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Op huijden den 26e julij 1725 soo hebben
Goort Jan Hoefnegels ende Lauwie desselver
broeder als momboirs over de onmundige
kind(eren) van wijlen Hend(rik) Jan Hoefnagels
verweckt bij wijlen M arij Verdeijseldonck
den behoorlijken Eet van getrouwigheijt
aan handen van den heer drossard
af gelegt
M ichiel van de Cruijs schepen
Jan van Hellemont schepen.
J. Draak secr(etaris)
Op huijden den derden 7ber (september) 1725 soo heeft
Goort Buckums aan handen van den heer
Peeter de Cort drossard den behoorlijcken Eet
gedaan als momboir over de twee onmundige kind(eren) van Aart Willems de Smit verweckt
bij Catrijn Verberne.
M ichiel van de Cruijs schepen
Peter van de Vorst schepen
J.Draak secr(etaris)
Staat van 't geene de naarvolgende ingesetenen van de heerlijckhijdt van Asten competeert
wegens de remissie der verponding
d: a(nn)o 1724 bij haar hoog mo(gende)
resolutie van den 12 febr(uari) 1726
verleend, in opsight vande boulanden welcke in dat jaar besaijt sijn
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geweest en soo veel niet hebben opgebracht, als de oncosten van de culture
bedragen hebben.
Eerstelijck is bij verclaaringe van de naarvolgende eijgenaars en gebruijckers
onder solemneelen Eede in handen
vanden officier, ten overstaan van
schepenen, des voornoemde dorpen
afgelegt, gebleken dat inden voorsc(hreven)
jaare 1724 Cornelis M anders
besaijt heeft 30 loop(ensaten) waar
van in het selve jaar soo veel
niet en is geprovenieert
als de oncosten vande culture
bedragen hebben dus
loop roede
30...........
Peter Aart Keijsers..................................8..........
de vrouw van Hend(rik) Paulus..................10.....25
M arten M arcelis....................................12.....25
Claas Verhees.......................................14..........
Jelis Vreijnsen...................................... 5.........
Art Hend(rick) Tielen.............................11........
M arij vrouw Hend(rik) Aart Tielen.............21.........
Hend(rik) Verboijen...............................12.....25
Tomas M arcelis Peters............................25.........
Dierck Lambers..................................... 6.........
Jan Vreijnssen.......................................24........
Joost Hoefnagels....................................22.........
Tonij Claassen...................................... 9.....25
Paulus Geven........................................ 9.....25
Teunis Peters........................................35..........
Hend(rik) Kanters.................................. 4........
298.....25
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Tijs Dierx van Heughten..........................10.........
Hend(rick) Aalberts................................ 9........
Tomas Corstiaans...................................10........
Peter Jan Aarts......................................12.......
Aart Sijmon Peters.................................17.......
Laurens Janssen.....................................16.......
Teunis Dierx........................................18.......
Jan Verheijen........................................14.......
Joost Jan Wilberts..................................30.....25
M arten Jansen.......................................22.........
Gerit Peters..........................................16.......
Jan Jan Driessen.................................... 8....25
Hend(rik) Hendrix..................................16.......
M arten Geven.......................................46.......
M arten van Dijck...................................30.......
de wed(uwe) Jan Verlendonck...................25.....25
Joost Janssen van Bussel..........................14.........
Teunis Verhindert..................................14.........
Jan Jansen Goorts..................................15........
Peter M artens.......................................13.........
M arcelis Andriessen...............................15........
Jelis van Heughten.................................14........
385.....25
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Hend(rik) Willem Peters..........................15.....12
Wilbert Verberne...........................................
Dierck M eulendijck................................56.........
de wed(uwe) Teunis Peters....................... 6.........
Tonij Fransen....................................... 9........
M arten Driessen....................................11.....25
Jan Jan Smits........................................22.....32
Peter van Someren.................................23.....36
de wed(uwe) Willem Slaats.......................24..........
Jan Dierx van Heughten...........................23........
Art Jan Arts......................................... 9........
Laurens M eussen...................................18.....18
Goort Frans Goorts................................12..... 7
Tonij M arcelis......................................13.....25
M arcelis van de Voort.............................37.....25
(M eurlis) Vrijnsse..................................14.........
M arcelis Antonis...................................15.........
de wed(uwe) Teunis Coolen......................14........
Gerit Philipse.......................................25.........
Peter Andriessen....................................26.....25
Wilbert Claassen....................................24........
Willem Lauvrijsse..................................17........
Tonij Slaats..........................................27..... 4
390..... 9
56.....
446..... 9
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(van en Ommel)
Peter Slaats..........................................37..... 4
Jan Wilberts.........................................13..... 4
Joost Antonis........................................17........
de wed(uwe) Jan van den Broeck................22........
Jan van der Linden.................................18..... 2
Peter Alberts........................................20........
de wed(uwe) Goort van Bussel...................17........
Hend(rik) M arten Gielis...........................12..........
Peter Jan Roijmans................................. 8..........
Joost IJsbouts....................................... 9.........
Jan van Rest den Jongen..........................18.....25
Peter Verlensdonck................................. 9.........
Jan van de Cruijs................................... 9.....25
Elken vrouw Hend(rik) Poell.....................16........
Hend(rik) Gooris...................................13........
Anna vrouw Jan Baptist...........................20.........
hr. adv(ocaa)t Swinckels.......................... 4.....25
Jenneke vrouw Hend(rik) Deijnen............... 3.........
Jan Dierx meester knecht
van de heer Bossarts.............................55.....33
Francis Coninx.....................................13.....25
Frans Vrints.........................................19.........
M arie vrouw Willem Roefs.......................12.........
Goort Canters.......................................23........

391.....43
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Frans van Rut.......................................15.........
de wed(uwe) Wilbert Peters......................15........
de wed(uwe) Jan Peter Canters................... 7........
Joost Jan Coopmans................................ 6........
Antoni Philipse..................................... 2..... 8
Peter Cornelis....................................... 6.....25
Antonis Wilbers....................................17..... 8
Jan Jan Driessen.................................... 8........
Jan Frans Keijsers.................................. 9..........
de wed(uwe) vande Loverbosch..................22.....25
Steven Antonis......................................14.........
Elisabeth dochter wed(uwe) Jan Joosten........ 7.....25
Peter van de Vorst.................................19..........
Jasper Hendrix...................................... 5..........
Stegen
Frans Kels........................................... 7.....28
Jan Walravens....................................... 8.....14
Jan Goorts...........................................10........
Jan van Hooff.......................................17.........
Jan Walravens de jongen..........................14........
de wed(uwe) Jan Peter Canters..................11........
de wed(uwe) Willem Hendrix....................20.........
Francis Verrijtt..............................16.........
Goortie Goort Lomans.............................12........

Jan Dierx............................................14.........
283.....33
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M arcelis Teunis Loomans......................... 5.....25
Joost Vrijnssen......................................13.......
Francis Cornelis....................................12........
Hend(rik) van Rutt.................................10.....25
Joost Hoebergen....................................15........
Jacob Fransen.......................................13.....25
Jan Hendrix.........................................15........
Lammert M attijssen................................15.......
Dierck van Gerven................................. 5.....25
de wed(uwe) Aart Kerkhof.......................11..... 0
Hend(rik) Jansse....................................15..... 0
Laarbroeck
Francis van der Linden............................11........
Wilbert Peters van Lijssel.........................14.......
Hend(rik) Willem Berkers........................22.....13
Francis Tijs Canters................................ 8.......
Jan Teunis Jelis.....................................10........
Jan Roijmans........................................ 7........
Dierck Philipse..................................... 9..........
Aart Hendrix........................................17..........
Jan Paulus...........................................11......
Vordeldonck

de wed(uwe) Jacob Tomas........................ 6.....25
Goort M arcelis......................................11........
Joost Philipse.......................................23.....32
M echel vrouw Jan Goorts......................... 5.....25
286.....45

blz. 106.

Jan Joosten op 't Sant.............................22.....40
M attijs Jan Peters..................................11..........
Dielis Hendrix......................................12.........
Hen(drik) Jan Bakermans.........................19..........
M arie vrouw Peter Jacobs........................ 8..... 6
Frans Wolfs......................................... 2.....25
Jan den Heerd....................................... 5.........
Joost Joosten........................................16.........
Jacob M artens.......................................25..... 4
Hen(drik) Willem Haasen.........................15.....25
Wilbert Alberts.....................................13.........
Peter Jansen.........................................66.........
M attijs Hend(rik) Bollen..........................21..........
Aart Tielen..........................................19.........
Bartel Kerckels.....................................10.........
IJsbout M artens.....................................14..........
Peter vande M ortel................................. 6..........
de wed(uwe) Lindert van Heughten............. 9.........
Jan Jansen Nabuur.................................13.....122
Bendert Vervoordeldonck.........................12.....16
Willem Jansen van Heughten..................... 9..........
M arcelis Dierx......................................17.........
Goort Antonis....................................... 5.....14
Josep Vervoordeldonck............................20........

Bendert van Hooff.................................32.........
Jan Bosmans........................................10.....25
334.....172

blz. 107,

Art Driessen.........................................11.........
Antonis Willems....................................20........
Frans Lammers.....................................10........
Jan Gerardts.........................................11.........
Claas Paulus.........................................17........
Jan Fransen van Bussel............................15.....15
Peter Fransen van Bussel..........................12........
Jan Stevens..........................................24........
Tijs Willem Haasen................................11.....25
Heusden
Willem Reijnders................................... 8.........
Jelis Hendrix........................................11........
Hendrik Linders....................................11........
M arcelis Jansen..................................... 9.........
Dierck van Heughten..............................32.........
Tijs Jansen...........................................12........
Jacob Linders.......................................11........
Tijs Reijnders.......................................12.........
Goort van Bussel...................................17..........
Jan Philipse..........................................15.........
M arten Jansen.......................................20..........
Peter Dirx Vercuijlen..............................23.........

Jan van Otterdijck.................................. 7.......
Lindert Janssen..................................... 7........
Lindert Joosten van Heughten......... 6.........
332.....40
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Paulus Jelis.......................................... 6.......
Lijneke vrouw Jan Aarts..........................22........
M arcelis Dandels...................................19.....32
Jan Peter Slaats.....................................19.....25
Dandel Peter Coolen...............................12........
Willem Willems....................................16..........
Jan Antonis Tielen.................................19.....17
Peter Peters.......................................... 7.....25
Jan Jansen Slegers..................................14.......
Hend(rik) Jan Willems............................19........
Grietie vrouw Hend(rik) Peter Slaats........... 1.....12
Jan Willem Loomans.............................. 7.....25
Wouter Antonis.....................................15........
Hend(rik) Aart Wolfs.............................. 5.....25
Dierk Andriessen...................................12........
Jan Peter Polders...................................22.....23
IJsbout Hendrix.....................................19........
Tielen Peters........................................17........
Peter M artens....................................... 8.....25
Joost Antonis van Bussel..........................17.....25
Goort Fransen van Bussel.........................13.........
Wolfsbergh

M aria vrouw M attijs Dierx.......................37........
Frans Goorts........................................25........
Jenneke vrouw Andries Peters...................10.....12
365.....46
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de wed(uwe) Niclaas van Weert................. 6.....13
Jacob Bosbremer................................... 3.....30
Jan van Helmont....................................17.....32
Jan Willem Haasen.................................15.....10
M arie vrouw Tomas Philipse..................... 9.......
Frans van Weert....................................18........
Jenneke Huijbers................................... 2.....25
de wed(uwe) Hend(rik) Huijbers................. 1........
Tomas Hoefnagels..................................18..... 2
M arie vrouw M attijs Dierx.......................22.........
Paulus Hoefnagels..................................23.....25
Jenneke vrouw Jan Slaats......................... 5..... 3
Peter Antoni Voermans............................26.........
de wed(uwe) Lijs Tielens......................... 1.....25
Francis Plenders....................................11.....25
de wed(uwe) Jan de Seeger.......................12........
Jan Lintermans...................................... 4.....25
Jacob van Heughten................................14.........
Lijsbeth vrouw Niclaas Philipse.................15.......
Lammert Wolfs.....................................11........
Dierck Joosten...................................... 8.......

Peter Andriessen.................................... 7.....122
Heijlke Verheijde...................................10........
Lijsbet vrouw Jan Vrints..........................11.....13
Jan Doll.............................................. 2........
275.....40
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Dorpe
Hend(rik) soone Philips Warsenbergh..........18........
Jan Alberts................................... 5........
M attijs Willems..................................... 6........
Tielen Tielens....................................... 6.........
Goort Tijs Cuijpers................................ 8.........
Tijs Somers......................................... 4.....12
Hendrik van Geldorp.............................. 4........
Jan Tonis de Smet.................................. 5........
Frans Cornelis wegens sijn soon
Tijs Timmermans...................................10.........
Nol M eulendijck.................................... 8.....11
Francis Timmermans...............................16........
Antonis Stevens.....................................16........
Goort Hoefnagels..............................................
de wed(uwe) Luijcas vande Loo................. 1.....372
Heijlke vrouw Peter Hoefnagels.................11.....12
Anna vrouw Jan Wolfs............................ 6.....25
Francis van de Loverbos..........................11.......
de wed(uwe) Jan Hoefnagels..................... 6.....25

Jan Jan Bernarts....................................11........
Peter Biemans.......................................13.....25
Jan Aarts.............................................26........
de wed(uwe) Hend(rik) Peters..............................
Harske vrouw Hend(rik) Hoefnagels............17.......
210.....472
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Heijlke vrouw Willem Loomans.................38........
Jan Goort Loomans................................13.......
Andries Verrijt......................................13........
Jan Reijnders........................................ 5..... 2
Huijbert Abrahams................................. 5.........
Jenneke vrouw Jan Paulus........................12.........
Jacobus Sauvee............................... 4.......
Vester M ichiels..................................... 6.....25
Goort Doensen...................................... 7.....12
de wed(uwe) Wouter Hoefnagels................ 7.......
Jan Gijberts.......................................... 5........
Jan Goort Loomans................................15.......
M arten van Deursen............................... 6.....25
Jan Verhoijsen.................................................
Goort Buckinghs.................................... 6.....25
Engel vrouw Willem Loomans................... 6........
Jan Smits............................................. 3
M attijs Canters...................................... 4.....472
Jelis van den Bergh................................. 2.....25
Willem Art Smits...................................11........

Willem van Weert.............................................
Antonis Peters.......................................14.......
Goort Buckinghs als momboir van
de onmundige kinderen Aart de Smett.......... 6.....25
Peter Coopmans.................................... 8.........
M arie vrouw Willem Willems.................... 9.........
M attijs van de Cruijs............................... 3.....25
Joris Allons..........................................15........
222..... 92
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M arie vrouw Jan Peter Smits..................... 7........
de wed(uwe) Frans Huijberts.....................20.......
Dielis Janss.......................................... 2......
Frans Doensen......................................11.......
Hendrien Aart Aarts................................ 5.....13
de wed(uwe) Jan Paulus........................... 2.....25
Josina vrouw Jan Doensen........................ 6.....13
M artinus Jan Paulus................................11.......
Tonij Voermans..................................... 9.........
Jan van Riet......................................... 9.........
83..... 1
Het geene voors(chreven) bedracht ter goeder reekenninge (3938) loop(ensaat) 342 ro(ede) ider
loopen(saat) thien st(uivers) monteert een somme
van een duijsent negen hondert negen en
sesstig gulden vijf st(uivers) veertien pen(ningen)
dico 1969 - 5 - 14
Wij M ichiel van de Cruijs, Jan van
Helmont, M arcelis Daniëls, Bernard

Vervordeldonck, Peter van de Vorst
en Jan Verberne schepenen des dorps
van asten, maken kennelijk, certificerende mits deses, dat alle de voor(schreven) personen, in de hier voorstaande lijste
vermeldt, onder solemneelen Eede,
(ter manisse des richters:) hebben
verclaart, uijt genomen des adv(ocaa)t
Arnoldus Swinckels die sulckx gedaan heeft op den Eedt van sijn advocaats ampt sustineerende daar
mede te comen welstaan, dat
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Dat allen de hier voorenstaande boulanden int voors(chreven)
jaar 1724 bij haar besaijt geweest, en soo veel niet
hebben opgebracht, als de oncosten van de culture
der selver bedragen hebben, soo waarlijck mocht
haar Godt almaghtig helpen, wijders
verclaaren wij schepenen voorn(oem)t. opden Ede
in den avanck onser bedieninge gedaan, dat de
selve boulanden soodanigh in de ordinarisse verpondinge contribueren als hier vooren uijtgetrokken
is, in kennisse der waarhijdt hebben wij schepenen het selve ten register ondertijkent ende
dese met de signature onses secretaris en schependoms zegel doen becrachtigen des vijfftienden
dag der maant aprill 17c(1700) en sesentwintig.
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
Jan Verberne, schepen
Peter van de Vorst, schepen
M arcelis Daniëls, schepen

Bendert Vervoordeldonck, schepen
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Staat vant geene
de naarvolgende ingesetenen
van de heerlijkheijt Asten
competeert wegens de remisse
der conincx bede d'anno
1724 bij haar hoog mo(gende)
resolutie van den 12e
febr(uari) 1726 verleent in opsigte van de boulanden
welcke in dat jaar besaijt
sijn geweest en soo veel
niet hebben opgebragt
als de oncosten van de
culture bedragen hebben.
Eerstelijck is bij verclaringe
van de navolgende eijgenaars
en gebruijkers onder solemneelen
Eede in handen van den officier
ten overstaan van schepenen
des voorn(oem)d dorpe afgelegt
gebleken dat in den voors(chreven) jare
1724 Cornelis M anders besaijt

heeft 30 loop(ensaten) waarvan
int selven jaar soo veel niet
geprovenieert is als de oncoste
van de culture bedragen
Loop(ensaat)..ro(ede)
Hebben dus..........................................30.........
Peeter Aart Keijsers................................ 8...........
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de vrouw van Hend(rik) Paulus..................10.....25
M arte M arcelis......................................12.....25
Ende verders soo en gelijck in de
voorstaande acte van verclaringe
wegens de verpondinge staat
wegens 't remis van anno 1724
insgelijcx op heden gepasseert
waartoe ten desen wort ger(esereert), en houden deselve
bij desen voor geinsereert voor
soo veel de namen en uijtgetrocke landerijen aangaat.
Ter goeder reekeninge beloopen
de besaijde teullanden gelijck
voors(chreven) staat drie duijsent
agt hondert en veertig loop(ensaten)
vier en dartig toeden ider
loop(ensaat) tot vier st(uivers) agt pen(ningen)

als de selve in de conincx bede
sijn contribueerende bedraagt
een som(me) van agt hondert
vier en twintig gulden vier
st(uivers)..........................dico.............824 - 4 -

Wij M ichiel van de Cruijs, Jan van
Helmont M arcelis Daandels, Bendert
Vervorreldonck, Peeter van de Vorst
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en Jan Verberne schepenen der heerlijckheijt
Asten maken kennelijck en certificeerende
mits desen dat alle de voorsc(hreven) persoonen
in de hier voorenstaande lijste vermelt
onder solemneelen Eede ter manisse
des rigters hebben verclaart uijtgenomen den adv(ocaa)t Arnoldus Swinckels
die sulcx gedaan heeft opden Eet
van sijn advocature ampt sustineerende
daar mede te conne volstaan dat
alle de hier voorstaande bouwlanden
int voorsc(hreven) jaar 1724 bij haar besaijt
geweest en soo veel niet hebben opgebrogt als de oncosten van de culture
der selver bedragen hebben soo
waarlijck mogt haar Godt almagtig
helpen, wijders verclaren wij schepenen
voorn(oem)t opden Eede int aanvangen
onser bedinningen gedaan dat de selve
boulanden soodanig in de conincx
bede contribueeren als hier vooren uijt

getrocken is in kennisse der waarheijt hebben
wij schepenen het selve ten register ondertijkent en dese met de signature onses
secretaris en schependoms segel doen
bekragtigen den vijftienden dag der
maant april 17c (1700) en ses en twintigh.
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
M arcelis Daniëls, schepen
Bendert Vervoordeldonck, schepen
Peter van de Vorst, schepen
Jan Verberne, schepen
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Eet van de borgem(eeste)rs
Wij beloven en sweren dat wij als
borgem(eeste)rs de gemijnte in alle hare
oude geregtigheden en regten sullen
helpen mainteneeren en voorstaan
als oock de collectboecken als borgem(eeste)rs
die ons door de regenten volgens order
van den landen ter handen gestelt
sullen worden getrouwelijck sullen
innen ende ontfangen ende met
gemijns gelt gemijns schade sullen voorstaan ende alle ordonnantie die tot
onsen lasten naar out gebruijck en
ordere van den landen geslagen sullen
worden te sullen voldoen ende naarcomen ende verders ons gedragen
gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs toe staat te
doen en des versogt te doen behoorlijcke
rekeninge bewijs en reliqua soo waar-

lijck helpe haar Godt almagtigh.
Op huijden den twee en twintigste
junij 1700 en ses en twintig hebben
Jan Goort Loomans en Hend(rik) van Helmont
als geeligeerde borgem(eeste)rs den voorenstaanden Eet aan handen van den
heer Pieter de Cort drossard alhier gedaan
en afgelegt coram de ondergetijckende
schepenen.
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
Bendert Vervoordeldonck, schepen
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Eet der setters
Wij beloven en sweren als setters des versogt
de gemijnte te sullen voorstaan en oock
ons te sullen gedragen gelijck 't behoort
soo waarlijck helpe haar Godt almagtig.
Op huijden den twee en twintigsten
junij 1700 en ses en twintig hebben
Jan Joosten en Hend(rik) Jan M etten
gedaan den behoorlijcken Eet aan
handen van den heer Peeter de Cort
drossard alhier coram de ondergetijckende schepenen.
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
Bendert Vervoordeldonck, schepen.

Op huijden den 21 october 1726 soo is naar voorgaande
publicatie en op heden bij clockslagh publiq en voor
alleman ingevolge van haar ed(el) mo(gende) resolutie van
den 30 october 1709 ten buerde geweest het collecteren
van den besaijde morgen en hoorngelde, drancken ende
geslacht, mitsgaders het hooftgelt, alle ingegaan
den 1 october 1728 mitsgaders mede de ordinaire
slant verponding en conincx bede de verponding ingaande op jannuarij aanstaande, ende
de beede die nu ingegaan is, en niemant
gecompareert die deselve heeft believen aan te
nemen, niet tegenstaande daarvan ses percente is gebooden, protesteerende dien volgende van
aangewende devoire, sijnde den dien volgende
vermogens welgemelte resolutie tot collecteeren
vercooren de persoonen van
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Op huijden den 3e jan(ua)rij 1727 soo heeft
Vrijns Jan Evers den behoorlijcken Eet
gedaan aan handen van de heer Peter de
Cort drossard, als momboir over 't onmondig kint van Jan Jansse Verweckt bij (Dirs)
nu huijsvrouwe van Tijs Willems ten overstaan van M ichiel van de Cruijs en Jan van
Helmont schepenen ende daar bij gelooft
den onmundige en desselfs goederen getrouwelijck te sullen administreeren en des gerequireert ten allen tijde te sullen doen
behoorlijcke reeckeninge bewijs et
reliqua.
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
J. Draak secr(etaris)

Eed van de borgem(eeste)rs
Wij beloven en sweren als dat wij als borgem(eeste)rs
de gemeijnte in allen hare oude geregtigheden en regten sullen helpen mainteneeren
en voorstaan, als oock de collect boecken
als borgem(eeste)rs die ons door de regenten
volgens ordere van den lande ter handen
gestelt sullen worden, getrouwelijck sullen
innen ende ontfangen ende met gemijns
gelt gemijns schade te sullen voorcoomen
ende alle ordonantien die tot onsen lasten

blz. 120.

naar out gebruijck en ordre van den lande
geslagen sullen worden te sullen voldoen
ende naarcomen ende verders ons gedragen gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs toestaat te doen en des versogt te doen
behoorlijcke reek(ening) bewijs et reliqua soo
waarlijck helpe haar Godt almagtig
Op huijden den eenen twintigste junij 1700 en seven
en twintig hebben Jacob M artens en Jan Peeter
Smits als geeligeerde borgem(eeste)rs
den voorenstaanden Eedt aan handen
van d'heer Pieter de Cort drossard alhier
gedaan en afgelegt coram d'ondergetijckende
schepenen.
M ichiel van de Cruijs, schepen

M arcelis Daniëls, schepen
J.Draak secr(etaris)
Eedt der setters
Wij beloven en sweren als setters des versogt de gemijnte
te sullen voorstaan en ons ook te sullen gedragen
gelijck 't behoort soo waarlijck helpe haar
Godt almagtig.
Op huijden den eenen twintigste junij 1700 en seven en
twintigh hebben M arcelis Jansse en Antonij
Willem Hasen den voorenstaanden Eedt
afgelegt aan handen van den heer drossard
coram d'ondergetijckende schepenen.
M ichiel van de Cruijs, schepen
M arcelis Daniëls, schepen
J.Draak secr(etaris).
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Heeren drossrd en schepenen
der gront heerlijckheijt Asten ordonneeren bij desen Peter Antonis Franssen en Jan
van Riet in plaetse van Antonis Wouters als gewesene collecteurs vande
conincx bede en gemeene middelen over
dese heerlijckheijt over den jare 1714 dat
zij binnen de tijt van vier weecken na
insinuatie deses, aen M arten van Dijck,
en Philip Warenbergh borgem(eeste)rs van
Asten sullen hebben over te tellen het
slodt hunder reecke(ninge) van dato den drie en
twintighsten december 1726 ter somme van
tweehondert eenenvijftigh gulden ende
vijff penn(inge) sonder daer van ingebreecke
te blijven sullende met overbrengende

quit(antie) voor goede betalingh werden
gevalideert, actum Asten in v(er)gadering
desen eenendertigste julij 1727
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs,
Jan van Hellemont,
M arcelis Daniëls,
Bendert Vervoordeldonck,
Peter van de Vorst,
J.Draak secr(etaris)

blz. 122.

Heeren drossard en schepenen der grontheerlijckheijt Asten ordonneren bij desen
Francis van de Loverbosch cum suo gewesene collecteurs van gemeene middelen
van(den) jaren ingegaen bamis 1721 dat
sij binnen vier weecken nae insinuatie deses sullen
hebben te betalen aen M arten van Dijck
cum suo borgem(eeste)rs van Asten, de somme
van een hondert een en tagtigh gulden
dertien penn(ingen) tot vold(oeninge) vant slot
hunder reecke(ninge) in dato den negenden
april 1700 sevenentwintigh sullende
bij overbrengende quit(antie) voor goede
betaling werden gevalideert aldus
geordonneert binnen Asten den een en-

dertigste julij 1700 sevenentwintig
J.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Voorst
J.Draak secr(etaris)

blz. 123.

Heeren drossard en schepenen van
Asten ordonneren bij desen M arcelis Peters
en Wilbert Jan Claessen gewesen
collecteurs van(den) gemeene middelen van
1 october 1722 dat zij binnen den tijt
van vier weecken na insinuatie
deses sullen hebben te betalen aen
M arten van Dijck cum suo borgem(eeste)rs
van Asten de somme van drie
hindert vier en veertigh gulden seventien
stu(ivers) seven penn(ingen) tot vold(oen)de vant slodt
hunder reeck(eninge) in dato den 10en
april deses jaere sullende met
overbrengende quit(antie) voir goede be-

taling connen te valideren aldus
geordonneert binnen Asten desen
eenentwintigsten julij 1700 sevenentwintigh.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Vorst
J.Draak secr(etaris).

blz. 124.

Heeren Drossard en schepenen van Asten ordonneren bij desen Willem vanden Eijnden ende
IJsbout Hendrix gewesen borgem(eeste)rs van
Asten, dat zij binnen den tijt van vier
weecken na insinuatie desen sullen
hebben te betalen aen M arten van
Dijck en Philips van Warenberg gewesen borgem(eeste)rs van Asten de
somme van tweehondert ses en
dertigh gulden twaalff penn(ingen) tot
voldoeningh vant slodt hunder reeckeningh in dato den negentiende september
1727 sullende met ov(er)brengende qui(tantie) voor

goede betaling werden gevalideert aldus geord(onneert) desen een en
dertigsten julij 1700 sevenentwintigh
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Voorst
J.Draak secr(etaris)

blz. 125.

Vergaderingh van
drossard schepenen en
viermannen van Asten
Donderdagh den 31en julij
1727
is door den drossard ter vergaderingh
voorgebragt dat ingevolge van
haar ho(og) mo(gende) resolutie van(den) 10 junij 1727
en opgevolghde waerschouwingh van
haer ed(el) mo(gende) d'heeren raden van staeten

van dato den 19 junij jongsleden, alhier
opden 6 junij 1727 gepubliceert, het
een per cento uijt de gemeente tot
aflossing van capitaelen ingevolge van
haer ho(og) mo(gende) voorige resolutie van 20 september
1724 gefurneert moet worden, en dat
binnen den tijt van drie maenden naer de
publicatie vanden voorsc(hreven) waerschouwinge
op peene bij deselve waerschouwinge
gestatueert en om daer in te voorsien dient
in tijts behoorlijcke ordre gestelt
en ordonn(antien) geslagen te worden.
waerop gedelibreert sijnde is goet
gevonden om te obidieeren aende res(olu)tie
ordre van haer ho(og) mo(gende) als ed(el) mo(gende)

blz. 126.

de noodige ordre te stellen, en wert (dit)
volgende geordonneert M arten van
Dijck cum suo borgem(eeste)rs van St-Jan
1724 dat sij binnen den tijt van ses weecken
tot furnissementen van dat een per cento
tot lossingh sullen hebben te tellen ter
raetcamer, van Asten, eene somme van
ses hondert sevenentwintigh gulden
welcke somme in haer te doene
reecke(ninge) voor goede betaelingh
sal werden gevalideert.

en wert dienvolgende geordonneert
Hendrick Hendrix en Peter Driessen
borgem(eeste)rs van St-Jan 1725, dat zij binnen
den tijt van ses weecken tot furnissement
van dat een percento tot lossingh
sullen hebben te tellen, ter raetcamere
van Asten eene somme van tweehondert guldens welcke somme in
betalinge sal werden gevalideert.

blz. 127.

en wert dienvolgende geord(onneer)t Jan
Goort Loomans en Delis van Helmont
borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan 1726
dat sij binnen den tijt van ses weecken
tot furnissement van dat een percento, tot lossingh sullen hebben te
tellen ter raetcamere van Asten, eene
somme van tweehondert gulden
welcke in hare te doene reeck(ening)e
van goede belatingh sal werden

gevalideert.
P.d.Cort.
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Vorst
dit merkt X stelt Dirck M arcelis
van Hughten
Jan van Hooff
Toni Voermans
Dierck Andriessen
J.Draak secr(etaris)

blz. 128.

Vergaderinge van
heeren drossard en schepenen
Dijnsdag den 19e augustij 1727
Is na diliberatie goet gevonden om in
allen deelen te voldoen aan de ordere
van haar ed(el) mo(gende) waarschouwinge
van den 10 junij 1727 tot aflossinge der

capitalen dat Frans Lamberts
cum suo collecteurs van de conincx bede
van Asten van den jare 1725 en Arnoldus
M olendijck cum suo collecteurs vande
conincx bede van den jare 1726 sullen werden
geordonneert gelijck sij geordonneert
worden bij desen binnen de tijt van veertien dagen naar insinnuatie ter secretarije
van Asten te exhibeeren quitantien
van den heer ontfanger der beden waar
bij blijckt dat bij hun ider haar jaar
ten comptoire is betaalt sonder daar
van in gebreken te blijven en sal extract
deses gesonden worden aan den heer ontfanger om in cas van geen voldoeninge
haar daar voor te excuteeren.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs, schepen
Jan van Hellemont, schepen
M arcelis Daniëls, schepen
Jan Vervoordeldonck, schepen
J.Draak secr(etaris).

blz. 129.

Vergaderinge van
heeren drossard en schepenen
M aandag den 29e 7br(september) 1727
Drossard en schepenen der grontheerlijckheijt van Asten, in ervaringe gecomen sijnde
dat onder de ingesetenen voor eenige dagen

besmettelijcke sieckten van den loop sijn
comen te ontstaan, en dat oock eenigen
alrede sijn overleden, en om de graffeeringe
daar van onder Godts hulpe en bijstant
soo veel mogelijck voor te comen
soo hebben wij geordonnneert gelijck wij
ordonneeren bij desen, dat een ider der
ingesetenen haar sullen hebben te wagten
in eenige huijsen die met de besmettelijke
siekten sijn besogt in te gaan op peene
van 25 gulden boete tellekens te verbeuren.
Dat oock de gesonde en siecken van een
huijsgesin door de besmettelijcke siecktens
sijn ontstaan of mogte comen te ontstaan
haar bij provisie sullen hebben te onthouden
uijt alle kerckelijcke vergaderinge en
geselschappen op peene van 25 gulden bij ider
persoon tellekens te verbeuren.
Dat oock de vuijligheijt van de siecke
niet op de straat maar in de huijsinge
der siecke moet worden begraven.

blz. 130.

Dat oock geen mist bij provisie mag
werden vervoort daar de sieckte is.
Dat oock 't lijnwaat of bedde goet niet
op de straat, maar agter de huijsinge buijten
't gesigt van menschen moet werden
verweert.

Dat oock de dooden stillekens begraven
sullen moeten werden sonder luijden der
klocke, op dat het buijten dorps niet
verspreijt en erger gemaackt wort
als het is.
Dat oock 't graf moet wesen ten minsten
ontrent vijf voeten diep alles op peene
van tien gulden boete
sullende de ouders voor hare kind(eren) en de
meesters en vrouwen voor hare dienstboden
voor de gestatueerde peenen aansprekelijck en executabel sijn, welcke boete
voor d'eene helfte sullen comen ten behoeve
van den officier en d'ander helfte ten
behoeve van de dienaren van justitie
en andere die de agterhalinge sullen
comen te doen, en sullen geene contraventeurs of overtreders van dese ordonn(antie)
die met goet oogwit genomen wert
in geen oppositie ontfangen werden ten sij
deselve de boete alvoorens sullen hebben
geconsigneert, werdende dien onvermindert de dienaren van de justitie ge-

blz. 131.

geordonneert de soodanige sieckten of
gesonden comende uijt een sieck huijs dat
besmet is, uijt de kercke en andere vergaderinge te houden, en in cas van ongekensaamheijt met gewelt te weeren en van
tijt tot tijt te gaan visiteeren of dese onser

ordonnantie wert overtreden, en deselve
te calangeere ende sal dese ordonnantie
op heden en op sondag den vijfden 8br (oktober)
1700 seven en twintig met klockeslag
werden gepubliceert op dat een ider
sig daar na come te reguleeren
aldus gedaan en geordonneert
ter raatcamere van Asten den
negen en twintigsten 7br (september) 1700 en seven
en twintigh.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Bendert Vervoordeldonck
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls
Peter van de Voorst
mij present
J.Draak secr(etaris)

blz. 132.

Vergaderingh van drossard
en schepenen van Asten
M aendag den 29e september 1727

En naer dat op conditie en voorwaerde
volgens ordre van(de) ed(el) mo(gende) heeren raden van
staeten der Vereenigde Nederlanden, en naer voorgaende proclamatie aende geboode was
was gedaen, ten beurde is gestelt het colecteren vant hooftgelt, besaijde mergen
en hoorngelde, drancken en geslagt alle
in te gaen den 1en october 1727 mitsgaders
vande conincx beede in gegaen den
17 september 1727 en de ordinaire v(er)pond(inge)
die in gaen sal 1 januari 1728 soo is daer
van voor collectgelt geboden drie
g(ulden)s van 't hondert en is opgeclommen tot
agt guldens incluijs sonder dat imant is gecomen die tselve heeft ingeset off aengenomen weshalven de regenten protesteeren
van haer aengewende devoiren.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
M arcelis Daniëls
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Vorst
J.Draak secr(etaris)

blz. 133.

Vergaderinge van
den heer drossard en alle
ses schepenen.

Woensdag den 9e 8br(oktober) 1727
Is ter vergaderinge goet gevonden dat
de respective tappers wegens den impost
der drancken ingegaan den 1e 8br (oktober) 1727
tot den lesten 7br (september) 1728 over dese heerlijckheijt Asten en Ommel getaxeert soude
worden gelijck ook eenige particuliere
die bij voorgaande taxatie vergenoegt
sijn geweest en sijn deselve getaxeert
als volgt.
Tappers en Brouwers
Jan van Riet...........................24 - 0 - 0
Johannes vander Linde....enen van..22 - 0 - 0
de wed(uwe) Frans Huijbers........12 - 0 - 0
Gerit van Riet.........................18 - 0 - 0
Jan Verhosen..........................18 - 0 - 0
Tonij Voermans.......................12 - 0 - 0
de wed(uwe) Willem Willems......16 - 0 - 0
Willem Aarts..........................12 - 0 - 0
Jelis van den Berge................... 9 - 0 - 0
Tonij Kerckhof........................ 9 - 0 - 0
152 - 0 - 0

blz. 134.

transport......152 - 0 - 0
Jan Tijsse van Dijck................. 9 - 0 - 0
Jan Jansse van Dijck................. 6 - 0 - 0

Francis van de Loverbosch.........20 - 0 - 0
de wed(uwe) Hendrik Thopoel..... 6 - 0 - 0
Hendrik Peter M artens.............. 2 - 0 - 0
Josep Vervorreldocnk................ 8 - 0 - 0
Tonij Willem Haasen................ 8 - 0 - 0
Dirck Jansse van Someren.......... 3 - 0 - 0
Cornelis Lambers..................... 9 - 0 - 0
Paulus Hoefnagels....................10 - 0 - 0
Peter Bimans.......................... 3 - 0 - 0
Lauwies Hoefnagels..................12 - 0 - 0
Peeter Langendonck.................. 5 - 0 - 0
Brunas.................................. 3 - 0 - 0
tappers en brouwers samen..256 - 0 - 0
particulieren
d'heer Rijnier vander Putten........14 - 0 - 0
d'heer Swinckels...................... 2 - 0 - 0
d'heer Celis............................ 4 - 0 - 0
20 - 0 - 0

blz. 135.

transport.......20 - 0 - 0

d'heer Francis van de Cruijs....... 3 -10 - 0
d'heer predicant Josselijn........... 3 -10 - 0
juffr(ouw) Vermeer.................. 1 -10 - 0
Dirck Driesse......................... 1 - 5 - 0
particulieren samen....29 -15 - 0
Ende in reguard van de particulieren is goet
gevonden, dat een ider der ingesetenen niet
getaxeert sijnde gehouden sullen wesen haere
drancken alvoorens die in te slaan of leggen
aan te geven, en van de ton bier die sij bij
de brouwers in Asten comen te halen sullen
betalen agt st(uivers) minder naar advenant
en van de kan jenever eene st(uiver) ende soo
eenige bieren buijten Asten gebrouwen
bij particulieren wierden ingelegt sullende
mede alvoorens moeten worden aangegeven en waar van betaalt sal moeten
worden volgens de ordonnantie van ider
ton agtien st(uivers) en van ideren Dortsen stoop
jenever negen st(uivers) sullende dien volgende
de brouwers alhier tot Asten geen bier
aan ingesetenen mogen uijtdoen ten sij
dat sij brouwers 't selve sullen hebben
aangegeven aan M ichiel van de Cruijs als
collecteur, alles op peene bij ordonnantie tegens de contraventeurs gestatueert
sullende ten dien eijnde publicatie in
forma werden opgestelt
Aldus gedaan getaxeert en geordonneert.

blz. 136

bij drossard en schepenen actum den

negende 8br (oktober) 1700 en seven en twintig
M ichiel van de Cruijs
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Vorst
Jan van Hellemont
Jan Verbernen

Alsoo men in ervaringe is gecomen
dat veel ingesetenen ingebreken blijven
hare bieren en drancken aan te geven
waar door men buijten staat is den impost
der drancken ten comptoiren te connen
foirneeren ende omme daar inne soo veel
mogelijck te voorsien soo hebben de heeren
drossard en schepenen der heerlijckheijt
Asten goet gevonden te ordonneeren
gelijck sij doen bij desen, dat geen particuliere niet getaxeert sijnde eenige dranken sullen mogen inleggen ten sij dat
deselve alvoorens sullen sijn aangebragt

blz. 137.

aan M ichiel van de Cruijs dat ook dienvolgende brouwers binnen Asten geen
bier aan dergelijcke particulieren sullen mogen
uijtdoen, ten sij dat sij brouwers 't selve
alvoorens sullen hebben aangegeven alle
op peene volgens d'ordonnantie tegens de
contraventeurs gestatueert sullende de
particuliere van de ton der binne gebrouwe bieren alleen betalen agt st(uivers)
en van de jenever van de kan eene st(uiver)
en van bieren die buijten dorps gebrouwen worden van de ton agtien st(uivers)
en van de jenever die van buijten compt
van den Dortsen stoop nege st(uivers), minder
of meerder naar advenant waar naar
een ider sig reguleeren.
Aldus geordonneert bij heeren drossard
en schepenen gelijck voors(chreven) staat op
heden binnen Asten den negende
8br (oktober) 1700 en seven en twintig.
M ichiel van de Cruijs
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Vorst
Jan van Hellemont
Jan Verbernen
Alsoo aan d'heeren drossard en schepenen van Asten klagten sijn gecomen

blz. 138.

dat veele tappers haar niet ontsien tot laat
in de nagt gelaags genoten in haar huijsen
te houden tot merkelijck nadeel van gereguleerde tappers, ende tot smaat van de ouders
ten reguarde van hare kind(eren), is goet
gevonden te ordonneeren dat geene tappers
aan eenige ingesetenen naar de klocke
tien uren savonts eenige drancken sullen mogen
tappen ofte te schenken nog ook niet in haar
huijse sullen mogen houden, op peene soo ter
contrarie bevonden wert ider tapper sal
verbeuren eene peene van drie gulden
en ider particulier persoon die bevonden
wert in huijs te sijn gelijcke drie gulden.
d'eene helfte ten behoeve van den
heer officier ende de andere helfte
ten behoeve van den vorster, schutter
ofte andere die de calangie ofte agterhalinge sullen hebben gedaan, ende
sullen de trappers, die met Eede connen
verclaren dat de gelags genoten tegens
haren wil naar tien uren in haar sijn
gebleven, van de boeten sullen sijn
geeximeert en comen tot costen van
soodanige onwillige, dat oock alle
tappers daar naar tien uren savonts
ingesetenen in huijs sijn de deur sullen

blz. 139.

hebben te openen om de calangie te connen
doen op peene van gelijcke drie gulden
Aldus gearresteert en geordonneert gelijck voors(chreven) staat bij heeren drossard
en schepenen op heden binnen Asten den
negende 8br (oktober) 1700 en seven en twintig
M ichiel van de Cruijs
Bendert Vervoordeldonck
Peter van de Voorst
Jan van Hellemont
Jan Verbernen

Vergaderinge van heeren
drossard en alle schepenen
Dijnsdag den 2e Xbr (december) 1727
Alsoo d'heeren drossard en schepenen van
Asten op den 31e julij 1727 Peter Antonis
cum suo gewesene collecteurs van de conincx
bede en gemeene middelen van den jare 1714
als doen hadden geordonneert binnen den
tijt van vier weken naar insinuatie aan M arten
van Dijck en Flips Warsenberg gewesene
borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan 1724 tot
St-Jan 1725 souden hebben over te tellen 't
slot hunder reeckeninge in dato 23e Xbr (december) 1726
ter som(me) van twee hondert een en vijftig gulden
en vijf pen(ningen), dat oock deselve ordonnantie
volgens relase des vorsters alhier gebleken
op den 8e 7br (september) 1727 niet alleen behoorlijck
is geinsinueert maar ook overgelevert.

blz. 140.

dat ofte het wel behoort hadde dat den
selven Peeter Antonis cum suo sig na die ordonnantie hadden gereguleert ende deselve
voldaan waar van sij sijn gebleven in
gebreken 't welcke want niet en behoort
soo hebben heeren schepenen ter manisse
des rigters de voors(chreven) ordonnantie tot
voldoeninge daar bij geordonneerde
som(me) afslaande solutum ten lasten
van deselve collecteurs verclaart executabel cum expentie, actum Asten
in inducio extra ordinario den
tweeden Xbr (december) 1700 en seven en twintig
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
M arcelis Daniëls schepen
Peter van de Voorst
Jan Verbernen schepen
M ij present
J.Draak sec(retaris)
Alsoo Francis van de Loverbosch cum suo
collecteurs van de gemeene middelen van
bamis 1721 op den 31e julij 1727 was geordoneert dat sij alsdoen binnen vier weken
naar insinuatie souden hebben te betalen
aan M arten van Dijck cum suo borgem(eeste)rs

blz. 141.

van Asten van St-Jan 1724 tot St-Jan 1725
de som(me) van hondert een en taggentig gulden
dartien pen(ningen) tot voldoeninge 't slot hunder
reeckeninge in dato 9e april 1727 welcke
ordonnantie volgens relaas des vorsters
alhier gebleken in dato 8e 7br (september) 1727 niet (alle)
was geinsinueert maar ook overgelevert
en van welcke voldoeninge te doen en
sij in gebreken sijn gebleven 't welck (naer)
en behoort soo hebben heeren schepenen
naar manisse des rigters de voorsc(hreven) ordonnantie tot voldoeninge daar bij geordonneerde som(me) af slaande solutien ten lasten
van den voorsc(hreven) Francis van de Loverbosch
cum suo verclaart executabel cum
expensis actum Asten in judicio
extra ordinario den tweeden
Xbr (december) 1700 seven en twintig
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
M arcelis Daniëls schepen
Peter van de Voorst schepen
Jan Verbernen schepen
M ij present
J.Draak secr(etaris)
d'heeren drossard en schepenen van Asten
alsoo op den 31e julij 1727 onder andere
hadden geordonneert Hend(rik) Hendrix ende
Peeter Driessen borgem(eeste)rs van St-Jan 1725 tot
St-Jan 1726 dat sij alsdoen binnen den tijt

blz. 142.

van ses weken tot furnissement van het
een persent te emplojeeren tot aflossinge
der capitalen tot naarcominge van
haar hoog mo(gende) resolutie van den 20e 7br(september)
1724 ende haar ed(el) mo(gende) waarschouwinge
van den 19e junij 1727 ter raadcamere
alhier soude hebben te tellen den som(me) van
twee hondert gulden welcke ordonnantie
volgens relase des vorsters alhier gebleken op den 8e 7br(september) 1727 behoorlijck is
geinsinueert en overgelevert sonder
dat tot nog toe daar aan is voldaan
soo hebben heeren schepenen naar
manisse des rigters de voorsc(hreven) ordonnantie tot voldoeninge der geordonneerde som(me) ten laste van hun gebrekige borgem(eeste)rs verclaart executabel
cum expensis actum Asten in judicio
extra ordinario den tweeden Xbr(december)
1700 en seven en twintig.
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
M arcelis Daniëls schepen
Peter van de Voorst schepen
Jan Verbernen schepen
M ij present
J.Draak secr(etaris)

blz. 143.

compareerde (...bers) vander Linde den welcken
als aangestelde administrerende voght volgens authorisatie van heeren drost en schepenen opheden gegeven over de minderjarige kinderen van wijlen
Jan Smits, heeft aan handen van den heer drossard
alhier, den voorenstaande eet gedaan en afgelegt
en daar bij belooft den onmundigen en des selfs (geloven)den naar sijn vermogen te sullen administreeren
ende regeren en bevestingende het selve met de
woorden (:soo waarlijck helpe hem Godt
almaghtigh:) actum ter raatcamere den
sesde jann(uari) 1700 en aght en twintigh
Peter van de Voorst schepen
M arcelis Daniëls schepen
M ichiel van de Cruijs schepen
loco secr(etaris):
op huijden den drie en twintighsten febr(uari)
1700 negen en twitig soo sijn op decitatie
van den heer drossardt in den naam van
den hoogh ed(ele) heer deser heerlijckhijdt ter
raatcamer gecompareert den selven heer drost
M ichiel van de Cruijs president, Jan van Hellemont, Bendert Vervordeldonck, M arcelis
Daniëls, Peter van de Vorst, en Jan Verbernen
schepenen, Dierck van Heughten, Dierck
Andriessen, Jan van Hooff en Antoni Voermans vier geswooren mannen ,Pieter
van Riet kerckmeester, Joseph Vervordeldonck, en Cornelis Lamberts armmeesters,
Jan Jan Coolen en Adriaan van Krijel regerende
borgemeesters, Jan Bosmans en M arcelis van
Heughten gemeijnts Peelmeesters,
LET OP BLZ. 144 EN 145 ZIJN BLANCO.

LET OP BLZ. 144 EN 145 ZIJN BLANCO

blz. 146.

n(ummer) 1
't corpus van Asten gelooft
...jaar 1727 aan m(eeste)r Wolphart Idelet een
....1726
cap(itaal) van 4000 - 0 - 0 waar
...afgelost
op nogh resteert..........................1080 - 0 - 0
blijckende bij den schepenschultbrieff gepasseert tot
Asten den 12 octob(er) 1643
n(ummer) 2
..1727 wegens Aan Jan Peters van Luijtelaar.........2500 - 0 - 0
..1726 gelost dat(um) Asten 19 maij 1646
944 - 0 - 0 2017 - 6 - 0
482 -14 - 0
2500 - 0 - 0
....wegens
..gelost 1072:18:9
2017:6
n(ummer) 3
...1729 op
Aan de wed(uw)e (gommer) Jacobse
gelost 657:10:7 Bure.......................................1000 - 0 - 0
12 maart 1720 dat(um) Asten 11 octob(er) 1663
.gelost 342:9:8
1000:0:0
n(ummer) 3
gelost
Aan Jan Antonij Box...................1000 - 0 - 0
dat(um) Asten 12 octob(er) 1666
gelost

n(ummer) 6
Aan Peter van Luijtelaar............... 250 - 0 - 0
dat(um) Asten 24 julij 1666

gelost

n(ummer) 7
Aan Aart Adriaans van
Rijsingen..................................2000 - 0 - 0
dat(um) Asten 9 maart 1668

gelost

n(ummer) 8
Aan Jan Peters van Luijtelaar......... 500 - 0 - 0
dat(um) Asten 28 maart 1668

blz. 147.

gelost

n(ummer) 9
Aan Johan Schenaarts...............1000 : 0
dat(um) Eijnthoven den 21 junij

gelost

n(ummer) 9
Aan Peter Sijmons van
Straaten................................1000 :
dat(um) Asten 8 febr(uari) 1675

gelost

n(ummer) 10
Aan Anthonis Herman Jentis......2300 :
dat(um) Asten 1 febr(uari) 1676

gelost

n(ummer) 11
Aan Hendrick Gerits................1000 : 0
dat(um) Asten 17 sept(ember) 1681

gelost

n(ummer) 13
Aan M attheus van Hooff...........1000 : 0
dat(um) Asten 20 dec(ember) 1682

den 20 meert
n(ummer) 14
1744 hierop gelost Aan Goort Peter Loomans.......... 650 : 0
200:0:0 de rest dat(um) Asten 8 maart 1683
tot 450:0:0 competeert
den arme alhier
n(ummer) 15
in meert 1743
Aan M attheus van Hooff............2000 : 0
en 27 meert 1744 dat(um) Asten 7 maart 1683
gelost
n(ummer) 16
Aan Laurens Bartmans.............2500 : 0
dat(um) Eijnthoven 26 junij 1683

blz. 148.

n(ummer) 17
Aan Johan Bruijnen................................ 450 : 0 : 0
dat(um) Asten 2 maij 1648
n(ummer) 18
Aan M arij wed(uwe) Hendrick
Gerits.................................................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 11 nov(ember) 1684
n(ummer) 19
Aan Joost Hendrick Bruijnen.....................2000 : 0 : 0
dat(um) Asten 19 januarij 1686
n(ummer) 20
Aan Goort Niclaassen.............................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 16 januarij 1687
n(ummer) 21
Aan Jenneke wed(uwe) Jacob
Vogels................................................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 27 sept(ember) 1687
n(ummer) 22
Aan M arija Jan Joosten wed(uwe)
Jan Jansen Santegoets..............................2000 : 0 : 0
dat(um) Bosch 6 augusti 1694
n(ummer) 23
..1 oct Aan kinderen Wouter van
..06:dom. Heck..............................................3000 : 0 : 0
dat(um) Bosch 27 octo(ber) 1706
bastart

n(ummer) 24
Aan Johan Vermeulen XVc gulden
valet voor 9/10 tot.............................1350 : 0 : 0

blz. 149.

bastardt

bastardt

bastardt

Aan Agnes wed(uwe) Jan Jacob
Beijnen Im(=1000) valet voor 9/10 tot.. 900 :
dat(um) Asten 24 febr(uari) 1707
n(ummer) 26
Aan deselve nog Im (=1000) valet voor
9/10 tot........................................ 900
dat(um) Asten den 9 maij 1707
n(ummer) 27
Aan Alegonde van Wamell
wed(uwe) Antoni de Hee IIIm Ic gulden
valet voor 9/10 tot..........................2790
dat(um) Bosch 25 aug(ustus) 1722

oct(rooi)
n(ummer) 28
1 octob(er) Aan Jan Engelen............................1000
1706 dom. dat(um) Asten den 5 maart 1722
bastardt

bastardt

bastardt

n(ummer) 29
Aan Jan Adriaan M aas Vc
gulden voor 9/10 tot........................ 450
dat(um) Asten den 30 januarij
1708
n(ummer) 30
Aan Heijlken Verhagen wed(uwe) Jacob
de Weert, Vc gulden en aan Jan Jansen Engelen IIIIc gulden te samen
IXc gulden valet voor 9/10 tot............ 810 : 0
n(ummer) 31
Aan Jacob Roijaarts Vc gulden
voor 9/10..................................... 450 : 0
dat(um) Asten 25 Febr(uari) 1708

blz. 150.

bastardt

bastardt

bastardt

bastardt

1 october
06 dom.

bastardt

bastardt

n(ummer) 31
Aan M arija Jan Engelen wed(uwe)
Jacob M aas, IIIIc gulden valet voor
9/10........................................... 360 : 0 : 0
dat(um) Asten 30 jann(uari) 1708
n(ummer) 31
Aan Antonis Engelen VIc gulden
valet voor 9/10............................... 540 : 0 : 0
dat(um) Asten 30 jannuarij 1708
n(ummer) 32
Aan den armen tot Leende
IIIIc gulden valet voor 9/10 tot........... 360 : 0 : 0
n(ummer) 33
Aan Anneke M attijsse
IIc gulden valet voor 9/10................. 180 : 0 : 0
dat(um) Asten den 20 febr(uari) 1708
n(ummer) 34
Aan Bartholomeus Vermeulen
en M aria sijn huijsvrouw..................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten den 8 meij 1708
n(ummer) 35
Aan Agnes wed(uwe) Jacob Beijnen
Im valet voor 9/10 tot...................... 900 : 0 : 0
dat(um) Asten 8 maij 1708
n(ummer) 36
Aan M attheus van Hooff
XVIIc gulden valet voor 9/10 tot.........1530 : 0 : 0
dat(um) Asten 4 julij 1708.

blz. 151.

octr(ooi)
Aan Willem Loomans...................... 760
1 octob(er) dat(um) Asten 25 october 1708
1706 dom.
n(ummer) 38
Aan Anneke Abraham Jan
ut(supra)
M ichiels...................................... 400
dat(um) Asten 20 jannuarij 1710
n(ummer) 39
uts(upra)
Aan Johan van Ennetten................... 600 :
dat(um) Asten 29 jannuarij 1710
n(ummer) 41
uts(upra)
Aan Amant de Laure.......................1600
dat(um) Asten 16 maart 1712
n(ummer) 42
uts(upra)
Aan Amant de Laure.......................2500
Dat(um) Asten den 19 maart 1712
n(ummer) 43
uts(upra)
Aan Andries de Laure......................1000
dat(um) Asten den 20 maart 1712
n(ummer) 44
uts(upra)
Aan Andries de Laure......................1500
dat(um) Asten 29 maart 1712
n(ummer) 44
Aan kinderen Hendrick van
den Boom.................................... 500 :
dat(um) Eijndhoven 11 aprill 1690

blz. 152.

octr(ooi)
1 october
..06 dom.

n(ummer) 45
Aan Amant de Laure.......................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 5 aprill 1712

uts(upra)

n(ummer) 46
Aan Rogier Wijnants....................... 500 : 0 : 0
dat(um) Asten 15 maart 1715

uts(upra)

n(ummer) 47
Aan Rogier Wijnants....................... 500 : 0 : 0
dat(um) Asten d(en) 15 maart 1715

uts(upra)

n(ummer) 48
Aan M ichiel van Houtert..................1500 : 0 : 0
dat(um) Asten 15 febr(uari) 1716

uts(upra)

bastardt

octr(ooi)
1 october
...6 dom.

n(ummer) 49
Aan Anselmus Goorts van
Elsen..........................................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 17 febr(uari) 1716
n(ummer) 52
Aan Reijnier M ichiel Heesterbeeck 400 : 0 : 0 valet
voor 9/10 tot................................ 360 : 0 : 0
dat(um) Asten 6 1719
n(ummer) 53
Aant sinneloos huijs tot s:Bosch..........1600 : 0 : 0
dat(um) Bosch 31 maij 1720
n(ummer) 54
Aan Jan en Beatrix Wolfswinckel.............................................1000 : 0 : 0
dat(um) Bosch 31 maart 1720

blz. 153.

n(ummer) 55
octr(ooi)
Aan de wed(uwe) Petrus van den
1 october
Endepoell.....................................1800 : 0
1706 dom. dat(um) Bosch 10 julij 1721
n(ummer) 57
Aan Peter van Luijtelaar.................. 500 : 0 : 0
dat(um) Eijnthoven 11 april 1690
n(ummer) 57
octr(ooi)
Aan Peter Luijcas...........................3100 : 0
3 junij 1699 dat(um) Asten 2 october 1699
octr(ooi)
1 october
1706 dom.
uts(upra)

n(ummer) 58
Aan Jacob van Lutsenburg................. 800 : 0
dat(um) Asten 27 nov(ember) 1723
n(ummer) 60
Aan Francios de Hee.......................1000 : 0 : 0
dat(um) 's:Bosch 25 aug(ustus) 1722
n(ummer) 62
Aan Lambert Willems Verhaseldonck 1100 : 0 : 0
waarop gelost 200 : 0 : 0 rest............ 900 : 0 : 0
dat(um) Asten 5 octob(er) 1655
n(ummer) 63
Aan M ichiel van Houtert..................6000 : 0 : 0
dat(um) Asten 10 nov(ember) 1647
n(ummer) 64
Aan Theod(or) Franciscus Schenaarts...1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 15 octob(er) 1692

blz. 154,

n(ummer) 66
Aan Jan Franse van de Loverbosch...... 500 : 0 : 0
dat(um) Asten 10 nov(ember) 1695
n(ummer) 67
(octrooi)
Aan Peter Bitters............................1050 : 0 : 0
3 junij 1699 dat(um) Asten 1 maart 1700
n(ummer) 69
Aan Jan Peters van Luijtelaar.............1000 : 0 : 0
dat(um) Asten 2 junij 1687
n(ummer) 71
......1790 Aan Frans soone wijlen Andries
........... .......45 : 0 : 0
........... Jaarlijx losbaar met..........................1000 : 0 : 0
...829:7:0 dat(um) Asten 25 febr(uari) 1642
n(ummer) 74
Aan Dierick Verbraack..................... 600 : 0 : 0
dat(um) Asten den 2 jannuarij 1691
n(ummer) 74
Aan Jacob Jan de Weert...................1400 : 0 : 0
dat(um) Asten 6 junij 1691
n(ummer) 75
Aan Gossen Jansen van Stralen
10 - 0 - 0 jaarlijx losb(aar) met........... 150 : 0 : 0
dat(um) Asten 22 nov(ember) 1682
(octrooi)
1 october

n(ummer) 77
Aan m(eeste)r Rogier Nagelmakers.....10500 : 0 : 0
dat(um) 's-Bosch 22 julij 1712

1706 dom.

blz. 155.

n(ummer) 78
(octrooi)
Aan Catelijn Bex wed(uwe) Jan Coolen
1 octob(er) ter togte en haar kinderen ten
1706 dom. erfregte.......................................1500 : 0
dat(um) Eijndhoven 18 feb(ruari) 1716
n(ummer) 81
Aan Heijlke wed(uwe) Jan Dandels...... 400 : 0
dat(um) Asten 15 meert 1685
n(ummer) 82
Aan M arten Aart van Reijsingen............................................1000 : 0 : 0
dat(um) Asten den 28 jannuarij 1666
bastard

n(ummer) 68
Aan Antoni de Hee IIIIm gul(den)
valet voor 9/10 tot..........................3600 : 0 : 0

n(ummer) 80 A
octr(ooi)
Aan Bartholomeus Vermeulen............2000 : 0 : 0
1 junij 1699 dat(um) Asten 2 sept(ember) 1699
n(ummer) 80
octr(ooi)
Aan Johan Vermeulen......................1000 : 0 : 0
3 junij 1699 dat(um) Asten sept(ember) 1699

LET OP BLZ. 156, 157, 158, 159, ZIJN BLANCO.
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blz. 160.

drossard en schepenen van Asten door 'dh(ee)r
en m(eeste)r Johan van Heurn administrerende
het comptoir der coninx beede, over de stadt
en M eijerije van 's-Bosch aengeschreven sijnde
voor den laetsten meert 1728 te exhiberen de tweede lossinge vande capitalen monterende te samen eenduijsent tweentseventigh
gulden achtien stu(ivers) en negen penn(ingen) waerin uijt
't comptoir der beede gefourneert sal worden
een duijsent twaelff gulden en vier stu(ivers) en dewijl
Frans Lamberts en Vreijns Jan Everts als
collecteurs van(de) beede van(den) jaren 1725 wegens deselve beede ten comptoire alnogh
verschult zijn te betalen eenenvijftigh gulden
seventien stu(ivers) en vier penn(ingen) en oock dat
Joost van Weert cum suo collecteurs vande
beede van(den) jare 1726 het comptoir vande
beede alsnog niet en hebben betaelt
en sonder welcke betalinge ten comptoire
der beede, de lossinge niet gedaen (can)
worden, soo worden de v(oorschreven) collecteurs ider
voor soo veel hun aengaet geordonneert
gelijck geordonneert wort bij desen, om
binnen den tijt van agt dagen naer insinuatie deses, ter secretarij van Asten te
exhibeeren en v(er)toonen quitantie oft-

blz. 161.

quitantien dat het comptoir der beede
voor soo veel ider van hun aengaet ten
comptoire der beede is betaelt, en bij
nalatigheijt en overstrijck vanden
voors(chreven) tijt, dat ider van hun alle vierentwintigh uren ten behoeve vanden heer
drossard sullen verbeuren eenen peene van
twee gulden tien stu(iuvers) en welcken penn(ingen) continueren
sal, den tijt van veertien dagen en dat alle
boven de schaden die de gemeente des
wegen sal comen te lijden welcke schade op
hun mede sal werden v(er)haelt, aldus
geordonneert opheden binnen Asten den
elffden meert 1700 agtentwintigh.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peter van de Voorst
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Jan verberne
mij present

J.Draak secr(etaris)

blz. 162.

Eed der borgem(eeste)rs aengenomen St-Jan
1728
Wij belooven en sweren als dat wij als borgem(eeste)rs de gemeente in alle hare oude
geregtigheden sullen helpen mainteneeren en
voorstaen als oock de collect boecken
die ons door de regenten volgens ordre
van(den) lande en gebruijck ter hande gestelt
sullen worden, getrouwelijck sullen innen en ontfa(ngen)
en met gemeijnts gelt gemeijnts schade sullen
voorcommen en alle behoorlijke ordonnantien die ten onsen laste
geslagen sullen worden, te voldoen en naecomen
en v(er)ders doen wat eerlijcke borgem(eeste)rs
behooren en toe staet te doen, en des v(er)sogt
te doen reeckeningh bewijs en reliqua,
soo waerlijck helpe ons God almaghtigh.
Op huijden den 19 junij XVIIc agtentwintigh
hebben Jan Jan Colen en Adriaen van Kreijl
als geeligeerde borgem(eeste)rs, den voorstaenden
Eedt gedaen aen handen van(den) h(ee)r Pieter de
Cort drossard, toirconde.
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
M arcelis Daniëls

Bendert Vervoordeldonck

blz. 163.

Eed van de setters
Wij belooven en sweeren als
setters des v(er)sogt de gemeente
te sullen voor staen, en ons gedragen
nae behooren als van outs soo waerlijck helpen ons God Almagtigh.
Op huijden den 19 junij 1728 soo hebben
Jan Aerts ende Jan Joosten
gedaen den Eed als setters aen handen
van(den) drossard alhier toirconde
M ichiel van de Cruijs schepen
Jan Verbernen schepen
Op huijden den dartighsten junij 1700 en aght
en twintigh, soo hebben Peter Peter Slaats en
Peter Jan Hoefnagels, inwoonderen alhier den
behoorlijcken Eet aan handen van M ichiel van de
Cruijs mits absentie van(den) heer officier gedaen
en afgeleijt, als momboiren over de onmundige
doghter van wijlen Jan Gijsbert Hoefnagels en
Jacomijn Peter Slaats, actum ut supra toirconde.
Jan van Hellemont schepen
Jan Verbernen schepen

M ichiel van de Cruijs (praeses)
vacante secr(etaris)

blz. 164.

Op huijden den 25 8br (oktober) 1700 aght en twintig
soo is naar voorgaande publicatie en bij clockeslag
voor alle man ingevolge haar ed(el) mo(gende) resolutie
van den 30 october 1709, ten beurde gebraght
te collecteeren, vanden besaijde morgen en hoorn
gelde, drancke ende geslaght, mitsgaders het
hooftgelt alle ingegaan eerste october 1728, als oock
de coninx beede, ingegaan 17 7br=(september) 1728 tot
laatse september 1729 als meede de verponding
ingaande 1 jannuarij 1729 aanstaande, en niemant gecompareert die selve heeft believen
aan te nemen, niet tegen staande daar van ses
persento af is geboden protesteerende dien
volgende van aan(gewende) devoirs, sijnde den
dien volgende, vermogens welgemelte resolutie
tot collecteurs vercooren der coninx beede
Hendrick Willem Haasen en Jan Philipse,
en
tot collecteurs
van besaijt, hoorngelt, bieren, drancken
geslaght en hooft, sijn gecooren, Dielis Vrijnse
en Jan Jansen van Dijck, en van de verponding
Goort Anrtonis van Bussel, en Goort
Thomas Canters.

blz. 165.

Wij schepenen des dorps van Asten
verclaren opden Eed in het aenvangen van onse bedieninge gedaen dat
de huijsen en landen, van welcke haer
ho(og) mo(gende) bij resolutie vanden 12 meij en
22 october 1722 ter occasije, dat deselve
defect en ongecultiveert waren blijven
liggen mitsg(ader)s afgebroocken, of weggeraeckt zijn,(ons) de beede hebben ge(lieven)
te remitteren althans ten huijdigen dagen
nog soodanigh defect en on opgebouwt zijn
als die waren ten tijde van het ver(lenen)
van welgemelte haer ho(og) mo(gende) resolutie en
onse eerste v(er)claringe daer op gegeven, wijder
dat d'heer en m(eeste)r Johan van Heurn (
do
dier occasije aen ons over den jare
1727 heeft voldaen, de somme van seven en
tsestigh gulden seven stu(ivers), in kennisse
der waerheijt hebben wij de acte (prothocollen)
deses eijgenhandigh ondert(ekent) en door
den president, vermits de vacature
vande secretaris laeten...............
uijt maken, opheden den eertsen december
1700 agtentwintigh.
M ichiel van de Cruijs (president)

nemende het comptoir der beede ter

Jan van Hellemont schepen
M arcelis Daniëls schepen
Peeter van de Voorst schepen
Jan Verberne schepen

blz. 166.

Wij schepenen des dorps van Asten verclaren op den Eede in het aanvongen van onse
bedieninge gedaan, dat de huijse en landen
van welcke haar hoogh mo(gende) bij resolutie
vanden 12 meij en 22 october ter occasie
dat deselve defect en ongecultiveert waren
blijven liggen, mitsgaders afgebrooken of
wegh geraeckt sijn, ons de verponding hebben gelieven te remitteren, altans ten
huijdigen dagen nog soodanigh defect en
ongebouwt sijn als die waeren ten tijde van
het verleene van welgemelte haar ho(og) mo(gende)
resolutie en onse eerste verclaaringe daar
op gegeven, wijders dat de heer en m(eeste)r Wentholt waarnemende het comptoir der verponding over het quartier van Peelant, ter
dier occasie aan ons over den jaare 1727
heeft voldaan, de somme van hondert seven
gulden sestien stu(ivers) in kennisse der waarheijt
hebben wij de acte prothocollair, deses eijgenhandig ondertijckent ende door den
president vermits de vacature vanden secretarije
laaten uijtmaken, op heden den vijff en twintighste
december 1700 agt en twintig.
Bendert Vervoordeldonck schepen

M arcelis Daniëls schepen
Peeter van de Voorst schepen
Jan Verberne schepen.

blz. 167.

Wij schepenen der (gront)heerlijckhijt
Asten quartiere van Peelant M eijerije
van 's-Bosch verclaaren op den Eedt int
aan vangen van onse bedieninge (gedaan)
dat de huijs plaatsen en landerijen
van welcke haar ho(og) mo(gende) bij resolutie
van den 12 maij en 22 october 1722
occasie dat deselve gedestrueert en defect
waaren blijven liggen ons de verponding en beede hebben gelieven te remitteeren, altans en ten huijdige
dage, nog soodanigh defect en
ongebout sijn, als die waaren ten
tijden vant verleenen van wel gemelte
haar ho(og) mo(gende) resolutie, en onse verclaaringe daar op gegeven, in kennisse der waarhijdt wij de acten
prothocollair deser eijgenhandig ondertijkent en door den president, vermits
vacature van de secretarije laaten
uijtmaken op heden den vijff en twintigsten decemb(er) 1700 agt en twintigh.
Jan Verberne schepen
Jan van Hellemont schepen

blz. 168.
copia copia
Extract uijt de resolutien
van de ed(el) mo(gende) heeren raden
van state der Vereenighde
Nederlanden.
Vrijdag den 3e september 1728
Ontfangen een missive van den rentm(eeste)r
Localmette geschr(even) te 's-Bosch den
2 deser houdende in substantie dat hij
ingevolge van haar ed(el) mo(gende) app(ellan)t van
den 30 julij laatsleden op de req(ues)te van
Gabriël Swanenbergh schoolm(eeste)r te Asten
den voorn(oemde) Swanenbergh en gecommitt(eeerd)e van
de regenten van Asten heeft gehoord en dat
deselve door sijn tusschen spreken, sijn geconvenieert, dat de voorn(oemde) regenten het stellen
van het horologie, voortaan op haar sullen
nemen, enden gemelten koster daar van
ontheffen, mits dat van de kosters corporeele
diensten jaarlijx sal werden gekort, de somme
van twaelf gulden, waarop gedelibreert sijnde
is goet gevonden en verstaan, te approbeeren het voors(chreven) accord, en sal extract
deser gesonden worden aanden voorn(oemde) rentm(eeste)r

om te strecken tot naarighting (:was geparapheert:) F. van Boetzelaar ut
van Languerack (:lager stont:) accordeert
met het register (:en was get(ekent) N. ten Hove
nog stont collata accordat cum
suo originali quod attestor en was
getijkent Localmette.

blz. 169.

Op huijden den drieentwintighsten febr(uari)
1700 negenentwintigh soo sijn opde
citatie van den heer drossard, in den
naam van den hoogh ed(ele) heer deser heerlijckhijdt ter raatcamer gecompareert
den selven heer drossard, M ichiel van de
Cruijs president, Jan van Hellemont, Bendert
Vervordeldonck, M arcelis Daniëls, Pieter
van de Vorst en Jan Verberne schepenen, Dirck
van Heughten, Dierck Andriessen, Jan van Hoof
en Antoni Voermans vier gesworen mannen, Jan Coolen en Ariaan van Creijl
regeerende borgem(eeste)rs, Pieter van Riet
kerckmeester, Joseph Vervordeldonck en
Cornelis Lamberts armm(eeste)rs Jan Bosmans
en M arcelis van Heughten gemeijntes en
peelmeesters.
Alhier ter vergadering door den drost gecommuniceert den peelgront van Asten
als oock twee req(ues)ten om te praesenteeren
is bij vergaadering eenpaarlijck goet
gevonden het selven in dier voegen als om
te praesenteeren waartoe versoght wort

en wert gecommitteert de heer Pieter de
Cort drost alhier met gelofte van indemniteijt in forma
M ichiel van de Cruijs
P.d.Cort
Jan van Hellemont schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
M arcelis Daniëls schepen
P.van Riet kerckmeester Peeter van de Vorst schepen
Jan Verbernen schepen
Josep Vervoordeldonck armmeester
Cornelis Lamberts armmeester Jan van Hooff vierman
Jan Coolen borgemeester
dit X merk stelt Dirck van Heughten
dit X merk stelt Ariaan van
Dirck Andriessen vierman
Kreijl borgemeester
Antoni Voermans vier man
dit merk X stelt Jan Bosmans peelmeester. Dit X merk stelt M arcelis van Heughten.

blz. 170.

Eed van(de) borgem(eeste)rs aengecomen
St-Jan 1729
Wij beloven en sweren, dat wij als
borgem(eestwe)rs de gemeente in alle hare oude
geregtigheden sullen helpen mainteneeren
voorstaen, als oock de collect boecken
die ons door de regenten volgens ordre
vanden lande, en gebruijck ter handen
gestelt sullen worden, getrouwelijck sullen innen
en ontfangen en met gemeijnts gelt,
gemeijnts schade sullen voorcomen, en alle
behoorlijck ordonn(antien) die ten onsen lasten, geslagen sullen
worden te voldoen en naercomen, en verders
doen wat eerlijcke borgem(eeste)rs behoren, en
toe staet te doen, en des v(er)sogt te doen reeckeningh bewijs en reliqua, soo waerlijck
helpe ons God almaghtigh.

Op huijden den agtienden junij 1700 negenentwintigh hebben M attijs Hendr(ik) Bollen en Wilbert Aelberts

als borgem(eeste)rs bij den hooghe heer van Asten
geeligeert den bovenstaenden Eedt aen handen
van(den) drossard alhier gedaen en
afgelegt toirconde.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen
Jan Verbernen schepen.

blz. 171.

Eedt vande setters
Wij belooven en sweeren, als setters
des versogt, de gemeente te sullen
voorstaen, en ons gedragen na
behooren als van onts, soo waer
helpe ons God Almagtigh.
Op huijden den agtienden junij
1727 hebben Willem Lauwereijnssen
en Willem Geven als setters
aen handen van(den) drossard alhier
gedaen den Eet toirconde.
M ich(iel) van de Cruijs schepen
Jan van Hellemont schepen

blz. 172.

Vergaderingh
van drossard en
schepenen van Asten
Saturdag den 18 junij 1729
Is goet gevonden aen Jan Colen
en Ariaen van Creijl borgem(eeste)rs
van Asten van St.-Jan 1728 tot St.Jan 1729 te ordonneren dat het
personeel boeck 'tgeen hun
ter hand is gestelt, nog eens, en
alsoo twee mael int geheel sal werden
opgehaalt, werdende 'tselve alsoo
twee mael omgeslagen, en ve v(oor)n(oemde)
borgem(eeste)rs geordonneert 'tselve te innen
en in ontfanck te brengen.
P.d.Cort

M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont

Jan Verbernen
M arcelis Daniëls
Bendert Vervoordeldonck
Peeter van de Voorst
Vergaderingh gehouden (present)
den heer drost en schepenen van
Asten
Donderdagh den 11 augusti 1729
Den drost dragt voor, dat volgens haar
ho(og) mo(gende) bevelen, de reeckeninge van den

blz. 173.

jaare 1727 voor expiratie van dit jaar
de leen en toll camer binnen 's-Hertogenbosch, moet worden vertoont (versoecken)
dat de borgem(eeste)rs van St.-Jan 1724 tot(...)
mitsgaders van St.-Jan 1725 tot St.-Jan
1726, en St.-Jan 1726 tot St.-Jan 1727
mitsgaders van St.-Jan 1727 tot St.-Jan 1728
werden geordonneert haare documenten
te brengen, ter secretarije, om daaruijt hunne borgem(eeste)rs reeckeningh te
worden geformeert,
waar op gedelibreert sijnde is goet gevonden en verstaan, dat Hendrick
Hendrix cum suo, borgem(eeste)rs van St.-Jan
1725 tot St.-Jan 1726 te ordonneeren
binnen den tijt van veertien dagen
sijnen documenten ter secretarije te
brengen, met de quitantien
Jan Goort Loomans cum suo borgem(eeste)rs
van St.-Jan 1726 tot St.-Jan 1727, te ordonneeren

binnen den tijt van drie weeken haare
documenten met de quitantien ter secretarije
te brengen, en Jacob M artens cum suo
borgem(eeste)rs van St.-Jan 1727 tot St.-Jan 1728
te ordenneeren binnen den tijt van vier
weeken, hare documenten met de quitantien
ter secretarije te brengen, alles.

blz. 174.

Vergaderingh gehouden present
drossard en schepenen van Asten
saturdag den 8 october 1729
heeren drossard en schepenen van Asten, aen M arten
Janssen en Goort van Bussel gewesene borgem(eeste)rs van St.-Jan 1716 tot St.-Jan 1717
over lange v(er)sogt, dat zij 't slot hunder
reeckeninge in dato 23 september 1720 ter
somme van een hondert seven en tagtentigh
gulden (eenen) stu(iver) twaelff penn(ingen) soude hebben
te voldoen aen Hendrick Hendrix cum
suo borgem(eeste)rs van St.-Jan 1725 als mede
te exhibeeren quit(antien) van posten onder debet
quit(antie) in uijtgaaf gevalideert van welcke de voorn(noemde)
borgem(eeste)rs M atre Jansse cum suo in gebreecke sijn gebleven soo ist dat wij die v(oor)s(chreven)
M arten Jansse en Goort van Bussel bij

desen ordonneren dat zij binnen acht dagen
na insinuatie deses het slod hunder reeckeninge ter somme van eenhondert sevenentagtentigh gulden eenen stu(iver) twaelff penn(ingen) aen
voorn(oemde) borgem(eeste)rs Hendrick Hendrix
cum suo sullen hebben te betalen en te
voldoen, en oock te exhiberen quit(antie) van(den)
posten onder debet quita(ntie) in uijtgaef

blz. 175.

gevalideert op peene dat deselve naer
ov(er)strijck der voors(chreven agt dagen alle
vierentwintigh uren ten behoeven vant
officij sullen v(er)beuren ider eenen gulden sestien
stu(ivers) en welcken peen duren sal veertien
dagen.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
M arcelis Daniëls
Peeter van de Voorst
Jan Verbernen
Op huijden den 17 october 1700 negen
en twintigh, soo is naar voorgaande

publicatie, en bij clockeslagh voor
alle man, in gevolge haar ed(el) mo(gende)
resolutie, vanden 30 october 1709 ten
beurde gebragt te collecteren vanden besaijden morgen en hoorngelt,
drancken en geslaght, mitsg(ade)rs het hooftgelt, alle ingaande den 1 october
1729, als oock de coninx beede ingegaan den 17 7br(=september) 1729 tot den laatste
september 1730 als meede de verpondingh ingaande den 1 jannuarij
1730 aanstaande, en niemant
gecompareert die deselve heeft believen aan te nemen, niet tegenstaande

blz. 176.

daarvan ses percento is gelo(ven)den
protesterende dien volgende van
aangewende devoire, en sijn dien
volgende tot collecteurs aangesett van
de coninxbeede den persoon van Antoni Willem Haasen, en Jan van Geldrop
en tot collecteurs, van den besaijde
morgen, hoorngelt, drancke en geslaght
mitsgaders van het hooftgelt sijn aan
gestelt en vercooren den persoon van Willem van Weert en Peter Peters.

Op heden den 1 november 1729 soo heeft de heer
F.P.van Cotzhause den behoorlijcke Eet als

secretaris van Asten aan handen van den
heer P.de Cort drost alhier afgeleght ten
overstaan M ichiel van de Cruijs president, Jan
van Hellemont en M arcelis Daniëls schepenen
actum ut supra.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen.

blz. 177.

Vergaderingh van heeren
drossard en schepenen
Woensdagh den aghtiende jann(uari)
1700 en dartigh.
Den heer drost heeft inden naam van
den hoogh ed(ele) heer deser heerlijckhijdt
aangestelt tot peelmeeesters Joost Verberne
en Johannes van der Linden.
tot vierman Jan Verhoijsen
tot schepenen Willem Laurensen en
Antonij Jan M uijen.
Eedt der viermannen

ick beloove en sweer, den heer drost
en gemeijnte gehouw en getrouw te
sullen sijn, en des gerequireert van
's-heeren en gemeijntens wegen ten alle
tijden te sullen compareren en verders
doen wat een getrouw vierman gehouden en verplicht is te doen soo
waarlijck magh hem Godt almaghtigh
helpen.
Op heden datum ut supra heeft Jan
Verhoijsen aan handen van den heer
drost alhier den bovenstaanden Eedt
gedaan en afgeleght coram schepenen
betijckent.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen.

blz. 178.

Eedt van de peelmeesters
Wij beloven en sweeren dat wij den heer
den drost, en gemeijnte ...............
in alle reghtmatighijdt gehouw en
getrouw sullen sijn, het keurboeck
gemaeckt ofte nogh te maken voor
soo veel in ons vermogen is, te sullen
observeeren en doen naar comen
en alle contraventien van den selven
keurboecken, te sullen bekent maken
aant officij ten eijnde de contraventeurs, gestraft mogen worden
dat wij verders naar den selven
keurboecke ons sullen gedragen

en doen dat geene dat eerlijcke
peelmeesters toestaat en behooren
te doen soo waarlijck moghte
haar Godt almaghtigh helpen
op heden den 18 jann(uari) 1700 en dartigh
hebben Joost Verberne en Joannes
van der Linden den bovenstaanden
Eedt aan handen van den heer
drost, gedaan en afgeleght
coram schepenen betijkent.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen.

blz. 179.

op huijden den agtienden jannuari
1700 en dartigh, hebben Willem Laurensen ende Antoni Jan M uijen
als aangestelde schepenen aan handen
van den heer drost den behoorlijken
Eedt, in de polijtiqe reformatie (geinte-)
reert, gedaan en afgeleght, bevestigende allentselven met de woorden
soo waarlijck helpe ons Godt almaghtigh, coram schepenen dese betijckent.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen

Peeter van de Voorst schepen
Jan Verbernen schepen
Ende heeft den heer drost van 's-heeren
wegen bedanckt, als vierman Dierck
Andriessen, en als schepen M arcelis
Daniëls en als peelmeesters, Jan Bosmans ende M arcelis Dierx, datum
ut supra, coram schepenen deses
betijkent.
M ichiel van de Cruijs president
Peeter van de Voorst schepen.

blz. 180.

Vergad(ering) van drossard
en schepenen
Dijnsdagh den 21 feb(ruari) 1730
alhier ter vergad(ering) voorgebragt sijnde missieve van(den) h(ee)r
procureur Pels van 16 feb(ruari) 1730 behel(sende)
in substantie, dat heeren schepenen
der stadt 's-Hertogenbosch, dag van
comparitie belegt hadden in saecken van
desen regenten tegens (d'heer) Cornelis
Verhagen op vrijdag den 24 feb(ruari) 1730
voor middagh.

waer op gedelibreert sijnde is goet gevonden
en verstaen tot het waernemen van
die comparitie te v(er)soecken en committeren
(d'heer) Pieter de Cort drossard alhier, met
magt om advocaet en procureur te
mogen affirmeren geloovende van goet
en van waerden te sullen houden en doen
houden, allent gene die voorn(oemde) onsen (gemeente)
en geaffirmeerders op die voorsc(hreven) comparitie
int waernemen van deser (gemeentens)
intrest sal doen en v(er)rigten met gelofte
van indemniteijt en onder v(er)bant als na
regten.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
Peeter van de Voorst schepen
Jan Verberen schepen
Willem Roijmans schepen
Tonij M uijen schepen

blz. 181.

Vergadering van drossard
en schepenen van Asten
Dijnsdag den 12 feb(ruari) 1730
Alhier ter vergaderinge voorgebragt
sijnde, dat (.......................)
den 2 feb(ruari) en snagts tussen den 16 en 17
feb(ruari) jongstleden, brant is ontstaan
d'eerste aende huijsinge van Jan van
Hoeck, en d'andere aen(den) huijsinge van
Louis Hoefnagels, en dewijl men
heeft bevonden dat 'tselve door eijgen

v(er)suijm en onvoorsigtigheijt int uijtschudden
van gloijende assen is v(er)oorsaeckt, en
waerinne, ten wel sijn van andere
ingesetenen, voorsien moet worden,
soo is goet gevonden bij desen, allen
en eenen ider te ordonneren, gelijck
geordonneert wert bij desen dat niemant
eenige asschen daer vier onder is,
ontrent hare huijsingen sullen mogen
uijtschudden, en ingeval men onder(vint)
dat er inde asschen, eenigh vier
weijnigh of veel te sijn, en niet

blz. 182.

uijt gedaen, soo sullen de bewoonders
van dat huijs of schuren, daer sulcx
bij bevonden wort telcken reijse
comen te verbeuren, eenen peene van
negen guldens, een derde voor den
aenbrenger en de twee overige
derde parten ten behoeve vanden heer
officier, en wert den vorster en ondervorster bij desen gelast, en geordonneert
dat zij bij dage en nagte, de asshoopen
sullen hebben te visiteren, en eenigh vier
daer in bevindende, sullen 't voors(chreven) derde

. der gestatueerde pene
part . comen te genieten, en die op hare
relasen volcomen geloof gegeven sullen
worden. En op dat niemant eenige
ignorantie comt te pretenderen soo sal dese
onse ordonn(antie) op sondagh den 26 feb(ruari) en
5 meert 1730 den volcke meest v(er)gaderen
worden gepubliceert.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Peeter van de Voorst
Jan Verberen
Willem Roijmans
Tonij M uijen.

blz. 183.

Vergaderingh van de heer
drost en alle schepenen
M aandagh den 6 febr(uari) 1730
Alhier ter vergaderine ontboden sijnde
Hendrick Willem Haasen en Jan Philipse
collecteurs der coninx beede aan gecomen
den 17 7br=(september) 1728 ten eijnde om (...)
hijdt te hebben, het montant van een jaar
beede, ten eijnde om het selve tot aflos(singe)

van capitaale in gevolge van haar hoogh mogende
resolutie van den 20 7br=(september) 1724 te emploijeren, en hebben de selve stante vergaderinge
geseijt ontrent de agt hondert gulden bij de
handt te hebben.
waar op gedelibreert sijnde, en in aght genomen
dat de lossinge sonder uijtstel moeten geschieden is goet gevonden, deselve collecteurs
te ordonneren gelijck gedaan wort mits(gaders)
binnen den tijt van aght dagen het montant
van een jaar beede te forneeren op peene
dat alle de costen, schade en intreste die de
gemeente en regenten, door verder dijl...
soude comen te leijden op hun sal werden
verhaalt, waar van geprotesteert wert
bij desen ende is dese resolutie aanden
selve stante vergaderingh voorgelesen.

blz. 184.

Vergaderingh van heer drost
Predicant, schepenen, kerck
en armmeesters.
Dijnsdagh den 4 aprill 17 en
dartigh.
Wert door den heer drossard ter vergaaderinge gecommuniceert de resolutie
van haar ed(el) mo(gende) heere raade van staaten

der vereenighde Nederlanden, in dato den 4
augusti 1729 waar van hij drost op den
31 meert 1730, eerst copij heeft becomen
behelsende in substantie, dat officieren
sullen hebben te besorgen, dat voor
de komst van de heeren haar ed(el) mo(gende) gecommitteerden, op de verpaghtingh der
thienden, van dit aanstaande jaar de
respective kerck en arme reekeninge
volgens het reglement van den jaare
1700 sullen moeten sijn bij gedaan
opgenoomen ende geslooten, dat sulckx
niet alleen aan welgem(elde) haar ed(el) mo(gende)
sal moeten blijcken, maar oock dat de
penn(ingen) welcke volgens het laatse slott
te forneeren in casse sijn, ten voordeele
van de kerck en armen sijn aangeleght
en op dat aan welgem(elde) haar ed(el) mo(gende)
beveelen werden geobideert, soo versoeckt
den drossard, dat de kerck en armm(eeste)rs
hunne documenten tot het opstellen
der reeckeningen, ten eersten ter secretarije
sullen gelieven over te brengen, ende dat
den heere secretaris daar uijt de reeckeninge.

blz. 185.

ninge gelieft op te stellen conforme het
reglement van den jaare 1700 en in
gevall van eenige ter (...versatie)
bij heeren schepenen, daar toe (...)
ten mogen werden gestelt protesteert
hij heer drossard van sijn devoir.

blz. 186

Eed van borgem(eeste)rs aengecommen
St-Jan 1730.
Wij belooven en sweeren, dat wij als borgem(eeste)rs
de gemeente in alle oude geregtigheijden sullen
helpen mantineeren en voorstaen, als oock die
collect boecken die ons door de regenten volgens
ordre van den lande en gebruijck ter handen

gestelt sullen worden, getrouwelijck sullen innemen
en ontfangen, en met gemeijnts gelt, gemeijnts schade
sullen voorcommen, en alle behoorlijcke ordon(nantien)
die ten onsen laesten, geslaegen sullen worden,
te voldoen en naercomen, en verders doen wat
eerlijcke borgem(eeste)rs behooren, en toestaet te doen
en des versoght te doen reckeninge bewijs en
reliqua, soo waerlijck helpe ons God
almaghtigh.
op huijden den seventienden junij 17 daertigh
hebben Goort Jan Hoefnagels en Jan Benders als
borgem(eeste)rs bij sijn hooged(ele) den heer van Asten of van
sijn hooged(ele) wegen geeligeert den bovenstaende Eed
aen handen van den drost afgeleght.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen
me presente
F.P. von Cotzhausen secr(etaris)

blz. 187.

Eedt van de setters
Wij belooven en sweeren, als setters des voorgenoemde gemeijnte te sullen voorstaen, ende ons gedraegen na behooren als van oudts soo waerlijck
helpe ons God almaghtig.

Op huijden den seventhienden junij 1700 dartigh hebben
Peter Jan Wilberts ende Joost Philipse den bovenstaende Eed aan handen van den drost afgelegt.
M ichiel van de Cruijs president
Jan van Hellemont schepen
me presente
F.P.von Cotzhausen secr(etaris)

Vergaderinge van schepenen van Asten.
maendag den 25 september 1730
L.ff
Alsoo schepenen en secretaris deser heerlijckheijt
om te voldoen aen de ordre vanden hoog
mog(ende) heeren staeten generael der vereenigde
Nederlanden tot het ov(er)brengen van(den) reeckeninge der gemeene middelen van bamis
1727 tot bamis 1728 ter leen en tholcamer
te 's-Bosch sal over(lange) aen Louis
Hoefnagels en Willem Frans Kels

blz. 188.

Als collecteuren van de selven middelen vanden v(oorschreven)
jaeren hadden laeten aenseggen dat sij hunnen
quitantien der betaelingen ten comptoire der
gemene middelen gedaen, aenden secretaris
souden hebben over te brengen, om daer
int haere reeckeninge op te stellen, op dat

die voor den 11 october aenstaende ter leen
en tolcamer overgebragt souden connen
worden. En ondervonden sijnde, dat die
voors(chreven) collecteurs met hunnen quitantien
wel sijn gecompareert, dog ondervonden is dat deselven quitantien gegeven en
geresolveert door (...) Hubert en
niet anders als op reecke(ninge) en sonder
dat een eenige quitantie is gegeven waer
bij blijckt, dat deen of dander specij
is voldaen, soo was aen die v(oorschreven) collecteurs
aengeseijt dat sij mosten besorgen quitantie
van elcke impositie separaet, op dat men
in staet conde wesen een ordentelijcke
reeckeninge te formeren, en alsoo die v(oorschreven)
collecteurs aen dit gestelte ordre, soo (verre)
die regenten en secretaris bekent tot nog
toe niet hebben voldaen, niettegenstaende
alle devoiren door de regenten en secretaris
dien aengaende sijn gedaen en aengewent.

blz. 189,

Soo is goet gevonden die gemelte collecteurs
te ordonneren gelijck geordonneert bij
desen dat sij binnen drie mael vierentwintigh uren sullen hebben te sorgen
behoorlijcken quitanties van welcken

impost separaet, om alsoo te coomen
voldoen aende remarqueren en appostille
vande ed(el) achtb(are) heeren der leen en tolcamer
op de voorige reeckeninge gestelt en in
geval van egeene prompte naecoming
soo protesteren de regenten en secretaris
niet alleen van alle aengewende iteratie
devoiren maer oock van alle costen schade
en intresten die sij desen aengaende sullen
lijden en genoodtsaeckt wesen te doen.
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Jan Verbernen
Peeter van de Voorst
Willem Roijmans
Tonij M uijen
F.P.von Cotzhausen secr(etaris)

blz. 190.

M ijn heeren schepenen der heerlijckheijt van
Asten iteratie (maeken) Huijbert vande Loo
en Pieter Langendonck gewesen collecteurs
vande ordinare coninx beede vande 17 september

1727 tot 17 september 1728 aengemaent
sijnde 't slodt hunder reeckeninge te comen
voldoen dogh vrugteloos soo worden deselve
collecteurs bij desen geordonneert 't slodt
hunder reekeninge aen hare (sincofficieren)
te voldoen, en dat binnen den tijt van
agt dagen op pene dat deselve naer
v(er)loop van die agt dagen alle dagen aenden
; en armen half en half
officier ; sullen v(er)beuren eenen peen van
eenen gulden sestien stuivers en welcken peen duren
sal den tijt van gelijcke agt dagen.

blz. 191

Op huijden den 11 octobris 1700 dertig
soo sullen drossard en schepenen van Asten
naar voorgaande publicatie en klocken-

slagh in gevolgen haar ed(el) mo(gende) resolutie
van den 30 octobris 1709 publieq ende (...)eke van bestellen het collecteeren van de
coninx beede ingegaen den sevende september
ende de gemeene middelen ingegaen den eersten (...)
ber 1700 dertig mitsgaders s'lants verpon(inge)
in te gaen den 1 januarij 1700 een en dertigh ende
op de volgende conditien ende voorwaerden
den aennemer sal gehouden zijn, voor de
verantwoording der voors(chreven) collecteurs te (la)ten gelooven en daer boven der genoegen
van de regenten te moeten stellen twee
suffisante borgen welcke onder (repara-)
tie van de beneficien ordinis, divionis et
excussionis sullen moeten gelooven ieder
principael deese conditie hier boven en beneden, te verhaelen aghter volgen voldoen
ende naercomen op verbant van haer
persoonen en goederen ider in solidum
den aennemer sal gehouden zijn , te besorgen
dat de respective comptoiren der gemelte
s'lants lasten volgens ordre vanden

blz. 192.

lande tijdlijck sijn voldaen en betaelt soodaenigh dat deese regenten deswegen geen

vande overcomende den aennemer en borge
in sulcken gevallen gehouden sullen te refunderen
en goet doen.
den aennemer sal gehouden weesen drij
maenden voor expiratie van het derde jaar
van elcke specie ofte wel binnen te twee
jaaren behalven het loopende jaar ter secretarije
te leeveren behoorlijcke quitantien van
de ontfangers dat de beede gemeene middelen
en verpondinge voldaen en betaelt zijn, opdat
daar uijt de respective reeckeningen connen
worden geformeert ten eijnde deselve tijdellijck vervaerdight sijnde ter leen en tolh
kamer kan worden over gebraght
op alle welcke conditien ten beurde werden
gebraght de voors(chreven) s'landts laasten ende
niemand gecomparreert die het ingeset heeft
soo is daar van gebooden 3 gulden p(er) cent
en op geklommen tot aght gulden sonder
dat imand deselve heeft willen aennemen
soo werd door de regenten geprotesteert van
aengewende devoiren.
P.d.Cort
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
F.P.von Cotzhauzen secr(etaris)

blz. 193.

Op huijden den 11 october 1700 dertigh (...)

de regenten naar dat niemant bij publique
stellingh de collecte van des coninx beede in gegaen
der seventiende september en de gemeene middelen
ingegaen den 1 october beijde deeses jaars 1700 dartigh
heeft willen aennemen soo werdt ingevolge
haar ed(el) mo(gende) resolutie van den 30 october 1700(...)
tot collecteurs van de beede voors(chreven) verkooren
en aengestelt de persoonen van Andries Antonis
Verreijt en Willem Reijders van Hooff
en tot collecteurs van de gemeene middelen (volgen-)
de persoonen van Francis Timmermans en
Nicolaes Philipsen en tot verpondings beurders Willem
Geven en M arcelis Jan Abrahams
sullende aen haer voor collect geldt (...)
gegeeven werden ses gulden van het hondert
des werden deselve geordonneert dat ider sijn
comptoir volgens ordre van den lande tijdtlijck
en prompt worde voldaen

blz. 194.

Wij M ichiel van de Cruijs, Jan van Helmont,
Peter van de Vorst en Tonij M uijen
schepenen der grondtheerlijckheijt Asten quartiere van peeland M eijerije van 's-Hertogenbosch
doen conde dat wij soo voor ons als mede in den (..)
en met kennisse van(den) ho(og) ed(el) welgeb(oren) heer baron Bertolff Belven, heer van Asten ten ernstige versoecke van Jan Wedemans regeerende borgem(eeste)r
van Neerweert, denselven hebben geconsenteert
gelijck wij doen bij desen om binnen de palen van
Asten op den Astesten Peel en grondt gaende van
Seven merren naar den Amstelbergh, met zijn schapen en beesten sal mogen weijen, sonder dat hij direct
off indirect eens anders schapen off beesten daar
mede sal mogen laeten gaen weijden welck consent aan hem Jan Wedemans werdt gegunt, soo
lange den heeren regenten van Asten dat believen
sal, ende verclaart derselven Jan Wedemans
voors(chreven) consent in alle sijnen versoeck soo voors(chreven)
in alle vrindtschap aen te nemen, geloovende sigh
hier nae te reguleeren sonder oppositie ter contraire oft langer gebruijck als voors(chreven) staet
alles op wederseijts verbant als nae regten, ten
oirconde ter presentie van Hendrick Hendrix aan
den Dijck ende Teijs Dircx als getuijgen eijgenhandigh onderteekent actum Asten den eersten
februarij 1700 een en dertigh.
M ichiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peeter van de Voorst
Tonij M uijen
Jan Wedemans
Hendrick Hendrix
M athijs Dircx

blz. 195.

M onsieur schepenen op heeden den agtiende
febru(ari) 1700 een en dertigh
Wij hebben ontfangen (U edele) missive met een
geleijde acte van den 12 febr(uari) 1731 bij Jan (Wede-)
mans voor U ed(ele) gepasseert, en dient tot (...)
sonder sijn seggen op eenigrleij wijsen te (..-)
en, dat wij niet connen dencken dat Jan Wedemans die onse ingesetenen en ons heeft versoght, om hem, 't geene wij gedaen hebben te
willen consenteeren de onbeschaemdtheijt (hebben)
om soodanige valche en vercierde decla(...)
te geven, wij bevonden, dat hij arglistigh en
ter quader trouwe ons, en niet wij hem (...)
tragten tagterhaelen, eijndelijck sonder ons
verder over sijn seggen te wijtten als (...)
het de pijne niet weert te zijn, daerop te
antwoorden, soo dient dat wij weten met
(wien) wij te doen hebben gehadt,en protesteeren tegen sijn doen met de gevolge van dien
houdende ons aen ons regt en van oudts (...-)
deerde deughdelijcke proffessie van den Peel
van de pael staende van seeven meeren tot
op den Amstelberg waer mede blijvende
M onieur
U edel genegen vrienden
den 19e febr. 1731 door de regenten van Asten
de vorster Gerit van Riet Ter ordre van(den) selven
aende not(aris) Stocken tot F.P.von Cotzhausen
Weert laeten afgeeven.

Vergaderinge van schepenen
saeterdaeg den tweeden junij
1700 een en dertigh
Alhier ter vergaderinge gelesen die missive

blz, 196.

van den weled(ele) gestrengen heer m(eeste)r Johan
Cornelis Santvoort geschreven uijt den naem
van(den) hoog ed(el) welgeb(oren) heere Philips Jacob
van Borssele van den hogen raed en rentm(eeste)r
generael der domeijnen van Brabant over de
stadt en M eijerije van s-Bosch te Lierop den 30 meij
gedagteeckent om op sondag den 3 junij te comen
tot Helmont om over de brug tussen Asten
en Lierop tegen die van Lierop gehoort te
de ed(ele) vergad(ering) hebben tot hen waernemen van
die comparitie versogt en gecommitteert
heer Pieter de Cort drost en M ichiel van de Cruijs
president met magt om des wegen te doen wat
ten meesten nut deser gemeente geoordeelt sal
worden met approbatie en ratificatie in forma
Ter ord(er) van(den) selve
F.P.von Cotzhausen secr(etaris)

blz. 197.
Persoonsnamen

blz.

Aalberts...............Hendrik...........101,
Aarts..................Hendrien Aart....112,
Aarts..................Jan.................110,163,
Aarts..................Lijneke vr. Jan...108,

Aarts..................Peter Jan..........101,
Aarts..................Willem............133,
Abrahams.............Huijbert..........111,
Abrahams.............M arcelis Jan.....193,
Alberts................Jan.................110,
Alberts................Peter...............103,
Alberts................Wilbert............106,170,
Allons.................Joris...............111,
Andries...............Frans..............154,
Andriessen...........Dierk..............108,127,143,169,179,
Andriessen...........M arcelis...........101,
Andriessen...........Peter...............102,109,
Antonis...............Goort..............106,
Antonis...............Joost...............103,
Antonis...............M arcelis...........102,
Antonis...............Peeter..............139,140,
Antonis...............Steven.............104,
Antonis...............Wouter............108,
Arts....................Art Jan ..........102,
Bakermans............Hendrik Jan......106,
Baptist................Anna vr. Jan......103,
Bartmans..............Laurens...........147,
Belven................Bertolff............194,
Benders...............Jan.................186,
Bergh..................Jelis van den.....111,133,
Berkers................Hendrik Willem.105,
Bernarts...............Jan Jan............110,
Bex....................Catelijn............155,
Beijnen................Agnes wed Jac...150,
Beijnen................wed.Agnes Jan..149,
Biemans...............Peter..............110,134,
Bitters.................Peter...............154,
Boetzelaar............F. van.............168,
Bollen.................Mattijs Hendrik..106,170,
Boom..................Hendrick v.den..151,
Borsele................Philip Jacob van.195,
Bosbremer............Jacob..............109,
Bosmans..............Jan.................106,143,169,179,
Bossarts...............heer................103,
Box....................Jan Antonij.......146,
blz. 198.
blz.
Broeck................wed.Jan van den.103,
Brunas................?....................134,
Bruijnen..............Johan..............148,
Bruijnen..............Joost Hendr.......148,
Buckinghs............Goort..............111,

Buckums..............Goort..............99,
Bure...................?gommer Jacobs.146,
Bussel.................Goort van.........107,164,174,
Bussel.................wed. Goort van..103,
Bussel.................Goort Frans van.108,
Bussel.................Jan Frans van....107,
Bussel.................Joost Ant. van...108,
Bussel.................Joost Jans. van...101,
Bussel.................Peter Frans van..107,
Canters................Francis Tijs......105,
Canters................Goort..............103,164,
Canters................wed.Jan Peter....104,
Canters................Mattijs............111,
Celis...................d'heer.............134,
Claassen..............Jan Wilbert.......123,
Claassen..............Tonij...............100,
Claassen..............Wilbert............102,
Coninx................Francis............103,
Coolen................Dandel Peter.....108,
Coolen................Jan Jan............143,155,162,169,172,
Coolen................wed. Teunis......102,
Coopmans............Joost Jan..........104,
Coopmans............Peter...............111,
Cornelis...............Frans..............105,110,
Cornelis...............Peter..............104,
Corstiaans............Tomas.............101,
Cort...................Pieter de..........99 t/m 198
Cotzhause............Floris Pieter von.176,186,187,189,192,195,196,
Creijl..................Ariaan van.......169,172,
Cruijs.................Francis van de...135,
Cruijs.................Jan van de........103,
Cruijs.................Mattijs van de....111,
Cruijs.................Michiel van de...99 t/m 198
Cuijpers...............Goort Tijs........110,
Daandels..............M arcelis..........108,115,
Dandels...............wed.Heijlke Jan.155,
Daniëls................Marcelis..........112 t/m 198
Deursen...............M arten van.......111,
Deijnen...............Jenneke vr.Hend.103,
blz. 199.
blz.
Dierx..................Jan.................103,104,
Dierx..................Marcelis..........106,179,
Dierx..................Maria vr.Mattijs.108,109,
Dierx..................Teunis.............101,
Dircx..................Teijs...............194,

Doensen..............Frans...............112,
Doensen..............Goort..............111,
Doensen..............Josina vr. Jan.....112,
Doll...................Jan.................109,
Draak.................secretaris J........99 t/m 198
Driessen..............Art.................107,
Driessen..............Dirck..............135,
Driessen..............Jan Jan............101,104,
Driessen..............M arten.............102,
Driessen..............Peter...............126,141,
Dijck..................Hendrik aan den.194,
Dijck..................Jan Jansse van...134,164,
Dijck..................Jan Tijsse van....134,
Dijck..................Marten van.......101,121,122,123,124.126,139,140,
Elsen..................Anselmus G.van.152,
Endepoell.............wed.Petrus v.d..153,
Engelen...............Antonis............150,
Engelen...............Jan ................149,
Engelen...............M arija Jan........150,
Ennetten..............Johan van.........151,
Everts.................Vreijns Jan.......160,
Eijnden...............Willem van den..124,
Franssen..............Jacob..............105,
Franssen..............Peter Antonis....121,
Franssen..............Tonij..............102,
Geldorp...............Hendrik van......110,
Geldrop...............Jan van............176,
Gerardts..............Jan.................107,
Gerits.................Hendrick..........147,
Gerits.................wed.M arij Hend.148,
Gerven................Dierck van.......105,
Geven.................M arten............101,
Geven.................Paulus.............100,
Geven.................Willem............171,193,
Gielis..................Hendrik M arten.103,
Gooris.................Hendrik...........103,
Goorts.................Frans..............108,
Goorts.................Goort Frans......102,
Goorts.................Jan Jansen........101,104,
Goorts.................Mechel vr.Jan...105,
Gijsberts..............Jan.................111,
blz. 200.
blz.
Haasen................Antoni Willem...176,
Haasen................Hendrik Willem.106,164,183,
Haasen................Jan Willem.......109,
Haasen................Tonij Willem.....134,
Haasen................Tijs Willem......107,

Haasen................Willem............120,
Heck..................Wouter van.......148,
Hee....................Antoni van.......149,155,
Hee....................Francios de.......153,
Heerd.................Jan den............106,
Heesterbeeck.........Reijnier M .......152,
Helmont..............Delis van..........127,
Helmont..............Hendrik van......117,
Helmont..............Jan van............99 t/m 198
Hendrix...............Aart...............105,
Hendrix...............Dielis..............106,
Hendrix...............Hendrik...........101,126,141,173,174,194,
Hendrix...............Jan.................105,
Hendrix...............Jasper.............104,
Hendrix...............Jelis................107,
Hendrix...............wed. Willem.....104,
Hendrix...............IJsbouts...........108,124,
Heughten.............Dierck van........107,143,169,
Heughten.............Jacob van.........109,
Heughten.............Jan Dierx van....102
Heughten.............Jelis van...........101,
Heughten.............wed.Lindert van.106,
Heughten.............Lindert Joost v...107,
Heughten.............M arcelis van.....143,169,
Heughten.............Tijs Dierx van...101,
Heughten.............Willem Jansen v.106,
Heurn.................Johan van.........160,165,
Hoebergen............Joost..............105,
Hoeck.................Jan van............181,
Hoefnagels...........Goort Jan.........99,110,186,
Hoefnagels...........Harske vr.Hend..110,
Hoefnagels...........Hend. Jan.........99,
Hoefnagels...........Hijlke vr. Peter..110,
Hoefnagels...........wed. Jan..........110,
Hoefnagels...........Jan Gijsbert.......163,
Hoefnagels...........Joost...............100,
Hoefnagels...........Lauwie............99,134,181,187,
Hoefnagels...........Paulus.............109,134,
Hoefnagels...........Peter Jan..........163,
Hoefnagels...........Tomas.............109,
Hoefnagels...........wed. Wouter.....111,
blz. 201.
blz.
Hooff..................Bendert van......106,
Hooff..................Jan van...........104,127,143,169,
Hooff..................Mattheus van....147,150,
Hooff..................Willem R.........193,

Houtert................Michiel van......152,153,
Hove..................N. ten.............168,
Hugten................Dirck M arcel v..127,
Huijberts..............wed. Frans.......112,133,
Huijberts..............wed. Hendrik.....109,
Huijberts..............Jenneke...........109,
Idelet..................Wolphart..........146,
Jacobs.................Marie vr.Peter...106,
Janss...................Dielis.............112,
Janssen................Hendrik...........105,
Janssen................Jan.................119,
Janssen................Laurens...........101,
Janssen................Lindert............107,
Janssen................Marcelis..........107,120,
Janssen................Marten............101,107,174,
Janssen................Peter..............106,
Janssen................Tijs................107,
Jelis...................Jan Teunis........105,
Jelis...................Paulus.............108,
Jentis..................Anthonis Herm..147,
Joosten................Dierck.............109,
Joosten................Elisabeth Jan.....104,
Joosten................Jan.................118,163,
Joosten................Joost...............106,
Joosten................wed.M arija Jan..148,
Joosten op't Sant....Jan.................106,
Josselijn...............predicant.........135,
Kanters................Hendrik...........100,
Kels...................Frans..............104,
Kels...................Willem Frans.....187,
Kerckels..............Bartel..............106,
Kerckhof..............wed. Aart........105,
Kerckhof..............Tonij..............133,
Keijsers...............Jan Frans.........104,
Keijsers...............Peter Aart........100,114,
Krijel..................Adriaan van......143,162,169,
Lamberts..............Cornelis...........134,143,169,
Lamberts.............Dierck.............100,
Lamberts.............Frans...............128,160,
Lammers.............Frans...............107,
Langendonck.........Peter..............134,190,
Languerack ?........van.................168,
blz. 202.
blz.
Laure..................Amant de.........151,152
Laure..................Andries de.......151,
Laurensen............Willem............177,178,
Lauvrijnse............Willem............102,

Lauwereijnssen......Willem............171,
Linde..................Johannes vander.133,143,178,
Linden................Francis van der..105,
Linden................Jan van der.......103,177,
Linders................Hendrik...........107,
Linders................Jacob..............107,
Lintermans...........Jan.................109,
Localmette...........rentmeester.......168,
Loo....................Huijbert van der.190,
Loo....................wed.Luijcas v.d.110,
Loomans..............Engel vr.Wil.....111,
Loomans..............Goort Peter......147,
Loomans..............Goortie Goort....104,
Loomans..............Heijlke vr.Wil...111,
Loomans..............Jan Goort.........111,117,127,173,
Loomans..............Jan Willem.......108,
Loomans..............M arten Teunis...105,
Loomans..............Willem............151,
Loverbosch...........Francis van de...110,122,140,141,
Loverbosch...........Jan Frans v. d...154,
Loverbosch...........wed. van de......104,
Lutsenburg...........Jacob van.........153,
Luijcas................Peter...............153,
Luijtelaar.............Jan Peters van....146,154,
Luijtelaar.............Peters van........146,153,
Lijssel.................Wilbert Peters v.105,
M aas..................Jacob...............150,
M aas..................Jan Adriaan.......149,
M anders..............Cornelis...........100,114,
M arcelis..............Goort..............105,
M arcelis..............M arten.............100,115,
M arcelis..............Tonij...............102,
M artens...............Hendrik Peter....134,
M artens...............Jacob..............106,120,173,
M artens...............Peter...............101,108,
M artens...............IJsbout............106,
M attijssen............Anneke............150,
M attijssen............Lammert..........105,
M etten................Hendrik Jan.......118,
M eulendijck..........Dierck.............102,
M eulendijck..........Nol................110,
M eussen..............Laurens............102,
blz. 203.
blz.
M ichiels..............Anneke Abr.Jan..151,
M ichiels..............Vester.............111,
M olendijck...........Arnoldus..........128,
M ortel.................Peter vande......106,

M uijen................Antoni Jan........177,179,180,182,189,
Nabuur................Jan Jansen........106,
Nagelmakers.........Rogier.............154,
Niclaassen............Goort..............148,
Otterdijck.............Jan van...........107,
Paulus.................Claas..............107,
Paulus.................vrouw Hendrik..100,115,
Paulus.................Jan.................105,
Paulus.................wed. Jan..........112,
Paulus.................Jenneke vr.Jan...111,
Paulus.................Martinus Jan.....112,
Pels....................procureur.........180,
Peters.................Aart Sijmon......101,
Peters.................Antonis............111,
Peters.................Gerit...............101,
Peters.................wed.Hendrik......110,
Peters.................Hendrik Willem..102,
Peters.................Jenneke vr.Andr.108,
Peters.................Marcelis...........123,
Peters.................Mattijs Jan........106,
Peters.................Peter...............108,176,
Peters.................Teunis.............100,
Peters.................wed.Teunis.......102,
Peters.................Tielen..............108,
Peters.................Tomas M arcelis..100,
Peters.................wed.Wilbert......104,
Philipse...............Antoni.............104,
Philipse...............Dierck.............105,
Philipse...............Gerit...............102,
Philipse...............Jan.................107,164,183,
Philipse...............Joost...............105,187,
Philipse...............Lijsbeth vr.Nic...109,
Philipse...............Marie vr.Tomas.109,
Philipse...............Nicolaes...........193,
Plenders..............Francis............109,
Poell...................Elken vr. Hend..103,
Polders................Jan Peter..........108,
Putten.................Rijnier vander....134,
Rest...................Jan van de........103,
Reijnders.............Jan.................111,
Reijnders.............Tijs.................107,
Reijnders.............Willem............107,
Reijsingen............M arten Aart van.155,
blz. 204.
blz.
Riet....................Gerit van.........133,195,
Riet....................Jan van............112,121,133,

Riet....................Pieter van........143,169,
Roefs..................Marie vr. Wil....103,
Roijaarts..............Jacob..............149,
Roijmans.............Jan.................105,
Roijmans.............Peter Jan..........103,
Roijmans.............Willem............180,182,189,
Rut....................Frans van.........104,
Rut....................Hendrik van......105,
Rijsingen.............Aart Adriaan v...146,
Sant....................Jan Joosten op't.106,
Santegoets............Jan Jansen........148,
Santvoort.............Johan Cornelis...195,
Sauvee................Jacobus............111,
Schenaarts............Johan..............147,
Schenaarts............Theodor Fr.......153.
Seeger.................wed. Jan de......109,
Slaats..................Grietie vr.H.P...108,
Slaats..................Jacomijn P.......163,
Slaats..................Jan Peter..........108,
Slaats..................Jenneke vr.Jan...109,
Slaats..................Peter..............103,163,
Slaats..................Tonij..............102,
Slaats..................wed. Willem.....102,
Slegers................Jan Jansen........108,
Smet...................Aart de...........111,
Smet...................Jan Tonis de.....110,
Smit...................Aart Willems de.99,
Smits..................Jan Jan............102,111,143,
Smits..................Jan Peter..........120,
Smits..................Marie vr. Jan P..112,
Smits..................Willem Art.......111,
Someren..............Dirck Jansse van.134,
Someren..............Peter van..........102,
Somers................Tijs................110,
Stevens................Antonis...........110,
Stevens................Jan.................107,
Stocken...............notaris.............195,
Straaten...............Peter Simon......147,
Stralen................Gossen Jansen....154,
Swanenbergh.........Gabriël............168,
Swinckels.............Arnoldus adv....103,116,134,
Thopoel...............wed.Hendrik.....134,
blz. 205.
blz.
Tielen.................Aart................106,
Tielen.................Art Hendrik......100,

Tielen.................Jan Antonis.......108,
Tielen.................wed. Lijs..........109,
Tielen.................Marij Aart........100,
Tielen.................Tielen.............110,
Timmermans.........Francis............110,193,
Timmermans.........Tijs................110,
Tomas.................wed. Jacob.......105,
Verberne..............Catrijn............99,
Verberne..............Jan.................112, t/m 198
Verberne..............Joost..............177,178,
Verberne..............Wilbert...........102,
Verboijen.............Hendrik...........100,
Verbraack............Dierick............154,
Vercuijlen............Peter Dirx........107,
Verdeijseldonck.....M arij...............99,
Verhagen.............Cornelis...........180,
Verhagen.............Heijlke............149,
Verhaseldonck.......Lambert W.......153,
Verhees...............Claas..............100,
Verheijde.............Heijlke............109,
Verheijen.............Jan.................101,
Verhindert............Teunis.............101,
Verhoijsen............Jan.................111,133,177,
Verlendonck.........wed. Jan...........101,
Verlensdonck........Peter...............103,
Vermeer..............juffrouw...........135,
Vermeulen............Bartholomeus....150,155,
Vermeulen............Johan..............148,155,
Vermeulen............M aria.............150,
Verrijt.................Andries...........111,193,
Verrijt.................Francis............104,
Vervoordeldonck....Bendert............106 t/m 198
Vervoordeldonck....Josep..............106,134,143,169,
Voermans.............Peter Antoni.....109,
Voermans.............Tonij..............112,127,133,143,169,
Vogels................wed.Jenneke Jac.148,
Vo(o)rst...............Peeter van de....99 t/m 198
Voort..................Marcelis van de.102,
Vreijnsen.............Jan.................100,
Vreijsen...............Jelis...............100,
Vrints.................Frans..............103,
Vrints.................Lijsbet vr. Jan....109,
Vrijnssen.............Dielis..............102,164,
Vrijnssen.............Joost...............105,
blz. 206.
blz.
Walravens............Jan.................104,

Wamell...............Alegonda van.....149,
Warenbergh..........Philip..............121,124,
Warsenberg..........Flips...............139,
Warsenbergh.........Hendrik Philip...110,
Wedemans............Jan.................194,195,
Weert.................Frans van.........109,
Weert.................Jacob van.........149,154,
Weert.................Joost van..........160,
Weert.................Niclaas van.......109,
Weert.................Willem van.......111,176,
Wentholt..............meester...........166,
Wilberts..............Antonis............104,
Wilberts..............Jan.................103,
Wilberts..............Joost Jan..........101,
Wilberts..............Peter Jan..........187,
Willems...............Antonis...........107,
Willems...............Hendrik Jan......108,
Willems...............M arie vr.Wil.....111,
Willems...............M attijs............110,119,
Willems...............Willem............108,133,
Wolfs..................Anna vr.Jan......110,
Wolfs..................Frans..............106,
Wolfs..................Hendrik Aart....108,
Wolfs..................Lammert.........109,
Wolfswinckel........Beatrix............152,
Wolfswinckel........Jan.................152,
Wouters...............Antonis...........121,
Wijnants..............Rogier.............152,
IJsbouts...............Joost...............103,

blz. 207
Beroepen c.q. functies

blz.

advocaat...................................103,112,116,180,
armmeesters...............................143,169,184,
borgemeesters............................117, t/m 196
brouwers..................................133,134,137,
collecteurs.................................121, t/m 193
dienstboden...............................130,
drossard...................................99, t/m 196
kerkmeesters..............................143,169,184,
koster......................................168,
momboirs (voogden)....................99,111,119,163,
notaris.....................................195,
ondervorster..............................182,
ontfanger..................................128,
particulieren..............................134,136,
peelmeesters..............................143,169,177,178,179,
predicant..................................184,
president...................................165,166,176,186,
procureur..................................180,
rentmeester................................168,196,
schepen....................................99, t/m 196
schoolmeester.............................168,
schutter....................................138,
secretaris..................................99, t/m 196
setters......................................118,120,163,171,187,
tappers.....................................133,134,138,
viermannen................................125,143,169,177,179,
voogd......................................143,
vorster.....................................138,141,182,

blz. 208.

Toponymen - plaats en stadsnamen blz.
Amstelbergh..............................194,195,
Asten......................................99, t/m 196
Brabant....................................196,
Dorp.......................................110,
Dijck den..................................194,
Eijnthoven.................................147,151,153,155,
Helmond..................................196,
's-Hertogenbosch.........................148,149,152,167,168,173,180,187,194,
Heusden...................................107,
Laarbroeck................................105,
Leende.....................................150,
Lierop......................................196,
M eijerije...................................166,194,196,
Nederlanden verenigde..................132,168,184,187,
Nederweert................................194,
Ommel.....................................133,
Peelland...................................166,167,194,
Sant op het................................106,
Seven meren..............................194,
Stegen......................................104,
Verenigde Nederlanden.................132,168,184,187,
Voordeldonk..............................105,
Weert......................................195,
Wolfsberg.................................108,

