse



3. Tomas Hoefnagels
4. Flips Tomas

- land aant Dorp 1 l.
1. weduwe Teunis Colen
2. kn Goort Lomans

 3-4. de straat
- land de Loverbos 1╜ l.

1. Jan Vrasdonck
2. Heylke Vrasdonck
3. Peeter Driessen
4. Willem Geven 

- land/groes in de Wolsberg 3 l.
 1-2. Dirck Driesse

3. de straat
4. Flips Tomas 

- land in de Wolsberg 1╜ l.
1. Peeter Fransse
2. Jan Vriens
3. de straat
4. erven Peeter Lensen

- land in de Haseldonck 2 l.
1. kn Jelis Joosten
2. Frans van Weert e.a. 
3. Luycas van der Loo
4. weduwe Dirck Willems

- groes den Bruynenweert 1 l.
- groes daar tijnden aan gelegen 2 l.

1. weduwe Dirck Willems
2. kn Frans Berkers
3. de kleyne Aa

- groes ter plaatse voors. 2╜ l.
1. Jan Vrasdonck
2. erven Wouter Geven
3. erven Flips Fransse
4. de klijne Aa

Verkoper aangekomen bij erfenis van zijn ouders.
Belast met: de helft van ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 1000,-
Lasten  :  ƒ 

31,25.
R 92 fol. 112 16-07-1717
Jan Verhosen, Claas Verhosen, te Someren, Michiel van de Cruys en Antony An-
tony Fransse zijn schuldig aan Jan Wolfswinkel, te 's Bosch - ƒ 300,- α 4%.
Borg: Jan Verhosen, huis, hof en aangelag - aan 't Mercktvelt.

1. Joost Roefs
2. weduwe Jan Kuypers
3. de straat
4. kn Claas van der Linde

Marge: 13-8-1732 - gelost aan Willem van Engelen, koopman, te 's Bosch.
R 148 20-07-1717
Zie ook: R 92 - fol. 114 - 21-8-1717.
Overzicht van de goederen der kinderen Dirk Gerits, welke door het overlijden 



van Jan Dircx en door het vertrek van zijn weduwe - leeg en verlaten zijn blij-
ven liggen.
- huis, hof, schuur, schop en aangelag - aan de Busch 25 l.

            1-2-4. de eigenaren
3. Mevrouw van Milheeze

- hooiveld 5╜ l.
 1-3. den Dijck

2. de eigenaren
4. den Ekelhof bij de Belger-meulen  

- hooiveld 7 l.
           rondom. de eigenaren



- hooiveld 8 l.
1. de eigenaren

 2-3. de Aa
4. weduwe Claas Meulendijk e.a.

- hooiveld 4 l.
 1-3. de eigenaren

2. de Aa
4. Mevrouw van Milhese

- heiveld 7 l.
1. Willem Laurens
2. de eigenaren
3. de gemeente
4. Peter Driessen

- groes/land 11 l.
1. de gemeente

            2-3-4. de eigenaren
- groes/land 8 l.

1. de gemeente
 2-4. de eigenaren

3. den Dijck en de eigenaren
- land 9 l.

            1-3-4. de gemeente
2. weduwe Jan Huvenaars, te Vlierden

Belast met: ƒ 2-10-0/jr aan het Huis van Asten - in 6 teksten.
- ƒ 875,- aan den Armen van Helmont - intrest ƒ 43,75.

Koper: Martinus Jan Paulus.
R 92 fol. 113 23-07-1717
Hendrik Rijniers van Geldrop is nader in den bloede aan Hendrik Wilbers, te 
Deurse, dan Antonis Joosten de Smit.
Hij vernadert:
- een driehoekig stuk land - in 't Dorp 5 cops.

1. Teunis Peeters
2. 't Kerkelandt
3. de straat

Verponding: ƒ 0-5-8/jr. Koopsom + kosten: ƒ 26,10.
Zie ook: R 92 - fol. 85 - 30-11-1716.
R 92 fol. 14 23-07-1717    
Marcus Souve verkoopt aan Johan Draak:
- de helft van huis en hof - in 't Dorp - 't Bergslant.
De andere helft is van den Armen, alhier.
Zie koopacte: 28-12-1716. Koopsom: ƒ 17,50.
R 114 fol. 231 30-07-1717
- Cornelis Manders, molenaar,
- Michiel van de Cruys, oud borgemeester - en 
- Francis Heuvelmans, allen te Asten, verklaren ter instantie van de drossard
en Anna Wilhelmina de Doerne, Vrouwe van Asten. 
De eerste en derde deponent dat zij gisteren, 29 juli, waren op de weg, lopende 
naar het Belgerse Meulen, doch op de grond van Asten, dat aldaar over de brug 
bij de Belgerse Watermolen, op Astense grond, is komen varen Lindert Jan Lin-
derse, op den Diesdonck wonende, "hebbende drie verscheyde sacken, ider met 
meel gevult op sijn kar liggende".



En verklaren zij, deponenten, tot meerder bewijs en kennisse, onder andere bij 
haar geroepen te hebben - de tweede deponent.
Zij verklaren gezamelijk dat Leendert Jan Linders - heeft bekend, dat hij bui-
ten Asten "ter meulen" was geweest. 
Hem is gevraagd - waarom hij dit heeft gedaan, terwijl hij te Asten wel gehol-
pen kon worden "als geen manquement van wint hebbende". 
Hij meende echter op een ander eerder geholpen te kunnen worden.
R 114 fol. 232 30-07-1717
Schepenen van Asten verklaren dat zij, op 23 juli l.l., wegens het officie, 
gezien hebben, "sekeren wal, gehoorende of liggende, tegens de erve Jan Jan 
Paulus".
Wij hebben gezien dat de wal ter lengte van drie α vier schreden, of meer dan
de helft van die breedte was afgestoken op de ene plaats min of meer en ook
bevonden dat die zelfde afgestoken plaatsen wan de wal wederom met "vorse eer-
de" was aangevuld.
Hierop is bij ons gekomen Huybert Abrahams, welke tegen ons heeft gezegd: "Ik
beken dat ik dit heb afgestoken en ik heb het ook weer aangevuld".
Er aan toevoegende: "Jan Paulus heeft mijn dat geheten".
R 33 - 52 01-08-1717   fictief - ongedateerd  

Voorzijde:
Laurens  Hendrickx  Smulders,  alhier  gewont  int  kloster.  Daerbij  gewest  Jan 
Janssen van den Loverbos den bovenstaende die heeft merck met een piestool
op sijn borst geschooten deen keel was gebrant den anderen heeft hij met het 
piestool geslagen dat hij van schrick uyt huys was gelopen ende op den sulder 
gevlught bij wed.e van de Cruys.   
           

Achterzijde:
Lambert Sauvee heeft int huys van Antony Antony Fransse - Peter Jan Pauwels 
gesteecken op sijn linckerborst. Daer was int huys, de hospes, Willem Jan Lo-
mans, Joost Joost Donsse, Pouwels Canders. int jaer 1717.
Desen Lambert Sauvee die heeft voor dese Joost Joost Donsse door sijn wangh
gesneden.
Informatien Margriet [... et] Lambert
R 33 - 52 01-08-1717   dag en maand fictief
Jacobus Willems, herbergier en hoevenaar, te Postel, heeft in 1716 aan Fran-
cis Doenssen, te Meyel, verkocht:
- drie ossen en ΘΘn "veers" - voor 85 patacons 12╜ stuiver en deze ook, op 
12 april 1716, geleverd.
In voren is betaald 7 patacons - zodat nog schuldig is 78 patacons 12╜ stuiver.
Inmiddels is, op 12-10-1717, met kennis van het officie, beslag gelegd op:
- een hooibeemd het Buschvelt - in het Root 8 l.
   1. Willem Hompes

2. Catlijn - weduwe Anthonis Janssen van Ruth
- een hooibeemd achter Ostaden

   strekkende op de Aa
De percelen zijn in gebruik bij Johan Doenssen.
R 114 fol 232vo 06-08-1717
Dirck van der Kay, deurweerder, heeft, uit kracht van een executoriaal van
Staten Generaal - d.d. 1-8-1716 - namens Jan Doensse, borgemeester St. Jan 
1714 - '15, in arrest genomen.
- een deel in een clamptiende - de Braasselse - rijdende tegen de grote clamp.



Competerende aan Antony de Lauw, om daaraan te verhalen zijn borgemeesters 
reδle verponding over St. Jan 1714 - '15 met de kosten van dien.
R 162 06-08-1717
Taxatie van de onroerende goederen van Lucia Joost Tilen - begraven 29-6-1717.
De taxatie is gedaan o.v.v. Hendrik Aart Tilen.

╝e deel in
Waarde:

- een oud en vervallen lemen huiske, hofke en aangelag - te Ostaden
1  l.

ƒ  25,-
1. Hendrik Aart Tilen
2. Jan Aart Smits

- hooibeemd 7 l. ƒ 
50,-

 1-2. kn Goort Loomans
- hooi/wei 3 l. ƒ 
20,-

1. Hendrik Aart Tilen  
2. Gevert van Doorne

- hooidries 1╜ l. ƒ 
11,50 

1. kn Alen Baltis
2. de gemeente

- land 4  l.
ƒ  18,-

1. de straat
2. kn Alen Baltis

- land 2  l.
ƒ   9,-

1. Hendrik Hoefnagels
2. de weg

- land 1╜  l.
ƒ   6,-

 1-2. Aart Aart Tilen 
- land 2 l.  

ƒ  10,-
1. de gemeente
2. Paulus Hendrix

- land in de Beckers 1╜  l.
ƒ   8,-

1. Hendrik Hoefnagels
2. Cornelis Manders 

ƒ
 157,50
De goederen zijn belast met:

- ƒ 150,- aan weduwe Catelijn van Rut - ╝e is ƒ 37-10-00
- ƒ 150,- aan Aart Aart Keysers         ╝e is ƒ 37-10-00
- ƒ 0-5-0/jr. cijns a.h. Huis v. Asten  

in kapitaal ƒ 1-5-0 ╝e is ƒ  0-06-04
          - ƒ 2-5-0/jr. a.d. Armen v. Asten 
                       in kapitaal ƒ 56,-         ╝e is ƒ 13-11-04



- ƒ 100,- aan Hendrik Aart Tilen ╝e is ƒ 25-00-00
- ƒ 100,- aan Willem Loomans ╝e is ƒ 25-00-00
- ƒ  50,- aan Hendrik Hoefnagels ╝e is ƒ   12-10-00   

      ƒ 
151,37╜

Het  overschot  bedraagt  ƒ 
6,12╜   20e penning is ƒ 0-6-12.
R 92 fol 114 21-08-1717
Francis Antonis van Rijt, als collecteur van de coninxbede 1716, heeft door 
deurwaarder Marcus Souve publiek laten verkopen de erfgoederen van de kn Dirck
Gerits, in de Bus gelegen, die bij het overlijden van Jan Dircx en door het 
vertrek van zijn weduwe leeg en verlaten zijn blijven liggen - bestaande uit:
- huis, hof, schuur en land.
De "reengenoten" zijn nader aangeduid in de condities van verkoop - 
R 148 - 20-7-1717.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koper: Martinus Jan Paulus - ƒ 187,- Lasten: ƒ 62-10-0. 
R 114 fol. 233 21-08-1717
Ter instantie van de Vrouwe van Asten hebben wij een taxatie gedaan van drie
zakken roggemeel, welke van buiten, binnen deze heerlijkheid zijn ingebracht - 
en aangehouden zijn.
De waarde is bepaald op 11 gl. 5 st., welke som hier ter consignatie is gehou-
den.
R 114 fol 233vo 21-08-1717
Op de 16e dezer zijn wij geweest t.h.v. Jan Bosmans en bevonden, dat diens zoon 
Jacob, "aant hooft was gequest".
Namens het officie hebben wij hem gevraagd hoe hij deze kwetsuren had bekomen ?
Hij heeft hierop gezegd - dat hij op zondag, 15 aug., 's avonds tussen dag en 
nacht, door de knecht van Lamert of Dirck Verdeuseldonck, te Vlierden, genaamd
Dirck, met een hout op zijn hoofd is geslagen. En nadat hij was neergevallen 
van dezelfde Dirck "nog twee sneden in sijn aangesigt te hebben gekregen".
Wij hebben Jacob, in die "gestaltenisse" openlijk gevraagd - wie hij, indien 
hij aan de kwetsuren zou komen te overlijden zou houden voor de dader ?  Hij
heeft daarop weer gezegd: "Dirck, knecht van Lamert of Dirck Verduyseldonck"
R 114 fol. 234 23-08-1717
Jan Janssen Blockmakers verklaart te "approberen en te ratificeren" de veste
en transport - dat Marcelis Antonis van Bussel, als vaderlijk voogd van Peeter-
nel, Elisabet en Anneke, zijn dochters - en Jan van Col qq. - op 21-3-1716 voor
schepenen, alhier, aan en t.b.v. Elisabet Antonis Franssen, de vrouw van hem,
comparant, en waarbij aan haar is overgedragen:
- huis, hof en turfschop - in het Dorp ╜ l.
Hij zal tegen het transport niets ondernemen of daartegen ageren.
R 114 fol. 235 01-09-1717
- Matijs Dircx - ter eenre - en
- Peeter Kanters - ter andere zijde - aangestelde collecteurs "der conincxbede,
hooftgelt, loco gemaal, clijne specie en personele quotisatie" over 1717.
Zij accorderen over een verdeling van hun collecteboeken.
Mattijs Dircx neemt:



- "een gedeelte van Vordeldonck, beginnende van Marcus neven naar Heusden, 
  mitsgaders Heusden, Wolsberg en het Dorp"     
Peeter Kanters neemt:
- "Ostade, Dijck, Diesdoncken, Astappen, Ommel, Ommelse Bosch, Laarbroeck,
  Stegen en een gedeelte van Vordeldonck tot Marcus neven excluis".
Zij zullen elkaar schade- en kosteloos houden van het door hen gecollecteerde
deel.



Het collecteloon zal zoveel "trecken" als ieders collecteboek bedraagt.
Enz. enz.
R 114 fol. 236 26-10-1717
Wij, Hendrik Thopoel, president,
     Antony Kanters,
     Frans van Weert - en 
     Willem Aart Smits, schepenen, verklaren dat wij op 16 sept. 1716, samen
met J. Wagemans, rechten-licentiaat en scholtus van Neer - namens de Vrouwe van 
Asten, rond zes uur 's avonds, geweest zijn naar Ommel t.h.v. de president, 
waar wij gevonden hebben "sekeren" Gerard de Jong, met twee brouwers uit 
's Bosch, zittende in de grote kamer, heeft hij, president, hem, Gerard de 
Jong, toegesproken "dat overdenckelijck noyt ende van alle tijden eenige andere 
eykers der brouwketels en kuypers, hier te Asten en Ommel en waren erkent ge-
weest als die eyckmeesters, aangestelt op eed en speciaal bevel van de Vrouwe 
van Asten". 
Waarop Gerard de Jong zei: "Dat hij hem niet pretendeerde nog en wilde of pre-
tendeerde maten ende gewigten te eyken, maar alleenlijck brouwketels en kuy-
pers, om eenen generalen lijst te connen opgeven. Ende ik gelove dat de Vrouwe
van Asten 't qualijck begrijpt".
En met de president meer woorden te willen delen heeft Wagemans hem, de Jong en
zijn brouwers, in onze presentie de opdracht, hem van Anna Wilhelmina de Doer-
ne, Vrouwe van Asten, gegeven, laten horen - met deze woorden o.a.:
Dat de Vrouwe van Asten "seer verwondert was" dat hij, Gerard de Jong c.s. op
dusdanige manier, haar heerlijkheid Asten en Ommel, als ijkmeester der Meyerij
van 's Bosch "hem quame aangeven om alle brouwketels ende kuypen te eycken".
Dat zij altijd "inviolabelijck ende inconstabelijck" in deze, haar grondheer-
lijkheid op haar "privatiefven" naam en eigen autoriteit ter exclusie van ie-
dereen ijkmeesters had aangesteld en dat zich ook altijd in zijn functie "wel
hadde gequeten". Zij hebben onlangs nog wettelijk "geeken".
Zij was bereid, indien nodig, e.e.a. nog eens te laten geschieden "ten over-
staan van alsulcke als daartoe gerequireert; ter exclusie van hem, Gerard de
Jong, als eyckmeester der Meyerij voors. Dat sij grontvrouwe, hem, de Jong 
nogte imant anders wilde gedogen" om hier te Asten de brouwketels en de kuipen
te ijken.
De Jong heeft hierop zijn hoed afgenomen, diep gebogen en dan gezegd dat hij 
tegen de Vrouwe van Asten niet zocht te procederen - en daarvoor ook geen geld 
had.
Hij heeft hierop schriftelijke annotatie gemaakt.
Waarop de scholtus tegen hem zei: "Dat hij con schrijven wat hij bliefde - maar
dat hij, scholtus, dat hem niet aantrock, daar niet mede te doen wilde hebben" 
en zich hield aan zijn mondelinge commissie.  
En de Jong "geannoteert" hebbende dat de president, 't officie, als officier 
dezer heerlijkheid was bekledende - heeft de president daartegen gezegd: "Daar-
toe ofte over geene commissie te hebben - en heeft het geschrevene door de Jong 
"doen uytschrappen".
Eindelijk, zei de Jong, staande bij het vuur, "Ik wiste wel dat hier te Asten 
niet voor mijn te doen soude wesen".
R 92 fol 116 28-10-1717
- Anneke Verdijsteldonck - weduwe Jacob Hurckmans,
- Francyn Verdijsteldonck - weduwe Joost Dircx van Weert, te Lierop,
- Jan Ariaan Happen - g.m. Maria Verdijsteldonck, te Hugten, onder Maris,
- Gerit Jan Welten - g.m. Jenneke Verdijsteldonck, te Vlierden,
- Goort van den Eynde - g.m. Peternella Verdijsteldonck, te Someren 



- Jan Franssen van Horck, te Someren - mede voor:
- Antony Cocx - g.m. Maria (Verdijsteldonck) - en
- Marcelis Verdijsteldonck, te Someren.
Zij verkopen aan Wilbort Verberne, te Lierop:
- de helft van - huis, hof en aangelag - op Bussel geheel 6 l.

1. Frans Teunis
2. Teunis Peters
3. Marcelis Andriessen
4. Dongelberge

- de helft van een hooiveld - op Bussel geheel 6 l.
1. Frans Teunis

 2-3. Dongelberge
4. weduwe Jan Smits

- de helft van een groesveld - op Bussel geheel 7 l.
            1-2-3. Dongelberge

4. Geef Paulus
- de helft van een akker - op Bussel geheel 3 l.

 1-3. Dongelberge
2. Frans Teunis
4. kn Jan Wilbers

Hen aangekomen van hun ouders.
Belast met: de helft van ƒ 25-10-0/jr. geestelijke pacht.     

Koopsom: ƒ   1,- 
Lasten : ƒ 318,75

R 114 fol. 233vo 06-11-1717
     
Joost Nieuwehuyse, geboren te Strijp, bij Eyndhoven - g.m. Hendrina Henrix, ge-
boren te Asten. 
Hij verzoekt ter ontlasting van den Armen van Eyndhoven, waar hij wil gaan 
wonen een borgstelling voor zijn vrouw.
Deze wordt toegestaan tot een bedrag van - ƒ 150,- voor haar en de helft van 
haar kinderen.
R 92 fol. 116 09-11-1717
Jan Peeters, te Heusden, is schuldig aan Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne,
Vrijvrouwe van Asten - ƒ 440,- α 5% van achterstallige huur van de hoeve -
de voorste Heusden - aan de Vrouwe behorend.
Borg: huis, hof en aangelag, groes en land - aan de voorste Heusden 30 l.
      Hem competerende.
  
R 145 09-11-1717   dag en maand fictief.
Jan Peeters, te Heusden, is schuldig aan Anna Wilhelmina de Doerne, Vrouwe
van Asten - ƒ 440,-.
Dit wegens achterstallige huur van de hoeve - de voorsten Heusden.
De hoeve wordt tegenwoordig nog door hem gepacht.
     
R 114 fol. 239 09-11-1717
Anna Wilhelmina Baronne de Doerne, Vrouwe van Asten, verpacht aan Jan Peeters:
- een hoeve - zijnde huis, hof en aangelag, groes en land - 

op de voorste Heusden
Zoals hij nu al in gebruik heeft.
Huurtermijn: 4 jaar.



Huursom: ƒ 50,-/jr. en 75 vat rogge/jr.



Dorps- en landslasten: rekening pachter - evenals de vijandelijke contributie.
Onderhoud: rekening pachter.
R 114 fol. 240vo 09-11-1717

Inventaris van de goederen die t.n.v.
staan van Marcus Souvee.

   Opgemaakt ter instantie van Pieter de Cort, drossard.        
Onroerende goederen

- land den Oevaartsacker - op den Diesdonck
3╜ l.

- land den Heyacker - op den Diesdonck 2  l.
Roerende goederen

- een paar oude gordijnen voor de bedstede in de keuken.
R 92 fol. 118 16-11-1717
Martinus Jansse Paulus verkoopt aan Antony Slaats, te Vlierden:
- huis, hof, schuur en land - aan de Busch 
Zoals op 21-8-1717 (fol. 114) bij executie verkocht.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 300,- α 
4%.
Marge: 26-1-1726 gelost.
R 92 fol. 119vo 22-11-1717
Marten van Deursen, te Asten en Joost Janse Kuypers, te Someren - als momboiren 
over de onm. kinderen van wijlen Antony de Kuyper de jongen.
Zij verkopen de erfgoederen, hen aangekomen van haar oud-oom Antony de Kuyper
den oude.
Zij verkopen aan Jan Jan Bernarts:
- land den Olyacker - in de Snijderscamp 1 l.

1. Marten van Deursen
2.
3. de straat
4. Jan Hoefnagels

Koopsom: ƒ 36,-.
- land den Olyacker - in de Snijderscamp 1 l.

1. de koper
2.
3. de straat
4. Jan Hoefnagels

Koopsom: ƒ 40,-.
Zij verkopen aan Francis van de Loverbosch:
- land aan de Kruyskensweg 3 cops.

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

Koopsom: ƒ 14,-.
Zij verkopen aan Marten van Deursen:
- land aan de Pas  l.

1. de koper
2. Jan Peter Kanters
3. Jan Dircx



4. Tijs de Kuyper
Koopsom: ƒ 34,-.

R 13 fol 207 29-11-1717
- Jacobus Wittens, arrestant - contra - de gearresteerde goederen van Francis

Doens
en.
R 114 fol. 241 29-11-1717
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de drossard, dat zij met hem
zijn geweest t.h.v. Jan Overhoff, om te onderzoeken hoe het zich heeft toege-
dragen tijdens het "quetsen" van diens vrouw, op de 23e l.l., 's avonds om ne-
gen uur.
Josyn Dircx, de vrouw, heeft verklaart dat zij op die tijd "voor de deur was
gecomen omme (onder reverentie) haar genoeg te doen, is aangevat en tegelijck 
van denselven die haar aanvatte eene steeck door haar sticklijff en verdere
klederen tot int vlees voor op haar hert heeft gekregen".
E.e.a. is ons, schepenen, gebleken.
Verklaarde zij verder - dat zij de persoon, vermits de donkerte, niet gezien
heeft, alleen zei deze: "Dat hebt gij voor U koken" en hierop is weggevlucht.
R 114 fol. 241vo 01-12-1717
Wilhelmus Graats - en zijn vrouw Hendrina van der Linden, verklaren dat zij en
Jan Janssen Hoefnagels de jonge, op 19 oct. l.l. "geciteert" zijn geweest om,
ter instantie van de drossard, te getuigen voor schepenen.
Zij hebben toen verklaart gezien te hebben dat de voorn. drossard "doenmaals
op een papier was schrijvende".
Zij weten echter niet of de drossard op dat papier geschreven heeft of niet -
zoals ze ook niet weten of deze dat papier ondertekend heeft of niet.
R 92 fol. 122vo 02-12-1717
Francis Joost Doensen, te Mijl, verkoopt aan Jan Joost Doensen, zijn broer,
te Asten:
- groes het Bosvelt - in 't Root 6 l.

1. kn Joost Tilen e.a.   
2.  weduwe  Antony  Colen  en  Hendrik  Jan 

Hoefnagels
3. weduwe Antony van Rut
4. kn Goort Loomans

- groes 't Heckenpostvelt - agter Ostaden 2╜ l.
 1-3. Peter Baltis

2. Aart Tilen
4. de Aa

Aangekomen van hun ouders - scheiding en deling - d.d. 29-2-1716.
Koopsom: ƒ 525,-.

R 33 - 52 09-12-1717 Ook: R 13 - fol. 208 - 13-12-1717.
Ik, Jacob Baessen, ondervorster, te Asten, heb Jan Marten Doensen doen "dagen"
om op 13 dec. a.s. ten "genechte" te verschijnen - ter instantie van Jan Jacob
van de Cruys, te Someren.
R 114 fol 242vo 09-12-1717
Jan Janssen Paulus, 36 jaar, verklaart, aangaande de kwestie, voorgevallen te
Geldrop, op dinsdag, 7 dec. l.l., dat hij en Paulus Peeter Kanters (nu swaer



gequest) op die dag, 's avonds rond 7 uur. komende van Eyndhoven, zijn gekomen
aan het huis van N. de Haak, herbergier, te Geldrop. Bij de deur stond Lamert 



Peters van Lil, uit Someren, die zei: "Wat sijn dat voor dese of geene van 
Asten ?"
Hierop zijn hij, deponent, en Paulus voors. het huis van de Haak ingegaan "com-
mandeerende" een pint bier. Zonder dat daar van gedronken is geworden heeft 
hij, deponent, gezien dat Lamert van Lil de voorn. Paulus "met sijn haar heeft 
gevat ende te rugge met sijnen stoel op de vloer neergestooten en met den an-
deren hantgemeen wesende heeft Joost Peeter Bollen, ook wonende te Someren, die 
in geselschap was van de Lil, de voorn. Paulus Peeter Kanters (die door het 
plucken wederom boven was geraakt) daar van afgetrocken met het haar - en of-
schoon hij, deponent, was versoeckende, dat men Paulus niet soude overvallen 
ende dat hij, Joost, daarvan sijn hande soude houden".
Maar in tegendeel hebben van Lil, Bollen en zo de deponent bericht is, Jan Ge-
ven, ook uit Someren, nadat deze uit het huis waren gegaan, weer zijn terugge-
komen "met houwelen en acxen in de hant hebbende" en daarmede, zowel naar hem,
deponent, als naar Paulus "gehouwen en geslagen" hebben.
Deponent heeft "verscheyde slagen" gekregen en is "aan de klijnen vinger van 
sijn slinkerhant gequest" en heeft alsdan de vlucht moeten nemen.
Nadat Lamert van Lil, Joost Peeter Bollen en de derde persoon waren vertrokken
is hij, deponent, weer bij de Haak naar binnen gegaan en bevonden dat Paulus
"swaar gequest" op bed was liggende.
R 114 fol. 244 09-12-1717
Schepenen van Asten verklaren dat zij gisteren, op de geruchten dat enige onzer
ingezetenen te Geldrop waren "gequest" zijn geweest t.h.v. Jan Pollen, aan den
Dijck, alwaar Goort Aart Dilis was liggende "op sijn hooft swaar gequest".
Wij hebben namens het officie gevraagd, zo hij mocht komen te overlijden van 
die kwetsuren "wie hem in den dootslagh wierde geleyt". Hij heeft hierop geant-
woord (in substantie): "Dat het hem gisteren, tot Geldrop, aan de herberge van
de Haack, door luyden van Someren was gedaan" zonder die nochtans bij name te
kunnen noemen - maar zei: "het waren die daar Paulus Peeter Canters en Jan Jan 
Paulus questie mede hebben gehat en ik, die geen questie hebbe gehadt is de 
slag op mijn uytgegaan".
Daarna hebben wij ons, namens het officie vervoegt t.h.v. Peeter Kanters en 
daar bevonden dat diens zoon Paulus, aan zijn hoofd was gekwetst. Ook hem heb-
ben wij gevraagd wie hem, mocht hij komen te overlijden, de doodslag had toege-
bracht.
Hij heeft hierop de namen genoemd - Lamert van Lil "die hem eerst hadde aange-
tast", Joost Peeter Bollen en Jan Geven, allen uit Someren.
R 114 fol. 244vo 10-12-1717
Antony Tony Fransse - en Cristina, zijn vrouw, gedaagd, ter instantie van het
officie, terzake van de "dootslag" van Hendrik Mattijssen - d.d. 19 oct. 1717 -
om hun afgelegde verklaringen te recolleren.
Zij hebben, na voorlezing, de afgelegde verklaringen zonder er "iets bij ofte
af te doen" onder eede bevestigd.       
                
R 114 fol. 245 10-12-1717
- Jan Joost Doense - en Josyna, zijn vrouw - en 
- Jacob Baassen, ondervorster, verklaren, ter instantie van het officie, dat 
op woensdagavond, 8 dec. l.l., rond half tien, "een roer ofte pistoolscheut
is gedaan ontrent 't Merckvelt van Asten - waarop den corporaal met twee sol-
daten, alhier op commande tot weringe van de moetwilligheden wesende" bij de
twee eerste deponenten in logies "sijn uytgegaan".
De tweede deponente verklaart, dan gehoord te hebben, dat er op het Mercktvelt 



een groot tumult was en dat er geroepen is: "Neemt de soldaten 't geweer af". 
Hierna is het geweest dat de genoemde "commande soldaten" weer bij hen in het
logement kwamen, in arrest hebbende Martinus Jan Paulus, en dat op dat moment 
op de deur van hen, deponents, huis, die "gegrendelt" was met "forse geklopt"
is geworden, zodanig dat de deur is opengesprongen - en dat binnen zijn geko-
men - Jan Jan Paulus - en zijn vrouw,
    - Jan Janssen Hoefnagels de jonge,
    - Jan Peeter Smits en de vrouw en Jan de zoon,
    - Margriet - weduwe Jan Paulus en veel meer andere, zowel "mans" als vrou-
wen.
Zij verklaren verder "datter in huys een groot krackeel sondert tselve perti-
nentelijck te connen verclaren is geweest".
De tweede deponente heeft "alle devoiren" aan moeten wenden "tot solveeringe 
van haar klijn kint".
Na afloop van het krakeel bleken de soldaten in hun "quartier" overrompelt te
zijn geworden.
Ten bewijze "van welck groot gewelt den derde deponent, alhier voor schepenen,
heeft vertoont een streen haar getrocken uyt het hooft van de soldaat, genaamt,
Baltis, hebbende den corporaal sij uytgetrocken hair hier verbrant ende sijn 
op den dag van heden alnog te sien dat de gemelten Baltis door het stooten van 
die vrouwluyden en andere aan sijnen hals is verseert ende alsnog geincome-
deert". 
Waarna het gebeurt is dat de gearresteerde, Martinus Jan Paulus, door het ge-
weld mede uit het huis is geraakt.
R 14 fol. 246vo 10-12-1717
- Martien Tuerenbolt, corporaal van de lijfcompagnie van Milort Acbermarle,
- Mattijs Fray, soldaat in de compagnie van de majoor Salis, onder het regi-
  ment van brigadier Schambrie.
- Baltis Heller, soldaat in de compagnie van capteyn Driesen in het regiment
  van brigadier Abbedie.
Welke, ter instantie van het officie van Asten, uit het garnizoen van 's Bosch,
in opdracht van de Vrouwe van Asten en de regenten, zijn gezonden "op commande"
naar Asten.
Zij verklaren dat zij op Woensdagavond l.l. "uyt haar logement gegaan sijn om 
alle tumult en geweldenarijen voor te comen opt afgaan van een scheut. Gecomen
opt Merckvelt, alwaar een menigte van volck bij den andere was staande en door
ΘΘn der commande van haar gevraagt sijnde - Wie schiet daar ?" Verklaren zij,
deponenten, eenpaarlijk - dat daarop Martinus Jansse Paulus riep: "Die soeckt 
gij !"
Waarop de korporaal, deponent, vroeg: "Hebt dij niet geschoten? Dan gaat in 
godtsnamen Uwen wegh".
En door een vrouw getrokken om om weg te gaan, heeft dit niet mogen helpen,
maar integendeel is onder die "hoop" blijven staan.
Door de korporaal is daarop tegen Martinus Janssen gezegd: "Wat hebt dij ons
soo spijtig aan te spreken ?"
Waarop deze zei: "Gaat in duvells name !"
Hij is hierop is arrest genomen.
Waarop "door die samenrottinge van menschen" geroepen is: "Neempt die soldaten 
't geweer af" en dat daarop twee personen van "die volkeren" het geweer van de
tweede deponent hebben aangevat, om indien het mogelijk was hem daarvan te 
"ontweldigen". Zijnde bij "die accosie den scheyt, die op sijn geweer den snap-
haan was afgegaan ende losgesprongen".
De andere twee deponenten zijn genoodzaakt geworden de derde deponent te secon-
deren, hem los te helpen en dan te retireren en de voors. gearresteerde mee 
naar hun kwartier te nemen en daar de deur "gegrendelt".



Hierna is het gebeurt dat daar op met "forse en gewelt" is gestoten, zodanig
dat de deur opengesprongen zijnde, daardoor een menigte mensen is binnen komen
vallen "stotende de vrouw van den huysen, die hen wilde keeren, omver". 
"Onder welk getal van mans en vrouwe, die ontelbaar waren - eene was die seyde: 
"Waar is mijn oom ?" vattende tegelijck den corporaal met het haar, waarop den
derde deponent die keerel heeft aangevat en op de gront gesmeeten en alsnog 
sijn corporaal ontset. Waarna nog is gebeurt dat verscheyde hem, derde depo-
nent, hebben aangevat en met het haar getrocken".
Los zijnde heeft de voorn. "keerel" die den korporaal heeft aangevat gehad hem, 
derde deponent, weer aan zijn haar getrokken, daarbij door verscheidene andere 
geholpen, zodanig dat zijn hals "nog is verseert".
Door het geweld van de "samenrottende menschen" is de gearresteerde, Martinus 
Janssen Paulus, uit hun handen geraakt en uit het huis gevlucht.
         
R 136 16-12-1717
- Marten Aart Berkers, te Venray,  
- Wilhelmus Dominicus de Fierlant - g.m. Maria Aart Berkers - mede voor de
  verdere zuster en kinderen van Aart Berkers - en Harsken Teunis - en

        - Aart Berkers - en Wijndel Michiels,
bij welke laatste ΘΘn minderj. kind m.n. Hendrik - deze geas. met Hendrick 
Michiels, te Dommelen. 
Zij verkopen publiek, roerende goederen, beesten, hooi, stro enz.
Kopers o.a.:
Peeter Meuwisse, Jan Trip, Wilbort Huybers, Gerit 
Faasse,
Teunis de Smit, Frans Polders, Jan Groene, Hendrik Spaansse,

Totale opbrengst: ƒ 118-06-12
Kosten          : ƒ    30-18-08  

        ƒ  87-08-
04
Zij verkopen:
- huis, hof en aangelag, zijnde land en groes - aan het Laarbroeck 3╜ l.

1. kn Jan Hansse
2. het gemene land - gebruiker: Willem Frans 

Berkers 
      3. de Meulenweg

4. Aart de Seger - [naast Ommelsbroek]
- land den legen Hencxt 2 l.

1. erven Tomas Jacobx  2. Teunis Jelis
3. Jacob Aarts         4. de gemeente

- land ter plaatse voors. 2 l.
1. het gemene land
2. kn Jan Hanssen e.a. 

3. Jacob Aarts  4. de gemeente
- land 2 l.

1. Hendrik Aart Tilen
2. de verkopers
3. de gemeente

De kopen zijn opgehouden op ƒ 
130,-.
Alnog verkopen zij:
- huis, hof en aangelag, land en groes 11 l. 22 r.
  Bewoner: weduwe Aart Berkers.

1. Jan Peter Roymans
2. Meuwis Peter Roymans

 3-4. de gemeente



Belast met: ƒ 1,-/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
- 4 stuiver min 1 oortje/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 8-6-0/jr. aan Peter Guns, te Maarheeze.

De  koop  is  opgehouden op  ƒ 
180,-.
R 92 fol. 124 20-12-1717
Peter Benders Verberne verkoopt aan Lijske - weduwe Willem Hendrix:
- land aan het Kesken 2╜ l.

1. Peter Kanters
2. de koper
3. de weg
4. Wilbert Peters

Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders.
Belast met: ƒ 3,-/jr geestelijke pacht, te 's Bosch.

Koopsom: ƒ 13,-.
R 114 fol. 251 27-12-1717
Paspoort voor: Martinus Jansse Paulus, geboren alhier, van eerlijke ouders 
               waarvan niet anders kan worden gesproken dan alle eer en deugd.
               Wij verzoeken hem te laten passeren en repasseren. 
R 114 fol 251 27-12-1717
Schepenen en secretaris van Asten verklaren - dat de secretaris, op zondag,
26 dec. l.l. 's middags tussen drie en vier uur is gegaan in het koor van 
de Kerk, met de intentie om in de secretarie-kamer te gaan. Hij zag dat de 
deur "ontstucken gebroken ende geforseert" was.
Hij verklaart dan Hendrik Tho poel, de president en ΘΘn der schepenen geroe-
pen te hebben, die bij de hand waren. 
En verklaren wij, schepenen en secretaris, bevonden te hebben "dat sekere 
kast", staande in de schepenen- of raadkamer, tegen een deur, waardoor men 
vroeger placht in de secretariekamer te gaan en nu met planken dichtgemaakt   
"met forse" daarvan af is afgebroken, hoewel deze met verscheidene "hauvasten"
in de muur was vastgezet en dat de voors. kast was verzet. 
De toegemaakte deur is open gebroken, zodanig dat het deurgebont uit de muur
is gewerkt. Er is daar echter niet ingebroken.
De deur van de secretariekamer, komende uit in het koor, welke deur "seer suf-
ficant en dick van eykenhout is beslagen met ijser en waaraan een sterck 
schuyfslot - was met uyterste forse en gewelt opgebroken".
Zoals ook "de comme", waar de dorps- en andere archieven met drie sloten in ge-
sloten zijn, met geweld opengebroken is.
Tot nu toe zijn vermist:
- de criminele dingrollen - alsmede:
- "sekeren intendit met annex verificatie stucken, toegecachetteert door den
  Heere Drossard, in regten tegens Marcus Sauve, fugatief wesende over den 
  dootslag van Hendrik Mattijssen overgegeven - alsmede:
- het acteboek waarin alle attestaties, procuraties en alle andere acten 
  staan - en nog:
- een interrogatorium en de daarop beδdigde verklaringen, namens het officie,
  over "de geweldenarijen" tegen de militairen, alhier, op 8 dec. 1717.      
 
R 14 fol 252vo 27-12-1717
Schepenen van Asten verklaren, ter instantie van het officie, dat wij, na in-
gewonnen advies van onpartijdige rechtsgeleerden - d.d. 23-10-1717 - aan 



de drossard n.o. - contra - Marcus Souve 
hebben verstrekt - een decreet van apprehensie "op sijn persoon, met magt om 
bij fugitiefschap bij edict en klockeslag te procederen".
"Dat oock de voors. drossard tot driemaal de gemelten Marcus Sauve met clocke-
slag ende afficxie van biljet gelijckons telkens op de respective criminele



regtdagen tot drie int geheel is gebleken bij relasen des ondervorsters heb-
bende nom. officy daarop verrmits den gedaagden non comparite van ons oock 
geoptineert de respective verstecken van declinalair dilatoir en peremtoir.
Mitsgaders van alle weren en defensen allentwelcke bij de stucken en dingrolle
soude te sien wesen - maar dewijl de stucken, dingrolle en acteboecken der at-
testatien met gewelt uit de raatcamer is gestolen. Soo dient dese, onse decla-
ratie in plaats van 't verleende decreet van apprehensie voor soo veel 't sel-
ve vermits soude sijn en tot betoninge van de voltrockene procedure. Soo als
alhier in sulcken saecke gebruyckelijck is.
R 92 fol. 124 31-12-1717
Aart Willems de Smit laat i.v.m. vermangeling taxeren:
- land in het Dorp 1 l.

Waarde: ƒ 30,-.
- land in het Dorp 1 l.

Waarde: ƒ 30,-.
R 92 fol 126 31-12-1717        
 
Willem Aarts Smits geeft bij erfmangeling over aan Aart Willems den Smit:
- land ontrent 't Dorp 1 l.

 1-3. weduwe Frans Huybers
2. de koper
4. de straat

Hem aangekomen van zijn ouders. Mangelsom: ƒ 30,-.
- land ontrent 't Dorp 1 l.

 1-3. weduwe Frans Huybers
2. de koper
4. de straat

Hem aangekomen van zijn ouders. Mangelsom: ƒ 30,-.



R 33 - 52 06-01-1718
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen en secretaris om namens hem
te verhoren:
- Johannis van der Linden, 28 jaar,
- Arnoldus Thopoel, 21 jaar,
- Cornelis Manders.
1. Of het waar is, dat op zondag 2 jan. 1718, o.a. ten huize van de kinderen 
   van der Linden, zijn geweest 's morgens tussen acht en tien uur - Michiel 
   van de Cruys en Jan Jan Franssen van de Loverbosch ?
1. 1 t/m 3 - Ja.
2. Of er tussen beide personen "eenigh krackeel en dispuyt is ontstaan, ja,
   soodanigh dat hij van den anderen getrocken sijn geworden. En of Michiel 
   den gemelten Jan niet int gesigt heeft geslagen. En of Jan met een steene    
   pint niet heeft geslagen Michiel ?"
   Of zij nog meer "kennis" van deze zaak hebben ?
2. De eerste deponent verklaart - dat er tussen Michiel en Jan over zeker "ge-
   lagh" disputen en krakeel is ontstaan, ja, zodanig, dat zij beiden van hun 
   stoel opstonden en dat Michiel aan Jan "de hant" wilde geven en in het uit-
   steken van die hand heeft Michiel daarmee naar het aangezicht van de voorn.
   Jan geslagen en niet beter wetende daarmee geraakt.
   Ik, deponent, ben "alsdoen" tussenbeide gegaan met de intentie van ze te 
scheiden.
   Michiel heeft vastgehouden, waarop het gebeurd is, in het vasthouden, dat
   den (ik) deponent "van agteren eenen slagh of worp heeft gekregen met soo-
   danige forse dat hij seer duyselig in sijn hooft werde. Dog niet wetende of 
desen slag of worp met een steene pint, kan of andere is geschiet, maar wel,
   als hij de slagh kreeg, eenige scherven van eene steene pot of pint op de 
gront heeft hooren vallen en daarnaar ook te hebben gesien". 
   Hij verklaart verder, door de slag een bult op zijn hoofd te hebben gekre-
   gen.
   De tweede deponent verklaart - dat Michiel en Jan "krackeel" hadden.
   Dat Michiel tegen Jan zei: "Kom geeft mij de hant? Want ik ga met de mul-
   der naar de molen".    
   Dat Michiel zijn hand uitstak en Jan in zijn gezicht sloeg.
   Hij heeft ook gezien dat Jan een stenen pint in zijn hand had. En dat daar-
   na op (mijn) deponents arm een pint is gekomen die (ik) heb zien vliegen
   tegen het hoofd van Jan van der Linden.
   De derde deponent - heeft wel "krackeel" gehoord, maar verder "geen kennis-
   se" te hebben.  
R 148 20-01-1718
Op 19-1-1718 ben ik, Jacob Baessen, ondervorster, in opdracht van Johan Doens-
sen c.s. borgemeesters St. Jan 1714 - '15, ter voldoening van ƒ 16-6-10, ge-
weest bij Joost zn wijlen Jan Arts den Coopman, als bezitter van de goederen 
van zijn vader, om hem te vragen welke panden in executie gedaan konden worden
en deze aan te wijzen.
In het huis heb ik geen goederen of panden gevonden.
Hij heeft mij verder gezegd - dat hij geen vaste goederen aan kon wijzen omdat 
hij die niet bezat en er ook niets van wist.
Dit omdat hij het grootste deel van het jaar "in Hollandt was verblijvende en
wonende om sijnen cost te winnen tot sobre onderhoudt van sijn vrou ende twee



kinderen. Ende als hij tot Asten was dat hij dan op een gehuert weeffgetouw    
most gaen weven".
Hij had huisraad moeten lenen om te kunnen "cooken" en deze had hij inmiddels
weer terug gebracht aan de eigenaren.
Verder heeft hij gezegd dat hij "in de Frunt off gijselplaetse" niet zou komen.
Ook zouden de borgemeesters, zijn huis en aangelag, achtergelaten door wijlen 
zijn vader en door hem gekocht gerust kunnen verkopen, want hij was toch niet 
in staat om het te bewonen en te onderhouden.
Reden ook dat Draeck de "veste" van deze koop nooit aan hem had wilen uitgeven.
Enz. enz. 
R 114 fol. 253 21-01-1718 
Lijneke Aarts, 40 jaar, verklaart ter instantie van de justitie - dat het waar
is, dat enige dagen na de gedane manslag van Hendrik Mattijsse ten hare huize 
is geweest Elisabet - weduwe Isaac Souve, moeder van Marcus Souve, sprekende 
over de voors. manslag en tegen haar "dreygensgeweyse" zei: "Den heelen hoeck
(denoterende daarbij, zo het scheen, de plaats of het gehucht waar de manslag
is gedaan en verscheidene getuigen wonen) sal daar nog onder leyden".
Zij blijft, ook na prelecture, bij de afgelegde verklaring.
R 114 fol 253vo 22-01-1718
Jacob Baassen, ondervorster, verklaart, "na gedane insinuatie van schepenvon-
nis, sommatie, renovatie, presentatien en executien. Mitsgaders naar afvra-
gingen en opsoekingen van panden ten woonhuyse van Joost zoon wijlen Jan Aart
den Coopman" - ter requisitie van Jan Doense c.s. borgemeesters St. Jan 1714 -
'15 gedaan en geen panden, "gereede ofte erfhaaffelijcke goederen" aldaar
gevonden hebbende, ter instantie van voors. Jan Doensse en Peeter Hendricx,
oud borgemeesters, in presentie van twee schepenen, in arrest te nemen:       
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 cops.

1. advocaat Swinckels
2. Gevert van Doorne n.u.
3. de straat
4. Hendrik Tho poel

- wortelveld te Ommel ╜ l.
1. Jan van de Cruys
2. Jan Peeters van Rest

- twee aaneengelegen percelen groes - in 't Ven - achter Ommel  samen 4 l.
1. adv. Swinckels
2. Hendrik Antony Kanters

- den Rijtacker - te Ommel 3 l. 11 r.
1. Agnees van de Cruys
2. 't gewezen Convent van Ommel

- land op de Loo - te Ommel 4╜ l.
1. 't gewezen Convent van Ommel
2. Marcelis Peeter Rijnders

- land den Camp aan de straat - te Ommel 2╜ l.
1. Hendrik Tho poel
2. Wilbert Peeter Marcelis

- de helft van huiske en hof - int Bergslant - aant Dorp
  De andere helft is van den Armen.
Alles achtergelaten door Jan Aarts den Coopman en door hem bezeten.
Om daaraan, ingevolge de resolutie van de Raad van State - d.d. 25-7-1679 -
en het placaat - d.d. 6-4-1680 - te verhalen hun achterstallige lasten en de 
kosten van dien.  



R 114 fol. 255 25-01-1718
Paspoort  voor: Lambertus  Souve,  zoon  van  Isaac  Souve,  in  leven  koster  en 
schoolmeester, alhier.
               Hij is ingezetene van Asten en van de ware christelijke gere-
               formeerde religie.
R 114 fol. 255vo 25-01-1718
Paspoort voor: Jacobus Souve - als fol. 255.
R 114 fol. 256 26-01-1718
Marcelis Dircx van Hugten - weduwnaar van Mechel Flipse maakt een inventaris 
t.b.v. hun minderjarige kinderen.
Hij wil hertrouwen.

Onroerende goederen
- 2/7e deel in huis, hof en aangelag - aan Vordeldonck geheel 6 l.
  Door hem, comparant, in zijn geheel in bewoning en gebruik.
- gr.   2/7e deel van - het Jan van Astenvelt geheel 4 l.
- l/gr. idem          - de Vorck geheel 1╜ l.
- gr.   idem          - 't Eeuwsel               geheel 1╜ l.
- gr.   idem - de Roetaart geheel 3 l. 
- gr.   idem - den Dris geheel 1 l.
- l.    idem           - den Nootenboom geheel 3 l.
- l.    idem       - den Braakwinkel geheel 1╜ l.
- l.    idem - den Haak geheel 3 cops.
- l.    idem - den Berkenbosch geheel 1 l.
- l.    idem - de Loverbosch geheel 1╜ l.
- l.    idem - den Berg geheel 2 l.

Roerende goederen o.a.:
- diverse ketels, 
- enig landbouwgereedschap,
- vuurgereedschap,
- enig tin - schotels, lepels, kommen,
- een tafel, twee kisten,
- een koets,
- twee karren, een ploeg en eg,
- vier koeien, een paard. 
R 20 fol. 1 28-01-1718
- Den drossard, aanlegger - contra - Marcus Sauve, gedaagde - fugitive.
  Terzake van "het dootslaan en den manslagh aan den persoon van Hendrik Mat-
  tijssen Roeters, tussen den 18e en 19e oct. 1717, ten herberge van de kinde-
  ren van der Linden, alhier, in de nagt begaan".
R 114 fol 258vo 09-02-1718
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hend. Tho poel, president 
schepen, dat zij heden zijn geweest te Ommel t.h.v. de president en daar gezien 
hebben dat zijn schuur met de paardstallinge, twee turfschoppen en het "stoock-
huys, waarin genever wort gestoockt", alsmede het bakhuis - 's nachts tevoren
"ganselijck" waren afgebrand.
Er is niets van belang overgebleven, uitgezonderd twee distelleerketels en eni-
ge kuipen, deze zijn echter wel beschadigd.



Bij de brand zijn omgekomen - een paard, een kalf en drie varkens.
Verder is er "veel houts, karre torf, hoy, stroy en andere materialen tot de
bouwerij in de schuur, schop en stoockhuys door den brant tot assen vergaan".
R 114 fol. 259vo 09-02-1718
- Jan Peeters van Rest, oud borgemeester,
- Jenneke Aarts, zijn vrouw,
- Hendrik Everts - en
- Willemyn Dircx, zijn vrouw - naaste naburen van Hend. Tho poel - getuigen
ter instantie van deze - dat zij, op 8 febr. l.l., 's avonds rond half twaalf,
hebben gezien dat er brand aan de schuur van Hend. Tho poel was ontstaan, wel-
ke brand "eerst begost heeft" aan twee hoeken van de voors. schuur, naast den
dries, westwaarts, en is zo hevig geworden dat die schuur in volle brand ge-
raakte.
Nadat die schuur was afgebrand is de "peertstallinge" en daarna de schop, 
zijnde een "huysinge", in brand geraakt waarna in weinig tijd het stookhuis en 
het bakhuis in brand raakten.     
R 92 fol. 128 11-02-1718
- Jan Hendrik Tijssen,
- Flips Hendrik Tijssen,
- Tony Jansen - voor Jan Tijssen, zijn behouden zoon,
- Willem Peeters - g.m. Catalijn Hendrix, te Dommelen,
- Tileman van Mol, te Leenderstrijp - g.m. Prijn Hendrik Tijssen.
Zij verkopen aan Joost Antonis van Weert:
- huis, hofplaats - aan 't Merckvelt - in 't Dorp

1. Gerit Janse e.a. 
2. de straat

Belast met: ƒ 5-5-00/jr. geestelijke pacht.
- ƒ 0-1-04/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-3-12/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ  52,-
Lasten : ƒ 137,50.

R 114 fol. 260vo 18-02-1718
Gevert van Doerne, te Vlierden, verpacht aan Jan Laurijnsse Antonissen:
- huis, schuur, turfschop, hof en aangelag, land en groes - te Ostaden
Zoals Mary - weduwe Laurijns Antonisse, zijn moeder "ingebruyck en labeur is
hebbende".
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 37,-/jaar.
Te dekken: 3 vimmen dakstro.
Belast met: 2 "bosse" mud rogge/jr. aan Mevr. van Milhese - te 's Bosch te 
            leveren.

-  2  gl.  7  st./jr.  aan  de  fundatie  van  Alijt  van  Berkel  - 
vervallende

  op St. Gertrudendag (17 maart).
- "Jaarlijcx geestelijcken pagt tot 's Bosch op fol. 64 - 10 

stuiver
            en fol. 64 - 6 st. 4 penn.". 
Deze lasten worden betaald door de pachter. 
De dorps- en landslasten zijn voor rekening pachter.
In het vertrekken zal de pachter niet meer dan 8 α 10 karren mest mogen ver-



brengen.
Onderhoud en reparatie: rekening pachter. 



R 92 fol. 129 24-02-1718
[Heer] Joost Loomans geeft over aan Jan en Antony Loomans:
- 1/3e deel van een schepenobligatie van - ƒ 650,- Asten - d.d. 8-3-1683 -
  t.b.v. Goort Peeter Loomans.
- 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 250,- d.d. 15-11-1707 - t.l.v. Frans van
  Bussel - t.b.v. de kinderen Goort Loomans. 
- 1/3e deel van een akker - in 't Dorp geheel 7 l.

1. Peeter Fransse
2. Peeter Jan Hoefnagels
3. de straat
4. de nader te noemen groesbeemd

- 1/3e deel van de Pastoryacker
geheel 2 l.

1. Peeter Fransse
2. Hendrik Kanters
3. Jan Hendrik Bernarts
4. de gemeente

- 1/3e deel van den Snijderscamp geheel 2╜ l.
 1-3. Willem Loomans en Goort Martens

2. Jan van Riet
4. kn Antonis Loomans

- 1/3e deel van een akker - aan 't Dorp geheel 1╜ l.
1. Jan van Hoof
2. Tomas Driessen

 3-4. de straat
- 1/3e deel van een groesveld - in 't Root  geheel 7 l.

1. Peter Fransse
2. Peter Baltis
3. de voors. akker
4. Jan Doensen

- 1/3e deel van een groesveld - in 't Root geheel 2 l.
1. kn Jan Hendrik Bernarts
2. Aart Hendrix
3. Jan Doensen
4. Peter Fransse

- 1/3e deel van huis, hof en aangelag - in 't Dorp geheel 5 l.
1. Peter Fransse

            2-3-4. de wegen.
Hem aangekomen van zijn ouders, bij erfenis.
Belast met: ƒ 8-12-12/jr. in een meerdere rente - aan geestelijke pacht.

Koopsom: ƒ 200,-
Lasten : ƒ  67,40.

R 92 fol. 131vo 11-03-1718
Jacob Tomas verkoopt aan Jan Jan Timmermans:
- groesbeemd in de Stegen 2 l.

1. Jan Hendrix
2. kn Aart Aarts
3. Willem Aarts Smits
4. kn Aart Tomas

Verponding: 15 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 50,-.



R 92 fol 132 12-03-1718
Hendrik Doense, te Sevenaar, land van Kleef, verkoopt aan Teuntje - weduwe Jan
Fransse van de Loverbosch:
- hooiveld den Hogendries - int Root 5 l.
 1. Willem Loomans en Jan Peter Smits

2. den Dijck
3. Hendrik Kanters
4. Jan Peter Smits

Heem aangekomen van zijn ouders. Koopsom: ƒ 300,-.
R 114 fol. 262vo 14-03-1718
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, land van Kleef, geeft procuratie aan Jan 
Doensen, zijn broeder, om namens hem te verkopen aan Peeter Tony Fransse:
- land in de Loverbosch 5 l. 

 1-3. weduwe Antonis Fransse
2. Goort Jan Hoefnagels
4. de straat

Zoals verkoper is aangekomen bij "versterf" van zijn ouders.
R 92 fol. 133 06-03-1718
Jenneke - weduwe Frans Huyberts is nader in den bloede aan Hendrik Doense, te
Sevenaar, dan Teuntje - weduwe Jan Fransse van de Loverbosch.
Zij vernadert de koop gedaan op 12-3-1718.
- hooiveld den Hogendries - in 't Root 5 l.

Koopsom: ƒ 300,- + 
kosten.
R 92 fol. 134 02-04-1718
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, verkoopt aan Francis Saris, te Tongelre,
zijn zwager: 
- land den Berg 1╜ l.

1. Peter Baltis
2. Willem Geven van Weert
3. weduwe Mr. Graats
4. de weg

Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom: ƒ 50,-. 
R 115 fol. 1 02-04-1718
Jan Joost Hendrik Doense, oud borgemeester en "ΘΘn der vier geswoorens" geeft
procuratie aan Francis Saris, zijn zwager, te Tongelre, om te innen en te ont-
vangen 1000 rijksdaalders, als hem bij scheiding en deling, met zijn broeders 
en zwager, ten deel zijn gevallen en die Jean Hoaux, aan de vrouw van Jean 
Martel, coopman, te Luyck, op 6-11-1698, voor rekening van de Graven van Barlo 
heeft verstrekt.   
R 92 fol. 134vo 05-04-1718
Jan Doense heeft een machtiging, d.d. 14-3-1718, van zijn broeder, Hendrik 
Doense, te Sevenaar, om te verkopen aan Peter Tony Franssen:
- land in de Loverbosch 5 l.

 1-3. weduwe Antony Fransse
2. Goort Jan Hoefnagels



4. de straat
R 92 fol 136 07-04-1718
Francis Jansse van de Loverbosch - g.m. Ida Spoorenbergh. 
Ida is nader in den bloede aan Antonet - weduwe Peter Roefs, te Ommel, dan
Huybert Abrahams van Diepenbeeck.
Zij vernadert de koop gedaan op 26-4-1717:
- hoibeemd int Root 5 l.

Koopsom: ƒ 322,- + 
kosten. 
R 92 fol. 137 10-04-1718
Martinus Jansse van de Loverbosch heeft procuratie van zijn moeder, Teuniske -
weduwe Jan Fransse van de Loverbosch om de vernadering, gedaan op 16-3-1718,
fol. 133, ongedaan te maken, zodat Jenneke - weduwe Frans Huyberts weer eige-
naar wordt van:
- hooiveld den Hogendries - in 't Root 5 l.

Koopsom: ƒ 300,- + 
kosten.  
R 92 fol. 38 20-04-1718
Ida Spoorenberg - g.m. Francis van de Loverbosch maakt de vernadering, gedaan
op 7-4-1718, van:
- hooibeemd in 't Root 5 l.
ongedaan, zodat dit weer toe komt aan Huybert Abrahams (Diepenbeeck)

(Onduidelijk G.S.) 
R 92 fol. 139vo 20-04-1718
Wilhelmus, zoon Peter Roefs is nader in den bloede aan Antonet - weduwe Peter
Roefs, zijn moeder, dan Huybert Abrahams Diepenbeeck (20-4-1718 en 26-4-1718)
Hij vernadert:
- groes in 't Roodt 5 l.

1. Jan Joris van Hoof
2. Martinus Jan Paulus
3. de Aa
4. het kind van Jan Jacobs

Koopsom: ƒ 322,- + 
kosten. 
R 92 fol. 141vo 26-04-1718
Jacob Tomas verkoopt aan Jan Peter Kanters:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen 1 cops.

1. de koper
2. weduwe Frans Huybers
3. weduwe Willem Hendrix
4. de weg

- hooiveld inde Stegen 1╜ l.
1. kn Claes van der Linden
2. weduwe Willem Hendrix
3. Jan van Hoof
4. Hendrik Hoefnagels

- land in de Stegen 2╜ l.
 1-3. Mattijs Kanters



2. Frans Luycas
4. weduwe Frans Huybers

land in de Stegen 1╜ l.
1. de koper
2. het gemene land
3. de weg
4. Jacob ......

- land in de Stegen 1 l.
1. het gemene land
2. Jan Tomas
3. Jan Doense
4. de weg

Hem aangekomen van zijn ouders Koopsom: ƒ 150,-.
R 115 fol 1vo 21-05-1718
- Mattijs Rijnders van Hoof - weduwnaar - geass. met Philips Dircx van Heusden,
  zijn schoonvader - bruidegom - ter eenre - en
- Elske Martens - weduwe Peeter Teunis Loomans - geass. met Michiel van de 
Cruys - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarde - o.a.:
- Indien de bruidegom v≤≤r zijn bruid komt te overljden, zonder kind(eren) uit
  dit a.s. huwelijk na te laten, dan zal zij uit zijn goederen voor "een 
  duarije" ontvangen - ƒ 150,- en dan verder alles laten aan de v≤≤r-kinderen 
  of erven van de bruidegom.
  Dit betreft zowel de "conqueste" goederen als andere.
  Alleen over de door haar ingebrachte goederen kan zij weer beschikken.
- Indien zij, bruid, komt te overlijden zonder kind(eren) uit dit a.s. huwelijk 
na te laten dan zal de bruidegom "de togte" van al haar goederen ontvangen.
  Na de dood van de bruidegom zullen deze weer terugkomen aan de erfgenamen van
  de bruid.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zullen zij "egaal" zijn aan
  de v≤≤r-kinderen van de bruidegom.
- De v≤≤r-kinderen zullen hun moeders goederen erven.
R 115 fol. 2vo 21-05-1718
Mattijs Rijnders van Hoof - weduwnaar van Dirske Flipse - wil hertrouwen.
Hij maakt t.b.v. zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris.
o.a.:
- een bed en toebehoren,
- een eiken kist, drie stoelen,
- enige ketels,
- vuurgerei,
- een schop, een riek, een "schoep,
- ploeg, eg, hoge en lage kar,
- een paard, drie koeien en twee "lege" beesten.
R 92 fol. 142vo 23-05-1718 Ook: R 136 - 29-3-1718.
    - R 148 -      1717 nr. 1.

   - R 148 -  8-1-1719 
Jan Doense en Peeter Hendrix, borgemeesters, St. Jan 1714 - '15 verkopen, we-
gens achterstallige borgemeesterslasten, de goederen van de overledene Jan 
Aarts den Coopman aan: Mr. Arnoldus Swinkels,

           - Agnees - weduwe Jacobus van de Cruys.
                     - Maria Peter Roefs



- huis hof en aangelag - te Ommel 1 l.
1. adv. Swinkels
2. Gevert van Doerne



3. Hendrik Thopoel
4. de straat

- land de Camp 5 cops.
1. Hendrik Thopoel
2. ....
3. weduwe Agnees van de Cruys
4. de weg

- wortelveld den Berg 3 cops.
1. Jan van de Cruys
2. Jan Peeters van Rest  
3. Frans Hoefnagels
4. de straat

- land de Rijtacker 3 l. 11 r.
1. weduwe van de Cruys
2. het gewezen Convent

 3-4. de straat
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. geestelijke pacht.
- land 7 cops.

1. het gewezen Convent
2. ....
3. de weg
4. Jan Janse van Rest

- land de Loo 2 l. 35 r.
1. Marcelis Peeters
2. .....
3. de weg
4. Jan Janse van Rest

- groes 't Ven 2 l.
 1-3. A. Swinkels

2. 't volgende Ven
4. de weg

- groes 't Ven 2 l.
1. 't voorste Ven

 2-3. Hendrik Kanters
4. de weg

- de helft van huis en hof - in 't Bergslant
  De andere helft van den Armen van Asten.

De koopsom is niet vermeld.   

R 136 Ingezet bij Jan Doense op ƒ 150,- en afgehangen van ƒ 1000,-.
Gedaald op ƒ 390,-. "Gemeind" bij Jan van Riet en slaat  daarop 
100 slagen (iedere slag ƒ 1,-) en daarmee voor alle man.
Hendrik Canters ontslaat deze koop met 80 slagen.
Dezelfde slaat nog 20 slagen - d.d. 30 maart 1719
Dezelfde slaat nog 25 slagen - d.d. 31 maart 1719
Koper: Hendrik Kanters t.b.v. de bovenvermelde personen.

              Koopsom: ƒ 615,-.
R 92 fol. 144vo 24-05-1718
Philips Antony Franssen, te Keulen, verkoopt aan zijn zuster, Lijske Antony
Fransse zijn erfdeel in alle goederen te Asten - gekomen van zijn ouders.

Koospom: ƒ 50,-. 



R 136 30-05-1718
Willem Flipse Verschure, te Heeze, wil verkopen:
- drie percelen land en groes - in de Stegen.
In gebruik bij de weduwe Lijsken Willems.
- land den Ojevaarsnest 2 l.

1. Mattijs Kanters
2. Jan Dirck Colen  

3. Jan Peeters   4. de weg
Verponding: ƒ 0-16-2/jr.
- groes 2 l.

1. Frans Luycas
 2-3. weduwe Lijs Willem Hendrix

4. Marten Driessen
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
- groes 1 l.

1. Mattijs Kanters
2. Hendrik van Rut 
3. Jan van Hoof
4. Marten Driessen

Verponding: 12 stuiver/jr.
De verkoop is opgehouden.

 
R 145 08-06-1718
Frans Tempelaar, deurwaarder, "sal uyt crachte van brieven executoriael geim-
petreert bij Lambertus Sauvee, pachter van de montanten verswegen ofte qualijck
aengebrachte persoonen in de dorpe van Asten" verkopen de meubilaire goederen 
geweest zijnde van Bartel Ceerckels, om daaraan te "verhalen" de boeten van
ƒ ..... "verswege ofte qualijck aengebrachte soonen voor ieder - ƒ 25,-".
De goederen mogen, na verkoop, binnen drie dagen gelost worden, mits betalende 
de boete van de "fraudeurs" en de kosten.
R 115 fol. 3vo 25-06-1718
Paspoort voor: Lauwis Jan Hoefnagels, jongman, kleermaker.
               Hij wil graag in andere landen zijn handwerk gaan exerceren.
R 145 02-07-1718
Anna Wilhemina Baronnes de Doerne, Vrouwe van Asten, verpacht: 
de Loverbos-tiende. 
Pachttermijn: twee jaar.
Pachtprijs: 20 vat rogge, 110 vat boekweit en ƒ 120,- alsmede 6 vim dakstro.
Pachters: Antony Tony Fransse,
        - Tijs Dircx,          
        - Frans Goorts.
R 136 04-07-1718
- Jan Doense c.s., borgemeesters 1714 - '15, 
- Willem Laurijnse c.s.         "       1715 - '16,
- Marten Jansse c.s.            "       1716 - '17.  
- Aart Tilen              collecteur van de verponding 1716 - ' 17,
Zij verkopen t.l.v. de weduwe Aart Berkers, om daaraan te verhalen de lands- en
dorpslasten, de te velde staande granen en gewassen.

14 kopen Totaal opbrengst: ƒ 61-1-0.
R 162 05-07-1717



Taxatie van de onroerende goederen van Joost Doenssen - overleden 9 juni 1718,
te Auwerschi in Hollant. (Overschie ?)
De taxatie is gedaan o.o.v. Jan Doensen, broeder van de overledene.

W
aarde:
- een huiske en hof - aant Mercktvelt ╜ cops. ƒ 
200,-

 1-3. de straat
2. Jan van Riet
4. Hendrik Jan Hoefnagels

- groes int Root 2╜ l. ƒ 
120,-

1. Jan van Riet
2. erven Tony den Kuyper

- land den Heesacker 3 l. ƒ 
50,-

1. Jan Peeter Smits
2. weduwe Cornelis Hendrix

- land in de Loverbosch 1╜ l. 11 r. ƒ 
20,-

1. Willem Aart Smits
2. Hendrik Jan Hoefnagels  

ƒ
 390,-
20e penning is ƒ 19-10-0.
R 14 fol. 2 11-07-1718
- Peter Wouter IJsbouts, IJsbout Wouter IJsbouts en Catelijn Wouter IJsbouts,
  aanleggers - contra - Goort en Antony, zonen Marcelis Slaats - alsmede Jan
  van Riet als curator der verdere onm. kinderen en kindskinderen van Marcelis
  Slaats, gedaagden.
  
R 115 fol. 4 26-07-1718
Symon IJsbouts en Frans van Weert, schepenen en Jacobus van den Berge, onder-
vorster, verklaren - dat Francis van de Loverbosch, of zijn vrouw, aan hen te 
kennen hadden gegeven dat men voor gaf dat Jacob Baassen, ΘΘn der ondervor-
sters, alhier, ter instantie van Jan Doense c.s., oud borgemeesters, de persoon
van Joost Jan Aarts, zoon van de overledene Jan Aarts den Coopman, te Ommel en
erfgenaam van zijn vader had "gesommeert, renoveert en in executie gepresen-
teert - alsmede zijn meubilaire goederen had gepant, om die te vercoopen" om   
daaraan verscheidene borgemeesterslasten van de goederen Jan Aarts den Coopman
te verhalen.
Zij zijn ter instantie en op verzoek van Francis van de Loverbosch, samen met 
Jacobus van den Berge, kort nadat de voors. "pandinge" aan de goederen zou zijn
gedaan, geweest t.h.v. Jan Aarts den Coopman en daar gevonden "dat op den ne-
ren of koeystal waren sijne koeybeesten" zoals hij altijd heeft gehad en dat 
zijn huis nog was gemeubileerd met bedden, potten, ketels, kist, kast en ver-
dere meubelen - zoals andere ingezetenen ook in hun huizen hebben.
Zij hebben ook nog een weefgetouw met toebehoren gevonden - dat Jan Aarts nog
bezit.  
  
R 15 fol 4vo 29-07-1718



- Antony Flipse - Jenneke Cornelis, zijn vrouw,
- Anneke Jan Rijnders - en
- Frans van Rut, naaste naburen van Joost Jan Aarts den Coopman en van goeder
naam en faam verklaren ter instantie van Francis van de Loverbosch, dit bij 
absentie van vorster en ondervorster, en Hendrik Thopoel - dat in januari l.l.
de vrouw van Joost Jan Aarts in hun, deponenten, huizen is gekomen, zeggende:



"Wij hebben gehoort dat den ondervorster, Jacob Baassen, wegens Jan Doense,
ons sal comen panden en ons is geraden dat wij ons goet soude wegdoen en vlug-
te. So versoeck ik, of gij ons beesten op Uwen neren ofte koeystal wel wylt
laten staan totdat de pandinge is geschiet".
Zij verklaren dat de koeien van Joost Jan Aarts, een moment voor Jacob Baassen
kwam "panden" door Joost en zijn vrouw, in het huis van de eerste deponent zijn 
gebracht en hebben deze, nadat Jacob Baassen weer vertrokken was, weer naar hun 
huis teruggebracht.
De derde deponent voegt er nog aan toe - dat de  vrouw van Joost Jan Aarts te-
gen haar heeft gezegd: "Dat adv. Swinckels aan haar hadde geseyt, als Jacob 
Baasse bij U komt pande, soo beschenckt hem maar braaf met jenever of brande-
wijn".
De vierde deponent verklaart nog - dat nadat de "panding" was gedaan de vrouw 
van Joost Jan Aarts tegen hem zei: "Doen Jacob Baasse in ons huys quam om te 
panden, seyde, nu vint ik hier niemendal, want al 't vlees en speck is weg en
dat hij, Jacob Baasse, alsdoen op den koeystal is gegaan en doen seyde - hier 
vint ik ook niet, mij dunckt alles is weg, wat sal ik hier panden".     
Alsmede dat Swinckels aan haar, de vrouw van Joost Jan Aarts, had gezegd: "Als
Jacob Baasse bij U compt om te panden, dan tracteert hem wel en dat sij daarop
deswegen soude moeten gaan koken".
Wijders verklaren de eerste en vierde deponent - dat de vrouw van Joost Jan 
Aarts tegen hen had gezegd: "De advocaat Swinckels heeft mijn geseyt, ik sal U 
tijts genog waarschouwen, als wij U wegens Jan Doensen sullen laten panden en 
dan kunt gij U goet voor die tijt tijts genog aan de hant doen". 
Alsmede dat Joost Jan Aarts en zijn vrouw aan hen, deponenten, "verscheyde rij-
sen" hadden gezegd - dat zij het geld van hun verkochte "erffelijcke goederen"
nooit hadden gehad maar dat Swinckels dit nog onder zich had en in het Klooster
te bewaren had gelegd.    
  
R 115 fol. 6vo 29-07-1718
Frans van Rut en Hendrik Everts verklaren, ter instantie van Francis van de
Loverbosch.
De tweede deponent - "Dat hij seker granen, ontrent de sestalf loop, behalven 
den boekweyt, gestaan hebbende op den gront bij Joost en Jan Jan Aarts den 
Coopman, van haar ouders geerft in den jare 1716, alhier tot Asten, publiek en
voor alle man door haar vercocht. Deselve granen, te weten de auxt of gewas 
vant voorlede jaar 1717, opt versoeck van de vrouwe van Joost Jan Aarts gemeyt 
te 
hebben".
De tweede deponent verklaart - dat hij met zijn paard en kar, samen met het 
paard en kar en de knecht van Swinckels, de oogst t.h.v. Joost Jan Aarts, ge-
varen en gebracht heeft.
R 115 fol. 7 04-08-1718
- Francis Jan Canters,
- Jan Aart Smits - g.m. Jenneke Jan Kanters,
- Peeter Janssen Verberne (ook Bernarts)
- Jan Jansen Verberne - zij samen ook voor:
- Gerit, hun broeder.
Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste - en Jan Verberne, in tweede
huwelijk - verwekt bij Alegonda Jan Baltis.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Gerit Jansse Verberne
- huis, hof en aangelag - in het dorp 1 l.

1. kn Niclaas v.d. Linden



 2-3. de gemeente
4. Goort Buckums 

- land aant Keske 3 l.
 1-3. den Armen

2. Catelijn .....
4. de straat

- land bij de Pastery 2 l. 
1. Goort Martens
2. Jan Verlensdonck
3. Wouter Hoefnagels
4. de straat

- land agter 't Bergslant 1 l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Willem Loomans

 3-4. de weg
- land agter den Driehoeck ╜ l.

 1-3. Willem Loomans
2. weuwe Teunis van Rut
4. de straat

- land den Driehoeck - ontrent de parochiekerk 1 l.
          1-2-3-4. in de wegen 

- groes Jan Vogelsvelt - en de horst daarbij 4 
l. 

 1-2. Jan Peeter Smits
3. Willem Loomans
4. weduwe Cristien Colen

- groes agter Ostaden 7 l.
1. Vester Michiels
2. Gevert van Doerne
3. kn Hendrik Tilen
4. Jan Janssen Verberne

2e lot: Jan Aart Smits
- huis, hof en aangelag - alsmede een klein huiske - ontrent de Kerk 2 l.

1. Hendrik Hoefnagels
2. de straat

 3-4. Peeter Jan Bernarts - mededeler
- land ontrent Kruyskenswegh - met een drieske

ten einde aan 3 l.
1. Jan Jansse - deler

 2-3. de weg
4. Willem Loomans

- land ontrent de Kerk 1╜ l.
1. Peeter Jan Bernarts
2. weduwe Jan Paulus
3. de straat
4. Wouter Hoefnagels

- land int Dorp 2 l.
1. Jan van Gijsenroy
2. Peeter - mededeler
3. kn Tony Lomans
4. kn Cornelis Hendrix

- land int Dorp 1 l.
1. Jan Hoefnagels
2. Peeter voors.

 3-4. de straat
- groes in de Haseldonk 3 l.

1. Jan van Gijsenroy



2. Jan Jansse Verberne
3. de Aa

   4. kn Daniel Jansse
- groes int Root 3 l.

1. weduwe Teunis van Rut
2. Peeter Jansse voors.
3. de Loop
4. Marcelis Antonis

- groes tot Ostaden 1╜ l.
1. Aart Willems
2. Willem Loomans
3. Claas Verhees

- groes ter plaatse voors.
1. Joost Jansse Verberne

 2-3. de weg
4. Marte Marcelis en Aart Wilborts

Belast met: ƒ 8-1-10/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
3e lot: Peeter Jansse Verberne
- huis, hof en aangelag - aan de Kerk - in het Dorp 1╜ l.

 1-2. Jan Aart Smits en Jan Jansse Verberne
 3-4. de straat

- een huiske en hof - met de plaats achter de gevel 7 r.
 1-3. Henrik Hoefnagels

2. de straat
4. Jan Aart Smits

- land aan Kruyskenswegh 3 l.
1. Jan Jansse Verberne
2. Hendrik Hoefnagels e.a. 
3. Willem Loomans
4. de straat

-land den hogen acker - ontrent de Kerk ?
1. Jan Aart Smits

 2-3. de straat
4. Wouter Hoefnagels 

- land ontrent den Snijderscamp 1╜ l.
1. Jan Aarts Smits
2. Hendrik Hoefnagels
3. kn Jan Doensen
4. Ture Loomans

- land aan den Kruyskenswegh ╜ l.
1. Jan Loomans
2. Marte van Deurse
3. Jan Peeter Smits
4. de straat

- land aan de Kerke 1 l.
 1-2. Jan Janse Verberne en Jan Aart Smits 
 3-4. de straat

- groes int Root 3╜ l.
 1. Marcelis Antonis

2. Jan Jansse Verberne
3. de Loop
4. kn Marten Antonis

- groes 3 l.
1. weduwe Flips Timmermans
2. de delers
3. de Loop



4. Jan Jansse Verberne
- groes tot Ostade 1 l.

1. kn Goort Loomans
2. Cristyn Colen
3. de Loop
4. Joost Janssen Verberne

- groes te Ostade 1 l.
 1-3. Marten Marcelis

2. Claas Verhees
4. Joost Jansse Verberne

- ƒ 125,- te ontvangen van Jan Jansse Verberne.
4e lot: Jan Jansse Verberne
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Peeter Jansse Verberne
2. een volgend stuk
3. Willem Loomans
4. de straat

- land aan Kruyskenswegh 3 l.
 1-2. Peeter Jansse Verberne en Jan Aart Smits 

3. Willem Loomans
4. de straat

- land aan de Leenweg 2 l.
1. Marten Marcelis
2. de Leenwegh
3. Peeter Hoefnagels  
4. de weg

- land tussen de Wege 5 cops.
 1-2. Willem Loomans
 3-4. de wegen

- land 3 cops.
1. Martinus Jan Paulus
2. Aart Tilen
3. Hendrik Aart Tilen  

   4. de straat
- land int Dorp 1 l.

1. Peeter Jansse Verberne
2. Willem Loomans

 3-4. de straat
- groes de Haasseldonck 3 l.

1. Jan Aart Smits
 2-3. kn Daniel Janssen

4. de Aa
- groes int Root 3 l.

 1-3. Peeter Jansse Verberne
2. weduwe Flips Timmermans
4. den Dijck 

- groes tot Ostade dalf l.
1. Cornelis Manders
2. Marten Marcelis
3. Francis Kanters
4. Joost Jansse Verberne

- groes tot Ostade 1╜ l.
1. kn Lamert Willems
2. Gerit Jansse Verberne

   3. Vester Michiels  
4. Joost Jan Tilen



ƒ 125,- te betalen aan Peeter Jan Verberne.
Marge: 4-8-1718 voldaan.
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. op een hem bekende plaats.
5e lot - Joost Jansse Verberne
- huis, hof en aangelag - te Ostaden 5╜ l.

1. Jan Aart Smits  
2. Class Verhees
3. Martinus Jan Paulus
4. de straat

- land te Ostade 6 l.
1. Marten Marcelis
2. Claas Verhees
3. Hendrik Aart Tile
4. Willem Loomans

- land den Duytsencamp 2 l.
1. Hendrik Aart Tilen
2. Joost Jan Tilen
3. Paulus Hendrix
4. de straat

- groes te Ostaden 1 l.
1. Claas Verhees
2. Hendrik Aart Tilen
3. de straat

- groes te Ostaden 1 l.
1. kn Goort Loomans
2. weduwe Cristien Colen
3. Peeter Janssen Verberne
4. Luycas van der Loo

- groes te Ostaden 1 l.
1. Aart Tilen
2. Marten Marcelis
3. de Loop
4. weduwe Jan Martens

- groes aan Keyserdijck 2╜ l.


