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Compareerde voor officier en schepenen des dorps van Lierop Willem 
de With deurwaarder van de Ed(ele) Mo(gende) Rade van Brabant in Sgravenhage 
de welcke uijt crachte van seeckere mandement van arrest ende daegh-
sel van dato den 17en meert 16 achtentnegentich geimpetreert bij 
ofte van wegen Antonij de Couwe notaris ende procureuer wonende tot 
Eijndhoven van wegen de hooge overigheijt heeft in arrest genomen ende 
inde hooge overig(heij)ts  .handen gestelt soodanige paght pen(ningen) metten aen cleve                                           
van dien als Jenneken Ansem  Joosten weduwe wijlen Jan Hendrick Gerits 
in den v(erschreve) mandement v(er)melt van seeckere twee erven bestaende in 
huijsinge hoff en aengelach app -en depependentie van dien weij ende saij-
landen alhier in den voorn(oemde) dorpe van Lierop gestaen gelegen jaerl(ijk) ten tochte is pre
siterende ende dat onder de paghters ende huerlingen der voorn erven als na-
mentlijk Lambert Hendrick Vlemicx en Hendrick Claessen  van erve omme daer
aen te v(er)halen den inhoude van't voorn. mand(ement) mette costen van dien daer omme 

26_003 v

alrede gedaen ende nogh te doen. 
Actum den 28 meert 1698 ten overstaen van de ondeges(chreven)schepenen 

Hendrijck Vlemeijckx schepen 
Cornelis van Goch schepen 

26_003 r

Op huijden den twaelffden april 16 achtentnegentich hebben 
wij onderges(schreven) schepenen ter instantie van Jan vanden Boomen 
ons vervoecht aen desselffs huijsinge gestaen alhier aent Achterbroecke 
ende aldaer bevonden dat deselve  huijsinge groote reparatie is 
onderworpen soo van plaijen stocken leem riggels affhangen opscheuten
dacklatten wanden als andersissints soo dat den voorn.Jan 
van(den) Boomen genootsaeckt is om desselve huijsinge staende  
te houden die voorn. reparatie te doen actum ut supra des  
toirconde bij ons onderteeckent 

Hendrick Vlemeijckx schepen 
Cornelis van Goch schepen 
Gijsbert van Eijck schepen 

26_004 v

Schijdinge ende
dijlinge tusschen 
de erffgenamen van 
Aert van(de) Bercken
ende Jenneke Thoma(s)
Joost Martens , soo als volcht

Dat voor ons comen sijn Frans Joosten van(de) , Lijneken Joosten van(de)
Eende wed(uw)e Jan Dircx van Moorsel Jan Hooberge als man ende momboir 
van Luijtien Jooste van(de) Eende Joost Huijbers V(er)berne ende Hendrick Dirck
Horckmans als man ende momboir van Jenneken Huijbers Verberne alle tes-
tamentaire erffgenamen van Janneken Thomas Joost Martens alle welcke 
voorn. comparanten , ider in hare voorn. qualetijt metter minne hebben 
geschijden ende gedijlt alle de goederen achtergelaten bij de voorn. 
Jenneke met welcke schijdinge ende dijlinge te deel is gevallen Frans 
Joosten van(de) Eende het achterste part int eeusel groot ontrent twee lop(ense)
drie copsaet d'een sijde de Stemits weg
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ende soo voorts item het Lanckveltie aen(de) Stemit ende alnoch het lant den 
Halven acker neffens Jan Hoobergen . Item alnoch de Buijten beemden int ge-
heel groot ontrent een lop(ense) los ende vrij uijtgenomen dorpslasten  ende verpon-
dinge en jaerl(ijks) daar uijt te v(er)gelden aen(den) rentmeester den Heer van Liessel ten 
behoeve van't gemeene lant de helft van achthien vaten rogge inde sack 
Item alnoch de vierde part van twee gull(den) eene st(uijver) een oirt ende alnoch 
de vier part van(de) chijns van(de) gronde den Heere van Helmont dit loth sall moeten 
betalen aen . .  drie condividenten 26 gulden vijff st(uijver)s 
Item Lijneken van(de) Eeijnde wed(uwe) Jan Dircx van Moorssel is te deel ge-
vallen d'eenen Halven acker gelegen aent aent Achterbroeck op te deijlen met Jan Hoo-
bergen * Item het voorste part int Eeusel ende alnoch een groesvelt het Pen.-
nisbroeck genaemt groot ontrent twee lop(ense)seven roijen los ende vrij uijtgeno-
men dorps lasten en v(er)pondinge ende jaerl(ijks) daer uijt v(er)gelden aen(den) Armen tot 
Helmont 
de hellft van twaelff vat rogh inde sack ende alnoch de hellicht van vier-
*neffens haer eijgen lant
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thien st(uijver)s in gelt aen selven Armen Item alnoch aende Heere van Seuren de hellicht 
van ses gullden jaerl(ijks) ten behoeve van't gemeene lant , ende alnoch de vierde
part van twee gull(den) een st(uijver) een oirt aen de Armen alhier ende 
alnoch de * gront chijns aende Heere van Helmont 



Item Jan Hooberge in sijne voorn. qualitijt is te deel gevallen den Halve
acker neffens Jan van(den) Boome groot ontrent twee lop(ense) 35 en dartich roijen 
Item het Eeusel int Oude Ghoor groot (groot) ontrent 4 lop(ense) 10 roijen , Item het 
Heijtvelt groot ontrent twee lopende  thien roijen ende alnoch den Acker door 
den Stemit groot ontrent een lop(ense) thien roijen met alnoch den Deuren coop gelegen 
in de Groen beemden groot ontrent  een lop(ense) alle los ende vrij uijtgenomen 
dorps lasten ende v(er)pondinge en jaerl(ijks) daer uijt te v(er)gelden de hellicht van(de) 12
vaten rogge aen Armen tot Helmont in de sack met Lijneken van Moorssel te 
gelden alnoch de hellicht van 14 st(uijver)s in gelt aen(de) selven Armen met den selven te gelden 
* vierde part 

26_005 r

Item alnoch de hellicht van ses gullden jaerlijcx aende heere van Seuren ten behoeve van't
gemeene lant ende de vierde part vande chijns aende heere van Helmont met alnoch de 
vierde part van twee gull(den) eene st(uijver) een oirt jaerlijcx aende Armen van Lierop 
Item Joost Verberne ende Hendrick Horckmans sijn te deel gevallen de huij-
singe schuer schop ende backhuijs mettet opgaende eijcken als ander hout daer bij ende
in staende en het lant daer neffens mettet aengelach het lant met 
Frans Joosten te deijlen , item middelste part van het eeusel (*groot ontrent 2 lop(ense) 3 copsaet)
ende alnoch een veltie Hendrick Duijssenveltie genaemt 
los ende vrij uijtgenomen dorpslasten en v(er)pondinge en jaerl(ijcx) daer uijt te v(er)-
gelden de hellicht van 18 vaten rogh aende rentm(eester)s den heere van Liessel ten behoe-
ve van't gemeene lant inde sack, item de vierde part jaerl(ijcx) van twee gullden 

26_006 v

eene stuijver een oirt ende alnoch de vierde part van den gront chijns aen(de) 
Heere van Helmont dith loth sall moeten betalen aen(de) drie andere condivi-
denten twee hondert tweeentsestich gull(den ) thien st(uijver)s 
Ende de voorn. condividenten hebben d'een op des anders portie helmelinge v(er)te-
gen geloovende dese schijdinge ende deijlinge altijt voor goet vast stedich en van 
weerden te houden onder conditie noch tans dat alle achterstellige pachten 
ende alle renthen en chijnsen ingevall daer eenige mochten opstaen
daer men nu niet van en weet en hier voor niet geexpresseert malcanderen sullen 
helpen  dragen ende bij betalen en sall den voorsten den achtersten wegen voorders 
mette gerechticheden van alle wegen ende waterlaten mitsgaders hoolen graven 

en houtwallen alles onder v(er)bant van hare persoone en goederen present ende 

26_006 r

toecomende. Actum den negenden maij 16 achtennegentich coram 
schepenen dese onderteeckent

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Gooch
Henr. Valtheteri secret(ari)s

Wij schepenen deser parochie ende dingbancke van Lierop quartiere
van Peelant in de Meijerije van Shertogenbossche gelegen  
tuijgende ende doen condt mede certificerende mits desen opde 
eede in't aengevange onser ampten gepresteert dat wij  
ons ter instantie van Jan Huijbers gewesene pachter op de slants 
hoeve gelegen alhier op Stipdonck te weeten Cornelis van Goch 
ende Hendrick Vlemincx ons hebben vercocht aende 
huijsinge vande selve hoeve ende bevonden dat deselve seer
dack dicht waren uijtgenomen dat daer alleenich maals noodich
soude wesen om dicht te maken ontrent de twee vimmen 
stroij sijn ende gecompareert 
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voor Jan vanden Boomen president schepen ende Hendrick 
Vlemmincx voorn Wilbert Verberne ende Joost Marcelis 
Verberne oude pachters vande  voorn. Stipdoncksen hoeve die 
welcke voor ons hebben verclaert dat sij de voorn. hoeve 
op Pinxsteren hebben aangeveert gehadt ende soo bederven 
 hebben verlaten gelijck als oock
deselve bij Jan Huijbers is aengeveert ende oock wederom 
alsoo bij hem is verlaten , in tijcken der waerheijt soo
 hebben wij schepenen voorn. dese onse verclaringe onder-
teeckent op den achtienden maij 16 achtentnegentich

Cornelis van Gooch
Hendrick Vlemeijcx schepen
Jan vanden Boomen s(ecretari)s

26_007 r

Wij ondergeschreven schepenen deser parochie ende dingbancke van 
Lierop hebben in voldoeninge van haer Ed(ele) Mo(gende) resolutie in dato
den 16 julij 1684 gerichtelijk wesen affvragen aende brouwers ofte 
eenige verminderinge ofte vermeerderinge aen hare brouw-
ketels was gedaen die welcke verclaerden dat deselve nogh opde
eijgen groote ende forme nog waren soo als deselve door Du (Fain) als



gesubstitueerde eijck(meeste)r  van Arent van Eijberch sijn geeijckt ende 
ende heeft Mari van Bussel verclaert haren ketel mettet houtwerck groot
te wesen dartien tonnen ende daerop met meer te brouwen al vijff tonnen 
ende haer meer affgevraecht off sij  haer verclaerde voor coop off huijs-
brouwster die haer declareerde voor coopbrouwster Marten Verberne
verclaert sijnen ketel * groot te wesen16 tonnen ende niet meer daerop te  
connen brouwen als ses tonnen ende hem mede affgevraecht off sij haer
voor coop off huijsbrouwer  verclaerde die hem voor coopbrouwer heeft
gedeclareert aldus gedaen den vierentwintichsten september 16 acht-
entnegentich des toirconde bij ons ondertekent 

Jan vanden Boomen s(ecretari)s 
Cornelis van Gooch 

*mettet houtwerck 

26_008 v

Schijdinge ende deijlinge tusschen de kin-
deren ende erffgenaemen Jan Willems van Dijck 

Dat voor ons comen sijn Antonis van Dijck ende Jan van Dijck gebroederen 
. . Gijsbert van Eijck als man ende momboir van Willemke dochtere
Jan van Dijck *welcke voorn. comparanten metter minne hebben geschijden
ende gedeijlt alle de goederen bij den voorn haren vader achtergelaten ende 
op haer gedevolveert bij welcke schijdinge ende deijlinge te deel is ge-
vallen Antonis Janssen van Dijck huijs hoff ende aengelach gelegen alhier 
binnen Lierop de Crestart genaemt item den Hoeckacker , item 
de Middelsten acker , item den Halacker, item den Rijselbergh, item 
alnoch de Hooghte vande Rijselbergh, item de tweede Oude Ghoore bij de 
Schouw , item het eeusel onder Asten , item twee deele inde Weert ende 
alnoch den Molenbeemt los ende vrij uijtgenomen dorpslasten ende verpondinge  
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ende jaerlijks daer uijt te vergelden aende Heere van Deurne ten behoeve vant
gemeene lant drie gull(den) ses st(uijver)s. Item twee shellinge chijns aende Do-
mijnen van Brabant , item ses duijte chijns int boeck van Helmont ende 
alnoch twelff st(uijver)s chijns aende Heere van Asten voorders los ende vrij
Item Jan Jansse van Dijck ist te deel gevallen huijs hooff ende aengelach 
gelegen alhier op Herssel , item een stuck lants het Raetstuck genaemt ,
item het Heijtvelt , item het Eeusel , item de derde part inde 
Weert , item den Elgrom ende alnoch sestenhalff schaer op het 
Broeck van Mierlo met alnoch vier ten halff beleende op het selffde
Broeck los ende vrij uijtgenomen dorpslasten ende verpondinge ende 
jaarlijks daer uijt te vergelden aande  rentm(eeste)rs mijn heer van Hu(rc)
ten behoeve vant gemeene lant vijff  st(uijver)s geestel(ijk) chijns ende alnoch 
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twee st(uijver)s drie duijte gewin chijns aende Domijne van Brabant 
voorders los ende vrij 
Item Gijsbert van Dijck is te deel gevalle den acker int 
Wevelfdael , item den acker opde Strepe , item het silleke item 
eene renthe van eene sester cooren jaarlijks tot laste van Frensens Joost
Driesse , item het Rietbeemtie dit voorn. loth sal ontfangen van 
sijne twee mede condivident en ider twee hondert en ses gull(den) anders 
los ende vrij. 
Ende de voorn. condividenten hebben d'een op des anders helmelinge 
vertegen gelovende dese schijdinge ende deijlinge altijt voor goet vast 
stedich en van weerden te houden ende ingevall datter eenige renthen ofte
cij(n)ssen op stonden  (*daer inne niet van weet ) ende hier voor niet 
sijn uijtgedruckt (*sullen) deselve chijnssen ofte pachten ider in sijn deel 
moeten gelde ende betalen sonder
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dat eenige v(er)goedinge dien aengaende sall gedaen worden is noch geconditi-
oneert dat ingevall Antonis van Dijck wederom quam te tro(u)we
dat als dan sijn kint de vierde part uijt haren vader sall mogen affdeijlen
mits dat haren voorn vader sal behouden sijn leven gedurende de tochte 
gelovende partijen condividenten dese hare schijdinge ende deijlinge 
ingevolge voorn altijt voor goet vast stedich van weerden te houden onder 
v(er)bant van ider hare persoone ende goederen present ende toecomende .
Actum den sevenentwintichsten september 16 achtennegentich
coram schepenen dese onderteeckent 

Jan vanden Boomen s(ecretari)s 
Henderick van Eick schepen 

26_010 v

Dat voor ons comen sijn Antonis Jansse van Bree ende Claes Ja(n)sse van 
Bree gebroederen die welcke haer hebben gestelt als borgen ider een als 
principael voor Roeloff Wilbers als man ende momboir van Jenneke Claesse
van Bree ingevall deselve ofte hare kinderen alrede bij den anderen v(er)weckt
ende noch in toecomende soude mogen v(er)weckt worde ende tot armoede 



quame te geraecke ende uijt dien hooffde genootsaeckt souden wesen den 
Arme alhier van Lierop te laste te vallen , soo hebben wij gelooft gel(ijk) wij
gelooven mits desen ider een als principael voorn. den Armen ingevolge 
de placaten vande lande (*te weten hondert vijfftich gull(den) )altijt te
indemneren cost ende schadeloos te houden door onder verbindende 
ider hare persoone ende goederen present en toecomende . Actum
den hondert twintich september 16 hondert achtendtwentich coram sche-
penen dese onderteeckent 

Hendrick Vlemeijcx schepenen 
Marten Joosten Verberne schepenen

26_010 r

Staet ende inventaris van alle.meubelen 
bevonden ende opgericht ten huijsse van Mari Dircx
van Bussel weduwe wijlen Thomas vande Eijnde soo ende 
gel(ijk) als volcht

Eerstel(ijk) bevonden vier bedde. Item twee hooft peluwen met een paar gardijnen 
Item vijfftich paer slaeplakens .Item drie (....) ende een wullen 
Item twee heel koetsen ende 2 halff. thien van Thomas van(de) Eende hemden
de cleren ende de rest aende Armen gegeven , item twee kisten 
Item een schapp, item twee tafels 
item eenen trogh, item een stande met de melcktob eene
gadertob een botertijl metten lepel
item de gootbanck, item twee halen . . 
item een veureijseren 
item een paptangh, item een struijffpan 
Item een moesbort met het  scherftmes
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Item een veurpanne , item eenen koijketel met vier hantketels
item een seij.met ses roomtijlen , item seve teene schootele
item drie commen met waterpot, item een soutvat
Item eenen cooperen lepel met 2 coopere lepels
item ses houtere schotelen , item seve houtere lepels  en vijff tinnen 
item een coperen item eenen wiel met 2 spaecken
item de spillkorff met 6 ofte7 spille ende met 4 haspels
item eenen punder , item 5 sacken , item 6 stoele
item eenen l(a)mpstock, item twee tafellakens 
item 2 hant dwele, item een lamp met den olipot
item 6 coebacken, item eenen pertsback. .  
item eenen wagen 2 paer strengen 3 paer hochten
3 hamen 3 sadels ende 3 lichte
item twee slaghcarre met een  hoogh carre
item twee ploegen met 2 hantclippers
item twee viercante eegden 
item twee riecken 2 schuppen met eenen breeckrieck
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item een schoep, item drie gras sijsens
item twee wannen ende drie vlegels
item eenen hoijrieck met eenen corengaffel
item twee sighten met 2 haecken
item een hoijseijs
item een paer cussen twee paer oo(r)felwijne
item eenen cooperen luchter
item een reep
item een hargetouw 
Verclaert de voorn. wed(uw)e desen inventaris altijt bij eede  te sullen 
verstercken . Aldus gedaen ende inventariseert op den 2 meert 1698
coram schepenen dese onderteeckent 

Hendrick van Eick schepen 
Cornelis van Gooch 
Henr. Valtheri secretaris 
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Dat voor ons comen is Jan Thomas Fransse de welcke hem heeft ge-
stelt als borge principael voor Thomas Willems V(er)seums als man ende 
momboir Eerken Willems ingevall de selve ofte hare kinderen die mochten 
v(er)weckt worden tot armoede quamen te geraecken ende uijt dien hoofde 
genootsaeckt soude wesen den 
Armen alhier van Lierop te laste te vallen soo heb ick gelooft ge(liijk) ick
geloove mits desen als principale voorn den Arme ingevolge de placaten vanden 
lande te weten hondert en vijfftich gull(den) altijt te indemneeren cost ende 
schadeloos te houden , daeronder verbinden sijnen persoon ende alle sijne 
goederen present ende toecomende , Actum den sevenden meert16 negenentne-
gentich coram schepenen dese onderteeckent . 

Dit + merck stelt Jan vanden Boomen secretaris
Jan Thomas Fransen Hendrick van Eick schepen 



verclaerde niet te connen 
schrijven 

26_012 r

Dat voor ons comen is Jan Jansse van Brussel die welcke hem heeft gestelt
als borge principael voor Frans Jansse van Moorssel als man ende momboir van Jen-
neke Janssen Hoogers ingevall deselve ofte hare kinderen die mochten v(er)weckt worden 
tot armoede quame te geraecken en uijt dien hooffde genootsaeckt souden wesen den Armen 
alhier van Lierop te laste te vallen soo heb ick gelooft gel(ijk) ick gelooft mits desen als

principael voorn den Armen inge(ge)volgde placaten vanden lande te weten 
hondert ende vijfftich gullden , altijt te indemneren cost en schadeloos te houden daer onder
v(er)bindende sijne persoon ende alle sijne goederen present ende toecomende , Actum 
den 30en meert 1699 coram schepenen dese onderteeckent 

Jan Janssen van Brussel 
Hendrick van Eick schepen 
Jan vanden Boomen 
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Wij Jan vanden Boome Cornelis van Goch ende Hendrick van Eijck schepenen deses dorp 
ende dingbancke van Lierop quartiere van Peelant , Meijerije van Shertogenbosshe
gelegen tuijgen ende v(er)claren certificerende mit desen onder onser gemijnen 
schependoms .zegel waerachtig ende aen ons nogh seer wel kennelijk te sijn dat tusschen
Marcelis slants inwoonder van Asten ter eenre ende Jenneke weduwe Jan Anthonis van Dijck 
ter andere sijde proces was ontstaan over de goederen ende effecten door doot vande voor-
noemden Jan Antonis van Dijck naergelaten waer over wij schepenen voorn soo veel in ons 
was hebben getraght partijen te v(er)eenigen tot een minnel(ijke) schijdinge en deijlinge gel(ijk)
eijndel(ijk) geschiet is dogh is oock waeraghtigh dat eenige dage bevorens dese schijdinge 
ende deijlinge Jenneke weduwe Jan Antonis vanDijck de geheele erffenisse soo ende gel(ijk)
sij die met Jan Antonis van Dijck hare gewesene man sal(ige)r indivis beseten hadde pre-
senteerde over te geven ende te v(er)coopen aen voor. Marcelis Slaets onder seeckere
conditien ende limitatien welcke wij schepenen in memorie souden houden dogh
als wanneer partijen daer inne wedersijts bijeen gecomen sijn soo hebben nogh d'een noch 
d'ander malcanderen connen verstaen ende gesustineert anders gesproocken was als 
eenige van ons onthouden hadden  waer door wij schepenen oock twijfelende ende  
partijen voorn.tot aengaen van desen coop niet connende gebrengen ofte bewe-

gen hebben deselve partijen tot eene minnel(ijke) schijdinge ende deijlinge geindu-
ceert soo ende gel(ijk) daer op oock gevolght is soo dat wij moeten zeggen 
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dat nooijt eenige vaste coop deser geheele erffenisse tusschen voorn par-
tijen geweest immers dat onse kennisse gedraeght ofte wij pre-
sent sijn geweest in ware oirconde hebben wij dese geteeckent Actum den sesten aprill 16 
negentnegentich

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Goch 
Hendrick van Eick 
Henderijcx Vlemijcx 
Martien Verberne 

Compareerde voor heeren schepenen in Lierop den secretaris Hendrick 
Valtheri ende heeft gelicht de p(ersonen) door Hendrick Janssen van Geldrop geconsigneert
ende onder den voorn(oemde)n van Geldrop door den secretaris voorn. als volmachtigde
van Hr. Adam Bierbach gearresteert onder expresse protestatie nochtans van 
in sijn geheel te willen blijven van bij tijt en wijlen de consignatie personen geresen ende
noch te rijsen costen opden voorn van Geldrop als maligneusen debiteure
te connen verhalen ende verclaert hij heere comparant sich tot borghe 
voor alle aenmaninghe ingevalle te stellen , actum . . . . . . . . . . (rest ontbreekt)
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wij schepenen deses dorps van Lierop dese ondertekent maecken helmel(inge)
ende certificerende bij ende mits desen dat voor ons persoonel(ijk) is verschene
ende gecompareert Willem soone Jacob van Asten woonende tot Leende ende 
heeft opentlijck bekent ende beleden dat  Adam Bierbach inwoon(ende)
borgher der Stadt Ceulen met de p(enninge)n bij gearresteeert ende 
toebehoorende Hendrick Peters alias (. . nall) inwoonder tot Asten getrouwt met Willemken van 
Asten aen hem heeft voldaen seeckere obligatie van hondert gull(den) met 
vijff gulden intrest ten behoeve van de voorn Jacob van Asten gecreeert bij des voorn
Hendrick Peters huijsvrouwe met naeme Willemken ende Hendrick 
Peters van Asten mitsgaders Antonis Janssen vanden Bercken ende 
hebbende daer voor d'een den anderen als schuldenaer principael verbonden 
soo als in schepenen letteren van Lierop de dato den achtentwintichsten 
februarij 16 vierentachtich breeder staet begrepen , mits.gevend
actionen (ces. ) scheldende dienthalven den voorn.comparant
daer van quijt los ende vrij de voorn. gearresteerde penningen ende alle andere 
hier van met recht quijtantie behoevende medegevende ad opus ins 
habentium aen voorn Bierbach als aen alle andere geinteresseerde credi-
teuren actionen (cessano).vande voorn. brieven ofte obligatie om derselve
guarand tegens de medegelders
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ingevalle aen sijnen off hennen eijsch tecort schiet te vervoegen 
als te rade ende heeft helmelinge daerop vertegen inne indt..  gewoonelijk
op verbant als naer rechten protesteerende wel expresselijk den voorn.
comparant om sijne geresene costen na rechten te pretenderen soo sall
geraden vinden te behooren actum den eenentwintichsten julij 16 hondert 
negentwintichdes toirconde dese bij den voorn comparant neffens 
schepenen ondertekent 

Willem van Asten 
Jan vanden Boomen secretaris 
Cornelis van Gooch 
Henr. Valtheri secretaris

26_015 v

Wij ondergeschreven schepenendeser parochie ende dingbancke van Lierop hebben in
voldoeninge van haer Ed(ele) Mo(gende) resolutie in dato den 16 junij 1684 gerichtel(ijk )
wesen affvragen aende brouwers off eenige verminderinge ofte vermeer-
deringe aen haere brouwketels was gedaen diewelcke verclaerden dat
deselve noch op de eijgen grootte ende forme waeren soo als deselve door 
.(Dusuim) als gesubstiueerde eijckm(eester) van Arent Eijberch sijn geeijckt
ende heeft Mari van Bussel verclaert haren ketel mettet houtwerck
groot te wesen dartien tonnen  ende daerop niet meer te brouwen als vijff tonnen 
ende jaer meer affgevraeght off sij jaer verclaerde voor coop off huijsbrouwster 
die haer heeft gedeclareert niet te brouwen Marten Verberne verclaert 
sijnen ketel mettet houtwerck groot te wesen sestien tonnen ende 
niet meer daerop connen brouwen als ses tonnen ende hem mede affge-
vraecht off sij hem voor coop ofte huijsbrouwer verclaerde die hem voor 
coopbrouwer heeft gedeclareert aldus gedaen den sesentwintigsten september
16 hondert negenennegentich des toirconde  bij ons onderteeckent 

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Gooch 

26_015 r

Dat voor ons comen is Huijbert vanden Boomen die welcke heeft
verhuert ende in pachtinge overgegeven aen Peter Jacobs van 
Helmont seeckere sijne erve gelegen opde Vaerse Hoeve
de huijsinge ende hoff aente veerden te Paesschen toecomende 
de groese te halft meert  ende 't lant toixt aende stoppelen 
mette lasten vande borgemeesters die St Jan toecomende 
1700 aengestelt sullen worden ende dat voor den tijt van een jaer aen-
vanck nemende als voorn voor welcke huijringe den huerder gelooft heeft
te betalen vijfftich gulden waervan d'een hellicht sall moeten betaalt 
worden op Ste. Marten ende d'ander hellicht Lichtmis daeraen vol-
gende daer onder verbindende sijne schaere beesten ende peerden 
etc sonder daer tegens in oppositie te mogen comen voor ende alle. 
de voorn. pachtpen(nningen) sullen sijn voldaen ende betaelt daer onder verbindende 
verder sijnen persoon ende alle sijne goederen present ende toecomende 
Actum den achtentwintichtigsten december 16 hondert negentnegentich
coram schepen dese ondertekent

Marten Verberne schepenen
Henderijck Vlemeijckx

26_016 v

Wij schepenen deser parochie ende dingbancke van Lierop 
dese onderteckent tuijgen ende doen condt eenen igel(ijk) mede certi-
ficerende mits desen voorde oprechte waerheijt dat Joost Michels
Verberne vorders deses alhier binnen desen dorpe van eerl(ijke)
ouders is gebooren ende gedurende den tijt hij heeft gewoont sich
selven altijt eerlijck heeft gecompareert ende gedraegen * soo 
dat wij op hem niet en weeten te seggen dat alle eer ende deucht
versoecken aen allen ende eenen igelijken dat hij den voorn Joost 
Mighiels Verberne daer voor willen (erkenne) ende want het 
goddel(ijk) ende redelijck is der waerheijt getuijgenisse te geven 
principal(ijk) daertoe versocht sijnde soo hebben wij hem dese erfe brieven 
van certificatien niet willen noch te connen weijgeren in teijcker der
waerheijt soo hebben wij schepenen onsen gemijnen schependoms zegele
op het dubbelt deses daer aen gehangen den eenentwintichsten
februarij seventien hondert des toirconde bij ons ondertekert
*gelijcken eerlijck jonghman betaemt

Jan vanden Boomen 
Marten Verberne secretaris 

26_016 r

Inventaris vanden huijsraet 
ende meubelen goederen 
van Mari vanden Boomen weduwe
Gijsbert Hoofnagels 



soo als volcht
Eerstel(ijk) twee koetsen ofte bedtsteden 
item bedden elff kussens 
drie wulle dekens ende 
eenen bonten veeren deckpeulie
twee hooft peuluwen
item acht paer
slaeplakens soo goede als quade
item ses paer oirfluwijnen 
item twee kisten ende een kast 
item dartien tinne schotelen 
drie tinne tafelborden
ses tinne komkens 
item twaelff tinne lepels
item drie silvere lepels 
twee tinne sautvaten 
item twee tieken tot 
oirkussens sonder eenen ende 
een nieuw hooft peulingh
sonder veeren 
item een tob stand ende gaijertob 

26_017 v

twee kopere koeketels 
eenen grooten ende eenen cleijnen 
drie kopere ketels ende 
alnoch een cleijn coopere hantketelken 
item twee ijsere pot
item eenen metalen pot
item eenen cooperen deurslach
item twee coopere panne kens 
item een coopere vuerpan 
eenen tinnen waterpot
een ijsere hael 
item ses servetten 
item ses tafellakens 
item een ijsere lamp 
item een hanghijser
item ses stoelen 
item een taeffel 
item een ploech
item een hoochkaer
item eenen hoijback
Aldus geinventariseert ten
coram ons onderges. schepenen
ter presentie van Francis Coonick
opden seventwintichsten febr(ar)ij
seventien hondert des toirconde 
bij ons schepenen ondertekent 

Jan vanden Boomen secretaris 
Marten Verberne schepen 

26_017 r

Dat voor ons comen sijn Goort Jan Deenen ende Jan Janssen Maes
inwoonders tot Someren quartiere van Peelant    

Wij schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop quartiere van 
Peelant inde Meijerije van Shertogenbossche gelegen tuigen 
ende doen condt eenen igelijcken mede centificerende mit desen 
dat voor ons gecompareert Goort Jan Deenen ende Jan 
Janssen Maes inwoonderen tot Someren beijde gelooftwerdich
om getuijgenisse der waerheijt te geven die welcke ter instantie
ende requisitie vanden Eerw. Heer Heessels religieus der 
Abdije van Postel onder presentatie van eeden des noot ende daer toe
versocht sijnde altijt te sullen presteren waer ende waerachtich
te wesen soo dat sij attestanten opden eenentwintichsten meert deses
jaers seventhienhondert sijn geweest tot Someren in het kerckenhuijs 
alwaer de heer Verschueren sijnen dienst was doende hen heere 
Verschuere hebben vanden autaer hooren affroepen dat sijn . . . 
vanden reijs was gecomen dat sijn gelt hadde vereijst ende om gelt 
soude laten omgaen om sijne restanten in te vorderen , seggende verder  

26_018 v

voorden auteur met dese ofte diergelijke woorden d'een ofte d'ander seggen 
de wette keeren sullen connen ende ick blijff u daer goet voor dat
wij met geen wette meer gequelt sullen wesen , seggende verder mij 
is gepresenteert drie mael soo veel als dese weert is maer ick heb u niet willen verlaten *eijndigende
sij attestanten hier mede dese haere verclaeringe ende hebben naer
voorgaende prelecture daer gepersisteert ende neffens schepenen
ondertekent den eersten april seventien hondert



* welcke spreeckwoorden inde volle kerck ofte kerckhuijs ter presentie 
van honderden menchen is geschiet 

Dit merck + stelde Jan Janssen Maes 
Dit merck O stelde Goort Jan Deenen attestanten 
Hendrick Vlemeijckx schepen
Marten Verberne schepen  

26_018 r

Wij ondergeschreven schepenen tuijgen ende verclaeren dat voor ons gecompa-
reert is Jenneken Janssen van Leensel ende Jan Janssen van Leensel haeren 
mondigen soone diewelcke met consent van hem ende sijne voorn.
moeder hebben verpacht ende in hueringe overgegeven aen ende ten 
behoeve van Jan Aerts van Asten  huijs hoff schuer aengelach mits-
gaders waij ende saijlanden ende  voorders alle 't gene de verhuerdersse
is competerende niet uijtgescijden de huijsinge aente veerden op Paasschen ende de
groes te halff meert gepasseert ende 't lant toixt bloot aende 
stoppelen aen te veerden mette laste vande borgemeesteren die tegen-
woordich aengestellt sijn voor welcke hueringe den huerder gelooft 
heeft alle jaer te betaelen t sestich gulden ende sijne voorn
schoonmoeder te sullen moeten onderhouden naer behooren sonder
affcortinge van de voorn. hueringe sall dueren eenen tijt ende termijn van vier
jaren nochtans met twee jaren op te seggen wie van beijden gelie-
ve sall welcke opsegginge sall moeten geschieden op Kersmis alles super se et sua
Actum den 16 junij 1700 des toirconde bij ons schepenen ondertekent

Hendrick van Eick schepen 
Gijsbert van Eijck schepen

26_019 v

Naer voorgaenden dagemente door den vorster alhier geschiet 
soo sijn voor ons onderge(schreve) schepenen gecompareert Hendrick Goorts 
van Dijck ende Willem Janssen vanden Eijnde die welcke 
aen handen vanden president Jan vanden Boomen in absentie vanden 
heer officier haren behoorlijcken eed te hebben gepresenteert ende 
affgeleijt als momboirs vande onmundige kinderen wijlen Willem
Goorts van Dijck verweckt bij Elisabeth Dircx van Bussel 
onder soodanige restrictie van haer momboirschap eerlijck ende 
trouwelijk te bedienen gelijck eerlijcke momboirs schuldigh ende 
gehouden sijn te doen alles nochtans onder behoorlijcke
reeck(ening)e bewijs et reliqua, Actum den thienden augusti seventien
hondert des toierconde bij ons schepenen ondertekent 

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Gooch

26_019 r

Naer voorgaenden dagemente door den vorster alhier geschiet soo sijn voor 
ons onderges(chreve) schepenen gecompareert Jan Frans Claessen ende Jan Peters 
die welcke aen handen vanden president Jan vanden Boome in absentie vande heer
officier haren behoorelijke eedt hebben gepresenteert ende affgeleijt als momboirs 
van de onmundige kinderen wijlen Jan Marcelis Maes verweckt aen Lijsken 
Joost Aerts sijne wettige huijsvrouweonder soodanige restrictie van haer
momboirschap.eerl(ijk) ende trouwelijcke te bedienen gelijcke eerlijcke
momboirs schuldigh ende gehouden sijn te doen alles nochtans onder behoorlijke
reecke(ning)e bewijs et reliqua , actum den vierentwintichsten augusti
seventien hondert des toirconde bij ons schepenen ondertekent 

Jan vanden Boomen 
Hendrick van Eick schepen

26_020 v

Wij onderges(chreven)n schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop hebben in 
voldoeninge van haer Edele Mogende resolutie in dato den 16 junij 1687 gerichtelijck wesen 
affvraegen aen Marten Verberne als brouwer ofte hij eenige vermin-
deringe ofte vermeerderinge aen sijnen brouketel was gedaen die welcke 
verclaerde dat denselven noch opde eijge grootte ende forme was soo als 
denselven door (Dusuin) als gesubstitueerde eijckm(eeste)r van Arent van Eijberch
was geeijckt ende heeft mede verclaert sijnen ketel mettet houtwerck
groot te wesen sestien tonnen ende niet meer daerop te connen brouwen als 
ses tonnen ende hem oock affgevraecht off hij sich verclaerde voor coop
ofte huijsbrouwer die hem voor coop ofte huijsbrouwer die selven 
voor coopbrouwers heeft gedeclareert , actum den drientwintichsten 
september 1700 des toirconde bij ons ondertekent . 

Jan vanden Boomen secretaris 
Cornelis van Gooch 

26_020 r

Dat voor ons comen sijn Hendrick Goort van Dijck ende 
.Helmus Thomas van Breij vorster alhier die welcke haren 



behoorelijken eedt hebben gepresteert ende affgeleijt aen handen van 
Jan vanden Boome in absentie vanden heer officier als momboirs 
vande onmundige kinderen wijlen Helmus Janssen van Breij  ver-
weckt bij Willemken Goorts van Dijck sijne wettige huijsvrouwe 
onder soodanige restrictie van haer momboir schap eerl(ijk) ende trouwelijck
te sullen bedienen gelijck eerlijk ende trouwelijken momboirs schuldich
ende gehouden sijn te doen alles nochtans onder behoorlijken reeck(ening)e
bewijs et reliqua , actum den tweeden december seventien
hondert des toirconde bij ons schepenen ondertekent 

Jan vanden Boomen 
Hendrick van Eick schepen 

26_021 v

Dat voor ons comen is Lijsken weduwe Joost Marcellis Verberne 
die welcke heeft verhuert ende in pachtinge overgegeven aen ende 
ten behoeve van Goort Aert Duijssen haere erve gelegen tot
Herssel soo ende gelijck Jan Neervens t selve in gebruijck heeft 
gehadt ende dat voor de somme van sevenentwintich gulden 
ende negenendartich vaten roggen jaerlijk ende twee vimmen dackstroij
opde huijsinge te leggen tot sijnen laste den huerder sall de huisinge 
moeten onderhouden in goederen reparatie soo van wan dack etc. waer
toe de verhuerdersse het houtdack daer toe noodich sall moeten leveren 
aen te veerden de huijsinge te Paasschen toecomende de
groese te halft meert ende 't lant toixt bloot aende stoppelen mette
laste van(de) borgemeestersdie St Jan toecomende aengestellt sullen worden 
welcke hueringe sall dueren voor eenen tijt ende termijn van acht
jaeren nochtans met vier jaeren op te seggen wie van beijden gelieven
sall voor Kersmis , de pachter sall gehouden wesen precies het
voorligt te betaelen op S(in)te Marten ende het (cooren) op 
Lichtmis ende ingevall den huerder in gebreke quame te blijven soo
soo sall de verhuerdersse vrij staen omme haeft ende schaer daer voor de
voorn pachtp(enninge)n te mogen aenslaen tot welcken eijnde ende tot verseeckeringe
van dien den huerder sijn schaer ende haeft heeft verbonden gelijck hij

26_021 r

doet mits desen omme deselve vreedel(ijk) in cas van wanbetalinge *
aende verhuerdersse te laten volgen daer onder verbindende sijne persoon
ende alle sijne goederen present ende toecomende , actum den sestienden 
januarij seventien hondert ende een des toirconde bij ons schepenen 
ondertekent 
* ende indien den huerder quame aff te trecken hij niet meer mist sall
affladen als thien a twelft karren mist 

Jan vanden Boomen secretaris 
Hendrick van Eijck schepen 
Gijsbert van Eijck schepen 

26_022 v

Inventaris der meubele goederen Jenneken Vriens 
van Weerden weduwe wijlen Joost Hendrick Hermans 
soo als volcht

Eerstelijk een hooch ende een eertkar
item een ploech ende een eegde 
een peerts sadel met een gareel 
een helster
eenen laijrieck 
eenen breeckrieck ende eenen hoijriek
item een corengaffel
item een schoep
item twee heel ende 
twee selve koijbacken
item eenen asback 
item twee vlegels 
vijff koijtuijers
item twee kisten 
item een kas
item een schaep 
eenen troch
een taeffel 
item een stand 
een mulcktob
eenen voijertob
een moesvleutje 

26_022 r

een gootbanck
item eenen gaijertob
seven stoelen 
item vijff tinne schotelen



door malcanderen ontrent 
swaer drie pont
item twee bedden met
eenen hooft peuluwe twee
kussens ende twee dekens 
item vijfttien slaeplakens 
een paer gardijnen 
drie hooftfluwijnen 
item thien tafellakens 
item twelft hembden 
een ijsere struijftpan
een hangijser
een hael 
een tangh vuerijseren lanchael
noch twee kopere ketels
eene houteren eemers
seven boecken 
eenen ijseren moespot
drie tinne lepels 
koperen deurslach met een kopere schuijmspaen 
een strijckijser
een kopere lamp
een kruijwagen 

26_023 v

een houte wiegh
een wichterback
een moesmes
een seijse
een sicht met eenen haeck
den spilkorff en spillen 
ìtem eenen boterkorst
ende eenen saij korst
item twee manden 
item een ijseren vuerpot
lampstock
item de koets 
item acht hantdoecken

Aldus geinventariseert op den sesten
februarij seventien hondert ende een
ten overstaen vande ondergeschreve schepenen
ende heeft de voorn we(duw)e verclaert 
niet meer te weeten ende indien sij in 
toecomende noch ietwes mochte vinden 
ofte in hare gedachten connen heeft ge-
looft 't selve te sullen oprichten ende 
bekent macken , actum ut supra des 
toircondet

Jan vanden Boomen secretaris 
Hendrijck Vlemeijcx schepen

26_023 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen deses dorps van Lierop
Hendrick Verheijen Gijsbert van Eijck , Jan Hendrickx de
Cuijper ende Antonis Thomas van Breij, alle ingesetenen deses
dorps van Lierop voorn. die welcke naer voorgaende dagen ente door den 
vorster alhier geschiet ter instantie ende requisitie van Joost Peters 
van Breij ende Jenneken sijne sustere onder presentatie van eede
des noot ende daer toe versocht sijnde altijt te sullen presteren ende
dat sonder persuasie ofte inductie van imanden maer alleenl(ijk) in faveur
van justitie , soo dat sij attestanten opden negenden januarij seventien 
hondert ende een , sijn geweest ten huijsse van den president Jan van(den)
Boome alwaer present waren den voorn. Joost Peters van Breij ende
Jenneken sijne sustere mitsgaders Aelbert Thomas 
Meulendijck ende Theunisken Janssen van Moorsel sijne huijsvrouwe 
die weduwe was geweest van Teunis Peters van Breij , aldaer gesien ende 
gehoort te hebben dat de voorn. partijen te weeten Joost Peters 
van Breij ende Jenneken sijne sustere met den voorn. Aelbert Thomas 
Meulendijck ende Theunisken Janssen van Moorsel sijne huijsvrouwe 
die mede present was sijn geaccordeert onder de haeft erffhaeft
ende erffelijke goederen haeren eersten

26_024 v

man uijtten hooft de van Willemken Peters van Breij 
sijne moeder waren competerende ende dat voor de somme van 
tweeenveertich gulden vijfftien stuijvers uijtgenomen vijftien
stuijvers uijtgenomen vijfftich gulden die den voorn. Joost Peters par-
ticulier aenden voorn Aelbert nomine uxoris schuldich is onder dat 
onder soodanige conditie dat niemant wedersijts eenige rechten actien 
ofte pretentien op die voorn. naerlatenschap vanden 



voorn. Willemken meer sullen eijsschen  maeken ofte pretenderen , waer
van den voorn Meulendijck nomine uxoris soo ten opsichte
van inventaris als andersints heeft gerenuncieert ende affstant gedaen 
gelijck oock den voorn Joost Peters mits desen is doende 
van alle sijn recht ofte pretentie die op haer te pretenderen soude 
mogen hebben verclarende den voorn van Eijck noch verder het 
voorn accoirt metten president Jan van den Boome selvergemaeckt 
te hebben ende dat men swijgen soude van het verswijgh vanden twintichsten
penningen ofte diergel(ijke) woorden sonder is een woort is te willen 
wesen in teijcken der waerheijt soo hebben die voorn. attestanten 
naer voorgaende prelecture bij dese haere verclaeringe gepersisteert 
ende deselve neffens schepenen onderteeckent den seventienden 

26_024 r

februarij seventienhondert ende een 
Hendrick Jansen Verheijen 
Gijsbert van Eijck 
Jan Hendrick Kuijper
Theunis Thomas van Breij 
Cornelis van Gooch schepen 
Marten Verberne 

De Heeren schepenen van Lierop hebben mits desen den haeren ter vergaderinge 
vande ordinaire gecommitteerdens geauthoriseert ende gedeputeert de heer
Hendrick Valtheri secretaris deser plaetse omme te compareren 
op de vergaderinge van(de) Heeren gecommitteerdens van weg ons ende uijtten 
naemen van(den) dorpe van Lierop ende met deselve te resolveren en helpen con-
cluderen het geene bevonden sall worden ten meesten voordeele ende proffijte 
vande quartiere te behooren belovende voor van weerden te sullen houden 
het geene in conformite deses sall wesen verricht actum Lierop 
den seventienden augusti seventien hondert ende een des toirconde bij 
ons ondertekent 

Cornelis van Jan vanden Boomen 
Gooch Gijsbert van Eijck 

Hendrick van Eick 
Henderijck Vlemeijck
Marten Wilbers 

26_024 a

Wij onderges. schepenen deser parochie ende dingbancke van 
Lierop hebben in voldoeninge van haer Ed(ele) Mo(gende) Resolutie 
in dato den 16 junij 1684 gerichtel(ijk) wesen affvraegen aen Marten Verberne 
als brouwer ofte hij eenige verminderinge ofte vermeerderinge aen sijnen 
brouwketel was gedaen die welcke verclaerder dat deselven noch opde
eijge groote ende forme was soo als deselven door Dusuin als 
gesubstitueerde eijckmeester  van Arent van Eijberch was geijckt 
ende heeft ende verclaert sijnen ketel metten houtwerck groot te wesen
sestien tonnen ende niet meer daer op te connen brouwen als ses tonnen 
ende hem oock affgevraeghtoff hij sich verclaerde voor coop- ofte  
huijsbrouwer die hem voor coopbrouwer heeft gedeclareert , actum
den achtenttwintichsten september seventien hondert ende  een des toirconde 
bij ons ondertekent 

Jan vande Boomen 
Hendricj Vlemeijckx

Comparende voor ons onderges(chreve) schepenen deser parochie ende 
dinggbancke van Lierop Aert Verhoeven m(eeste)r cleermacker
ende inwoonder deser voorn parochie die welcke heeft ver-
claert gelijck hij doet mits desen sich stellen als botge voor Gerit 

26_24 ar

Gerits als man ende momboir van Mari Dircx Verhoeven woonende 
tot Leende ende dat voor de somme van een hondert gulden capitaele
somme van een hondert gulden capitael ter reguarde desselfs kinderen die
sij bij malcanderen souden connen te verwecken ende dat voor den Armen 
van Leende voorn. indien de kinderen daer Godt voor behoeden weder
tot armoede quame te geraecken gelovende denselven armen 
voor sooveeel de hondert gull(den) aengaen daer van altijt te indemneren cost ende
schadeloos te houden ende des noot de voorn. hondert gulden aen haer te 
sullen betaelen daer onder verbindende sijne persoon ende alle sijne goederen hebben(de)
ende vercrijgende , actum den eersten october seventien hondert ende een 
coram schepenen dese ondertekent 

Jan vanden Boomen secretaris 
Marten Wilbers schepen 

26_025 v

Inventaris vande meubelen ende huijsraet 
toebehoorende Willem Joosten Verberne als volcht

Eerstelijk een hooftkussen twee bedden met haer toebehoorten 
twee eijcke kisten



item een stand met twee tobben 
item een waskuijp
een gootbanck met twee hantketels 
eenen koijketel 
item tien tinne schotelen
eenen tinne waterpot
een vuerijser met een gekettingde 
hael ende een tangh 
item een struijffpan met een hanghijser
item een roostel 
item eenen ijseren moespot
item een eijcke schaep met eene ronde taeffel ende eenen troch
item vier drie kante stoelen 

26_025 r

item vier vierkante stoelen 
item twee tafellakens 
item twee hantdoecken 
item een kopere seij ende een ijsere lamp
item eenen houteren deurslach
Verclaerende den voorn Verberne niet meer te hebben ofte te weten 
Aldus ende geinventariseert den vijffden september 1671 
coram schep(ene)n dese ondertekent . 

Marten Verberne schepen 
Henderijk Vlemeijkx schepe

26_026 v

Wij schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop quartiere van Peelandt inde 
Meijerije van Shertogenbossche gelegen mitsgaders Sijmon Wijnen molenmeester 
doen cond ende maecken kennel(ijk) eenen igel(ijk) attesterende ende certificerende 
bij dese voor de oprechte waerheijt te wesen ten versoecke ende instantie 
van Jan Huijbers vanden Boome pachter gelegen binnen onsen dorpe van Lierop 
op Stipdonck onder de administratie van(den) heer rentmeester Bere-
steijn soo dat op den eersten meert 1702 door den grooten vloet des waters 
is affgespoelt de vleugelen naer het oosten mitsgaders een struijck vande
schutplaet lanck vijfftien voeten  ende de plancken die inde gront 
geheijt sijn de stijlen ende palen daer toe behoorende mitsgaders de halve
brugge met een gebont ende soo een gat ende calck geworpen diep
twintich voeten ende breet ontrent de achtien voeten soo dat hier oock 
niemand te voet met carren ofte peerden can passeren voor ende alleer t selve 
is voltrocken ende hermaeckt , soo dat den voornoemden molder is stil-
liggende ende niet en can maelen ende gemeijnte niet en can dienen 
Actum den tweeden meert seventien hondert ende twee des toirconde 
der waerheijt bij ons ondertekent 

Hendrijk Vlemeijkx schepe
Cornelis van Gooch 
Dit + stelt Simon Wi(j)nen 
v(er)claert niet te connen schrijven

26_026 r

Belijdinge gedaen bij ons onderge(schreve) schepenen des dorps ende dinghbancke van 
Lierop ter indtantie ende versoecke van Cornelis Clamp borger ende inwoon-
der binnen de stadt Helmont als paghter van seeckere clampe thiende 
gelegen onder desen dorpe van Lierop den Tweeden Herselsen Clamp ge(naem)t toebehoo-
rende de State Generaell der V(er)eenigde Nederlande ende onder de administratie 
van(de) heere rentm(eeste)r Berestijn welcke voor de clampe thiende hebben bevon-
de soodanigh door het leger ende de Arme van onsen Staet voorn. (alhier binnen 
onsen dorpe conne campere opde 28 julij deses loopenden jaers ende wederom opge-
broocken den 30en dito) geruineert te wese door het affmaije vande rogh , haver 
ende garst mits(gader)s boeckweijt tot voeragie van hare peerde dat den voorn clampe
thiende voor bijna voor het geheell is affgevoerageert ende geruineert ende ontrent 
1 vierde part is in staet ende over gebleve mits(gader)s eenigh coore dat 
den gemelten pachter alrede in sijne schure  hadde gevaren ende gethient wegh gehaelt
ende de aeren affgesneden alle het welcke wij sche(pene)n bij dese v(er)clare naer onse 
beste kennisse wetenschap ende oige sienlijckheijt  bevonden te hebben binnen 
oses dorpe van Lierop op den 1en augustij 1702 toirconde hebbe wij schepenen dese 
onse belijdinge ofte v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Hendrick van Eick schepen 
Gijsbert van Eick schepe
Marten Wilbers schepe

26_027 v

Belijdinge gedaen bij ons onderges. schepenen van Lierop ter in- stantie ende versoecke van (van)
Hendrick Jansse Verhees paghter van seeckere clampe thiende gelegen 
is onder voorn dorpe den 1en Hersselse Clampe gen(aem)t toebehoorende de 
heere voorn welcken voorn clampe thiende hebbe bevonde soo danigh
door het leger ende Arme van onsen staet voorn.(alhier binnen onsen dorp 
conne campere op den 28 julij deses lopenden jaers ende wederom op gebrooo-
ken den 30 en dito ) geruineert te wese door het affmaije van rogh haver garst 



ende boeckwijt tot voeragie van hare paerde voor het meerendeell hebben 
aff gevoerageert ende geruineert ende maer ruijm een derde part is blijven staen 
ende overgebleve mitsgaders nogh eenigh coore dat den voorn paghter alrede
hadde gethient ende opgevare mede uijt sijne schure gehaelt ende vernielt alle 
het welcke wij schepenen bij dese verclare naer onse beste kennisse we-
tenschap ende oige sienlijckheijt bevonde te hebbe binnen onse dorpe van Lierop 
op dato v(oornoem)d ende hebben dese onse belijdinge ofte v(er)claringe eijgenhandigh
ondertijckent

Hendrick van Eick schepen 
Gijsbert van Eick schepen 
Hendrijk Vlemeijcx schepe
Marten Wilbers 

26_027 r

Belijdinge gedaen bij ons onderges(chreeve) schep(enen) des dorps ende Heerlijckhijt van Lierop 
ter 
instantie ende versoecke van Willem Jooste Verberne paghter van seeckere clamp thiende
gelegen alhier onder dese dorpe van Lierop gen(aem)t den tweeden hoffstatse clamp
toebehoorende aende Hooge Mogende Heere State Generaell der Vereenighde Nederlande
ende onder de administratie vande Heere rentm(eeste)r Berestijn welcke voorn.
clampe thiende wij schepenen voorn(oem)t hebben bevonde soo danigh door het leger
ende de Arme van onsen Staet voorn.(alhier binnen onsen dorpe conne campere opden 
28en julij deses loopende jaers ende wederom op gebroocke den 30 en dito geruineert 
te wege door het affmaije vande rogh haver garst ende boeckwijt tot voerage van hare
paerde dat den voorn. clampe thiende soo dangh is affgevoerageert ende 
geruineert dat daer van maer de helft is blijven staen ende overgebleve alle het -
welcke wij de schepenen bij dese v(er)clare naer onse beste kennisse wetenschap ende oige sien-
lijckhijt bevonden te hebben binnen onse dorpe v(er)plaetse voorn. op dato voor-
gen(aem)t ende hebben dese onse belijdinge ofte v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Goch 
Marten Verberne schepen 
Hendrick van Eick schepen

26_028 v

Belijdinge gedaen bij ons onderges. schepenen des dorps ende dinghbancke 
van Lierop ter instantie van Jan Goort Tijsse paghter van seeckere clampe 
thiende gelegen onder desen dorps voorn. genaemt den eersten hoffstatse clampe 
toebehoorende aende Hooge Moogende Heere State Generaell der V(er)eenighde Nederlanden ende
onder de administratie van de heere rentm(eeste)r Berestijn welcke voornoemde 
clampe thiende wij schepenen voornoemt hebben bevonde soo danigh door het leger 
ende Arme van onsen staet voornoemt (alhier binnen onsen dorpe conne campere opden 
28en Julij deses loopenden jaers ende wederom opgebroocke den 30en dito)geruineert
te wese door het affmaije van rogh haver garst ende boeckwijt tot vooragie
van hare paerde dat den voorn. clampe thiende soo danigh is affgevoerageert
ende geruineert dat daer van tweederde deele maer sijn blijve staen ende ons 
gebleve alle het welcke wij schepenen bij dese verclare alsoo naer onse 
beste kennisse wetenschap ende oige sienlijckhijt bevonden te hebben binnen onsen 
dorpe ende plaetse voorn. ende op dato voornoemt ende hebben wij schepenen dese
belijdinge off v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent.

Jan vanden Boomen 
Cornelis van Goch 
Marten Verberne 
Henderijk Vlemeijcx schepenen

26_028 r

Belijdinge gedaen bij ons onderges.schepenen des dorps ende dinghbancke van 
Lierop ter instantie van m(eeste)r Jan van Bocxell paghter van novalie thiende 
onder den dorpe van Lierop voorn. toe behoorende aenden heere rentmeester vande domijne 
welcke voorn. clampe thiende wij schepenen voornoemt hebben bevonden soo danigh door
het leger ende de Arme van onsen staet voornoemt (alhier binnen onsen dorpe conne campere
op den 28en Julij deses loopenden jaers ende wederom op gebroocke des 30en dito)
geruineert te wese door het affmaije van rogh haver garst mitsgaders boeckwijt 
tot voeragie van hare paarden dat de voorn. thiende soo danigh is aff-
gevoerageert ende geruineert dat daer van ruijm de helft maer is blijven staen 
ende in staet gebleve alle het welcke wij schepenen bij dese verclare alsoo naer
onse beste kennisse ende wetenschap ende oige sienlijckhijt bevonde te hebben binnen 
onsen dorpe plaetse ende dato voornoemt ende hebben wij schepenen dese onse belijdinge ende 
verclaringe eijgenhandigh ondertijckent 

Marten Verberne schepen 
Henderijck Vlemeijcx schepe
Henderick van Eick schepen 
Marten Wilbers schepen 

26_029 v

Belijdinge gedaen bij ons onderges. schepenen deses dorps ende dinghbancke 
van Lierop ter instantie vanHendrick Verhijde paghter vande hoeve 
genaemt de Berghse Hoeve gelegen alhier genaemt toebehoorende de heere voorn
welcke voorn. hoeve ende grane staende op de landerije merckelijck is 



geruineert door het leger ende arme van onsen staet (alhier binnen onsen dorpe
conne campere op dato hier voore genaemt ende hebben wij schepenen ter instan-
tie ende v(er)soecke voornoemt ons eerstelijck v(er)voeght opde kore lande gehoorende 
aende voorn. hoeve ende aldaer bevonde dat door de voorn. ruijterij van 
het leger is v(er)nielt ende affgevoerasiert ontrent de dartigh lopense soo coore 
als haver , item tweede bevonde ende ons v(er)voeght opde waijlande ende 
aldaer bevonde dat daer door de voorn. melitie is weghgehaelt ontrent 
de 20 lop(ense) waij ende hoij ten derde bevonde dat den hoff aende voorn. hoeve
geheel is geruineert ende v(er)nielt ten vierde bevonde dat sijne geheele biehall is 
affgebrant mette biestoecke daer inne staende mitsgaders de huijsinge van de voorn.
hoeve al.. v(er)schijde kante uijt de stall gehaelt ende dootgeslge kaste kiste ende v(er)schijde 
meubele onstucke geslage ende wegh

26_029 r

gerooft alle het welcke tot groote schade ende ruine vande voorn. hoevenaer is 
sterckende ende verclare wij schepenen naer onse beste kennisse ende wetenschap
ende oige sienlijck alle het geene voorn. staet alsoo bevonden te hebben binnen onsen 
voorn dorpe van Lierop op dato voornende hebben dese onse belijdinge ofte v(er)claringe 
eijgenhandigh ondertijckent

Hendrick van Eick schepen 
Marten Wilbers schepen
Gijsbert van Eick schepen 
Henderijck Vlemeijcx schepen 

Belijdinge gedaen door schepenen voornoemt ter instantie van Joost van Breeij paghter van 
seecker erff gelegen alhier tot Lierop opde Doijenbraeck toebehoorende juff(rouw)e Coole
coopvrouwe tot Eijndhove welcke voorn. grane staende op het voorn. erff
soo danigh door de voorn. arme soo danigh sijn geruineert dat den voorn
paghter van alle sijne grane meer heeft overgehoude ontrent 3 lop(ense) coore 
mitsgaders het gene hij voorn paghter in sijne schure hadde gevare door de voorn
melitie is wegh gehaelt ende v(er)nielt soo dat met het coore overge(ge)bleven sijnde
het voorn. lant oft erff niet wederom soude conne werde besaijt alle het welcke
wij schepenen bij dese v(er)clare alsoo naer onse beste kennisse ende wetenschap ende oige 
sienlijck-
hijt bevonden te hebbe binnen onsen dorpe ende plaetse voorn. ende op dato voornoemt ende 
hebben
wij schepenen dese onse belijdinge ofte v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Henderick van Eick schepen 
Marten Wilbers schepen 
Gijsbert van Eijck schepen 
Henderijck Vlemeijcx schepen 

26_030 v

Belijdinge gedaen bij ons onderges.schepenen des dorps van Lierop ter
instantie van Jan Jansse van Brussel paghter van hoeve genaemt de Moorselse
hoeve gelegen alhier binnen onsen dorpe van Lierop toebehoorende de Ho(oge) Mo(ogende)
Heere State Generael der V(er)eenighde Nederlande onder de administratie 
van de rentm(eeste)r Berestijn ende hebben wij schepenen ter instantie ende v(er)soecke 
voorn ons v(er)voeght op de gemelte hoeve ende aldaer bevonde dat daer door
het leger ende arme van Hoog Moogende Heere voorn. (alhier binnen onsen dorpe conne 
campere den 28en julij deses loopenden jaers ende wederom op gebroocken den 30en dito)
alle de schare niet uijtgesondert sijn affgevooraseert ende v(er)nielt soo coore 
haver boeckwijt geen uijtgeschijde soo dat opde voorn. hoeve ende lande(ije)n niet
ter werelt is blijve staen mitsgaders de hoeve ende huijsinge v(er)nielt ende alles on stucke
geslage het dack vande getrocke soo dat de voorn hoeve niet bewoon-
baar ende is alle het welcke wij schepenen bij dese v(er)clare alsoo naer onse beste
kennisse wetenschap oige sienlijchijt bevonde te hebbe op dato voorn. ende 
hebben wij schepenen dese onse belijdinge ofte v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Henderijck Vlemeijkx schepen 
Gijsbert van Eick schepe
Marten Wilbers schepe
Marten Verberne schepen 

26_030 r

Belijdinge gedaen bij ons onderges. schepenen des dorps ende dinghbancke van 
Lierop ter instantie van Willem Jansen van(de) Eijnde paghter van(de) hoeve
Den Eijnde genaemt gelegen alhier binnen onsen dorpe van Lierop op Hersell genaemt 
toebehooren-
de de Heere voorn. welcke voorn. grane ende haver staende op de landerije
op v(er)schijde plaetse sijn geruineert door het leger ende arme van onsen staet (alhier binnen onsen
dorpe conne campere op den 28en Julij deses loopenden jaers ende wederom op ge-
broocke den 30en dito) ende hebben wij schepenen ende ter instantie ende v(er)soecke voorn.
ons v(er)voeght opde lande(rije)n gehoorende aen voorn. hoeve ende aldaer bevonde
dat door het voorn. leger is v(er)nielt ende affgevoerageert ontrent de 6 lop(ense) soo
coore als eve ten tweede op de waijlande ons v(er)voeght ende aldaer bevonde 
ontrent affgevoeraseert te sijn 18 lop(ense) waij ende hooij t welcke is streckende tot
groote schade ende nadeell van(den) gemelten paghter *(v)erclare wij schepenen naer onse 
beste kennisse wetenschap ende oige sienlijckhijt alle het gene voorn staet alsoo
bevonden te hebben binnen onsen dorpe van van Lierop op dato voorn. ende hebben wij
schepenen dese onse belijdinge ofte verclaringe eigenhandigh ondertijckent 



* mitsgaders de huijsinge uijt geplondert ende on stucke geslage de calver uijt de stall
gehaelt ende gedoot

Marten Verberne schepe
Marten Wilbers schepen 
Gijsbert van Eijck schepe
Henderijck Vlemeijkx schepe

26_031 v

Belijdinge gedaen bij ons  onderges schepenen des dorps ende dinghbancke
van Lierop ter instantie van Jan Huijbert van(den) Boome paghter
van(de) slans hoeve ende moole gelegen alhier tot Lierop op Stipdonck genaemt 
onder de ad ministratie van(de) heere rentm(eeste)r Berestijn welcke voorn. 
hoeve ende grane staende op de landerije merckelijck is geruineert door
het leger ende arme van onsen staet alhier binnen onsen dorpe conne cam-
peere op dato hier voore gen(aem)t ende hebben over sulcx wij schepenen ter in-
stantie ende v(er)soecke hier voore genaemt ons v(er)voeght op de coore lande gehoo-
rende aen(de) voorn. hoeve ende mole ende aldaer bevonde door het voorn 
arme is gevoeraseert ende v(er)nielt ontrent de 8 lop(ense) coore ende eve , item ten 
tweede bevonde dat door deselve arme is wegh gehaelt ende gevoeraseert
ontrent de 50 karren hooij , ten derde alnogh bevonde inde waij , aff-
gevoeraseert te sijn ontrent de 7 lop(ense) gras alle het welcke tot groote scha-
de ende ruine van hem paghter is strckende ende v(er)claert hij paghter voor sche-
penen voorn. alnogh door roovers op seeckere naght berooft te sijn ende 
alle sijne paerde wegh genome ende deselve wederom gecocht soo dat hij v(er)claert
schade geleden te hebbe ontrent 100 ducatons mitsgaders sijn huijs geplondert

26_031 r

ende uijtgerooft ende verclare wij schepenen naer onse beste kennisse 
wetenschap ende oige sienlijckhijt alle het gene voors(chrev)e staet alsoo bevonden
te hebben binnen onsen voors. dorp van Lerop op huijden 1en augustij 1702 ende 
hebben wij schepenen dese onse belijdinge ende v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Jan vanden Boomen 
Henderick van Eick schepen 
Marten Wilbers schepen
Gijsbert van Eijck schepe

Belijdinge gedaen bij ons onderges schepenen des dorps ende dinghbancke van 
Lierop ter instantie Antonij Franse van Bussell paghter van(de) slans hoeve 
gelege alhier tot Lierop genaemt de hoeve ter Hoffstadt toebehoorende aent 
gemeene lant onder de administratie  van(de) heere rentm(eeste)r Berestijn welcke 
grane staende op de land(erij)en merckelijck sijn geruineert door het leger ende arme van 
onsen staet , alhier binnen onsen dorpe conne campere opden 28en Julij deses loopende
jaers ende wederom opgebroocke den 30en ditoende hebben oversulcx ter instantie ende
v(er)soecke hier voore genaemt ons v(er)voeght op de coore lande gehorende aende 
voorn hoeve aldaer bevonde door de voorn.arme affgevoijert ende geruineert
te wese ontrent de 8 lop(ense) soo coore

26_032 v

als haver item ten tweede bevonde alnogh gevoeraseert
ende v(er)nielt te wese ontrent de 16 lop(ense) hoijlant mits(gade)rs de huijsinge on 
stucke geslage ende uijtgeplundert * alle het welcke tot grote schade ende
ruinen van hem paghter is streckende ende verclare wij schepenen naer
onse beste kennisse wetenschap ende oige sienlijckhijt alle het gene 
voors(chrev)e staet alsoo bevonden te hebbe binnen onsen voorn dorpe 
op de dato voors(chreve) ende hebbe dese onse v(er)claringe ende belijdinge 
eijgenhandigh onderteeckent 
*tot paerde incluijs ende deselve moete coope

Henderick van Eick schepe
Marten Wilbers schepe
Gijsbert van Eijck schepe
Jan vanden Boomen 

Belijdinge gedaen bij ons onderges(chrev)e schep(ene)n des dorps van Lierop ter 
instantie van Jan Willem Sanders paghters seecker erff Het Lijen Huijske genaemt gelegen 
op Stipdonck ende toebehoorende aent gemeene lant onder de adminstratie 
van(de) heere rentm(eeste)r Berestijn welcke grane staende op het voors(chrev)e erff
ende lant sijn geruineert door het leger ende de arme van onse staet alhier binnen 

26_032 r

onse dorpe conne opden 28en julij deses loopenden jaers ende wede-
rom op gebroocke den 30en dito ende hebben oversulcx ter instantie ende v(er)soecke als 
voorn. ons v(er)voeght op de voorn land(erij)en ende daer eerstelijck bevonden dat
hij voorn. paghter is aff gevoeraseert ende v(er)nielt ontrent 2 lop(ense) soo haver als 
gars , item alnogh ontrent de elff carre hooij mitsgaders hebbe sij hem 
paghter alnogh van(de) solder gehaellt elff vaten coore soo hij v(er)claerde
het huijs opgeslage ende geplondert alle het welcke tot groote schade ende
nadeell van(de) paghter heeft gestreckt *ende v(er)clare wij sche(pene)n naer onse beste 
kennisse ende wetenschap ende oige sienlijckhijt alle het gene v(oorschrev)e staet alsoo 
bevonden te hebbe binnen onsen voorn. dorpe op den 1en augustij 1702 ende hebben wij sche-
penen dese onse belijdinge ende v(er)claringe eijgenhandigh onderteeckent. 



* mitsgaders oock paerde geplondert ende deselve wederomme te coope

Op huijden den 2en augustij 1702 soo heeft Jan Janss Maes als man ende momboir
van Anneke Wijnants Meulesteens hem v(er)claert als erffgenaem vande goederen 
Jan van Baeckell gelegen alhier tot  Lierop uijt craghte van(de) testamente 
van wijlen Jan van Baeckell met Dirske sijne huijsvrouwe gepasseert voor schepenen ende
heeft uijt craghte voorn.deselve goederen in besittinge genomen v(er)clarende deselve ten allen 
tijde wederom te v(er)late wanner imant bevonde wort naerder tot die goederen 
gereghtight te wesen , toirconde hebben wij dese als schepenen eijgenhandigh onderteekent 

Gijsbert van Eijck schepe

26_033 v

Wij schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop quartiere van 
Peelant Meijerije van Shertogenbossche doen cont getuijge verclare 
attestere ende certificeere gelijck wij doen bij dese als dat wij 
doen bij deses als dat thoonder deses met name Aert Goorts van 
Breeij is een inwoonder van onsen voors. dorpe gebooren ende geprocureert uijt eer-
lijcke ouders ende ingesetenen alhier die alhier in onsen dorpe in alle sijnen handel
ende wandell eerlijck ende trouwelijck heeft gedragen ende gecomporteert , soo
dat wij op sijnen naem , faem handel off wandell mits  ende conne ofte weeten 
te zegge als alle eer ende deught ende alsoo sij verclaerde van sins ende meeninge 
te wese hier ofte in andere plaetse ende lantschappe ofte in het leger
van onsen staet ende andere gealieerdens met sijne hanteringe gelijck als hem 
voor valle sall sijnen cost te winne ende daer inne moghte worde verhindert 
soo v(er)soecke wij schepenen ende regente van Lierop voorn den voorn. Aert
Goorts daer voor te erkenne mitsgaders aen alle heere generaels commandants 
hooge ende lage officiere van melitie  ende oock aen alle schepenen officiere ende wet-
houders van steden dorpen ofte plaetse hem gemelte Aert Goorts van Breeij te 
laten passere sijne coopmanschap off haer neringe vrij ende onverhindert te late exercerende

26_033 r

de behulpsame hant te bieden alle het welcke wij in dier gelijck gevall
wederom sullen erkenne ende alsulcke verclaringe acceptere ende respectere.
Aldus v(er)claert ende gegeven binnen Lierop op den 3en augustij 1702 toirconde 
bij ons ondertijckent 

Jan vanden Boomen 
Marten Wilbers 
Marten Verberne 
Cornelis van Goch 

Wij schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop quartiere van 
Pelant Meijerije van s Hertogenbossche  doen cont getuijge v(er)clare ende certificere
gelijck wij doen bij desen ende dat ter instantie ende versoecke van Jan Fransse 
van Bussel paghter van Beecker erff toebehoorende Jan van Eijck vervoeght
te hebbe op de land(erij)en gehoorende aen het voorn erff welcke grane staende op 
het voorn erff heell ende alll sijn geruineert door het leger ende arme 
van onsen staet uijtgesondert eenigen boeckwijt , binnen onden dorpe conne campere opden
28en julij deses loopenden jaers ende wederom op gebroocke den 30en dito ende aldaer bevonde 
door het v(oorschrev)e leger ende arme de grane staende op het v(oorschreev)ve erff altemaell sijn 
gerui-
neert ende aff gevoerageert soo dat daer wijnigh van in staet is gebleve mitsgaders 

26_034 v

verclaere hij voorn paghter sijne huijsinge uijtgeplondert te wese 
ende alle on stucke geslage alle het welcke wij v(er)clare alsoo naer 
onse beste kennisse wetenschap ende oige sienlijck alsoo bevonden te 
hebben binnen Lierop op 7 augustij 1702

Gijsbert van Eijck 
Henderijck Vlemeijckx 

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende dinghbancke 
van Lierop quartiere van Pelant Meijerije van s Hertogenbossche Jan Willem 
Maes s lans molemeester wonende tot Someren die welcke ter 
instantie ende v(er)soecke van Joost Dircx van Moorssell paghter van hoeve voorschreve
getuijght verclaert geattesteert ende gedeponeert gelijck hij doet bij deze 
als dat de gemelte hoeve soo danigh is geruineert door de arme van onsen staet 
dat deselve niet bewoonbaer ende den hoevenaer sijnen cost can winne paght
pen(ningen) ofte dorpslasten betalen sonder alvoorens daer voor goet te hebbe
ofte gerepareert te wese ende verclaert hij voorn. molenmeester 't selve 
alsoo bevonden te hebbe v(er)clarende 't selve altijt met eede te bevestige , aldus 
getuijght v(er)claert op den 7en augustij 1702. In tijcken der waerhijt heeft hij attes-
tant dese sijne v(er)claringe ondertijckent 

Jan Willem Maes 
Marten Wilbers 

Jan vanden Boomen 

26_034 r

Denselve heeft op dato voors. alnogh v(er)claert ter instantie 
van Hendrick van(de) hoevenaer voors. getuijght oock op de hoeve
alle het gene voorn staet alsoo bevonden te hebbe v(er)clarende 't selve
ten allen tijde des v(er)soght zijnde met eede te bevestige , aldus ge-



tuijght v(er)claert op dato voors. ,in tijcken der waerhijt heeft hij 
voors. attestant dese sijne v(er)claringe eijgenhandigh ondertijckent 

Jan Wijllem Maes 
Marten Wilbers 
Jan vanden Boomen 

26_035 v

Wij Hendrick Wijnen ende Peter Otterdijck , schepenen des dorps 
ende dinghbancke van Someren  , mitsgaders Jan Gulde ende Peter vanden Eijnde
schepenen des dorps ende dinghbancke van Mierlo tuijgen doen cont verclaren 
ende attesteren voorde waeraghtige waerhijt op den eedt int aenvangen onser 
ampt is gedaen ende affgeleght ende dat ter instantie endev(er)soecke vande regenten 
ende ingesetenen des dorps ende dinghbancke van Lierop ons vervoeght 
te hebben op de landerijen ende erven gehoorende onder de dorpe ende dingh-
bancke van Lierop voorn. ende aldaer ( naer voorgaende visie ende 
ondersoeck gedaen te hebbe) gesien ende bevonden dat door het leger 
ende arme van onsen staat  ende andere geallieerdens binnen de voors.
dorpe ende dinghbancke van Lierop gecome campere den 28en julij deses
loopenden jaers ende wederom op gebroocken den 30en dito de grane soo coore 
haver als boeckwijt staende opde landerije gehoorende onder den voors. 
dorpe merckelijck sijn geruineert het coore ende haver affgemaijt ende het 
selve weghgehaelt ende veell onder de voet gereden mitsgaders den boeckwijt affgevoe-
rageert ende v(er)nielt de huijs uijt geplondert ende onstucke geslage

26_035 r

de waijlanden affgevoerageert ende voor het merendeell geruineert ende 
het hooij uijt de schure gehaelt als mede het coore alreede door v(er)chijde 
huijs luijden ende ingeset(en)en inde schure gevare ende v(er)samelt uijt gehaelt ende de
airen aff geneden mitsgaders verclare sij schepenen ende regenten van Lierop dat door 
het voorn. leger vele calveren ende varkens sijn doot geslage ende mede wegh
genome de waijlande affgevoerageert  alle het welcke tot groote schade
ende ruine van het gemelte dorp is steckende , soo datte veele inwoonderen 
ende huijsluijden sijn die soo danigh ende soo verre sijn geruineert ende uijtgepondert
dat deselve niet meer in staat sijn ofte soo veell van hare grane hebbe
overhoude om hare landerije wederom te cultivere ende besaijen veel min om 
selfs van te leve ende hare paghterofte lasten te betale ende verclare
wij schepenen der dorpen ende dinghbancke voornoemt op eede voors. alle het gene voors. staat
alsoo bevonden te hebbein den voorn. dorpe ende dinghbancke van Lierop
naer onse beste kennisse wetenschap ende oige sienlijck v(er)clarende het selve 
n(a)ght naerder des v(er)soght wordende met eede te bevestige ende hebbe naer ge-
daene prelecture hier bij gepersisteert ende dese onse v(er)claringe eijgenhandigh onder-
tijckent Lierop op den 9en augustij 1702 

Hendrick Weijnen 
Peter van Otterdi(e)ck

26_036 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen Aert Verhoeve ende Luijcas Verhoeve
sijnde persoon staende ter goede naem ende faem ende van competente ouder-
dom diewelcke ter instantie ende versoecke van Gilbertus Vingh hebbe
getuijght v(er)claert ende geattesteert voor de opreghte waerhijt gelijck sijdoen 
bij desen als dat thoonder deses met name Gilbertus Vingh voorn is een in-
woonder alhier binnen Lierop ende alsoo sij v(er)claerde
van meeninge te sijn hem hier off andere plaetse te vertransportere
soo v(er)soecke wij aen alle heere generaels commandants hooge ende lage 
officiere van melitie mitsgaders van steden ofte dorpe * den voorn. heere Vings te 
laten vrij ende onverhindert passeren ende des noot de behulpsame hant te bieden 
sullende in dier gelijcke occasie vans gelijcke doen , aldus v(er)claert ende gegeven
binnen Lierop op den 7en september 1701 ten oirconde bij ons getijckent
* daer dese onse lettere van cerificatie aen moghte werde v(er)toont

dit is hant+ merck van Luijcas Verhoeve
Aert Verhoeven  

Marten Verberne schepen
Cornelis van Gooch 

26_037 v

Dat voor ons come sijn Aert Marcelis Coppens ende Hendrick Jan Thomas 
Verhees die welcke haeren behoorel(ijk) eedt hebben gepresteert ende
affgeleijt aen handen van(den) president Jan vanden Boomen in absentie vanden 
heer officier als momboirs van het onmundigh kint
van Frans Janssen Verhees verweckt aen Mari Marcelis Coppens
met naeme Jan onder soodanighe restrictie van haer momboirschap
eerlijck ende trouwelijck te bedienen gelijck als eerlijcke ende ende getrouwe
momboirs schuldich ende gehouden sijn te doen alles onder behoorlijcke reecke(ninge)
bewijs ende reliqua , actum den elffden september seventien
hondert ende twee coram schepenen dese onderteeckent 

Jan van Gooch
Marten Verberne 

Reijnder Martens inwoonder tot Gemert hem fort ende 
sterck maeckende voor Aert Martens sijnen broeder die welcke heeft 



bekent volcomen voldaen ende betaelt te wesen door Peter
Goort Hermans van eene rente van twee hondert gulden capitael 
haer bij erffenisse aengecomen van Marten Rijnders hare vader ende 
gelooft geweest sijn.e bij Goort Jan Hermans ende alsoo de rente 
brieff daer van niet en is te

26_037 r

vinden soo heeft den voorn Aert Martens hem mede fort ende 
sterck maeckende voor sijnen voorn. broeder geconsenteert dat 
deselve rente sall worden gecasseert als wanneer die gevonden 
sall worden actum den twinticgsten september seventien hondert ende 
twee des toirconde neffens schepenen onderteeckent 

Reijnder Martens 

Marten Verberne schepe
Hendereijck Vlemeijkx schepe

26_038 v

Wij schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop quartiere 
van Peeland in de Meijerije van Shertogenbossche gelegen dese onder-
teeckent tuijgen ende verclaeren op onse eede int aenvangen 
onser ampte gepresteert ter instantie ende requisitie van 
Goort van Bussel herbergier ende inwoonder alhier hoe dat denselven 
van haver oversulcx gaend passagiers ofte eenige partijen ofte 
volckeren van onsen staet ende anderen persoonen same ver-
soeckende can.gerieven ende alhier geen . haver en wast noghte 
oock is vermits deselve is affgevoerageert soo dat derselven 
daeroom veel volcx voorbij moet laten gaen , waer omme 
de voorn. Goort van Bussel genootsaeckt is deselve op 
andere plaetsen te gaen soecken  In tijcken der waerheijt 
soo hebben wij schepenen tot meerdere confirmatie deses 
dese onse attestatie ende verclaringe eijgenhandicg ondertekent
den sevenden october seventienhondert ende twee

Henderijck Vlemeijkx schepe
Marten verberne schepe

26 038 r

Compareerde voor ons onder(geschrev)e schepenen des dorps ende dingh-
bancke van Lierop quartiere van Pelant Meijerije van 's Hertogenbosch 
Thonij Fransse van Bussel paghter van(de) hoeve de Hofstatse
hoeve toebehoorende aent gemeene lant ende onder de administratie vande 
heere rentm(eeste)r Berestijn den welcke op sijne manne waerhijt tuijgt
v(er)claert ende attesteert voorde waeraghtige waerhijt als dat hij 
voorn. van Bussell door het leger ende arme van onsen staet ende andere 
geallieerdens mits(gade)rs door meer and(e)re troepe van melitie soo
soldate als ruijters heeft schade gelede soo aen peerde huijsraet ende 
meubele mits(gade)rs aen hooij strooij core haver ende boeckwijt etc door 
eene somme van ontrent 950 gulden sijnde soo ende gelijck hij
voorn. van Bussel ten dage wanneer de schade door alle de ingeset(ene)n 
van onsen dorpe van het gemelte leger heeft aengebraght v(er)clarende het selve 
te allen tijde naer eede te bevestigen alle het geene voorn. staet waer ende waer-
aghtigh te wesen ende heeft hij voors. comparant naer gedane prelecture binnen onsen 
voors. dorpe van Lierop op den 23en october 1702 ten overstaen etc.

Henderijk Vlemeijckx 
Gijs van Eijck 

26_039 v

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende quartiers voors. Jan
van Brussel paghter vande hoeve genaemt de Moorselse hoeve onder de 
administratie ende toebehoorende als voors. den welcken tuijght v(er)claaert ende attesteert
op sijne manne waerhijt waer ende waeragtigh te sijn dat hij gemelte van 
Brussel door het leger ende troepe voors. heeft schade gelede soo aen schaer
als sijnde den geheelen ooghst geraseert ende aff gevoerageert , item de beesten 
meubele ende huijsraet etc eene somme van 2 duijsent vierhondert gulden 
en sijnde soo ende gelijck hij voors. van Brussell ten dage wanneer de 
ingeset(ene)n hare schade gelede door het voors.leger hebben opgegeve mede
heeft aengebraght ende overgegeven verclarende het selve des noot voor
alle heere hooven ende gereghten met sollemneele eede het gene voors. 
staet nogh naerder te v(er)claren   hij voors. comparant bij dese sijne 
v(er)claringe naer gedane prelecture gepersisteert binnen Lierop op dato voors. 

Gijsbert van Eijck 
Henderijk Vlemeijkx 

26_039 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende quartiere voors.
Willem Jansse van(den) eijnde paghter van(de) hoeve Genijntse hoeve genaemt toebe-
hoorende onder de administratie als voore dewelcke tuijght verclaert 



ende attesteert op sijne manne waerhijt waer ende waeraghtigh te wese dat 
hij gemelte van(de) Eijnde door het leger ende troepe voorn heeft schade 
gelede soo als coore haver boeckwijt  hooij ende stooij meubele etc eene somme 
van vijffhondert gulden sijnde soo ende gelijck hij voorn. van(den) Eijnde  
ten dage wanneer de ingeset(ene)n hare schade gelede door het voors. leger hebben 
opgegeve mede heeft aengebraght ende opgegeven verclarende 't selve des noot voor
alle heere hove reghten ende gereghten nogh naerder met eede te bevestigen 
ende heeft hij voors. comparant bij desesijnde v(er)claringe naer gedane prelecture geper-
sisteert binnen Lierop op dato voors. 

Henderijck Vlemeijkx 
Gijsbert van Eijck 

26_040 v

Compareerde voor ons onderges.schepenen des dorps ende quartiers voors. 
Jan Willem Maes 's lans molenm(eeste)r woonende tot Some(r)e quartiere voors. 
dewelcke tuijght v(er)claert ende attesteert voor de opreghte waer-
hijt naer voorgaende noukeurigh ondersoeck gedaen te hebbe als 
dat de hoeve de Moorssellse hoeve genaemt toebehoorende ende onder de
administratie voorn door het leger van onsen staet ende andere ruijterij 
soo danigh is ont ramponeert dat deselve hoeve geheell dakloos is 
de timmeragie in stucke geslage deure vensters plancken eijser-
werck stijle latten roijen dackstroij alles v(er)nielt soo dat eer de gemelte 
hoeve wederom instaet ende hermaeckt ende gerepareert was soude coste eene
somme van elffhondert gulden alle het welcke hij voorn. mole m(eeste)r des 
noot voor alle heere hove ende gereghte nogh naerder met eede te sullen bevestigen
ende heeft naer gedane prelecture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors.

Jan Willem Maes 
Henderijck Vlemeijkx
Gijsbert Van Eijck 

26_040 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende quartiers
voors. Jan Huijbers van(den) Boomen paghter van hoeve ende mole gelege alhier 
tot Lierop op Stipdonck toebehoorende onder de administratie als voore
dewelcke tuijhen ende v(er)claert ende attesteert op sijne manne waerhijt 
waer ende waeraghtigh te wese dat hij gemelte van(den) Boome door het leger 
ende troepe voors. heeft schade geledesoo als voors. staet eene somme van duijsent
gulde sijnde soo ende gelijck hij voorn van(den) Boome ten dage wanner de gemelte 
ingestenen hare schade hebbe opgegeve mede heeft overgebraght ende verclaert hij voorn. 
van(den) Boome dese sijne v(er)claringe ten alle tijde des noot met eede
voor alle heere ende hoven ende gereghten te bevestige ende heeft 
naer gedaene prelecture hier bij gepersisteert ende binnen Lierop op dato voors.

Henderijck Vlemeijckx
Gijsbert van Eijck 

26_041 v

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende quartiers 
voors. Hendrick Verhije paghter van(de) hoeve gen(aem)t de Bergse hoeve
toebehoorende ende onder de administratie als voore dewelcke
tuijght v(er)claert ende attesteert op sijne manne waerhijt waerr ende waer
aghtigh te wese dat hij gemelte van(de) Verhije door het leger 
ende troepe voors. soo aen beeste kore haver boeckwijt meub(ele)n biën etc eene
somme van duijsent gulde sijnde soo ende gelijck hij voors. Verhijde ten dage
wanneer de ingesetenen hare schade gelede door het voors. leger hebben op gegeve
mede hebben over gebraght ende op gegeven ende verclaert hij voors. Verhijde 
alle het geene voors. staet nogh naerder des noot met eede te bevestigen ende
heeft naer gedane prelecture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors.

Henderijk Vlemeijk
Gijsbert van Eijck 

26_041 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende quartiers voors. 
Jan Willem Sanders paghter van het huijs het Slootje op Stipdonck 
toebehoorende ende onder de administratie voorn dewelcke tuijght ende v(er)claert ende
attesteert op sijne manne waerhijt waer ende waeraghtigh te wese 
dat hij gemelte Sanders door het leger ende troepe voors. soo aen coore hooij
strooij meubelen etc eene somme van 2 hondert 40 gulden sijnde soo ende 
gelijck hij voors. Sanders ten dage wanneer de gemeene ingeseten hare
schade gelede door het voors. leger mede heeft aengebraght ende over
gegeven ende v(er)claert dese sijne v(er)claringe des noot voor alle heere
hoven ende gereghten nogh naerder met eede te bevestigen ende heeft naer
gedane prelecture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors. 

Henderijk Vlemeijckx 
Gijsbert van Eijck 

26_042 v

Compareerde voor schepenen voors.Jan Jansse van Brussell paghter van(de)
hoeve genaemt de Moorselse hoeve  toebehoorende ende onder de admi-



nistratie als voor dewelcke getuijght ende v(er)claert gelijck hij doet bij dese 
op sijne manne waerhijt in plaetse van eede v(er)claert als dat hij gemelte hoeve
naer 't sedert den tijt van vier off vijff jare door misse gewasse van 
sijne grane ende oighst mitsgaders door het aff sterve van veel ende andere ongelucken 
soo danigh aen gemeente ofte borgem(eeste)rs van Lierop wegens v(er)pondinge
beede hooftgelde clijn specie ende familie gelden sedert de voors. jare is paghter v(er)aghtert
dat hij het selve met geene somme van veerthien hondert gulde soude 
conne beij legge ende betale als comende de voors. laste voor sijn hooft 
alle jaere well te mont(eeren) eene somme van ontrent de 2 hondert 50 gulden  
welcke voors. aghtersellige lasten soo hij v(er)claerde( terwijll van desen
v(er)leden ooghst 1702 den schoon gewas op het velt stont )veel soude hebben 
aff geleght indien hij deselve oogst niet geheel was quijt geraackt door
het voeragere van het leger van onsen staet sonder iets te behouden

26_042 r

soo dat hij gemelte hoevenaer v(er)claerde niet meer in staet te sijn om de gemelte 
hoeve te blijve betaale sonder al voorens geholpen ende ondersteunt te 
worden alsoo de borgem(eeste)ren hare brecken willen voldaen ende betaelt
ende heeft hij voorn van Brussell bij dese sijne v(er)claringe 
naer voorgaende prelecture gepersisteert ende v(er)soght hier van uijt
te geven een ofte meer actens in forma. Aldus v(er)claert binnen Lierop op dato voors.
ten overstaen van schepenen getijckent 

Henderijk Vlemeijkx 
Gijsbert van Eijck 

Belijdinge gedaen bij ons onderges. schepenen van Lierop op den 1en augustij 1702
ter instantie van Jan Huijbers vanden Boome paghter van 's lans hoeve ende 
mole gelege alhier tot Lierop op Stipdonck genaemt onder de administratie als voor welcke
voorn. hoeve ende grane staende op de landerijen merckelijck sijn geruineert 
door het leger ende arme van onsen staet alhier binnen onsen dorpe conne campere 
op den 28en julij 1702 ende opgebroocken den 

26_043 v

30en dito ende hebben oversulcx wij schepenen ter instantie ende v(er)soecke 
als voore ons v(er)voeght opde coore lande gehoorende aende voorn.hoeve 
ende lande ende aldaer bevonde door het voorn leger affge-
voorageert ende v(er)nielt te sijn ontrent de 8 lopense coore ende eve te same 
waerdigh 153 gulden , item ten tweede is wegh gehaelt ende aff gevoorageert 
ontrent 50 karren hooij waerdig ontrent 420 gulden ten derde alnogh bevonde
in de waije affgevoorageert te sijn ontrent de 7 lop(ense) gras waerdigh 
ontrent 62 gulde alle het welcke tot groote schade ende ruinen van hem
paghter is streckende ende v(er)claert hij paghter voor schepenen voorn(oem)t
dat boven dien desselfs huijs op seeckeren naght door Merodeurs is uijt geplondert ge-
worden ende desselfs paerde mede genome  welcke (welcke) hij voor 100 gulden wederom 
moeste incoope sulcx volgens sijne v(er)claringe hij op dien naght meer als 
100 ducatons soude v(er)loren hebben ende verclaert hij regt  (. . ) dat den voorn . . 
requirant door het clijn legertje

26_043 r

dat alhier 8 a 10 dage daernaer quam campere in gras hooij etc tenminsten 
alnogh 50 gulden schade heeft geleden ende v(er)clare wij schepenen naer onse beste ken-
nisse ende wetenschap ende oige sienlijckhijt alsoo bevonden te hebben op dato voors. binnen 
onsen dorpe van Lierop ende hebben wij schepenen dese onse v(er)claringe eijgenhandigh
onderteeckent op den 23en (oct?)ber 1702

Jan vanden Boomen 
Marten Wilbers 

Compareerde voor ons onderges. schepenen Jan Goorts paghter ende 
Hendrick Jansse Verhees medestander van(de) tiende 
den eersten hoff statse clamp genaemt gelegen alhier tot Lierop toebehoorende 
aen 't gemeene lant onder de administratie als voor getuijght ende v(er)claert op sijne manne 
waerhijt als dat hij door het leger van onsen staet inde gemelte thiende heeft
schade gelede van het gene inde voors. clampthiende is aff gevoorageert ende v(er)nielt 
soo blijckt bij de belijdinge daer van door schepenen van Lierop gepasseert op den 
1en augustij 1702 , ende verclaren sij voorn. pagther ende medestander bovendien 
alnogh inde gemelte thiende 8a 10 dage 

26_044 v 

daer na dat het groote leger in ende omtrent het dorp van Lierop gecam-
peert hadde als doen wederom een clijn legertie onder den generaell van 
Obdam is come campere door welck voorn campement de melitie alnogh 
inde voorn thiende hem paghter soo hij v(er)claert schade hebbe gedaen 
well ontrent 50 gulden mitsgaders de smalle thiende soo danigh geruineert 
dat daer van maer een derde deell van was overgegebleve ende v(er)claert
hij voorn paghter ende mede stander dese hare v(er)claringe ten allen tijde 
des noot ende daer toe v(er)soght sijnde over alle heere hove ende gereghten 
nogh naerder met eede te bevestigen en heeft naer gedane prelecture hier
bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors. 

Henderijk Vlemeijkx 
Gijsbert van Eijck 



26_044 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen van Lierop Willem Jooste 
Verberne paghter Hendrick Jansse V(er)hees ende Frans Jooste mede standers van(de)
thiende gelegen alhier tot Lierop den 2.hoffstatse clamp genaemt toebehoorende ende 
onder de administratie als voor de welcke getuijge verclare ende attestere op hare 
manne waerhijt als dat se door het leger van onsen staet in het dorp ende 
daer ontrent gecampeert hebbe schade gelede ende door deselve aff gevoorageert 
dat daer maer de helft van was over gebleve soo blijckt bij de belijdinge daer
van voor schepenen in Lierop op den 1en augustij 1702 gepasseert ende verclaren 
sij voors. comparanten boven die alnogh inde gemelte thiende 8 a 10dage naer
dat het groot leger was v(er)troche door het clijne legertie onder den generael 
van Obdam hebben schade geleden eene somme van 42 gulden 10 stuijvers soo
in coore boeckwijt als haver ende verclaren sij voors. comparanten 
dese hare v(er)claringe des noot ten allen tijde voor alle heere hoven ende
gereghten ende heeft naer gedane prelecture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors.

Henderijk Vlemeijkx 
Gijsbert van Eijck 

26_045 v

Compareerde voor ons onderges. schepenen van Lierop 
Hendrick Jansse Verhees paghter ende Frans Jooste ende Peter Ver-
donschot borge ende medestanders van(de ) thiende gelege alhier onder den 
dorpe van Lierop den 1en Herselsen clamp genaemt toebehoorende ende 
onder de administratie als voor de welcke getuijge verclare ende 
attesteere op hare manne waerhijt als dats door het leger van onsen 
staet inde gemelte thiende merckelijcke schade hebbe geleden 
dat de derde part daer van maer is overgebleven soo blijckt bij de 
belijdinge door schepenen van Lierop gepasseert op den 1en augustij 1702 ende 
verclaren sij voors paghters ende mede standers boven dien alnogh inde 
gemelte thiende 8 a 10 dage nadat het grote leger ontrent het dorp
ende daer inne gecompareert hadde als doen wederom een clijn legertie onder den 
generael  van Obdam is come campere de welcke wederom de voors. 
clampe thiende soodanigh hebbe geraseert daer se sij voors. camparanten 
daer inne well wederom de 32 gulden 10 stuijvers hebbe schade gelede verclarende het 
selve des noot ende daervoor voor alle 

26_045 r

heere hove reghten ende gereghten met eede nogh naerder te bevestigen ende 
hebbe naer gedane prelecture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors. 

Henderijk Vlemeijkx
Gijsbert van Eijck 

Compareerde voor ons onderges.schepenen des dorps ende dinghbancke 
van Lierop quartiere voors. Jan Fransse van Bussel paghter ende Hermen Goort Her-
mans ende Bartell v(er)paghte medestander diewelcke vande thiende gelegen
alhier onder Lierop den Bomese Clamp genaemt toebehoorende ende onder de 
administratie als voore welcke getuige verclare ende attestere op hare manne
waerhijt als dat het leger van onsen staet alhier conne campere de
28en julij 1702 ende 8 a 10 dage daer naer wederom conne campere het 
clijne leger onder de commandant vande generaell Obdam welcke voors. 
melitie de voorn thiende soo sij verclaerde soo danigh hebbe geruineert
dat deselve daer inne well eene somme van vijfentaghtigh gulden 12 stuijvers schade
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gelede verclarende alle het gene voors. staet nogh naerder 
des noot met eede te bevestigen ende heeft naer gedane prelec-
ture hier bij gepersisteert binnen Lierop op dato voors. 

Henderijk Vlemeijckx
Gijsbert van Eijck 

Wij schepenen deses dorps ende dinghbancke van Lierop qurtiere van 
Pelant Meijerije van 's Hertogenbossche dat cont getuijgen v(er)claren ende attes-
teren gelijck wij doen bij desen ende dat op eede int vangen onses schepen-
doms affgeleght waer ende waeraghtigh te wesen als dat thoonder deses 
met name Philips Vogels is inwoonder alhier ende als man staende ter goede naem 
van goede eerlijcke catholijcke ouders soo dat wij op sijnen persoon handell ofte 
wandell niet connen ofte weten te zeggen als alle eer ende deught ende alsoo
hij voors. Philips Vogels thoonder deses is een voerman van sijn hantwerck
genootsaeckt om hier ofte in andere lantschappen ende coninckrijcke voor hem ende
sijn huijsgesin den cost te winnen ende alsoo sulcx somwijlen door desen ofte d'an-
der crijgsvolck militie ofte in d'een
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ende d'ander plaets moghte worde opgehouden ofte v(er)hindert in sijne hanteringe 
ofte voormanschap soo v(er)claren wij schepenen deses dorps voornoemt dat onse inwoonde(re)n
ende geheele gemeente deses dorps ende dinghbancke van Lierop is ende sijn staende 
onder de contributie van sijn conincklijcke magt van Vranckrijck oft Spanien sulcx    
wij ten allen tijde met aenschrijft biljette uijt last van sijn magt voors. 
ende met quit(anti)e van betalinge daer op gedaen te allen tijde connen ofte sullen blijcken 
in tijcken der waerhijt hebben wij schepenen in tijcken der waerhijt hebben wij schepenen



naer gedane prelecture hier bij gepersisteert ende dese onse v(er)claringe eijgenhandigh onder-
tijckent ende binnen Lierop den 6en september 1702

Marten Verberne schepen 
Henderijck Vlemeijkcx schepe
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Scheijdinge ende deijlinge tusschen de
kinderen ende erffgen(amen) van wijlen 
Jan Joosten Verberne soo als volcht

Dat voor ons comen sijn Jan Janssen vande Vorst als man ende
momboir van Frenske Janssen Verberne , Hendrick Vlemmicx
ende Marten Verberne geassumeerde momboiren van Lijneken
ende Lijsken onmodige kinderen van Jan Jooste Verberne voorn.
Jan Willems Verhees als vaderl(ijke) momboir ende Hendrick van Eijck 
als geassumeerde momboir vande drie kinderen van Jan Willems 
Verhees voornoemt verweckt bij Mari Jan Joosten Verberne 
sijne gewesene huijsvrouwe met naemen Lijneken , Andries ende 
Mari welcke voorn comparant en metter minne hebben 
gescheijden ende gedeijlt alle de goederen bij den voorn. Jan
Joosten achtergelaeten bij welcke scheijdinge ende 
deijlinge te deel is gevallen Jan Jansse van de Vorst een
stuck groese het Nieuwvelt genaemt gelegen aent 
Cromven , d'een sijde Joost Jansen van de Vorst , 
d'ander sijde Jan 
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Joosten Verberne , d'een eijnde Lijneke wed(uw)e Peter Verberne 
d'ander eijnde de gemeente , groot ontrent seven copsaet , item 
alnogh eenen acker gelegen ontrent de kerck grootnontrent vijff
copsaet neffens erve met d'een sijde de abdije van Postel , d'ander
sijde wed(uwe)r Coolen tot Eijndhoven d'een eijnde den Renloop aldaer
streckende metten anderen eijnde aende kerckhoff , item alnogh een 
stuck lants den Doorenbos genaemt  groot anderhalff lopense neffens 
erve metd'een sijde d'abdije van Postel , d'ander sijde den Hoogen 
wech aldaer , d'een eijnde Jan Peters van Eijck streckende
metten anderen eijnde wederom op de Abdije van Postel los ende 
vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ende jaarl(lijcx) daer
uijt te vergelden den intrest van een hondert gulden capitael
aende kinderen Jan Verhees , ende alnoch aende parochie kercke
alhier jaerl(ijcx) eene gulden drie stuijvers twelff pe(nninge)n voorders
los ende vrij
Hendrick Vlemmicx ende Marten Verberne in qualiteijt voorn
sijn te deel gevallen ten behoeve van Lijneken ende Lijsken de onmun-
dige kinderen van voor voorn Jan Joosten Verberne , huijs schuer ende 
aengelach groot ontrent ses 

26_048 v

lopense gestaen ende gelegen alhier aent Achterbroeck neffens 
erve met d'een sijde Lijneken wed(uw)e Joost Verberne , d'ander 
sijde Luijtien weduwe Jan van Hoobergen d'een eijnde de Vleut 
streckende metten anderen eijnde op de gemeijnte van Lierop , item 
alnoch een stuck lants het Nieuw Erve genaemt groot
een lopense d'een sijde ende eijnde de gemeijnte , d'n ander sijde ende
eijnde Jenneken Huijbers Verberne los ende vrij uijtgenomen 
dorps lasten ende verpondinge ende jaerl(ijcx) daer uijt te vergelden 
aenden Armen alhier eene gulden , item voor haer part negen stuijvers
jaerl(ijcx) aende Armen van Mierlo mette mede gelders te gelden ende 
alnoch twee hondert vijftich gulden capitael aen Josten vanden 
grooten acker tot Helmond ofte aen die ghenedaertoe reght
hebbende voorders los ende vrij.
Item Jan Willems Verhees als vaderlijcken momboir van 
sijne onmundige kinderen met naeme Lijneken , Andries ende
Mari denselven geassisteert metHendrick van Eijck als geassu-
meerde momboir sijn te 
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gevallen te behoeve van de voorn. onmundige een stuck ackerlants
groot een copsaet gelegen aen't leech huijs , d'een sijde Jan Peters 
van Eijck d'ander sijde met beijde de eijnde de Abdije van Postel 
dit loth sall ontfangen van Jan van de Vorst een hondert gulden 
capitael anders los ende vrij
Ende de voorn condividenten hebben d'een op des anders portie helme-
linge verteegen gelovende dese scheijdinge ende deijlinge 
altijt voor goet vast stedich ende van waerden te houden 
malcanderen te helpen vrijen weeren ende guanderen ingevall
eenige renten ofte chijnsen op stonden daer men nu niet van en weet
ende hier voor niet uijtgedruckt alles onder verbant
van ider hare persoonen ende goederen present ende toecomende,
actum den achtienden december seventhien hondert ende twee



coram schepenen dese ondertekent
Jan vanden Boomen secretaris 
Marten Wilbers scheepe

(volgende tekst staat in de kantlijn van de vorige en later toegevoegde 2 bladzijden )
* Compareerde voor ons onderges(chrev)e scheepenen Jan Willems Verhees, 
Dierk Verberne als man ende momboir van Lijneke Verhees , Andries Verhees 
ende Aart Gooris als man ende momboier van Mari Verhees , de welke saamender-
handt bekende ende verklaarden van deese tegenstande som(m)e van hondert gulden 
met den intrest van dien voldaan te zijn door Peeter vande Voorst en daarom geroijeert 
en door geschrapt actum Lierop den tienden febr(uar)i 1700 agten dartig des toierconde

Jan van Eijck Jan van Breeij
F.v(ande) Boome presiedentschepe loco secretaris 
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Scheijdinge ende deijlinge tussen Jan Hendriccx
van Eijck ende Joost Peters van Breij mitsgaders 
Antoni Thomas van Breij van de goederen 
Jan Janssen van Moorsel als volcht

Dat voor ons comen sijn Jan Hendricx van Eijck als man ende momboir
van Perijn dochtere Jan Jansse van Moorsel Joost Peters van Breij
als vaderlijcken momboirvan Perijn Jan ende Peter sijne onmundige
kinderen verweckt aen wijlen Jenneken Janssen van Moorssel 
sijne gewesene huijsvrouwe ende Antoni Thomas van Breij als 
wettigh geede momboir over de voorn. onmundige kinderen 
welcke voorn. comparanten metter minnen hebben gescheijden 
ende gedeijlt alle de goederen van de voorn. Jan Janssen van 
Moorsel met welcke scheijdinge ende deijlinge bij lootinge te deel
is gevallen Jan Hendricx van Eijck het woonhuijs mettet
aengelach groot ontrent drie copsaet , item den Dries neffens 
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Gijsbert van Eijck Heijtvelt metten acker daer aen gelegen groot 
ontrent vijff copsaet , item alnoch eenen acker neffens Jan Goorts 
van Dijck groot ontrent drie lopense , item eenen beemt den 
Bosbeemt genaemt groot ontrent anderhalft lopense neffens 
erve Jan Marcelis Maes met d'een sijde d'ander sijde d'erffgen(amen) Jan 
Hendricx van Leensel d'een eijnde de schelbraeck streckende metten 
anderen eijnde op den Bosbeemt , item den halven acker neffens Jan Hendricx
van Leensel groot ontrent anderhalft lopense d'een sijde de onmundige 
kinderen , d'een eijnde het Gemeijn Broeck d'ander eijnde 
Gijsbert van Eijck den halven acker bij Bruijstens groot ontrent anderhalft lopense
d'een sijde Jan Hendricx de cuijpers d'ander sijde de mede deijlers , d'een 
eijnde de erffge(namen) Bruestens met meer andere , item het halff
Leegh Heijtvelt neffens Sijmon Driessen met meer andere d'een sijde
d'ander sijde den mededeijlder d'een eijnde den vaerwech aldaer
d'ander eijnde Joost Peters van Breij
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Item Jenneken Dircx Heijtvelt genaemt groot ontrent een 
lopense d'een sijde Jan Marcelis Maes d'ander sijde de weduwe
Joost Driessen , d'een eijnde de gemeijnte d'ander eijnde Marten 
Wilbers , item de Putten achter de Winckelstraet groot
ontrent een halft lopense , d'een sijde Jan Marcelis Maes , d'ander sijde 
de weduwe Joost Driessen van Lieshout , de eijnde de gemeijn Vleut
d'ander eijnde .eijken Joosten van Helden los ende vrij uijtge-
nomen dorpslasten ende v(er)pondinge ende jaerl(ijcx) uijt te vergelden 
den intrest van een hondert vijftigh gulden capitael aen Elisabeth 
Wouter de Roos tot Leende item aende broederschap van 
St. Antonis alhier een hondert gulden capitael, item aen Thomas 
Poirters tot Arle een hondert tachtich gulden capitael ,voorders
los ende vrij 
Item de voorn. momboiren in haere voornoemde qualiteijt
sijn ten behoeve vande onmundige te deel gevallen de schuer mettet
aengelach neffens de wech
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groot ontrent derde halff lopense , item een stuck groese neffens 
Jan van Eijck * groot vijfentwintich roijen d'een eijnde Jan van Brussel
d'ander eijnde wederom Jan van Eijck , item den acker mette
groese neffens d'erffgen(amen) Jan Hendricx van Leensel met d'een 
sijde groot ontrent twee lop(ense) dartich roijen , d'ander sijde Hendrick 
van Helmond , d'een eijnde Jan van Eijck , d'ander eijnde Jan van 
Brussel , item alnoch groes ende land genaemt den Sanderman groot
ontrent een loopense ses ende dartich roijen , d'een sijde Hendrick
Verheijen , d'ander sijde Jan Marcelis Maes , d'een eijnde Jan 
Goorts van Dijck , d'ander eijnde Jan van Brussel , item een 
derde part van een groesvelt op de Wert ende groot drie lopense 
saemen te hoijen , item eenen acker neffens Gijsbert van Eijck 
groot anderhalff lopense met d'een sijde d'ander sijde Jan Hendricx 



van Eijck , d'een eijnde het broeck , d'ander eijnde Gijsbert 
van Eijck , item den halven acker bij Bruijstens groot anderhalff
loopense d'een sijde Joost Peters d'ander
* met beijde de sijden 
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sijde Jan Hendricx van Eijck d'een eijnde de gemeijne straat
d'ander eijnde Govaert Bruestens , item het halff leech Heijtvelt
groot een lopense , beijde de sijden Jan Hendricx van Eijck , d'een
eijne de vaerwech , d'ander eijnde Joost Peters van Breeij 
item de Schrobbert groot ontrent anderhalff lopense 
d'een sijde d'erffge(name)n Jan (H)endricx van Leensel d'ander sijde de 
weduwe Jan Leenders , d'een eijnde de gemeijnte , d'ander eijnde Jan 
Goorts van Dijck los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende
verpondinge ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aen Jan Joosten 
Verberne den intrest van een hondert gult capitael , item aen 
Catalijn van Pelt tot Leende twee hondert vijfftich gulden 
capitael , item eene rente aen Hendrick Peters vanden Eijnde 
van een hondert gult capitael 
Ende de voorn condividenten hebben d'een op des anders portie helmelinge 
vertegen geloovende dese scheijdinge ende deijlinge altijt voor
goet vast stedich ende van weerden 
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te houden ende ingevall datte eenige renten ofte chijnsen op stonden daer men 
nu niet van en weet ende is dese deijlinge niet geexpresseert sullen 
de voorn. condividenten malcanderen helpen draegen naer 's lants recht
ende sullen de voorn condividenten gehouden sijn ider hare pachten te 
betaelen hier voor uijtgedruckt sonder dat d'een ofte den anderen 
in gebreecke blijvende in eenige costen sall mogen comen waer van
sij malcanderen mits desen sijn indemnerende , ende sullen de voors condi-
videnten oock moeten betaelen den grontchijns uijt haere aengedijlde
parcheelen met regt uijt gaende voorders soo sall den voorsten den 
achtersten moeten wegen verders met alle wegen ende waterlaten *
als van outs ende sullen de condividenten tsmen den Broeckwech van(de)
boom oft totte acker toe mogen gebruijcken ende sall Jan van
Eijck mogen varen over het eeusel naer sijnen acker ende 
sall de graeff tussen het eeusel ende den dries tsaemen
gebruijckt worden ende sall den (. . .) ende put oock tsaemen 
gebruijckt worden , is verder  
*mitsgaders hoolen graven ende houtwassen
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geconditioneert dat Jan Hendricx van Eijck sijnen vader
een halff jaer in cost cleederen ende dranck tot sijnen eijgen
costen sall moeten onderhouden aenvanck nemende hodie dato
deses ende het halff jaer overstreecken ofte geeijndicht sijnde
soo sullen die voorn condividenten haren vader eerl(ijk) sijn leven
gedurende in cost cleederen ende dranck moeten onderhouden 
ofte betaelen alles nochtans tot genoege ende contentement
van haaren vader voorn ende indien sij condividenten daer van quaemen
in gebreeecken te blijven ende aen haren vader geen vol-
comen contentement naer sijn genoegen quamen doen 
soo sall het hem vrijstaen sijne voorn. gedeijlde goederen sonder
eenich tegenspreecken van sijne kinderen wederom mogen aen-
veerden ende sijnen eijgen vrijen wille daer mede doen gelijck
ofte dese deijlinge niet en was gepasseert alles onder verbant 
van ider hare persoonen ende goederen 
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present ende toecomende aldus  gedaen ende gepasseert
op den achtienden december seventien hondert ende twee
coram schepenen dese onderteekent 

Henderick van Eick schepe
Jan vanden Boomen secretaris 

* Dat voor ons comen sijn Anthoni Franssen van Bussel Willem Roijmans 
als man ende momboir van Margriet dochtere Frans van Bussel voorn
ende Mari van Bussel geassisteert met Marten Joosten Verberne haren 
in desen geassumeerden momboir diewelcke ider in haere besondere 
qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert 
ende met helmelinge vertijdenisse erffeliijk overgegeven aen ende ten
behoeve van Jan Janssen Biemans een huijsken end aengelach gestaen ende 
gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse aent Heijeneij(n)d genaemt , d'een sijde
Wilbert Verberne, d'ander sijde Jenneken Janssen van Geldrop d'een 
eijnde Jan Janssen van (de) Vorst streck(end)e mette602n anderen eijnde aende gemeijnte 
los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ende jaerlijcx
daer uijt te vergelden aenden Armen alhier twee gulden vijff stuijvers 
*(in de kantlijn) De quitantie van 40 pen(ningen) in dato den 20en september1702
ad 3 -9- 12 is alhier voor ons onderges. schepenen gebleecken 
Henderick van Eick schepe Gijsbert van Eijck schepe
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ende alnoch een oirt chijns aende domeijnen voorders wegen
ende waterlaten mitsgaders hoolen graven en houtwassen van outs 
daer toe gerechtichtgelovende dit cederen ende transporteren altijt 
voor goet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant 
van hare persoonen ende goederen present ende toecomende ,
actum den seventienden jan(ua)rij seventien hondert ende drie
toierconde bij ons schepenen onderteeckent.

Henderick van Eick schepe
Gijsbert van Eijck schepe

Dat voor ons comen is Helena vande Ven weduwe wijlen Hendrick
Verberne diewelcke heeft verhuert ende in pachtinge overge-
geven aen ende ten behoeve van Jan Franssen van Bussel hare erve
gelegen tot Lierop ter plaetse genaemt de Doebracke soo ende gelijck Jan ende Joost 
Peters van Breij in gebruijck hebben gehadt ende dat voorde 
somme van vijffentwintich gulden ende vijffendartich vaten rogge 
jaerlijcx ende drie vimmen dackstroij op de huijsinge te leggen de verhuer-
dersse sall de huijsinge in fatsoedelijcke reparatie moeten versorgen 
ende den huerder moet voor
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affvall den kost aende  timmerluijden ende deckers versorgen , 
de wanden in staet sijnde deselve tot sijnen lasten te 
onderhouden mits het loock ofte hout hier toe noodich op het
voorn erve te mogen affcappen aen te veerden de huijsinge aen-
stonts de groese te halff meert ende 't lant bloot toixt aende
stoppelen , het onbesaijt land aenstons mette lasten van(de) borgem(eeste)rs 
die St. Jan toecomende aengestelt sullen worden , welcke hueringe sall
dueren voor eenen tijt ende termijn van acht jaeren nochtans met vier
jaeren opte seggen wie van beijden gelieven sall voor Kersmis de 
huerder sall insgelijcx gehouden wesen alle lasten soo ordinaire als 
extraordinaire ten sijnen laste meten betaelen sonder deselve aen sijne 
pachtpen(ningen) aende verhuerdersse in eeniger hande manieren te sullen 
mogen corten , de verhuerde erffe sall den huerder goet doen alle hagel-
alach heijerkracht ende vorst soo als naer visitatie bevonden 
sall worden ende dat neffens andere nabueren den huerder sall
tot sijnen proffijt te genieten het cromstroij dat uijt het dack-
stroij toixt sall geschud worden en pachter sall gehouden wesen 
precies het voorlijff te betaelen op St Marten ende het cooren op
Lichtemis ende ingevall den huerder in gebreecke quame te blijven 
soo sall de verhuerdersse vrijstaen omme de gaeve ende schaer
voor de voorn. pachtpen(ningen) te mogen aenslaen ende huerder bij al(dien) oijt
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quam te verhuijsen en sall geen meerder mest mogen verbrengen dan thien 
10 karren zo als hoff mest tot welcken eijnde ende tot verseeckeringe 
van dien den huerder sijne schaere end haeft heeft verbonden gelijck 
sij doet mits desen omme deselve vredelijck in cas van wanbetalinge 
aende verhuerdersse te laten volghen daer onder verbindendeende sijnen persoon
ende alle sijne goederen present ende toecomende is gecondi-
tioneert dat de appelen , peeren ende nooten halff ende halff sullen 
gedeijlt worden , aldus gedaen ende gepasseert den aghtienden 
januarij seventhien hondert endedrie ten onderstaen van ons 
onderges. schepenen. 

Jan vanden Boomen
Marten Wilbers
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Dat voor ons comen is Jan Hendricx van Eijck die welcke in 
erffmangelinge veel ende wettelijk heeft gecedeert getransporteert ende 
met helmelinge vertijdenisse erffelijk overgegeven aen ende ten 
behoeve van Joost Francken van Eijck huijs hoff en aengelach 
groot ontrent elff lopense gelegen alhier binnen Lierop ter
plaetse aende Boijdonck genaemt neffens erve met d'een sijde 
Jan Franssen Warrenborgh met meer andere , d'ander sijde den voorn.
cooper , d'een eijnde de gemeijnte los ende vrij uijtgenomen dorpslasten 
ende verpondinge ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende 
(den) domeijnen drie oirt chijns , voorders wegen ende waterlaten 
mitsgaders holen graven ende houtwassen van outs daer toe 
gerechticht gelovende dese erffemangelinge altijt voor goet
vast stedich ende van weerden te houden te vrijen weeren ende 
guanderen ut moris et stili daer onder verbindende sijnen personen
ende alle sijne goederen present  ende toecomende , actum den 
vijffentwintichsten meert seventien hondert ende drie 
coram schepenen dese ondertekent 

Henderick van Eick
Gijsbert van Eijck 

* (inde kantlijn) beloopt dese erffmangelinge volgens taxatie van(de)
gerechte 491  - 0- 0 lasten in capitael 1 gult dus 



492   -0 -0 beloopt alsoo den 40en pen(ning)
 12  -6 -0 ende de thiende  verhooginge 
1-4-10 waer van de quitantie is dato 

den 16 meert alhier voor onderges. schepenen is gebleecken 
Henderick van Eick
Gijsbert van Eijck
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Joost Francken van Eijck heeft in erffmangelinge getransporteert 
ende overgegeven aen Jan Hendricx van Eijck een stuck 
ackerlants genaemt den Sanderman groot ontrent een lopense vijff ende 
dartich roijen gelegen alhier ontrent de Boijdonck neffens erve met 
d'een sijde Joost Peters van Breij d'ander sijde 
Jan Janssen Maes , d'een eijnde Jan van Brussel , d'ander eijnde Jan 
Goorts van Dijck , item een stuck genaemt den Schrobbert 
sijnde groot een land groot ontrent twee lopense ter plaetsevoorn.
gelegen neffens erve met d'een sijde  Gijsbert van Eijck , d'ander 
sijde Joost Peters van Breij d'een eijnde Jan Goorts van Dijck 
streckende metten anderen eijnde op de gemeijnte aldaer , item 
alnoch een stuck sijnde gras ende land genaemt het Kempken 
ter plaetse voorn gelegen groot ontrent twee lopense , d'een sijde 
Jan Hendricx van Eijck , d'ander sijde Jan Janssen Maes mette 
gemeijnte aldaer , d'een eijnde Gijsbert van Eijck 
streckende metten anderen eijnde op het Broeck aldaer los ende
vrij uijtgenomen dorps lasten 
(*(in de kantlijn) dese erffmangelinge beloopt volgens taxatie van(de)
gerechte 91 gult lasten in capitael 1 gult dus 92 92 gult beloopt
alsoo den 40en pen(ning) 2-6-0 ende de thiende verhooginge 
0-4-10 waervan de qiutantie in dato den 16 meert voor ons 
onderges. schepenen is gebleecken 
Gijsbert van Eijck 
Henderick van Eick)
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ende verpondinge ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende 
Domeijnen ofte aenden Heer van Helmond *, voorders wegen ende waterlate
mitsgaders holen graven ende houtwassen van outs daer toe
gerechtight gelovende dese erffmangelinge voor goet vast 
stedich ende van weerden te houden te vrijen weeren ende guanderen 
ut moris et stilij daer onder verbindende sijnen persoon ende
alle sijne goederen present ende toecomende , actum ut supra 
coram schepenen dese onderteeckent
*drie oirt chijns Gijsbert van Eijck 

Henderick van Eick

vercocht Dat voor ons comen is Jan Hendricx
voor 150 gult Van Eijck die welcke well 
lasten in ende wettel(ijk) heeft gecedeert
capitael getransporteert ende met
1 -30-0 helmelinge vertijdenisse erffelijk
dus 151-5-0 overgegeven aen ende ten behoeve
beloopt alsoo van Hendrick Goort Hermans
den 40en penning een stuck ackerlant genaemt
3-15-8 en Middelsten acker groot
ende de thiende ontrent vijff lopense gelegen 
verhooginge alhier op de Doijbraeck genaemt
0-4-8 neffens erve met beijde de sijden 
vande quitan- ende d'een eijnde den voorn cooper
tie is datoden d'ander eijnde Helena Coolen 
16 meert voor 
ons ondergeschrevenschepenen is gebleecken 
Henderick van Eick 
Gijsbert van Eijck 
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los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ende 
jaerlijcx daer te vergelden eenen stuijve chijns aende Domeijnen 
'item een stuck ackerlants genaemt den voorsten acker groot ontrent 
twee lopense ter plaetse voorn gelegen neffens erve met d'een 
sijde de kinderen ende erffgenamen van Teunis van de Vorst , d'ander
sijde Helena Coolen , d'een eijnde de gemeijnte aldaer , d'ander einde 
de voorn cooper , item alnoch een stuck hoijvelt genaemt het 
halff Smael Velt gelegen opde Smaelvelden groot ontrent twee 
lopense , d'een sijde den Armen van Mierlo , d'ander sijde Goort Princen 
tot Mierlo , d'een eijnde het Broeck ofte de Oude Aa, d'ander eijnde 
de Helmontse Beemden , item alnoch een Heijtvelt gelegen 
op de Doijbraeck groot ontrent vijff lopense d'een sijde de kinderen 
Antonis Janssen van de Vorst d'ander sijde ende d'een eijnde den 
voorn. cooper , d'ander eijnde deAbdije van Postel los ende 
vrij uitgenomen dorps lasten endeverpondinge te vergelden aende Domeijnen 



eenen stuijver als voor , voorders wegen ende waterlaten mitsgaders holen graven
ende houtwassen van outs 
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daertoe gerechticht gelovende dit cederen ende transporteren altijt 
voor goet vast stedich ende van weerden te houden te vrijen 
te weeren ende guanderen ut moris et stili , daer onder verbindende 
sijnen persoon ende alle sijne goederen present ende toecomende , 
actum ut supra coram schepenen dese onderteeckent

Gijsbert van Eijck 
Henderick van Eick

vercocht voor Jan Hendricx van Eijck heeft
150 gult lasten wel ende wettelijk gecedeert
in capitael getransporteert ende met
0-12-8 dus helmelinge vertijdenisse erffelijk
150-12-8 overgegeven aen ende ten behoeve
beloopt alsoo van Jan Franssen van Warrenborgh
den 40en penning ende Peter Willems sijnen swager
3-15-8 een stuck ackerlants genaemt de
ende de thiende drie lopense gelegen alhier binnen 
verhooginge Lierop ter plaetse aende Boijdonck
0-4-8 genaemt neffens erve met d'een
waervan de sijde ende d'een eijnde den cooper voorn
quitantie met meer andere , d'ander sijde
in dato den Joost Francken van Eijck 
16 meert d'ander eijnde de gemeijnte aldaer
voor ons item een stuck groesvelts genaemt
onderges. het Nieuwvelt groot een lopense
schepenen gelegen aen het Broeck alhier neffens
is gebleecken erve met d'een sijde Joost Francken 
Gijsbert van Eijck
Henderick van Eick
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van Eijck d'ander sijde metten eenen eijnde de gemeijnte aldaer
d'ander eijnde den voorn. cooper los ende vrij uitgenomen dorps
lasten ende verpondinge ende jaerlijcx daer uijt te vergelden 
aende Domeijnen twee oirt chijns , voorders wegen ende waterlaten
mitsgaders holen graven ende houtwassen van outs daertoe gerechticht
gelovende dit cederen ende transporteren altijt voor goet vast stedich ende 
van weerden te houden te vrijen weeren ende guanderen ut moris et stili daer
onder verbindende sijnen persoon ende alle sijne goederen present ende
toecomende , actum ut supra coram schepenen dese ondertekent

Henderick van Eick schepen
Gijsbert van Eijck
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vercocht Dat voor ons comen is Antonis 
voor 69 gult Evers cum suis die welcke wel
beloopt den ende wettelijk heeft gecedeert
40en pen(ning) getransporteert ende met helme-
1-14-8 linge verijdenisse erffelijck
ende de overgegeven aen ende ten behoeve
thiende van Antoni deVet inwoonderen
verhooginge tot Deurne seecker stuck 
0-3-8 hoijlants gelegen alhier binnen
waervan Lierop ter plaetse opde Bockhorst
de quitantie neffens erve met d'een sijde de
in dato den hoeft opde Bennendonck d'ander
16 meert sijde het gemeene land
1703 voor d'een eijnde Joseph Marten Costers
ons onderges. met meer andere , d'ander eijnde de
schepenen gemeijnte van Helmond los ende
is gebleken vrij uitgenomen dorps lasten ende
Marten Verberne    verpondinge rijdende tegens
schepen het velt van Cristijn Verhees 
Henderick ende Jan Gielens , voorders 
Vlemeijcx wegen ende waterlaten mitsgaders 
schepe holen graven ende hotwassen 

van outs daertoe gerechticht 
gelovende dit cederen ende transporteren
altijt voor goet vast stedich ende
van weerden te houden onder ver-
bant van sijnen persoo ende alle sijne 
goederen present ende toecomende ,
actum den sesentwintichsten 
meert seventien hondert ende



drie coram schepenen dese ondertekent
Henderijk Vlemeijcx schepe
Marten Verberne schepen 
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Wij schepenen deses dorps ende dinghbancke van Lierop hebben 
in voldoeninge van haer Ed(ele) Mo(gende) resolutie in dato den 30en september 1702
ter instantie ende requisitie van Adriaen van Boxtel in plaetse
van Mr. Johan van Boxtel sijnen overleden vader als paghter geweest 
sijnde vande nova(i)lie thiende tot Lierop voornonder solemneele eede ver-
claert ende bij renovatie affgeleijt ende gepresteert aen handen 
van(de) president Johan van den Boome in absentie vande heer Stadt(houde)r 
Boor dat sij blijven persisteren bij hare voorgaende gegevene verclaringe 
ende gedane visitatie der geleende schade vande voorn novalie thiende 
opgenomen bevondenende gedaen den eersten augusti 1702 hier neffens 
gaende , welcke voorn geledene schade bij ons is geweerdeert
ende getaxeert op de somme van ontrent de vijffenvijftich
gult boven ende behalven noch de costen die hij heeft
moeten doen tot conservatie ende behoudenis vande ander hellicht ge-
taxeert ter somme van twee gult thien stuijvers , aldus gedaen ende gepasseert
op den sestienden maij 1703 der toierconde bij ons ondertekent 

Henderijk Vlemeijcx
Marten Verberne 
Marten Wilberts 
Henderick van Eick
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vercocht Dat voor ons comen is Jan Janssen
voor 100 gulden vande Vorst den jongen die welcke
lasten in capi- wel ende wettelijk heeft gecedeert
tael 1-10-0 getransporteert ende met helme-
beloopt alsoo linge vertijdenisse erffelijk overgegeven 
den 40en penning aen ende ten behoeve van Hermen Goort
2-10-12 Hermans een groesvelt groot
de thiende ontrent twee lopense alhier binnen 
verhooginge Lierop gelegen neffens erve met d'een 
0-5-0 waer sijde Jan Janssen van de Vorst , d'ander
van de quitantie sijde den cooper streckende verder
in dato den met beijde de eijnde op de gemeijne 
19 maij 1703 staet v(er)heijde aldaer los ende vrij
alhier voor uijtgenomen dorps lasten ende ver-
ons onderges. pondinge ende jaerlijcx daer uijt te
schepenen is vergelden aende Domeijnen van Brabant
gebleecken eene stuijver een oirt chijns voorders
Jan vanden wegen ende waterlaeten mitsgaders
Boomen holen graven ende houtwassen van outs 
Marten daer toe gerechticht gelovende
Wilbers dit cederen ende transporteren altijt 

goet vast stedich ende van
weerden te houden te vrijen weeren 

ende guaranderen ut moris et stili daer onder verbindende sijnen
persoon ende alle sijne goederen present ende toecomende , actum
den dartichsten maij seventien hondert ende drie coram schepenen dese
onderteeckent 

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts
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vercocht Dat voor ons comen is Hermen 
voor 200 gult Goort Hermans die welcke
beloopt den wel ende wettelijk heeft gecedeert
40en penning getransporteert ende helme-
5 gult linge vertijdenisse erffelijk overgegeven
de thiende aen ende ten behoeve van Joost Janssen
verhooginge van de Vorst een stuck hoijvelts
10 stuijvers groot ontrent de drie lopense
waer vande alhier tot Lierop gelegen neffens 
quitantie in erve met d'een sijde Hendrick Goort
dato den Hermans ,d'ander sijde meth Jan 
19 meij 1703 Thomas d'een einde Goort van
alhier voor Bussel ofte sijne vrouwe kinderen
ons onderges. streckende metten anderen eijnde opde 
schepenen is gemeijnen dorpe lasten ende ver-
gebleecken pondinge ende jaerlijcxdaer uijt te
Jan van den vergelden den intrest van twee
Boomen hondert gulden capitaelaen Gommest
Marten Wilberts Antonis van de Vorst woonende
den brieff tot Deursen aen te veerden metten 
mede betaelt lopenden pacht , voorderswegen ende

waterlaten mitsgaders holen graven



toe gerechticht gelovende dit cederen ende transporteren altijt
voor goet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant van sijnen per-
soon ende alle sijne goederen present ende toecomende , ende sijn medegecom-
pareert Peter ende Hendrick Goort Hermans gebroederen die
welcke hebben gelooft een voor all ende ider als schaldenaer
principael in solidum ingevall datter eenige renten 
pachten ofte chijnsen opstonden daer van den voorn. cooper altijt
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te sullen indemneren cost ende schadeloos te houden 
onder verbant als voordes gelooft den voorn Hermen Goort Hermans
dese sijne borgen altijt cost ende
schadeloos te houden etiam onder verbant als voor , actum den
dartichsten maij1703 coram schepenen dese onderteeckent

Jan vanden Boomen
Marten Wilberts

den brieff-
merk betaelt

Dat voor ons comem is Herman
vercocht Goort Hermans die welcke wel
voor 220 gult ende wettelijk heeft gecedeert
beloopt den getransporteert ende met
40en penning helmelinge vertijdenisse erffelijk
5 gult 10 stuivers   overgegevenaen ende ten behoeve
ende de thiende      van Jan Janssen van de Vorst den jongen
verhooginge een stuck ackerlants gelegen
0-11-0 waer alhier binnen Lierop neffens erve met 
van de quitantie      d'een sijde Teunis Janssen van Dijck
in dato d'ander sijde het gemeene land d'een
19 maij 1703 eijnde Hendrick Goort Hermans
alhier voor onsd'ander eijnde den Hoogen wech
onderges. aldaer , item alnoch een stuck groese
schepenen d'een sijde Willem Turcx , d'ander 

sijde de weduwe Dirck Janssen van
Moorsel , d'een eijnde Hendrick Goort
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Hermans streckende metten anderen eijnde aen erve van'tgemeene
land los ende vrij uijtgenomen dorpslasten ende verpondinge , voorders 
wegen ende waterlaten mitsgaders holen graven ende houtwassen
als van outs daer toe gerechtichtgelovende dit cederen ende transpor-
teren altijt voor goet vast stecich ende van weerden te houden daer
alle sijne goederen present ende toecomende , ende sijn mede gecom-
pareert Peter ende Hendrick Goort Hermans gebroederen 
die welcke hebben gelooft een voor all ende ider als schuldenaer
principael in solidum ingevall datter eenige renten chijnsen 
ofte pachten op stonden daer van de voorn. cooper altijt te sullen 
indemneren cost ende schadeloos te houden onder verbant als voor
des gelooft den voorn. Herman Goort Hermans dese sijne borgen altijt 
costeloos ende schadeloos te houden etiam onder verbant 
als voor , actum ut supra coram schepenen dese ondertekent

Jan van den Boomen 
Marten Wilborts

26_061 r

op huijden den Dat voor ons comen sijn Jenneken
19en oktober 1710 weduwe Jan Thomas Verhees
verclaerden de Thomas Janssen Verhees Teunis
erffgenamen Thomas van Breij als man ende
van weduwe momboir van Mari dochtere
Sijmon vande wijlen Jan Thomas Verhees
Boomen van Lijsbeth dochtere Jan Thomas 
dese neffens Verhees voorn Hendrick Thomas
staende rente Verhees ende Hendrick Aerts
metten intrest vander Putte als man ende momboir
van dien vol- van Petronel dochtere wijlen 
daen ende betaelt Jan Thomas Verhees voornoemt
te wesen con- welcke ider een als
senteerde schuldenaer principael in 
derhalve mee solidum hebben bekent deuchdel(ijk)
cassatie desen schuldich te wesen aen Lijsbeth
Actum den weduwe Sijmon vanden Boomen
dato als boven coram woonende tot Deurne de
schepenen ge- somme van eenhondert gulden
tijckent capitael geprocedeert ter
J.vanden saecke van goede deuchdelijke
Boomen geleende pen(ningen) te danck bij de
Marten geloovenen ende Jenneke haere
Verberne voorn. moeder ontfangen soo sij 



G.Valtheri verclaerden* den gulden tot twintich
secretaris stuijvers gereckent ende ander 
*waer mede gelt naer advenant welcke
sall comen voorn. somme degelooveren een
te cesseren voor all als schuldenaer princi-
doot ende pael wederom hebben gelooft te
teniet wesen restitueren aende voorn. weduwe
alle verdere Sijmon van(den) Boomenofte wettige
presensien thoonder deses van huijden dato
die hij opde deses over ses jaern metten intresse
gelooveren van dien tegens vijff gulden ten hondert
soude hebben
te pretenderen consenterende de voorn Lijsbeth vanden Boomen indien ietwes ten
prothocolle bevonden mochte worden om te casseren
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aenvanck nemende op hodie dato dese nochtans met drie jaere
op te seggen wie van beijden gelieven sall welcke opseg-
ginge sall moeten gescheden wedersijts drie maenden te
vooren welcken intrest die gelooveren alle haere precisel(ijk)
gelooven te betalen verbindende die voornoemde gelooveren 
soo voorde  voorde capitaele voorn somme als intresse van dien 
ider hare persoonen ende goederen present ende 
toecomende een  voor all als schuldenaer
principael voorn , Actum den achtenentwintichsten september
seventien hondertien ende driedes toirconde hebben die 
voorn gelooveren dese hare gelofte neffens schepenen onderteeckent

Dit merck + stelde Jenneke Verhees
't merck V stelde Hendrick Verhees
Tomas Jansen Verhees
Dit merck  lv stelde Lijsebeth Verhees +
Hendrick + Aerts van Put stelde dit
merck     Teunis Thomas van Breij

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts

26_062 r

Belijdinge ende verclaringe gedaen bij ons onderges. schepenen des dorps 
ende dinghbancke van Lierop mitsgadersHuijbert Aerts timmerman woonende binnen 
dorpe van Mierlo ende dat ter instantie ende versoecke van Jan Huijbers vanden Boomen 
paghter vande 's lans hoeve ende mole gelegen alhier tot Lierop op Stipdonck genaemt 
onder de administratie vande heere rentm(eeste)r Berestijn ende aldaer naer noucerigh 
ondersoeck bevonde welcke huijsinge vande voorn hoeve op den 8en deser
maent december merckelijck door storm van wint ende regen is beschadight
ende ontrameneerde als eerstelijck de schure suijtwaerts affhange neergestort ontrent de 
de lenghte van 40 voeten mitsgaders ten oosten ontrent 
de lenghte van 40voeten soms met de wanden pladen ende dack ende opscheuten neer
gestort ende stucken vermorselt tot den worm toe,item den torff schop de sijde ten noorde de
lenghte van 18 voeten het dack affgeruckt ende om verre tot de worm toe mitsgaders de schaeps-

koij ten oosten ende ten westen met de affhangen tot den worm toe ontrent de lenghte 
van 60 voeten neder gestort tot soo verre dat de gemelte hoeve ende huijsinge door
den storm ende onweer geweest op dato voors. soo danigh is ontrampeneert dat onbe-
quaem is om in te connen blijven woonen off peerden beesten off ende vooragie schapen daer
inne voor regen ende coude vorst te connen bevrijden soo dat de gemelte huijsinge 
met . . 60 vijmen stroij dight soude connen werden gemaeckt ofte bedeckt 
ende verclaren wij schepenen op den eedt int aenvangen onses amps gedaen 
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ende  hij voorn. Huijbert Aerts op den eedt affgeleght aen handen 
van(den) gelaste des heeren officiers alle het genen voorn staet waer
ende waeraghtigh te wesen ende het selve alsoo gesien ende bevonden te hebben 
binnen Lierop den 8en december 1703 ende hebben naer gedane prelecture hier bij ge-
persisteert ende dese hare belijdinge ende verclaringe eijgenhandigh onderteekent 
Huijbert Aerts

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts 

Belijdinge ende verclaringe gedaen bijde selve vande hoeve ten Eijnde onder 
de administratie als voor ende aldaer naervoorgaende nouceurigh ondersoeck gesien
ende bevonden dat de huijsinge van(de) voorn. hoeve op den 8en deser merckelijck door
stercke storm ende onweer van wint ende regen is beschadight ende ontrampeneert
als eerstelijck het woonhuijs met (den eeren)off aghterhuijs tot de lenghte van 69 voet

ende sijnde breet 42 voete is ingestort ende omverre gevallen waer onder sijn doot gebleven 
1 beest ende twee gequets die niet wederom connen genesen , item de affhangen aende schuer
tot de worm toe de lenghte van 15 voete met het dack , mitsgaders inde schaepscoij
gesien ende bevonden ontstucken te sijn eenen balck met 2 stijlen soo dat de gemelte 
hoeve en huijsinge door den storm ende onweer op dato voorn. soo danigh is ontrampe-
neert dat onbequaem is om in te connen blijven woonen off  granen peerden ende beesten voor



regen coude ende onweer te bevrijden door dien de gemelte huijsinge seer van dack 
is ontbloot alle het welcke sij voorn. comparante op eede ende dato voors.
verclaren toirconde getijkent 
Huijbert Aerts Jan vanden Boomen 

Marten Wilberts
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Belijdinge ende verclaringe gedaen bij de selve van(de) hoeve ten Berge
onder de administratie als voorn ende aldaer naer voorgaende nouceurigh ondersoeck
gesien ende bevonden dat de huijsinge van de voorn.hoeve op den 8en deser maent december  
merckelijck
is beschadight ende ontrampereert als eerstelijk de schaepsstall de sijde naest den oude 
ende naeste den oiste geheel ondackt ende affgewijtmet het oirt ende affhange ende daer inne 
bevonden
ontstucken te sijn twee balcken ende de vormen aen bijde de sijde tot soo verre dat de gemelte hoe-
ve ende huisinge door den storm ende onweer op dato voors. soo danigh is ontrampereert
dat onbequaem is om in te connen blijven woonen off granen peerden beestem 
ende schapen voor regen coude ende onweer te bevrijden door dien de gemelte huijsinge 
soo danigh van dack is ontbloot dat het selve met geen 40 vijmen stroij dight
is bedeckt can worden alle het welcke sij voors. comparant op eede  en dato voors. 
verclaren toirconde bij selve getijckent
Huijbert Aerts 

Jan vanden Boomen 
MartenWilborts 
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huijs van(de) kleijne woone tot de lenghte van 50 voete geheelijck is in gestort
ende omverre gevalle soo dat de gemelte hoeve ende huijsinge door den storm ende 
onweer op dato voorn. voor gevallen soodanigh is ontrampeneert dat onbe-
quaem is om in te connen blijven woonen off granen , peerde beesten ende scgapen 
voor regen coude ende onweer te connen bevrijden den door dien gemelte huijsinge 
seer van dack is ontbloot alle het welcke sij voorn comparante
op eede ende dato voors. verclaren toirconde de bijde deselve getijckent 
Huijbert Arts Jan vanden Boomen

Marten Wilberts
Belijdinge ende verclaringe gedaen bij de selve vande hoeve ter Hofstat onder de
administratie als voor , ende al daer naer voorgaende nouceurigh ondersoeck gedaen gesien 
ende bevonden dat de huijsinge vande voorn hoeve op den 8en deser maent december 1703
merckelijck door storm ende onweer van wint ende regen is beschadight ende ontrampeneert
als eerstelijck eenen balck inde schuer met alnoch een oirt hout aende schopstaell
mitsgaders veell dack vande schuer stallinge affgewijt soo ende dat tot repara-
tie van 't dack ontrent van nooden is 30 vijmen stroij om te bedecken soo dat de gemelte
hoeve ende huijsinge door den storm ende onweer op dato voorn. voorgevallen soo danigh is
ontrampeneert dat onbequaem is om in te connen blijven woonen oft granen peerden 
beesten ende schapen voor regen coude ende onweer te connen bevrijden alle het welcke sij
voorn. comparante op eedeende dato voorn. verclaren toirconde bij de selve getijckent 
Huijbert Arts Jan van den Boomen 

Marten Wilborts 
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Belijdinge ende verclaringe gedaen bij de selve vande hoeve Boomse 
Hoeve genaemt onder de administratie als voor ende aldaer naer voorgaende nouceu-
righ ondersoeck gedaen , gesien ende bevonden dat de huijsinge vande voorn hoeve op den 
8en deser maent december merckelijck door storm ende onweer van stercke wint ende 

regen is beschadight ende ontrampeneert als eerstelijck aen de schaepsstall de affhangen 
met de . .  wormen om verre gewaijt ende gevallen de lenghte van 50 voeten met twee
balcken ont stuckenende verder soodanigh ontbloot van dack
dat de selve met geen 30 vijmen strooij kan worde bedeckt off gestopt alle
het welcke sij voorn comparante op eede ende dato voorn verclaren toircon-
de bij de selve getijckent 

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts 
Huijbert Arts  
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Compareerde voor ons onderges. schepen Joseph Marte Cos-
taers  ende Jacob Janse Verberne die welcke bekennen ende verclarengelijck
sij bekennen ende verclaren bij desen in huringe ende paghtinge over te geven 
aen Jan Lambers van Goch seecker huijs en erff samen groot ontrent 
9 lopense ende verder soo ende gelijck als het gemelte erff tegenwoordigh
wort bewoont ende beteult bij den voorn Jan Lambers van Gogh
gestaen ende gelegen int Heesven ende dat voor een tijt ende termijn van 
aght aghtereenvolgende jaren nochtans met vier op te seggen welcke
opsegginge wettelijck drie maende voor den verschijnsdagh vande geloofde 
huerpen(ningen) sall moeten geschieden aen te veerden aenstons maer den 
huerder sall de gemelte goederen moeten verlaten 't lant bloot aende
stoppelen de groese op halff meert ende huijsinge te Paesen als wan-
neer den gemelten huerder de goederen moghte connen te verkaten waer



voor hij jaerlijcx heeft gelooft tot huer ofte paghtpen(ningen) aen voorn. ver-
huerderen te betalen vijffendartich gulden ende dorps lasten beneffens 
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andere hueringe ende naburen welcke paght ofte huer pen(ningen) eerstelijck
omgecomen ende verschenen sall wesenLightemis 1706
ende soo voorts van jare tot jare gedurende dese hueringe , verder gelo-
ven de voorn. comparantendese huringe altijt voor goet ende van 
weerden te houden onder verbant van hare persoonen ende goederen heb-
bende ende vercrijgende , actum den 21en januarij 1705 coram schepenen
getijckent 

Gijsbert van Eijck schepen 
Henderick van Eick schepen
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Compareerde voor ons onderges. schepenen Hendrick Verberne ende 
Eerken Tomas Verseums bijde woonende alhier tot Lierop die welcke
tuijgen ende verclaren waer ende waeraghtigh te wesen 
dat op sondagh den 17en deser maent maij ontrent de middagh op seecker gekerm 
ende geroep van Jenneke wed(uw)e Frans Jansen Verhees sijn toegelopen ende aldaer in
eenen graeff ofte sloot loopende langhs de straet alhier in het dorp verdroncken 
hebben vinden leggen het kint vande gemelte weduwe out ontrent drie
jaren 't welcke een halff uer voor dato alnogh gesont met andere kind(ere)n daer
ontrent hebben sien spelen ende verclaren wij schepenen dat naer het kint uijtwen-
digh te hebben besightight ende gevisiteert maer het selve (maer het selve) inde
gemelte sloot v(er)droncken hebben vinden leggen  ende verclaren sij voorn comparante onder 
presentatie van eede berijt om ten aenden tijde des versoght sijnde te presteren 't selve
alsoo gesien ende bevonden ende dat het gemelte kint oock haeres oirdeels van geen
andere quetsure is overleden als in het water verdroncken gevende red(ene)n van welwe-
tenthijt het voorn kint te hebben sien spelen ende kort daer aen verdroncken vinde leggen ende heb-
ben naer gedane prelecture hier bij gepersisteert ende des hare verclaringe beneffens schepenen
eijgenhandigh getijckent den 18en maij 1705 , dit is hant + merck van Hendrick Verberne
Dit is hant + merck van Eerke Verseums

26_066 r

Compareerde voor ons onderges. schepenen Mari Tomas weduwe Marte 
Jacob Lomans inwoondersse alhier tot Lierop die welcke bekent ende verclaert
sulcx doende bij dese te renoncieren ende affstant te doen de toghte vande
soodanige goederen hier off waer die gelegen moghte wesen bij 
het overlijden van wijlen haren man Marte Jacop Lomans aghtergelaten
haer is competeerende ende dat ten behoeve van Tomas haren soone ver-
weckt van voorn. Marte JacopLomans haren man beloovende sij 
voorn comparante dese hare renunciatie altijt voor goet ende van weer-
den te houden aldus gedaen ende gerenuncieert binnen Lierop den 
27en maij 1705 coram schepenen getijckent 

Gijsbert van Eijck schepe
Jan vanden Boomen 

26_067 v

Compareerde voor ons onderges. schepenen Johan van(den) Boomen president
schepen alhier tot Lierop diewelcke verclaert verhuert ende Jenneke ende mari
Henricx Verberne gehuert te hebben een seecker huijske hoff ende aengelagh
gestaen ende gelegen alhier tot Lierop gemeenlijck genaemt in de straet
ende dat voor eenen tijt ende termijn van aght aghtereenvolgende jaren ende dat 
met vier op te seggen wie van bijde gelieven sall welcke opsegginge 
wettelijck sall moeten geschieden driemaenden voorden verschijndagh van de 
huerpen(ninge)n aen te veerden de huijsinge aenstonts mette 
laste van dorps beneffens andere huerlinge voor welcke huijringe sij
voorn twee laetste comparanten jaerlijcx hebben gelooft tot huer ofte 
paght pen(ninge)n te betalen elff gulden welcke eerste huur ofte paghtpenningen te laste 
vande voorn hueringe omgecomen voors.verschenen sall wesen Paesschen toecomende
1708 ende soo voorts van jare tot jare soo lange dese hueringe sall dueren 
waer onder sij voorn.huerelingen ende verhuerder ende alle het gene
voorn staet voor goet vast stedigh ende van weerden te houden onder
verbant als naer reghte , actum den 25en junij 1705

Jan vanden Boomen 
Jenneken Hendrijck Verberne
Mariken Hendrikx Verberne

26_067 r

Scheijdinge ende deijlinge erffelijcke goederen en gelt
rente wijlen Hendrick van Eijck

Compareerde voor ons ondergeschreve schepenen Goort Hendrickx van Eijck ende
Aaert Willems Verhees als man endemomboir van Mari Hendrickx van Eijck
in qualitijt eijge kinderen ende erfgenamenwijlen Hendrick van Eijck voors.
die welcke met malkanderen hebben aangegaan ende gesloten ende minnelijcke
scheijdinge ende dijlinge van erffelijcke goederen ende gelt hier naar breder
gespecificeert ende uijtgedruckt bij welcke dijlinge metten eersten



loote is te deel geballe Aart Willems Verhees als man ende momboir vande
voors. Mari Hendrickx van Eijck alle de erfgoederen geene uijtgeschijden
waer ende op wat plaetse die gelegen moghte wese bij haren vader aghter-
gelaten ofte toebehoorende mette soodanige voordelige ende naardelige

26_068 v

reghten ende servituuten van wegen stegen
compareerde voor waterlaten etc als van outs daar-
ons onderges. schepenen toe staande ende gereghticht is mitsgaders
Goort Hend(r)ikx van daaruijt te blijven vergelden aanwinnen
Eijk die welke ende bij betalen alle de soodanige erfrentien
bekent ontfangen cortinge van geestelijcke paghten chijnsen ofte  
te hebben op anderen hoedie genaemt soude mogen 
dit tegenstaan- wesen waar mede ondergerekent 
de contrakt alle dorps commren endelasten soo ende 
van dijlinge gelijck als voor daar uijt hebben 
ter som(m)me van gegaan ende naar dato deser die den
vijf hondert nog op moghten connen die den voorn
en vijftig gulden Aart Willems Verhees in qualitijt
Actum den voors. sal moeten blijven betalen ende
sesden april vergelden ende als voor ten sijne laste
seventien aan winnen ende bij betalen ende moet 
hondert acht- dit lot alnog uijt heeren aan het
entwintig tweede lot 810 gulden 
coram schepenen - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
getijk(en)t Bekent  Goort Hendrickx van Eijk van het 
Jan van Eijck resterende capitaal ten volle voldaan
Jan.Kuppens te zijn en consenteerde derhalven inde  
attestor cassatie deses en daar om door geschrapt
Jan vanden Boomen Actum den 3en maij 1732 quod attestor

Jan vanden Boomen Jan van Eijck schepe
Item is metten tweede loote
te deel gevallen eerstelijck eene 
rente ofte obligatie van 200 gulden
capitaal ten laste van sijne driese
ende Doeijenbrake , item eene rente

26_068 r

Compareerde ofte obligatie 18 capitaal ten 
voor ons ondergeschrevene laste van Jan Hendrickx van Eijck sijnen
schepen Goort halven broeder , item is alnog gecon-
Hendrikx van ditioneert dat het eerste lot
Eijk , den welken ofte cavell moet uijt keeren ende 
bekent voldaan betalen aan dit tweede lot eene
te weesen van somme van 810 alles met soodanige 
dese tegenstaande hooge ofte lage paghten ofte int-
some van 180 gulden tresten ende als tot nog daar van  
capitaal ten betaalt
lasten van 
Jan Hendrikx 
van Eijk  Actum
den sesden april
1700 achtentwentig ende is wel expresselijck ge-
Coram schepen condietioneert dat in gevalle
getijkent eenige actie pretensie ofte
Jan van Breeij wanbetalinge op ider sijn lot
Jan Kuppens attestor quame ende hier die ider Cavall
Jan vanden niet sijn begroot dat sij condivi-
Boomen denten die ten haare lasten sullen 

moeten dragen ende blijven vergelden 
sonder dat den eene ofte den 
anderen gehouden sal wesen daar
voor vergoedinge te doen geloven-
de dese scheijdinge ende dijlinge
in voege voors. voor goet ende van
weerden te houden onder verbant 

26_069 v

van ider haar persoonen ende goederen 
hebbende ende verkrijgende 
Dato ut supra 

Jan vanden Boomen secretaris 
Gijsbert van Eijck schepen

26_069 r

Contrackte bij forme van dijlinge



Compareerde voor ons ondergeschrevene schepenen Jan Willems Verhees 
ten eene ende Aart Willems Verheesten anderen sijde bij de mondige soonen endedeel 
kinderen van wijlen Willem Janssen Verhees verweckt van Lijneken Willems die wel-
ke met malkanderen hebben aangegaan ende gesloten dit naar volgende
contrackt ofte dijlinge van soodanige aan part inde erffelijcke 
erfhaaffelijcke haeffelijcke gerede goederen meubele gelt rente etc. hoe
die genaemt soude moge wesen die met het overlijden van Lijneke Wilms
haare moeder sullen aghterblijven ende op haar te devolveren ende versterven , waar in-
ne eerstelijck is versproken ende te deel dat Jan Willems Verhees 
den eersten contrahent sal genieten ende profiteeren derde part , dat den voors. 
tweeden contrahent Aart Willems Verhees in alle de soo danige (heigste )?

26_070 v

goederen als hier voore staan gespecificeert die bij het overlijden van haere
voorschreven moeder sullen conne aghter te blijven moghte toe behoore
ofte competeeren geene uijtgescheijden waar ende op wat plaetse gelegen 
ende hoe die oock genaemt mochten wesen ende dat met soo danige ende voordelige 
ende naardelige reghten ende servituijten van wegen stegen ende waterlaten
Compareerde houtwassen als van outs daar toe 
voor ons onderges gereghtight is mitsgaders met.
schepenen Aart alle chijnsen paghten renten etc
Willems Verhees als daar tegenwoordighe op staan
die welke be- ofte namaals op moghte connen die 
kendeende ver- hij eersten comparant ende contrahent
klaarde van de sal moeten blijven vergelden aan winnen 
tegenstaande ende bij betalen ende sal alnogh moeten
somme van uijtkeeren aanden voors. tweede
vierhondert comparant de somme van 400 gulden 
gul. van Jan capitaal
Willems Ver- ______________________________
hees , ter saake
gelijk hier te-
ge staat gepecificeert ten vollen voldaan te zijn , Actum Lierop 
den vierentwentigsten maij seeventienhondert
twee en daartig toirconde geteekent Jan van Eijck schepe
Jan vanden Eijnde
schepe Item is den tweeden versprooken

ende ten gevalle Aart Willems Verhees
eene somme van 400 gulden die de
eersten contrahent sal uijtkeeren 
aan hem tweede condivident

26_070 r

waar voor hij eersten comparant naar doode van haar voorschreeve moedersal 
genieten ende profiteeren hem voorschreve tweede comparant gereghte derde
part in alle de soodanige goederen als bij het overlijden van haare moeder voorn
sullen connen aghter te blijven in het eersten cavell breder staat gementi-
oneert verclarende hij tweede comparant ter saecke van dien 
mette de voors. vier hondert gulden oock te vrede te wesen
Ende verclaren sij voorschrevene comparanten dit te wesen haar
contrackt scheijdinge ende dijlinge belovende alle het geene voors. 
staat voor goet ste(n)dig ende van weerden te houden onder verbant van haar ider
persoone ende goederen hebbende ende verkrijgende , Dato ut supra

Jan van den Boomen secretaris 
Gijsbert van Eijck schepe

26_071 v

Compareerde voor ons onderges. schepenen Peter Goort Hermans inwoonder alhier tot
Lierop die welcke ten versoecke ende voor Antonis van Asten geboortigh van Asten
ende alhier getrout ende tegenwoordigh woonende met Lijske Jansse van Moorssel geboortigh
alhier tot Lierop sigh stelt als borge voor eene somme van hondert en vijfftigh gulden
capitaell ende sulcx als schuldinaer principael gehouden was te stellen in gevolgde seeckere
resolutie en de placcaet bij de hooge overhijt geemaeert spreeckende dat imant 
van buijten comende in een andere plaets woonen gehouden is borge te stellen voor
de kind(er)en die hij moghte conn te verwecke tot drcadentie ende aemoede quamen
te geraecken sodanigh dat den Arme die conde moeten onderhouden soo v(er)claert
alnogh den voors. Peter Goort Hermans ende eerste comparant hem als borge ende schuldenaer 
princi;aell voorde voors. somme van 150gulden ende sulcx tot securitijt vanden Arme alhier om
ingevalle de kinderen die de voorn Antonis bij de voorn Lijske moghte comen te v(er)wecken
ofte alreede verweckt hebben ende tot armoede v(er)vielen willigh ende berijt die voors. hondert
en vijfftigh gulden te tellen ende te schieten aenden Armen alhier daer ende v(er)bindende 
sijnen persoon ende goederen present ende toecomende,
actum den 20 oktobrt 1706 coram schepenen getijckent

Jan vanden Boomen 
Gijsbert van Eijck

26_071 r

Alsoo bij seecker placcaet resolutie van de Hooge mogende Heere staaten generaell is goet
gevonden ende v(er)staan dat bij aldus imant gebooren in de plaets ende gemeente op den andere



plaets willende gaen woonen voor hem alleen en indien de vrou oock van buijten is moet
borge stellen voor eene somme van drie hondert gulden en welcke pen(ning)en blijven geaffec-
teert ten behoeve vande Armen Aldaer indien die naemaels gehouden waren de kinderen
die sij bij malkanderen moghte come te v(er)wecken ende tot armoede v(er)vallen te alimen-
teren ende te onderhouden soo is voors. ons onderges. schepenen gecompeteert te v(er)soecke
van Jan Marten Rijne geboortigh van Sommeren in houwelijck hebbende Willemijn Peters 
geboortigh
van Mierlo ende gegenwoordigh woonende  tot Lierop Jan Peters van Eijnde die welc-
ke hem v(er)claert te stelle als borge ende schuldinaer principaell voorde voors. drie hon-
dert gulden en sulcx te behoeve vanden Armen alhier omme bij de selve ingevalle de kinderen 
die de voorn Jan Marten Rijne bij sijne huijsvrouwe moghte v(er)welcken ende verweckt heeft
tot armoedevervielen soodangh dat den Armen gehouden was die te onderhouden 
die penningen als . . mogen lighten ende aenveerden  daer onder verbinden sij eerste comparant 
sijnen persoon ende goederen present ende toecomende 
Actum ut supra  coram schepenen getijckent

Jan van den Boomen 
Gijsbert van Eijck

26_072 v

Staet ende inventaris gedaen maeckende door Goort
Jansen van Moorsell in houwelijck gehadt hebbende
Eijtje Peters vande Goor van soo danige erffmobelen ende huijs-
raet als sij bijden in houwelijck treedende hebben bij ten
gereghte staende dien gecocht ende ende vercregen ende generalijck van 
sodannige als de voorn Eijtje bij haer overlijden heeft inden
huijse ende aghtergelaten sijnde het gene hier breder staet 
gespecificeert

Eerstelijck eene koijketel van Cooper
item twee hantketelkens van cooper 
item een coopere sij 
item eene moespot 
item drie kisten
item een schaepken 
item een stande 
item een gajertob
item nogh een tobbe 
item ses stoelen 
item een tafell
item een bed hooft peulu ende een gardijn een deecken
item een sponrock 
item eenen asback 
item vier slaplakens 
item eenen trogh

26_072 r

item ses hemden 
item eenen groven rock 
item een stoffe schort
item twee lijffkens 
item ses baten 
item twee paer halsneusdoecken
item drie sackneus doecken 
item een hoogh karre 
item een leegh ofte eert karre
item een sadell
item een osse juck 
item een eegde 
item een vuer eijsere
item een tange 
item een schup 
item een schoep
item eene laijrieck
item een breeckrieck
item een sack 
item een bijll
item een wan 
item een saijkorff
item een pan 
item drie halve weterbacken
item twee sacken 
Ende verclaert hij voorn. Goort Jansen van Moorsell desen inventaris
in alle opreghtighijt te hebben gedaen ende gemaeckt ende overgebraght sonder
sijnes wetens daer van ietwes te hebben affgelaten verstompelt v(er)steecken ofte te 
rugge gehouden verclarende verder alle het geene namaels nogh moghte bevinden tot

26_073 v

desen inventaris te hehooren altijt te sullen laten suppleren
Aldus gedaen gepasseert ende geinventariseert ten woonhuijse van voorn
Goort Jan van Moorsell in tijken der waerhijt hebben wij schepenendese



getijckent den 12 oktober 1706 coram Jan vanden Boomen Gijsbert
Coppens schepenen

Jan vanden Boomen 
Gijsbert. . . . 

26_074 r

Compareerde alhier voor schepenen des dorps van Lierop Jan Willems vande
Goor ende Sijmon Adems woonende opde Schaft diewelcke als naeste bloet-
verwanten van de onmundige kinderen Tomas Molendijcx haren behoor-
lijcken eedt hebben gepresteert ende affgeleght aen handen vande gecommiteer-
den des heerenofficiers als momboiren over de onmundige kinderen van Tomas Aelbert
Molendijcx v(er)weckt aen gelijcke Corstiaens belovende haer momboirs ampt eerlijck
ende trouwelijck te bedienen ende alle goederen ten meeste proffijte vande onmundige te
administreren ende verder te doen gelijck alseerlijcke momboirs behooren te doen 
alles noghtans onder behoorlijcke reecke(ninge) bewijs et reliqua , actum
den 25en november 1708 coram schepenen getijckent

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts

den inhout Dat voor ons comen is Johan van(den) 
deses geloft Boome tegenwoordigh regerende president 
ende gequeten aende alhier diewelcke bekent ende v(er)claert sulcx
erffgenaemen doende bij dese well ende deughdelijck 
Geijbert schuldigh te wesen ende ont. . te hebben uitg handen
van Eijck van van Gijsbert van Eijck mede schepenen
door den eene somme van vierhondert gulden
geloover den capitael spruijtende van deughdelijcke 
23 december1714 geleende ende aengetelde te danck hij den 
en is daeraen voors. geloover soo hij verclaerden
geconsenteert ende waer voorhij jaerlijcx
inde cassatie deses gelooft tot intrest te betalen 
G.Valtheri
secretaris

26_075 v

van ider hondert vier der gelijcke gulden welck eerste jaer intrest ten laste 
van hem geloover omgecomen ende verschenen sall wesen.vanden huijden dato deses   

onderges. over een jaer sullende wesen den 25en meert 1708 ende alsoo van jare
tot jare daer inne te blijven continnueeren ende te vergelden tot soo lange hij ge-
loover de voorn capitaele penninge weder sall hebben geschoten ende affgelost * welcks 
(welcks) losinge sall mogen geschieden int geheell ofte met 100  :200 off
300 gulden mits malcanderen drie voorn v(er)schijnsdags vande geloofden 
intrest behoorelijck waerschouwen daer onder v(er)bindende 
ende voor alle het gene voors. staet sijnen persoon ende goederen hebbende ende v(er)crijgende
Actum den 15 en meert 1707 coram schepenen getijckent 
Marten Verberne 
Gijsbert Marselis Coppens
*ofte hem sall weden opgeseght

Compareerde voor ons onderges. schepenenAert Dircx Verhoeven ende 
Anneken Dircx Verhoeven sijne suster die welcke bekent ende verclaert sulcx doende
bij desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen ende ontvangen te hebben uijt handen           
van m(eeste)r Willem Bocx eene somme van hondert vijftigh gulden capitaell  so rij(d)ende  

26_075 r

van goede geleende ende aengetelde pen(ningen) te danck bij de voorn. geloover soo hij
verclaerde ontfangen waervoor hij gelooft jaerlijcx tot intrest te betalen 
te wete vande geheele capitale penningen vijff gulden tien st(uijve)rs welcke eerst jaer
intrest ten laste van hem geloover om gecomen ende v(er)schenen sall wesen den eersten
april als men schrijven sall 1708 ende soo voorts van jare tot jar daar inne 
te continueren soo lange partije , een van bijde gelieven sall ende dese obligatie 
sall hebben opgeseght , welcke opsegginge wettelijck drie maende voorden ver-
schijnen(. .) vanden geloofden intrest sall moeten geschieden waer voor sijne gelooveren 
ende voor alle het gene voors. staet verbinden hare persoon ende goederen 
hebbende ende v(er)crijgende , actum den 25en meert 1707 coram schepenen getijckent
*(inde kantlijn) dese tegengestelde obligatie is voldaen volgens bekentenisse van 
meester Willem Bocx op den derden julij 1718 attestor Jan vanden Boomen 
Marten Verberne 
Jan vanden Boomen 

Compareerde voo heere schepenen deses dorpe ende dinghbancke van Lierop Willem 
van Asten sigh fort ende sterck makende voor Wouter van Asten desselfs broeder
mitsgaders als last ende speciale procuratie hebbende ten dese bekend ontfangen 
te hebben uijt de cooppen(ningen) der vercoghte erffgoederen van Henrick Janse Costers gelegen 
alhier door Joost van Bussel ende Jan 

26_076 v

Biemans als borgemeesteren ende verpondingh beurders vanden jare 1703 tot 1704 totte  



inninge vande s lans ende dorps lasten gedistraheert de somme van viewr hondert
ende sestigh gulden in voldoeninge eender schabinale obligatie van vier hondert 
gulden capitaell voorn.met drie jaren aghterstellige intresten van dien wesende 
de dato den  . . alhier voor schepenen v(er)leden staende tot laste vande persoon
ende goederen van voorn. Henrick JanseCosters als breder is blijckende bij de selve schabi-
nale obligatie voor meester eerw(aerde) alhier ons gebraght ende conformite ten vonnisse
opden 16en meert deses jaers 1707bij pro ende concurrentie gewesen ende derhalve sijn 
die voorn. comparanten qualitatibus quibus mits desen inde cas(s)atie der 
vermelte schabinale obligatie gepasseert tot laste van de voors. persoon ende v(er)coghte 
goederen ende ingevolge den teneur der vonnisse voornoemt produceren tot 
borge Johan vanden Boomen president alhier dewelcke sijn selve stelt ende 
v(er)bint als borge ende schuldenaer principaell in solidum voorn voorde voors. 
ontfangende somme van 400 gulden capit(ael)l ende tsestigh gulden wegens drie jaren 
veraghterde intressen omme in tijden ende wijle des noot deselve te restitueren 
ingevalle naerders crediteurs tot die  voors. ontfangene cooppen(ningen) meer geregh-
tight sijnde te voorschijn quamen alles onder verbant van hare respec-
tive persoonen ende goederen hebbende ende v(er)crijgende 
welcke voors. twee eerste comparanten belooven inmiddels hare te dese borge
cost ende schadeloos te indemnere onder verbant als voor , actum den 16en meert 1707 coram 
Marte v(er)berne ende Gijsbert van Eijck schepen verder

26_076 r

sijn de personele crediteurs dewelcke in concurrentie uijt dese cooppen(ningen) sijn prof-
fiterende ende penningen genietende als is blijckende bij te reeckeninge ten desen ter presentie van
heere schepenen aen haer v(er)goet ende uijt gegeven haer selve bij dese v(er)obligeren ende 
verbinden 
deselve ont(. . )  penningen te restitueren in gevalle naerdere oft meerderegepreviligeerde cre-
diteuren te voorschijn quamen , aldus gedaen ende getijckent op dato ende ter presentie als vor

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts

Dat voor ons comen is Francis Isbouts 
Conicx diewelcke bekent ende verclaert

Den inhout sulcx doende bij desen well ende 
deses gelost deughdelijck schuldigh te wesen ende ont(fangen)
ende geschoo- te hebben uijt handen van Peter Peters van 
ten , aan Goort Moorsell eene somme van hondert 
van Moorsel gulden capitaell geproocedeert van  
als erfg(ename)n van goede geleende ende aengetelde pen(ninge)n te danck 
Peeter van bij den voorn. geloover soo hij verclaerden 
Moorsel ont(fangen) en waer voor jaerlijcx gelooft tot
door den intrest te betalen vier gulden welcke 
geloover eerste jaer intrest ten laste van hem 
en is daarom geloover omgecomen ende v(er)schenensall wesen 
geconsenteert huijden dato deses over een jaer ende soo
ende gekasseert voorts van jare tot jare daer inne te
Actum den contineren tot dat hij geloover de voorn. capi-
negentienden taele penningen wederom sall hebben geschoten 
april 1700 ofte sall werden opgeseght welcke opseg-
negenentwentigh ginge in cas van eijsinge ende wederom 
Jan vanden Eijnde schulden drie maenden voor den v(er)schijnensdagh
Peter Vlemex 

26_077 v

vanden geloofden intrest sall moeten opseggen geschieden alles onder ver-
bant van sijnen persoon ende goederen present ende toecomende ende tot meerder
vastighijt van't gene voors. soo stelt hij voorn geloover tot borge Huijbert
van(den) Boomen die alhier present de voorn. borghtoght aenneemt ende accepteert
geloovende indien hij voorn eerste comparant in gebreecke blijft de
voorn geloofte te voldoen ende naer te comen als dan in sulcken gevall
als schuldenaer principaelll de voors. gelofte metten aghterstelligen 
intrest van dien te voldoen opte leggen ende betale onder verbant 
van sijnen persoon ende goederen present ende toecomende ende gelooft hij voorn.
Francis Connicx dese sijne borge altijt cost ende schadeloos te houden 
onder v(er)bant als voor , actum den 28en aprill 1707 coram schepenen getijckent 

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts

Dat voor ons comen is geroert Dircx
Molendijcx diewelcke heeft bekent 
ende verclaert deughdelijck schuldigh te

Beken ik onderges. wesen ende onth(...) te hebben uijt handen van 
op deese tegenstaande Peter Peters van Moorsell eene somme 
obligatie ont- van hondert vijfentwentigh gulden geproce-
fangen te heb(b)en deert ter saecke van goede geleende ende 
de somme van aen getelde penningen te danck bij den voorn.
vijfentwentig geloover soo hij v(er)claerden ont(fangen) ende
gulden op 
kortinge van dese obligatie , actum den 25 februari 1722
Dit merck + stelt Goort van Moorsel 

Jan van den Boomen

26_077 r



welcke voorn somme van hondert 25 gulden capitaell hij geloover heeft gelost 
alle jaer aende voorn Peter Peters van Moorsell wederom te restitueren als het 
hem gelieven sall ende de voorn rente sall werden hebben opgeseght welcke
opsegginge vrij staet den eenen ende d'ander alle jaer te mogen doen drie maenden 
voor den v(er)schijnsdagh vanden geloofden intrest die jaerlijcx weten sall
vijff gulden ende welcke eerste jaer intrest ten laste van hem geloover om 
gecomen ende v(er)schenen sall wesen huijden dato deses over een jaer ende soo voorts van 
jare tot jare daer  inne te continueren tot effectuele voldoeninge ende restitutie 
der voors. capitale penningen waer voor hij geloover v(er)bint ende voor alle het gene voors. 
staet sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, actum den 27en aprill 1707
coram schepenen getijkent

Jan vanden Boomen 
Marten Wilberts
G.Valtheri

1707
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Wij Johan vanden Boomen Gijsbert van Eijck , Marte Verberne , Joost
van Bussel , Gijsbert Marcelis Coppens Marte van Dijck , Johan Hurckmans schepenen
Jan Francis vande Warrenborghende Willem Verberne borgem(eester)en meester Willem Bocx
ende Joost Verberne kerckm(eeste)r alle in hare voorn. qualiteit represente-
rende ende vervangende het Corpus deser gemeente diewelcke bekennen ende ver-
claren sulcx doende bij desen well ende deughdelijck schuldigh te wesen 
ende ontfangen te hebben uijt handen vande provisoirs der Arme van Lierop ende 
alsoo ten behoeve vande voorn. Arme alhier eene somme van hondert en vijff-
tigh gulden capitaell spruijtende hondert gulden uijt restanten van oude
armreecke(ninge) ende vijftigh wegens eene geschooten ende affgeloste rente gelost 
bij Tonis van Dijck ende met welcke voorn 150 gulden de voorn regenten 
weder hebben affgelost ende geschooten eene dergelijcke rente van 150 gulden 
 aen erffgenamen Henrick van Dijck staende op het voorn corpus van Lierop 
tegen hoogeren intrest te wegen 4 gulden ten hondert ende waer in jaerlijcx voor 
ontrest hebben gelooft gelijck sij geloven bij desen sullen betalen van ider
hondert 3 gulden 10 stuijvers welcke eerste jaer intrest ten laste vande gemeente omgeco-
men ende verschenen sall wesen den 1en aprill als men schrijven sall 1708 ende soo voorts
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van jare tot jare daer inne te continueren soo lange en van bijde
gelieven ende malcanderen dese rente sullen hebben opgeseght welcke opseggin-
ge wettelijck drie maenden voorde v(er)schijndagh vanden geloofden intrest
sall moeten geschieden daer onder verbinden sij gelooveren ende voor alle
het genen voorn staet haer ende de gemeente persoonen ende goederen hebben-
de ende vercrijgende ende tot meerder becraghtinge deser hebben sij geloo-
veren dese haere gelofte eijgenhandigh getijckent binnen Lierop
den 15en september 1707
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Compareerde voor schepenen Goort Franse Bernaers inwoonder alhier
tot Lierop diewelcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen 
well ende deughdelijck schuldigh te wesen ende ontfangen te hebben uijt 
handen van Aert Aelbert Molendijck eene somme van taghentigh
gulden capitaell spruijtende van goede geleende ende deughdelijcke
penningen te danck bij den voorn geloover soo hij verclaerde ontfangen waer
voor jaerlijcx heeft gelooft voor intreste betalen drie gulden 12 stuijvers
welcke eerste jaer intrest ten laste van hem geloover om gecomen 
ende verschenen sall wesen huijden dato deses onderges. over een jaer te blijven 
vergelden soo lange een van bijde gelder ofte renthouder dese obli-
gatie malcanderen sullen hebben op geseght welcke opsegginge wettelijck 
drie maenden voor de v(er)schijnsdagh vanden geloofden intrest sall moeten 
geschieden waer voor hij geloover ende voor alle het gene voorn. staet hij verbint 
sijnen persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende , actum den 22en september 1707

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts
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Dat voor ons comen is Jan Franse 
Claesen vanden Eijnde inwoonder alhier tot 
Lierop diewelcke bekent ende verclaert
sulcx doende bij desen well ende deughde-
lijck schuldigh te wesen ende ontfangen 
te hebben uijt hande van Petervan Hooff
inwoonder tot Mierlo eene somme van 
twee hondert gulden capitaell spruijtende 
van deughdelijcke geleende ende aengetelde
penningen te dancke bij den voorn. geloover
soo hij verclaerde ontfange  ende welcke 
penningen hij geloover heeft gelooft wede-
romme te restitueren huijden dato onder
ges. over aght jaren metten intresse



*van dien (*noghtans met vier te mogen opseggen)die
jaerlijcx wesen sall van ider hondert vier gulden ende welcke
eerste jaer intrest te laste van 
hem geloover omgecomen ende verschenen
sall wesen huijden dato onderges. over
een jaer ende soo jaer tot jare de
aght jaren geduerende daer inne te contineeren in cas van 
(vol)voldoeninge de voorn. aght jaren
verstreecken sijnde gelooft ende verclaert
hij geloover alle jare off pro rato
destijts den intrest te betalen als voor ende 
toote effectuele voldoeninge ende opsegginge der voorn capi-
*tale penningen welcke *(ten halven tijde ofte binnen de vier 
eerste jaren)een van inden vrijstaet mits malcanderen drie
maenden voorden verschijndagh te waer-
schouwen waer voor hij geloover ver-
bint sijnen persoon ende goederen hebbende ende ver-

de nevenstaande obligatie bant sijnen persoon ende goederen hebbende ende ver-
van twee hondert gulden crijgende actum den 20en december 1707
bekennen wij onderges. Jan Jacobus Hurcmans 
executeuren van (. .del) Joost van Bussel
van wijlen Cornelis van Hooff ontfangen te hebben insgelijk ook voldaan sijn over alle
agterstaande interessen van dien met agtien gulden consenterende derhalven inde roijeringe ende
cassatie (de dato) Lierop 20 februarij 1763

G de Vooght, Leonardus Cox, Jan Janssen van Eijck
Lambert Vlemmix
Cornelis Doers loco secretaris
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Comparanten voor ons onderges. schepenen Marte Verberne die welke bekent 
(.. ) gelijck hij bekent bij desen verhuert te hebben aan Jan Martens Versande seeker
huijs hoff ende landerijen gestaan ende gelegenalhier tot Lierop op Herssell genaemt aan't Eijntie
soo ende gelijck hij het selve dat tegenwoordigh is bewonende en in huering is hebbende die
hij bij desen renoveeren voor eenen tijt en termijn van vier eerstcomende jaaren noghtans 
met twee op te seggen wie van bijden gelieven sall aanteveerden de huijsinge 
op Paasschen toecomende 't lant oockgt bloot aan(de) stoppelen de groese te halff
meert , alles in desen lopenden jaaren 1708 ende oock soo wederom te verlaten waar 
voor hij huerling jaerlijckx heeft belooft tot huer ofte paghtpenningen te betalen 
sesentwintig gullden tot voorlijff dat eerst ten laste van hem huerling verschenen
sall wesen op St. Marte toecomende ende alnogh aghtendertig vaten cooren 
dat ten laste van hem huerling omgecomen sall wesen op Lighmis  
1710 ende soo voorts van tijt tot tijt continueeren de jaaren deser ver-
hueinge daar en boven sall hij paghter alnogh gehouden wesen te betalen alde
corps lasten op de voorn goederen geset ofte die daar op geset soude mogen 
worden mits daar voor genietende coor-
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tinge , beneffens ander huerlinge alhier gewoonlijk ende naar laats regten , soo ook
van hagellslag ende hijerkraght, item sullen sij verhuerders de voorn huijsinge 
aan hem huerder moeten leveren een goede ende behoorlijcke reparatie ende die soo
gelevert sijnde sall den selven gehouden  wesen alsoo te onderhouden ende moeten 
leegen ten sijnen lasten op de huijsinge twee vijmen daeckstrooij alle jaaren , waar voor hij
sall genieten den afvall , mits sallen de verhuerders moeten betalen de dagloonen ,
item sall hij huerder 't schaarhout 't geene niet noodig is tot reperatie 
vande huijsing mogen houwen en genieten op sijn tijt ende als het houbaar is , alnog
sal den huerling moete betalen de chijnse op soo danige tijden ende termijnen als het 
sall werden gerequireert dat verhuerders daar voor in geene schade comen te 
vervallen die in sulcx gevall sullen comen ten laste van hem huerder ende
verclaart hij voors.Marte Verberne hem meede fort ende sterck makende voor Jan Aarts
Verhees ende hij huerder de voors. hueringe ende verhueringe in voegen ende manieren voors.
altijt voor goet vast , stedig ende van waarden te sullen houden , daar voor verbindende over ende 
weder haar persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert 
den 18 januarij 1708 , coram schepenen getijkent 

Gijsbert Marselis Coppens schepen
Jan Jacobs Hurcmans 
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Compareerde alhier voor schepenen Cornelis van Gogh inwoonder alhier 
tot Lierop die welcke bekende ende verclaerde sulcx doende bij desen hem
te stellen als borge voor Jan Arjaens in houwelijck hebbende Anneke hem 
comparante doghter ende datt voor eene somme van hondert ende vijff-
tigh gulden ingevalle den selve bij de voorn. Anneke sijne doghter ofte
*eenige kinderen quamen te verwecken * off v(er)weckt hebbende 
ende door onversiene toevalle tot decadentie quame te vervallen soo
danigh dat den Armen alhier die moeste onderhouden aennemende desel-
ve kinderen voorde helft te onderhouden ofte well dat voorn. Armen
van Lierop de voorn. 150 gulden op hem comparant sullen
mogen eijschen daer onder verbindende sijnen persoon ende goederen hebbende 
ende vercrijgende , Actum den 25en Januarij 1708



Gijsbert Marselis Coppens 
Marten Wilberts 

Compareerde alhier voor schepenen Jan Peters van Eijck en
welcke hem verclaert te stellen als borge voor sijnen schoon soon 
met namen Henrick Lambers geboortigh van Tongelre ende dat voor eene somme 
van 150 gulden ingevalle oft quame te gebeuren dat de voorn Henrick

26_081 r

Lambers de kinderen die hij moght comen te verwecken aen Josijn 
van Eijck sijne huijsvrouwe tot armoede quame te vervallen soo danigh dat 
den Armen alhier die soude moeten onderhouden in sulcken gevalle aen 
spreeckelijck ende hem fort ende sterck makende voorde voorn 150 gulden 
ende die penningen ten allen tijde uijt te keeren? ten behoeve van de voorn. Armen alhier 
onder verbindende sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, 
actum den 28en meert 1708

Gijsbert van Eijck
Marten Wilberts

Compareerde alhier voor schepenen Wouter Francken van Eijk die welke hem 
verclaart te stellen als borge voor Jan Teunes geboortig van Deurse ende dat voor
eene somme van 150 gulden ingevalle oft quame te gebeuren dat den voors. Jan 
Teunes de kind(eren) die hij moght comen te verwecken van Francijn Wouters 
sijne huijsvrouwe tot armoede quame te vervallen soo danigh dat den Armen 
alhier die soude moeten onderhouden in sulken gevalle aan spreekelijk ende hem 
fort ende sterck makende voorde 
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somme van 150 gulden ende die penningen ten allen tijden uijt te keeren ten behoeve 
van voors. Armen alhier daar onder verbindende sijnen persoon ende goederen present
ende toecomende , actum den 28en meert 1708

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts

Compareerden alhier Johan Fransentegenwoordigh regeerende borgem(eester)s
out ontrent 61 jaren , Peter Fransen out ontrent 57 jaren , Aert Marte
Costers out ontrent (6..) jaren , Joost van Eijck ontrent 60 jaeren
*Joseph van(den) eijnde ontrent  de 60 jaren ende Peter Verdonschotout ontrent de 56 jaren 
(*Jan V(er)hees ontrent 40 jare ende Aert Verhees ontrent 36 36 jare) sijnde
alle persoonen staende ter goeden naem ende Faem diewelcke ter
instantie ende requisitie van 

Compareerde Johan van(den) boome Gijsbertvan Eijck
alhier voor Joost van Bussel, Marte Verberne
mij onderges. Marte van Dijck ende Jan Hurckmans 
ende in presentie schepenen tuijgen ende verclaeren op de 
van schepenen eedt gepresteert ende affgeleght
de heer Johan- aen handen van(de) officier alhierwaer
nes Wouters ende waeraghtigh te wesen als dat 
waer tegen d'heer Johannis Wouters rooms 
dese neffens priester alhier op den 20en deser maent 
staende  (. . 
.atie) is belijt
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over de woorden 
daerin vervatt maij voorde middagh inde vergade-
die verclaert ringe van(de) meeste ingesetenen deser
't selve geschiet gemeente ende in bij wesen van ver-
te sijn door(.vele) schijde persoonen vande omleggende.
.onwaere dorpen ende plaetsen onder andere
raporte hem woorde sijde opentlijck sijde dat 
daer van gedaen het beter soude sijn dat de regenten
alsoo 't selve haer moijden met de dorpsaecken 
contrarie ende als met kercke saecken dat
anders bevonden van Lierop ende dat hij selver
heeft waer te weten hij Johannes Wouter pre/
omme partijen sent was datter eene dorpsreeck(eninge)
verclaren in den voorgaanden jare alhier ge-
als mede des passeert te sijn redenen van well-
requiranten wetentheijt alle gerede daer aen
contantenmente bij present ende inde selve vergade-
ten naemen ende ringe te sijn geweest aldus gedaan 
nooijt haer met dese en gepasseert den 28en maij 1708des
ontestatie te sullen oirconde bij den voorn.deponenten 
nemen ende hebben eijgenhandigh getijckent
daer omme als Jan Fransen 
partijen bevredight Peter Fransen
sijn geconsenteert
int casseeren deser
ende is daer omme door
geschreven den 17e december 1708 mij present G.Valtheri officier
Dit ist + hantmerck van Aert Marten Costers



Dit ist + hantmerck van Joost van Eijck
Josph van den Eijnde, Peeter Verdonschot
Dit ist + hantmerck van Jan Verhees
Dit ist hantmerck van Aert Verhees
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Compareerde voor schepenen des dorps van Lierop Dirck Janssen van Moorsell
die welcke aan handen van den officier alhier ten overstaan vande onderges.
schepenen sijnen eedt heeft gepresteert ende afgeleght als momboir over de on-
mondige kinderen wijlen Joost Willems Verberne verwekt aan Frenske 
Janssen van Moorsell als sijnde gereght oom vande onmundige kinderen on-
der belofte van sijn momboirs ampt eerlijk ende trouwelijk te bedienen de voors.
goederen van(de) onmundigen ende haar in connen ten meeste profijte te administeeren 
te nemen ende te ontfangen ende verder gelijck schuldig is te doen nogtans 
hier van doende ten behoorlijken tijde ende reeckeninge bewijs en reliqua , actum 
den 7 september 1708 coram schepenen getijkent  

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts 
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Compareerde voor ons onderges. schepenen des dorps ende dingbancke van Lierop 
Gevert Dirckx van Weert ende woonende tot Asten Dirck Janssen als man ende momboir 
van Joostien Dircx van Weert ende Jan Lintermans als man ende momboir van Jenneke
Dircx van Weert , die welke verclaarden haar te stellen in possesien en aan te 
nemen den eijgendom van sekeren acker gelegen alhier tot Lierop aande
Voorbeemt op Hersel sijnde groot ontrent de vijff lopense en eenige roeden 
aldaar neffens erve met d'een sijde Marte Verberne d'ander sijde d'erfgenamen 
Tonis Janssen van Breeij , d'een eijnde het gemeene lant d'ander eijnde de
gemeene wegh aldaar ende sulcx in qualitijt als 
erfgenamen van Maaijken geeft Jan Hijligers die de voors. acker heeft toe
gehoort soo sij verclaarden hebben ten dien eijnde meede rus ende aarde gesteken ,
Aldus gedaan verclaart ende gepasseert binnen den dorpe van Lierop den 15en 
junij 1708 ten overstaan ende presentie van schepenen getijkent,

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts 
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Wij schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop quartiere van  
Pelant Meijerije vanden Bossche doen verclaren ende certificeren bij desen 
ter instantie ende requisitie van van Frenske  (. . . ) Jooste van Moorsell paghter
van 's lans hoeve Moorsell genaemt gelegen alhier tot Lierop voorde 
dat de coren granen 't sedert een jaer vijff ofte ses herwaerts tot er(ven) mercke-
lijcken leegen prijse hebben gestaen ende sijn vercoght geworden soodanigh dat
op een lopense lant sijnde 50 roeden soo veel  granenniet hebben connen wassen
als well de labeur costen de ordinare 's lans lasten 
contributie penningen op ider lopense connen te renderen , mitsgaders dat de botter
het vee als schapen koijen paerden etc daer de hoevenaers 
ende gemeene ingesetenen alhier haer meeste is tot betalinge van 
hare lasten uijt moeten vinden to soo lagen preijse sijn gedaelt 
als in veele jaren voor desen niet is gehoort voornaemtlijck het vee
dat soo dat de voorn.reg(en)te ofte gemeene ingesetenen
daer uijt behoorlijck konne betalen haerelasten jaerlijcx uijt de voors goe-
deren v(er)schult wordende , verclarende  alle het gene voors. waar ende waeraghtigh
te wesen ende het selve en gelijcx onder vindende , in tijcken der waarhijt heb-
ben wij dese ons v(er)claringe getijkent den 22en oktober 1708 present Marte 
van Eijck Jan Hurcmans , Joost van Bussel ende Marte Verberne schepenen
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Wij schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop voorn doen cont
getuijgen verclaren ende certificeren bij desen ter instantie ende requisitie 
van de Jan Huijbers vande Boomen paghter van 's lans water molen op Stip-
donck gelegen alhier tot Lieropdat hij requirant gedurende den 
voorleden somer tot dato deses toe de meeste tijt door het 
wijnige ende clijne water vermits het drooge water in staet 
is geweest om de ingesetenenharen rogh ende andere granen 
te malen maer genootsaeckt is geweest veel dagen stille 
heeft moeten leggen v(er)clarende wij dese
coren ende andere granen de vijff ofte ses jaren herwaerts tot eenen seer clijnen
ende lagen prijse sijn gedaelt soo danigh dat in veel jaren voor desen niet is gehoort
off bekent verclarende alle het gene voors. waer ende waar-
aghtigh te wesen en het selvealsoo dagelijcx ondervinden -
de , actum ut supra coram als voor

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts
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Wij officieren schepenen borger kerck ende armm(eeste)r des dorps van Lierop , doen 
cont tuijgen ende verclaren dat ten versoeken van Tonij Peters , dat hij requirant 



is een eerlijk man alhier tot Lierop gebooren uijt eerlijke catholike ouders 
die verclaerde getrout te sijn met Margriet Peters geboortig tot Luijcxgestel 
alwaar hij requirant tegenwoordig is woonende , verclaarende wijders dat oft 
kwaame te gebeuren dat hij requirant tot soodanige armmoede ende decadentie 
verviel dat hij sijne kinderen die hij bij sijne huijsvrouwe mogte comen te ver-
wecken niet en conde onder houde en daar meede den Arme belofte de selve 
beneffens den Arme van Luijcxgestel sullen helpen onderhouden ende alimente-
ren waar onder verbindende onse Arme incomste ende goederen hebbende 
ende vercrijgende , aldus gegeven (*ende geoffert) binnen 
onsen dorpe van Lierop den 11en meert 1709 ende hebbe door onsen secretaris 
laten schrijven ende tijkenen 

Jan van den Boomen 
Marten Wilberts 

Inwoonder alhier tot Lierop die welke bekent wel ende deugdelijk schuldig te sijn 
aan Tonis Janssen van Dijk meede inwoonder alhier tot Lierop voors eene 
somme van hondertgulden capitaal
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dese tegestaendeobligatie tot laste van Antoni Wilbers is
dood ende te niet gedaen als gebleken is bij voldoeninge vanden brieff
die Antonis van spruijtende uijt deugdelijke geleende
Dijck getekent penningen te dank bij hem de voors. geloover soo 
heeft mij onder- hij verclaarde ontfangen waar voor hij jaarlijcx heeft
gechreve present belooft tot intreste betalen vijff 
Jan vanden gulden welke eerste jaar intresten 
Boomen gecomen ende verschenen sal wesen huijden 
dato deses onders(chreve) over een jaar ende soo voorts van jaare daar in 
te continueren tot soo lange dese penningen sullen sijn opgesegt ende wederom 
geschoten welke opsegginge vrij staat een van bijden alle jaar te mogen 
doen mits malcanderen drie maanden voor den geloofden verschijnsendaeg 
wettelijck te waarschouwen , compareerden alnog Johan vanden Boomen president
alhier ende Joseph vanden Eijnde die welke jaar verclaarden te steelen als borge 
voorde voors. somme van hondert gulden mette geloofden intrest in 
gevalle hij geloover in gebreeke blijft de voors. somme mette ijtrest op
sijn behoorlijke tijt te voldoen welke borge hij gelover belooft ter saame dese
borg togte altijt 't indemneren cost ende schadeloos te houden daar onder
verbindende en voor als het gene voors. staat mitsgaders hebbende ende vercrijgende 
Aldus gedaan ende gepasseert den 13en meert 1709 ten overstaan van 
schepenen getijkent

Gijsbert Marselis Coppens 
Jan Jacobus Hurcmans 
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Compareerde voor schepenen Jenneke wed(uwe) Jan Leenders geassisteert met
Hend. van Gogh die welke bekent ontfangen te hebben uijt handen 
van Gijsbertus Gwaltheri secretaris alhier eene somme van seventig gulden 
uijt de coop pen(ningen) vande vercogte meubele wijlen Cornelis van Gogh in voldoening
van seventig gulden die de comparante te eijssen ende te pretenderen hadden op 
den boeden ende erfgenamen van Cornelis van Gogh beloovende ingevalle bevonden 
wierde die schult niet deugdelijk te wesen en den voorn.Gijsbertus 
Gwalteri daar over moeijlijkhijt ende coste wierde aangedaan te indem-
neren cost ende schadeloos te houden mitsgaders de penningen te restitueren 
daar onder verbindende haar persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende , 
Actum den 13 meert 1708

Jan vanden Boomen 
Jan Jacobs Hurcmans
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Schijdinge ende dijlinge tussen de kinderen 
ende erffgename van wijlen Cornelis van Gogh
verweckt aen Catelijn Peters van Eijnde

Compareerde voorde onderges. schepenen Peter van Gogh , Jan van Gogh , Lammert 
van Gogh , Catelijn van Gogh geassisteert met de onderges. schepenen Jan Ariaens als vader-
lijcke over sijnen onmudigen soone verweckt bij Anneke van Gogh geassisteert met den
officier ende schepenen , item Jacob Cuijpers als man ende momboir van Jenneke van Gogh 
ende Joseph vanden Eijnde ende Peter Jooste als wettige geede momboiren 
over de onmundige kinderen van wijlen Dirck van Gogh verweckt aen Mari Pe-
ters sijne huijsvrouwe alle in dier qualitijt kinderen ende erffgenamen van 
wijlen Cornelis van Gogh voorn verweckt aen Catelijn vanden Eijnde sijne 
wettige huijsvrouwe die welcke met malcanderen hebben aen gegaen een wettige 
ende minnelijcke schijdinge ende dijlinge vande goederen bij de voorn hare ouders aghter
gelaten bij welcke schijdinge endedijlinge  metten eersten loote te deel is gevallen 
Jan van Gogh een vierde part in het huijs , item de vijffde part inden acker hoff ende groes
bij't huijs gelegen reght op te dijlen van het huijs aff tot aen erve het geinteulant off
hijde aldaer neffens de kant van Marte Wilbers , item de helft van het Bemersvelt neffens 
erve d'een sijde Marte Wilbers d'ander sijde het gemeene lant d'een eijnt den tegen dijlder
d'ander eijnde Marte van Dijck voorn.
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Item de helft Hamisdoncx velt reijdenders tegen een ander
ontrent int geheell 2 lopense neffens erve met d'een eijnde het gemeene lant d'ander
eijnde de Aa hier uijt te vergelden ende te betalen inde rente van 400 gulden 
capitaelll metten intrest pro rato van de gulden

Item is metten tweeden loote te deel gevallen Catelijn van Gogh geassisteert
als voor de vierde part int woonhuijs de vijffde part inden acker bij't huis neffens 
't eerste lot reght op te dijlen van 't huijs off , item de helft van het Bomersvelt 
naest 't gemeene lant d'een sijde 't gemeene lant d'ander sijde den tegen dijlder d'een
eijnde Heurick Goris weduwe d'ander eijnde 't gemeene lant , item de helft van het 
Hamendoncksvelt rijdende tegen den ander hier uijt te vergelden  
inde rente van 400 vande Gevel tot Eijdhoven 86 gulden metten intrest pro rato 
van gulden  

Item is metten derde loote te deell gevallen Peter van Gogh een vierde part
in't woonhuijs , item een vijffde part inden acker , dries hoff bij't huijs naest het
tweede lot van 't huijs te langhs op deijlen , item het voorste derde part 
inden Beemt gelegen inde Mooren eeusels hier uijt te vergelden ende te betalen in de rente
van 400 gulden aen van Gevell tot Eijndhoven 86 gulden metten intrest pro rato van gulden 
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Item is metten vierden loote te deell gevallen Lammert van Gogh de vierde part in't woonhuijs
met den halven Langen Acker naest de cant Tonis van Gogh in de lenghte op te dijlen 
, item de middelste derde part inden Beemt gelegen inde Mooren Eusells hier 
uijt te vergelden ende te betalen aen de rente van 400 gulden capitaell aen vande Gevell tot
Eijndhoven 86 gulden mette intrest pro rato van gulden
Item is metten vijffden loote te deell gevallen Jan Ariaens voor sijnen onmundigen
soone geassisteert als voor een derde part inde schuer metten halven langen
acker neffens de cant van Marte Wilberste langhs op te dijlen , item het aghter-
ste derde part inden Beemt gelegen in de Mooren Eeussels jaerlijcx hier uijt
te vergelden ende te betalen inde rente van 400 gulden aen van Gevell tot Eijndhoven 
55 gulden metten intrest pro rato van gulden , en eene gulden jaerlijcx aen den Armen 
alhier
Item is metten sesden loote te deell gevallen Joseph vanden Eijnde ende Peter Jooste
in qualitijt voors. ten behoeve van voorn. onmundige de derde part in de schuer 
Item de vijffde part inden acker, dries ende hoff bij't huijs gelegen naest het derde lot
te langhst op te dijlen , item een aghtersten voorts dries neffens erve met d'een sijde 
Jan van Engelant d'ander sijde Tonis van Dijck ende alnogh de helft
van het voort veltje langhs de voorstraet langhs op te dijlen jaerlijcx
hier uijt te vergelden aen Armen van Lierop drie gulden eene stuijver item eene stuijver aende
rentm(eeste)r de Tombe ten behoeve van't gemeene lant
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Item is metten sevenden off laetsten loote te deell gevallen Jacop Cuijpers 
man ende momboir van Jenneke van Gogh de derde part in de schuer en het vijffde 
part inden acker , hoff ende dries bij 't huijs gelegen naest de Bemerstraet te langhs 
op te dijlen , item Mari Sweerts veltjeontrent Mooreneeusels gelegen , met 
het halft voorts veltje naest de  cant van Marte Wilbers te langhs 
op te deijlen hier uijt te vergelden drie gulden jaerlijcx aende Armen van 
Helmont , item seve stuijvers aende rentm(eeste)r de Tombe ten behoeve
van gemeene lasten 
Ende verclaren sij voorn condividenten in gevalle eenige renten paghten chijnsen ofte 
lasten op quamen endeider sijn cavell niet begroot die malcanderen te sullen helpen dragen 
ende betalen ende sall den voorsten den aghtersten moeten wegen is mede well expresse-
lijck ondersprocken dat de eijcke boomen staende tussen den Bemer acker ende het 
erve van Marte van Dijck sullen blijven ten behoeve vande gelijcke condividenten 
dogh de andere boomen ende houtwassen op goederen staende blijven aen ider sijn 
cavell mitsgaders hoolen graven ende houtwassen als van outs daer toe gereghtight geloovende 
sij condividenten dese schijdinge ende dijlinge altijt in voege ende maniere voorn voor
goet ende van waerden te houden onder verbant van ider hare persoonen ende goederen 
hebbende ende vercrijgende , actum den 15 en april 1719

Joost van Bussel 
(Marten Wilbers )
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Compareerde voor de schepenen de voorn condividenten ider in dijne voors.
qualitijt die welcke verclaerden verhuert te hebben ende in paghtinge over 
te geven aen hare mede condividenten ende broederen Johan van Gogh ende Jan Ariaens 
*de huijsinge ende erve op huijden dato deses bij haer gedeelt*(voor soo veell als den
daer inne is competerende)gestaen ende gelegen binnen desen dorpe ende Heerlijckheijt van 
Lierop aen het Aghterbroeck ende dat voor eenen tijt ende termijn van vier jaren 
noghtans met 2 op te zeggen wie van bijde partijen comparenten gelieven welcke 
opsegginge sall moeten geschieden wettelijck drie maenden voorden verschijnsdag
van(den) geloofde huerpen(ninge)n ende sall desehuringe beginnen ende aenvanck nemende 
de groese te halff meert , 't lant toogst bloot aende stoppelen ende de huijsinge 
aenstons mette laste vande borgem(eeste)rs die St. Jan toecomende sullen werden 
aengestelt allen in desen loopenden Jare 1709 ende sullen sij huerlingen de lasten betale



 naer laete ende huerlingen reght alhier in desen (dese) dorpe gebruijckelijck , item 
sullen sij condividenten verhuerders ende huerders ider voor een sevende part 
gehouden wesen (wesen) de huijsinge in goede reparatie ende ende woonbaer te stelle
ende te leveren ende die alsoo gelevert sijnde sullen sij huerlingen gehouden wesen die 
huijsinge te onderhouden de wanden in loocken ende lijmen ende sullen het hout
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toe nodigh op het erve mogen cappen waer voor jaerlijcx hebben gelooft 
tot huer off paght penningen te betalen alle intresten van opgenome penningen opde
goederen opgenoomen mits(gaders) geestelijcke paghte ende Arme paghten soo in desen dorpe 
als aenden Armen tot Helmont uijt dese voors, erve te vergelden staende 
alles op sijnen vervall dagen( ende tot haren costen verhuerders) dat
daer door geene schade ende comen te lijden die sall connen ten laste vande huerders, 
item alnogh aende vijff condividenren ende verhuerders in desen ider 4 1/2 vat
rogh welcke eerste jaer huer vande rogh sall vervallen te Lightmis 1711
ende soo voorts van jare tot jare gedurende dese hueringe ende verclaren sij 
voorn. condividenten verhuerders ende huerders dese voorn huringe endever-
huringe altijt voor goet ende van waerden te sullen houden ende doen houden onder
verbant van hare persoonen ende goederen hebbende ende verctijgende , 
actum ut supra 

Joost van Bussel 
Marten Verberne 
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Scheijdinge ende deijlinge tussen de kinderen ende
erfgenamen GoortMattijssen verwekt bij
Anneke Franse vande Warrenborg
als volgt

Compareerde voor ons ondergeschreve schepenen Jan Goorts ,
Marcelis Goorts , Jacob Peters man ende momboir van Jenneke Goorts ,
Dries Janssen man ende momboir van Anneke Goorts , Jan Joosten 
van Lieshout man ende momboir Mari Goorts ende Willem Verberne in huwe-
lijk gehat hebbende Meggel Goorts beneffens hem gevoegt
Joost van Bussel schepen alhier als toesiender over de kinderen Meg(g)el
Goorts voors. alle in dier qualitijt als erfgenamen van Goort Matijssen 
de welke met malcanderen hebben aangegaan een minnelijke schijdinge
ende dijlinge vande goederen bij den voors. Goort Mattijssen aghtergelaten bij
welke schijdinge ende dijlinge metten eersten loote is ten deel ge-
vallen Marclis Janssen hethalf huijs hof ende aangelag gelegen aan't 
Otterdijk waar van d'ander helft is competerende  Jan Franse
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groot in't geheel 7 lopense en waar uijt jaarlijcx staat te vergelden 
seven gulden 5 stuijver aan den Armen van Lierop in twee besondere posten 
is voor de helft 3 gulden 12 stuijvers 8 penningen , dit lot moet uijtkeeren 
aan het 6 lot 20 gulden 
Item is metten tweeden loote ten deel gevalle Willem Verberne
ende Joost van Bussel in haare voors. qualitijt ende alsoo ten behoeve vande 
voors. onmundige een derde part in't een stuck lant en groese genaemt 
het Rijstuck groot in't geheel 3 lopense te langs te dijlen en 
sal dit lot als dan hebben het 3 part langs Peter Franse los ende 
vrij mits hier uijt betalende eens 4 gulden namentlijk twee gulden aan 
het 6 lot ende twee gulden aan het 5 lot
Item is metten 3 loote ten deel gevalle Marcelis Goorts 
een derde part in een stuck lant ende groese genaemt het Rijsstuck groot
in't geheel 3 lopense in het lank op te dijlen en sal dit lot hebben 
het middelste 3 part in't voors. Rijstuck los ende vrij mits hier uijt
te betaalen eens aan het 5 lot 4 gulden 

 

INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN
Adems Sijmon 
Aerts Lijsken Joost 
Aerts Huijbert
St.Antonis
Arjaens Jan 
Arts Huijbert 
van Asten Antonis Tonis 
van Asten Jan Aerts 
van Asten Tonis Tonis 
van Asten Willemke 
van Asten Willem soone Jacob
vanden Berck Aert 
vanden Berck Antonis Janssen 
Berestijn 
Beresteijn heer rentmeester 
Berestijn heer rentmeester 
Bernaers Goort Franse 



Biemans
Biemans Jan Janssen 
Bierbach heer Adam 
vanden Boome Huijbert 
vanden Boome Jan Huijbers 
vanden Boome Lijsebeth weduwe Sijmon 
vanden Boomen Jan 
vanden Boomen Mari
Bocx Willem meester
mr Jan Bocxell 
van Boxtel Adriaen 
van Boxtel Johan 
van Bree Antonis Jansse 
van Bree Claes Ja(n)sse 
van Bree Jenneke Claase 
van Breeij Aert Goorts 
van Breeij Jan 
van Breeij Joost 
van Breeij Teunis Thomas 
van Breeij Tonis Janssen 
van Breij Antoni van 
van Breij Antonis Thomas 
van Breij Jan ende Joost Peters 
van Breij Joost Peters 
van Breij Joost Peters ende Jenneke sijne sustere 
van Breij Teunis Thomas 
van Breij Teunis Peters 
van Brussel Antonij Franse 
van Brussel Jan 
van Brussel Jan Jansse 
van Brussel Jan Janssen 
Bruijstens Geraert
van Bussel Antoni Franssen 
van Bussel Elisabeth Dircx 
van Bussel Goort herbergier
van Bussel Jan Fransse
van Bussel Jan Franssen 
van Bussel Jan Thomas Goort 
van Bussel Joost 
van Bussel Margriet dochtere Frans 
van Bussel Mari van 
van Bussel Mari Dircx 
van Bussel Thonij Fransse
Claassen Hendrick 
Claessen Jan Frans 
Clamx Cornelis 
Coninck Francis 
Conincx Francis 
Conincx Francis Isbouts 
juff(rouw) Coole coopvrouwe tot Eijndhove 
Coolen wed.
Coppens Aert Marcelis 
Coppens Gijsbert 
Coppens Gijsbert Marcelis 
Coppens Mari Marcelis 
Coppens Gijsbert Marselis 
Corstjaens Hijlcke
Costaers Joseph Marten
Costers Aert Marte 
Costers Joseph Marten 
de Couwer . Antonij
Cox Leonardus 
Cuijpers  Jan Hendricx 
Deenen Ghoort Jan 
van Dijck Antoni 
van Dijck Antonis 
van Dijck F. Tonis 
van Dijck Jan Antonis 
van Dijck Gijsbert 
van Dijck Hendrick Goorts 
van Dijck Jan 
van Dijck Jan Jansse van 
van Dijck Jan Ghoorts 
van Dijck Jan Goort 
van Dijck Jan Goorts 
van Dijck Jan Willems 
van Dijck weduwe Jan Antonis 
van Dijck Teunis Janssen van 
van Dijck Willem Goorts 
van Dijck Willemke Goorts 
van Dijck Willemke dochter Jan van 
Doers Cornelis 
Driesse Frens Joost 



Driessen Sijmon 
Drijssen Goort Aert 
vande Eende Frans Joosten  
vande Eende Lijneke Joosten 
vande Eende Luitjen Joosten 
van Eick Hendrik
van Eijck Gijs
van Eijck Gijsbert
van Eijck Goort Hendrickx 
van Eijck Hendrick 
van Eijck Jan 
van Eijck Jan Hendrick 
van Eijck Jan Hendricx 
van Eijck Jan Peters 
van Eijck Joost 
van Eijck Joost Francken 
van Eijck Mari Hendrickx 
van Eijk Wouter Fransen 
vande Eijnde Hendrick Peters 
van Eijnde Jan Martens 
van  Eijnde Jan Peters 
Eijnde Jan Mar..
vanden Eijnde Jan Franse Claesen 
vanden Eijnde Joost 
vande Eijnde Lijneke Joosten 
vande Eijnde weduwe wijle Thoomas 
vanden Eijnde Peter 
vanden Eijnde Willem Jansen 
vanden Eijnde Willem Janssen 
Evers Antoni
Fransen Johan 
Fransen Peter
Franssen Jan Thomas 
Geldrop Hendrick Janssen 
Geldrop Jenneken Janssen 
Gerit Gerits 
Gerits wed(uwe) wijlen Jan Hendrick 
Gielens Jan 
van Goch Cornelis 
van Gogh Cornelis 
van Gogh Jan Lambers van 
van Gooch Cornelis 
van de Goor 
van de Goor Jan Willems 
Gulde Jan 
heer Heesels religieus der Abdije van Postel 
van Helden Reijken Joosten 
van Helmond Heer 
van Helmond Hendrick
Hermans Goort
Hermans Herman Goort
Hermans Hermen Goort
Hermans Hendrick Goort 
Hermans Joost Hendrick 
Hermans Peter Goort
Hoobergen Jan 
van Hoobergen Luijtjen weduwe Jan 
van Hooff Cornelis 
van Hooff Peter 
Hoofnagels Gijsbert 
Hoogers Jenneken Jansen 
Horckmans Hendrick Dirck 
Horckmans Hendrick 
Hurckmans Johan
Hurcmans Jan  Jacobus 
Huijbers Jan 
vande Hijde hoevenaar
Hijligers Jan 
Janssen Jenneken 
Jenneke (Ansem) Joost
Joosten Frans
Joosten Jan 
Jooste Marte 
Kuppens Jan 
Lambers Hendric
Leenders Jan 
van Leensel Jan van Brussel 
van Leensel d'erffgen(ame)n Jan Hendrick
van Leensel Jenneken Janssen 
van Leensel Jan Hendricx
Lintermans Jan 
Lijneken Andries ende Mari
van Lieshout weduwe Joost Driessen van 



Lomans weduwe Marte Jacop
Maes Jan Janssen
Maes Jan Jansse
Maes Jan Marcelis 
Maes Jan Wijllem  
Maes Jan Willem molenmeester
Martens Jenneke Thomas Joost 
Martens Aert 
Martens Reijnder 
Meulensteens Anneke Wijnants 
Molendijck Aelbert Thomas
Molendijckx Geraert Dircx 
Molendijcx Tomas Aelbert 
van Moorsell Dirck Jansen 
van Moorsel Frans Jansse 
van Moorsel Frenske weduwe Joost 
van Moorsel Jan Janssen 
van Moorsel verweckt aen wijlen Jenneken Janssen 
van Moorsel Goort
van Moorsell Goort Jansen 
van Moorsell heere van 
van Moorsell Joost Dircx 
van Moorsell Lijske Janse
van Moorsel Peeter 
van Moorsel Peter Peter  
van Moorsel Theunisken Janssen 
van Moorssel weduwe Jan Dircx
Neervens Jan 
Obdam Generaell van 
van Otterdijk Peter
van Pelt Catalijn 
Peters Eijtje 
Peters Hendrick 
Peters Jan 
Peters Joost 
Peters Willemijn 
Poirters Thomas 
Princen Goort
vander Putte Hendrick Aerts 
Roijmans Willem 
de Roos Elisabeth Wouter 
Sanders Jan Willem 
Slaets Marcelis 
Teunes Jan 
Tijsse Jan Goort 
Valtherij G.
Verberne Dierk
Verberne Franske Janssen
Verberne Hendrick 
Verberne Jacob Janse 
Verberne Jan Joosten
Verberne Jenneke ende Mari(ken) Henricx
Verberne Jenneke Huijbers 
Verberne Joost 
Verberne Joost Huijbers
Verberne Joost Marcelis  
Verberne Joost Willems 
Verberne Lijsken weduwe Joost 
Verberne Lijsken weduwe Joost Marcellis 
Verberne Lijsken wed(uw)e Peter
Verberne Mari Jan Joosten
Verberne Marte 
Verberne Marten 
Verberne Wilbert 
Verberne Willem Jooste 
Verberne Willem Joosten 
Verdonschot Peter 
Verhees Aert 
Verhees Aert Willems
Verhees Christijn 
Verhees Frans Janssen 
Verhees Frans Jansen 
Verhees Hendrick 
V(er)hees Hendrick Jansse
Verhees Hendrick Jansse 
Verhees Hendrick Jan Thomas 
Verhees Hendrick Thomas 
Verhees Lijneke 
V(er)hees Jan 
Verhees Jan Aarts 
Verhees Jan Willems 
Verhees Jenneke weduwe Jan Thomas 
Verhees Jenneken 



Verhees Lijsebeth dochtere Jan Tomas 
Verhees Mari dochtere wijlen Jan Thomas 
Verhees Petronel dochter wijlen Jan Thomas 
Verhees wijlen Willem 
Ver...... Tomas Jansen 
Verhees Thomas Janssen 
Verheije Hendrick 
Verheijen , Hendrick 
Verheijen Jan 
Verhijde Hendrick 
Verhoeve Aert 
Verhoeve Luijcas 
Verhoeven Aert Dircx 
Verhoeven Anneke Dircx
Verhoeven Mari Dirx 
Versande Jan Martens 
heer Verschuere
heer Verschueren  
V(er)seums Thomas Willems 
Verseums Eerken Tomas 
V(er)paget Bartel
Vingh Gilbertus 
Vlemex Peter 
Vlemicx Lambert 
Vlemeijck Hendreijck
Vlemeijckx Lambert 
Vlemmicx Hendrick
Valtheri Hendrick 
Valtheri Henr.
vande Ven Helena 
Vogels Philips 
Volgels Philips 
vande Voorst Antonis 
vande Voorst Peter 
vande Vorst de kinderen Antonis Janssen 
vande Vorst erffgenamen van Teunis 
vande Vorst Jan 
vande Vorst Jan Janssen 
Vriens Jannneke 
Warrenborch Jan Franssen 
Warrenborgh Jan Franssen 
vande Warrenborgh Jan Franse 
van Weert Geert Dircx 
van Weert Jenneke Dirckx 
Weijnen Hendrick 
de Weth Antoni
Willems Lijneken
Wijnen molenmeester Sijmon 
Wijnen Hendrick 
Wilbers Marten 
Willems Eerken 
Willems Peter
de With Willem 
Wouters Francijn 
Wouters Johannis rooms priester 

TOPONIEMEN 
de Oude Aa
d'Abdije van Postel 
Arme van Lierop 
Achterbroecke 
aent Achterbroeck
Asten 
Beeckererff
op de Bennendonck
de Berghse hoeve
de Bergse Hoeve
hoeve ten Berge
op de Boekhorst
Bomese Clamp
de Boomse hoeve
den Bosbeemt 
Broeck van Mierlo
het gemeijn Broeck 
Buijte Beemde
de Helmontse Beemden 
de Drie Lopense
Den Deuren Coop
Doijenbraeck
Ceulen 
Clamp thiende 
de Crestart
Deurne 



de Dobraech
den Dorenbos 
Eijndhoven 
hoeve den Eijnde 
den Elgrom 
de Geneijnte Hoeve
Gemert 
Sgravenhage 
Groene Beemden 
de Halacker
Heesven 
Hendrick Duijssen veltien 
Herssel 
den Hersselse Clamp
aent Heijeneij(n)d 
het Heijtvelt 
Jenneken Dircx Heijtvelt
de Hoeckacker 
den Hoffstat
hoeve ter Hoffstadt
de Hofstatse hoeve
den Hoogen Wech
den Hoogen Weg
leeg Heijtvelt
leech heijtvelt 
Joosten van den Grooten Acker tot Helmond
het Kempken 
het Kerckenhuijs 
aende Kerchoff
aende Lanckvelt
s lands hoeve
Liessel 
Lijen Huijske 
Mierlo 
aende mole
de Molenbeemt 
de Moorselse hoeve
de Moorssellse hoeve
s lans hoeve Moorsel 
Nieuwe Erve
het Nieuwvelt
Oude Ghoor
Peellant 
Pennisbroeck 
de Putten de Winckelstraet 
den Renloop 
het Rietbeemtie 
den Sanderman 
de Schelbraeck 
de Schouw 
de Schrobbert 
het Slaetje 
de Smaal velden
halff Smaal Velt 
het Smaal Velt
het Silleke 
Spanien 
Stemit 
Stemitsweg 
Stipdonck 
watermolen op Stipdonck 
de Sraat
de gemeijne straet 
de Strepe 
Vaarse Hoeve 
de Vleut
de gemeijn Vleut
Vranckerijck 
de Vijfde Bergh
de Weert 
de Werte
Wevelsdael 

BEROEPEN 
borgem(eesteren)
brouwers 
de cuijper
Deurwaarder 
generaell 
herbergier 
hoevenaar 
kerkm(eeste)r



meester 
molenmeester 
mole(meeste)r
notaris 
regente 
rentmeester 
rooms priester 
schepen 
secretaris 
timmerman 
wethoude(ren)


