Lierop R.A. Boek 29 (transciptie M.van Helmond)
29 001 r
extensum

Dat voor ons koome ende gekompareert is , Anneke Peeters Verberne
meerder jaarige jonge dogter en inwoonderse alhier , geassiesteert met Jan van
Eijk scheepe haaren geassumeerde momboier in deese , gesont van ligham , daggelijkx op de straate bij de mensschen
comverseerende , haar volkoome verstandt
memorie , ende vijff sinne , in alles wel
magtig zijnde , soo voor ons oopentlijk
scheen ende bleek , de welke is overdeijnkende , der natueren broesheijt , datter niet
seekerder en is dan de doodt , ende niet
onseekerder dan den tijt ende uuere van
dien , ende heefft daaromme uijt deese
weerelt niet wille scheijden , sonder eerst
ende alvoorens , van haare teijdelijke
goederen , haar van God almagtig op
deeser aarde verleendt , te hebben
gedisponeert , ende dat uijt haaren eijgen vrije wille , onbedwonge offte
onverleijt van iemant ter weerelt
soo sij testatriese verklaarde , ende
alvoorens daar toe koomende soo bevelt zij testatriese haar ziele als
die uijt haare sterffelijk ligham sal
koome te verscheijden , inde bermhertige
handen van Godt almagtig, haaren
heemelschen vader , ende haar doode lig-
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ham d'aarde , om eerelijk begraaven te woorden
koomende alsoo tot haare dispositie
van haare teijdelijke goederen , ende gelt
haar als voor verleendt , waar over zij
testatriese kragt ende magt , off meesterschap is hebbende , egeen ter weerelt uijtgescheijden offte gerserveert , soo beken(de)
ende verklaarde zij testatriese gelijk
zij bekenden , ende verklaarden , bij ende
mits deesen , dat alle haare naar te
laatene goederen ende gelt , hoe genaamt
offte waar geleegen , de selve souwde mogen
weesen , naar haare dodt , sullen geeerfft
ende geproffieteert woorde bij Peeter Joosten Verberne , offte des seleffs kinderen
voor een geregte derde part , Item
alnog voor een geregte derde part
bij Willemijn Jansen Verhees , getraut
met Jan van Bruesel , off des seleffs kinderen , Item alnog voor een geregte derde part bij Tomas Verberne , off des seleffs
kinderen , en de drie voorseijde persoone
indier voege verklaarende en instuetuweerende , voor haare uuniverseele erffgenaamen , met volle regt van instetuetie , dog alles onder deese expresse
reseve , ende konditien , dat ingevall
een vande die voorseijde erffgenaamen voor de doodt
off naar de doodt , vande testatriese koome te sterven , sonder wettige geborte
naar te laaten , dat dan in sulke ge-
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vall , dat deel sal geerfft , en geproffieteert
woorde bij de geene , die wettige geborte
off kinderen int leeven hebben , maar sullen de geene
die geen wettige geborte , naar de doodt van
de testatriese , int leeven en hebben , alleen
behauwden haar leeven lank geduerende
de opkomste van het geene zij voor haar
derde part geeerfft sullen hebben , en sullen
gehauwden weesen , naar de doodt vande testatiese op te leeveren , en ten haaren costen
te laate schrijven , eenen staat van inventaris , om naar haar doodt te konne sien
hoe veel goederen , gelt , en muebelaare goederen , zij in togte zijn besittende , waar
van zij geen meesterschap en sullen
hebben om daar iets van te moogen
verminderen , maar het selve maar te
mooge gebruijken , Item reserveert
de testatriese de magt en meesterschap
van dit haar testament , te moogen breken en ver. . anderen naar haare eijgen
wil en begeeren , Wijders verklaart
zij testatriese dit te weesen haar testament leste ende uijttersten wille
willende ende begeerende dat het
selve alsoo het zij bij forme van
testament -------------------codisill , gifte offte eenige andere
maakinge ter saake des doodts
soo als best kan bestaan sal plaats
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grijpen naargekoome , en agtervolgt
woorde , alwaart nogtans datter
eenige pointen off klauwselen naar den
regten hier toe gerequiereert werdende , hier inne waaren geommieteert
versuijmt offte vergeeten sulkx haut
zij testatriese voor geinsereert ende
gepasseert ter secretearije van lierop
op heeden den vijffentwentigsten meij
seeventienhondert en veertig des
toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Anneke
Peeters Verberne testatrise
verklaarde niet te conne
schrijve testes Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr.v Boome
presiedent scheepe
loco secretario
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Compareerde voor ons Fr.vanden
Boome president en Jan Van Eijk
scheepenen in Lierop Dirk Waarsenborig
ende Joost vanden Eijnde inwoonderen
alhier die welk naar gedaane citatie door
den Heere officier den behoorlijken eedt
aan handen van den Heere officier hebben
gedaan en afgelegt als momboiren
over drie onmondige kinderen naargelaate
Hendrik Warsenborg die hij verwekt
hadde aan Fransijn van den Eijnde
onder belofte van de goederen der voorseijde
onmundige ten meeste voordeele en
nutte van de selve sullen administreere
en gade slaan en verder te doen en te
handelen gelijk als eerlijke voogde
en momboire schuldig en verpligt
sijn te doen en sulx niet te sullen
naarlaaten om gifte ofte gaven
laat ofte nijt ofte om wat saake
het ook soude moogen weesen . Aldus
gedaan en gepasseert op heeden
den agste augustus 1700 veertig
Dierck Warenborig
Joost vanden Eijnden
Fr.v. Boome
Jan van Eijck
G.Valtheri
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extensum

Wij Jan van Eijk en Jan
van Breij scheepenen in Lierop quartiere van Peelandt Meijerije van 's Bosch
doen conde certiefieceerende mits deesen
ende sulkx ten versoeke en op de beede
van Francis Bernaarts , den welken
aan ons heefft te kenne gegeven dat
hij zig metter woon heefft needergeset
tot Gelderop , en getraut met Luesiea
Breestraate , dat hij requierant is
eenen ingeborne deeses doerps , Wijders
beloove wij dat ingevalle den voorseijde
requierant tot aermoede quaam te
vervallen , soodaanig dat hij requierant
onse aerme kasse noodig hadde den selve
beneefens onse andere ingeborne aerme te sullen onderhauwden , en den aermen van Gelderop off andere plaatsen
daar van te sullen ontlasten hier onder
verbindende het inkoome ende goederen
van onsen aermen hebbende ende verkrijgende , ende hebben wij scheepenen
voornoemt deese ten prohocolle
eijgenhandig onderteekent , ende door
de subsignatuere van Francis vanden
Boome presiedent scheepe loco secretario doen bekragtigen op heede binne
Lierop , den vierentwentigsten september 1700 veertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breij
Fr.v.Boome presiedent
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extensum

Compareerde voor ons Jan van Eijk
en Jan van Breij scheepe van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van 's Bosch
Peeter Hendrik Vlemikx , en Lambert Jan Vlemikx meester
timmerluijde en inwoonderen tot Lierop
voorseijde die welke ter instantie ende versoeke vande Heer Otto Juijn Raad der stadt
's Bos , en meede kooper vanden tweeden coop
vande hoeve ten Boome , hebben naargesien , en geviesieteert agtien eijken
boome , die op dien voorseijden tweeden koop
stonden gesmet , en geteekent met smet
een , en smet twee , en de selve boome naar onse
beste kennissen en weetenschap getauxeert en bevonden wardig te weesen
eene somme van hondert vijfftien gulde , Aldus gedaan ende gepasseert op
heede binne Lierop den vijffentwentigsten oktober seeventienhondert veertig des
toierconde bij ons geteekent
Peter Hendrik Vlemex
Lambert Jan Vlemmex
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe
loco secretario
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Extensum

Wij Jan vanden Eijnde , Andries vanden Eijnde en
Peeter Vlemikx Jan van Eijk en Jan van Breij
scheepenen in lierop quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , doen conde , certiefieceerende , mits deesen , ende sulkx ten
versoeke en op de beede van Jan Jooste
vande Warsenborig , ende Jenneke Linders
van Breij , zijnne wettige huijsvrouwe , alwelke
requieranten aan ons te kennen hebbe
gegeeven dat zij haar metter woon hebben needergeset onder de stadt Helmont
dat zij requieranten zijn , ingeboorene
deeses doorps , Wijders belooven wij , dat
ingevalle de voorseijde requieranten tot
aeremoede quaam te vervallen , soodaanig
dat zij requieranten onse aerme
kasse noodig hadden , de selve benefffens onse ander ingeboorene aerme
te sullen onderhauwden , en den aermen
der stadt Helmont off andere plaatsen
daar van sullen ontlasten hier onder verbindende het inkoomen ende goederen
van onsen aermen hebbende ende verkrijgende , ende hebben wij scheepene voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent , ende door de subsignatuere
van Francis vanden Boome presiedent
scheepe loco secretario , doen bekragtigen
op heeden binne Lierop den vijffentwentigsten
november seeventienhondert veertig,
Jan vanden
Jan van Eijck
Eijnden
Jan van Breij
Andries vanden
Fr.v.Boome presiedent
Eijnden
Scheepe loco secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk en Peeter Vlemikx scheepen in Lierop quartier van Peelandt , Meijerreij van 's Bosch doen conde certiefieceerende mits
deesen ende sulkx ten versoeke en op de
beede van Mari Goort Bernaarts , de
welke aan ons te kennen heeft gegeeven
dat zij is getraut met Toomas van Grootel , en hun metter woon hebben needergeset
tot Strijp , dat zij requierante is een
ingeboorne deeses doerps , Wijders beloovende wij dat ingevalle de voorseijde requierante tot aermoede quaam te vervallen , soodaanig dat zij requierante onse
aerme kasse noodig hadden de selve benefffens , onse andere ingeboorne aerme te sullen onderhauwden en den aermen van Strijp
off andere plaatsen daar van sullen ontlasten hier onder verbindende het inkoome
ende goederen van onsen aermen hebbende ende verkrijgende ende hebben wij scheepenen voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatuere van Francis vanden Boome
presiedent scheepe loco secretario doen
bekragtigen op heeden binne Lierop
den derde december seeventienhondert veertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco secretario
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Dat voor ons koome ende gekompareert zijn Francis vanden Boome , Johannis , en Lambertus vanden Boome ende
Goort Hermans , de welke bekenden ende
compareerde voor
verklaarden gelijk zij bekenden ende verons onderges.schee- klaarde bij ende mits deesen , in huerinpenen Francis
ge offte pagtinge over te geeven seekere
vanden Boome en
hunne hoeve genaamt de Moorselse
Goort Hermans
Hoeve tegenwordig bewoont werdende
inwoonders alhier
bij Andries Custers geleegen alhier te
hun meede fort
Lierop voorseijde aan Toomas Willems van
en sterik maaBreij , inwoonder alhier , ook meede comkende voor Johannis perant die de voorseijde hueringe en pagtinvanden Boome
ge en de naarvolgende condieen derffgn Lamtien is accepteerende ,
bertus vanden Boome Eerstelijk sal deese hueringe offte pagtinde welke bekenden ge duerende den tijt van ses eerstkoomende
ende verklaarden
jaaren nogtans met drie jaaren op
gelijk zij doen bij deese, te seggen wie van bijde zijde gelieven sal
in deese teegestaande en voor Kerssemis.
huerseedull in alle
Item den voorseijden huerder sal de voorseijde
ointen en deelle
te
hoeve aanvaarden de huijsinge en hoff
te sullen blijven con- te Paasschen , de groes weij en heij te
tieniuweeren en naar halff meert en het saaijlandt toixt
te sulle koome , en datbloot aande stoppelen , Alles in deese
voor den tijt van ses jaare 1700 eenenveertig , en in het affeerstkoomende jaaren scheijden ook soo weer te verlaaten .
aanvank neemende met
Item den voorseijden huereling sal gehauwde
Passchen seeventien- weesen de wande van de huijsinge te onderhondert seevenen veerhauwden in goede reparatie van luijken
tig nogtans met drie leijmme en digt en het haut daar toe noojaaren op te seggen dig sal hij huereling op de goederen
wie van beijde zijde mooge cappen ter minster schaade
gelieven salen dat voor Kerssemis
Ende compareerde meede Toomas Willems van Breij
extensum
tweemaal
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huerder en
Item het schaarhaut als het
pagter in deese
vijff jaaren aut is , sal hij huereling
den welken bekenden moogen cappen , en de latten , roeijen
ende verklaarden ge- en banden , tot de huijsinge noodig sal
lijk hij doet bij deese hij huereling daar toe moeten gebruijke
de teegestaande
sonder daar aff te mooge verkoopen,
hueringe en pagtinge Item den huerder sal alle jaaren gehauwin alle pointen en
den zijn op zijnen cost en drank op de huijdeelen te accepteeren singe te moeten leeveren en te laaten deken naar te sulle
ken vijff vijmme daakstroij dog de dagkoome voor den
huer vanden decker sal hij huereling mootijt van jaaren soo
gen corten.
als voorseijde onder Item den huerder sal gehauwde weesen
verbant van
te betaalen all 's landts en doerps lasider der
ten soo ordienaare als exterordienaare
voorseijde comsonder its des weegens te mooge corten
peranten haare
aan zijnne bedonge huerpenninge
persoone ende alle
Item den huerder sal gehauwden weesen
hunne goederen
te betaalen den uijtgaanden cheijns
hebbende ende ver- aanden Heer van Helmont aande Heer
krijgende Actum Lie- van Mierloo , als meede aande doemeijne
rop den eenensonder daar voor te mooge corten ,
twintigsten
Item off het quaam te gebuere dat
december 1700 ses- God verhoede wil , dat den huereling
en veertig
zijn vrugten quaam te verliesen , door
Fr.v.Boome
bevriesen , verdrinken , door hooge waaJoost Hermans
tervloede , verhaagellen , off affwaijen , door
Dit + merik stelt Too- heijerkragt , off plunderinge met gewelt
mas Willems van Breij
wierde ontnoome , off alle andere ongeverklaarde niet anders vallen die hier niet genoemt en zijn , en nog
te konne schrijve tes- onbekent zijn , Sulkx is wel expreselijk getes Jan van Eijck
kondietieoneert , dat alle soodaanige ongevallen off (o)ngeluken sullen blijven tot laste
en schaade vanden huereling , sonder daar iets
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des weegens voor te mooge corten van
zijnne belooffde huerpeninge off te moogen
eijsschen off pretendeeren ,
Item den huerder sal gehauwden weesen den tijt
zijnder hueringe daar op te blijven met volle
togt van koeijbeesten , ossen , schaapen , en perden
gelijk daar van auts ordienaar is op gehauwden
zijn geweest , en sonder daar eenige andere
goederen bij te moogen gebruijken , en in het
affscheijden niet meer vande voorseijde hoeve
mooge verbreijngen dan vijff off ses kaaren
hoffmiest off ook in het affscheijden maar
een sesde paart van het ackerlandt met soomervrugten , moogen besaaijen , en al het verder
ackerlandt met wintercoore te besaaijen en
dat wel te misten,
Item off het quaam te gebueren dat de voorseijde
verhuerders eenige niuwe uijtwaateringe quaamen te ordoneeren , daarder niuw eegeen en zijn
sal in sulke geval den huereling gehauwden
zijn soo veel aerebeijders moeten leeveren als
de verhuerders en niet meer,
Item alle de onderhauwdinge van alle
slooten , schauwloopen , die der teegewordig
zijn , blijve ten laste vanden huereling , en sal
aande verhuerders vreij staan , aanden
huereling te ordoneeren en aan te wijsen
waar dat gegraaven en geveegt moet
worden ,
Item het sal ook aande verhuerders vreij
staan om in de hoeijbeemde genaamt de Voorste
en Agterste Goore , en Latbroek , te moogen
moeren off niuwe graaven te maaken ,
Item het sal ook aande verhuerders vreijstaan , in gevall zij geneegen zijn , om in
het Latbroek , Streijbroek , off ieverans
anders waar het souwde mooge weesen , eenige planttagie , off affgraavinge van heesterbussels te maaken , naar haar genoege
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voor welke voorseijde hueringe off pagtinge
den voorseijden huereling heefft geloofft te betaalen
aande voorseijde verhuerders , alle jaaren seevenen
sestig gulden , waar vanden eersten pagt vervalle
en verscheene sal zijn Kerssemis 1700 eenenveertig
ende soo voorts van jaare tot jaare soo lange
deese hueringe en verhueringe dueren sal
Ende compareerden meede Andries Custers inwoonder alhier , den welken bekenden ende verklaarden gelijk hij bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen hem te stellen als borge een
voor all en als schuldienaar prinsiepaal voor
de voorseijde somme van seeven en sestig gulden
jaarelijkx , als meede voor de betaalinge vande
jaarelijkxe 's landts en doerpslasten soo ordienaare
als exterordienaare vande voorseijde hoeve en goederen
geloovende op verbant van zijn persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende deese zijnne borge soo als voorseijde staat altijt te sullen
hauwden en doen hauwden voor goet ende van waarden
onder verbant als voor,
geloovende de voorseijde comparanten verhuerders en
huerders deese verhueringe en pagtinge soo als
voorseijde staat , met alle de voorseijde condietien altijt te
sullen hauwden en doen hauwden voor goet vast bondig ende van waarden onder verbant van ieders
persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende
Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop den sestienden januari seeventienhondert
eenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Toomas Willems
van Breij verklaarde niet te konne schrijve testes Jan van Eijck
Andries Kusters
Fr.v.Boome
Jan vanden Boomen
L.v.Boome
Goort Hermans
Jan van Breeij

Jan vanden Eijnden
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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Scheijdinge , ende deijllinge tusschen de erffgenaamen van Mari
deese driemaalJooste van Lieshout en aluijtgemakt
hier tot Lierop sonder wettige geborte naar te laaten is
overleeden,
Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen in Lierop Drieske weeduwe Hendrik
*geassiesteert met Peeter haaren soone
Vlemikx * , Goort van Lieshout , Joost
van Lieshout , en Anneke van Lieshout
inwoondersse en inwoonders alhier
de welke bekenden ende verklaarden
bij en mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese naarvolgende
minnelijke , schifftinge , scheijdinge ende
deijllinge van alle de erffgoederen
stervende bij de voorseijde Mari Jooste van Lieshout naargelaten geleegen
alhier tot Lierop voorseijde soo ende
gelijk de selve goederen aande voorseijde erffgenaame ten deel gevallen zijn bestaande
in het narvolgende
1 loth
extensum

Ende is alsoo met den eersten loote
ten deell gevallen aan Drieske weeduwe Hendrik
Vlemijkx geassiesteert als voor , het derde paart in twee gebont van een woonhuijs , het voorste en het derde paart
in het aangelaag en hoff gestaan en
geleegen alhier inde Winkelstraat
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groet cierca voor het derde paart
een loopense , aan erve deen zijde Goort
van Lieshout , dander zijde Joost Anneke van Lieshout,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt de Braakacker groet cierca
een en halff loopense aan erve deen
zijde Jan Jooste van Breij , dander
zijde Joost en Anneke van Lieshout
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Kreijtenberig , groet cierca
een loopense en vijff roede , aan erve
deen zijde Andries Verdoeijenbraake
dander zijde den vaarweg aldaar,
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt den Sassenbeemt groet cierca
een loopense en dartig roede aan
erve deen zijde Goort van Lieshout
dander zijde deffgenaamen van de Heer van
Meijel,
Item alnog het derde paart in
een stuk hoeijvelts , ook genaamt de
Sassenbeemt , groet cierca voor het
derde paart agtien roede aan erve
beijde de zijde Joost van Lieshout,
Item alnog een stuk groese genaamt het Hoeremesdonkx Eeuwsel
groet cierca twee loopense en dartien
roede aan erve deenzijde Joost en Anna
van Lieshout,
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Item alnog een gedeelte in een stuk heijtvelt groet
cierca een loopense aan erve deen zijde
Willem Maas dander zijde Goort van
Lieshout,
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerpslasten ende
alnog daar uijt te blijve vergelden
aanden aermen alhier jaarelijkx twee
gulden in eene meerdere rente van vijff
gulde jaarelijkx , mits gaaders den
cheijns vanden gronde die met regt
sal werden bevonden daar uijt te
gaan ,
extensum

2 loth
Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevallen aan Goort
van Lieshout , het derde paart in twee
gebont van een woonhuijs het voorste
met zijn paart int aangelaag en heijtvelt
daar aan geleegen groet cierca voor
zijn paart saame seeve copsaat aan erve
deen zijde de weeduwe Hendrik Vlemikx meede
condieviedente dander zijde den verkrijger in deese
Item alnog een stuck ackerlandt genaamt den Daandels Acker groet cierca twee
loopense aan erve deen zijde Hendrik Jan
Tijsse cum suo dander zijde den verkrijger in deese,
Item alnog een stuk ackerlandt ge-
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naamt den Witten Berig groet
cierca dartig roede aan erve deen
zijde Aart Verhees dander zijde Jan
Jansen van Eijk,
Item alnog een stuk hoeijvelts en
weijvelt genaamt den Duerekoop groet
cierca twee en een halff loopense aan
erve deen zijde Jan Jansen van Eijk
Dander zijde Aart Verhees
Item alnog een stukxke hoeijvelts
genaamt het Voorste Veltje groet
cierca een halff loopense aan erve
deen zijde den loop de Vluet dander
zijde Hendrik Jan Tijsse cum suo
Item alnog het derde paart in
een stuk hoeijvelts genaamt de Sassen
beemt , groet cierca voor het derde
paart agtien roede aan erve deen
zijde de weduwe Hendrik Vlemikx , meede
condieviedente dander zijde Joost van
Lieshout cum suo,
Item alnog de hefft in een stuk heijtvelts
groet cierca voor de helfft seeve copsaat , aan erve deen zijde Jan Hendrikx
van Eijk dander zijde de gemeente
alhier
Ende dat los ende vreij , uijtgenoome 's landts ende doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aanden aermen alhier jaare-
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lijkx twee gulden in eene meerdere rente van vijff gulde jaarelijkx , mits gaaders den cheijns
vanden gronde die met regt sal
worde bevonde daar uijt te gaan
extensum

3 loth
Ende is alsoo met den derden loote
ten deel gevallen aan Joost en Anneke
van Lieshout , het derde paart in twee
gebont van een woonhuijs het voorste
met het derde paart in het aangelaag en hoff gestaan ende
geleegen alhier inde Winkelstraat groet
cierca voor het derde paart een loopense
aan erve deen zijde de verkrijgers
in deese , dander zijde de weduwe Hendrik Vlemikx meede condieviedente
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Kaamp groet cierca
tee loopense aan erve beijde zijde de
ver(k)rijgers in deese
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt de Schersse groet cierca
drie copsaat aan erve deen zijde den
verkrijger dander zijde Goort van
Lieshout,
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Item alnog een stukxke ackerlandt genaamt het Hoeve Ackerke
groet cierca een copsaat aan erve
deen zijde Goort van Lieshout dander zijde Hendrik Jan Tijse cum suo
Item alnog een stuk groese genaamt het Eeuwsel groet cierca
twee en een halff loopense aan erve deen
zijde Hendrik Jan Tijsse cum suo dander zijde
de onmundige Joost van Dijk ,
Item alnog het derde paart in
een stuk hoeijvelts genaamt de
Sassenbeemt groet voor het derde
paart agtien roede aan erve deen
zijde den verkrijger in deese , dander
zijde de twee verkrijgers in deese,
Item alnog de helfft in een stuk
heijtvelts groet cierca voor de helfft
seeve copsaat aan erve deen zijde
Jan Hendrikx van Eijk dander zijde de
gemeente alhier,
Ende dat los ende vreij uijtgenoome
's landts ende doerps lasten ende alnog
daar uijt te blijve vergelden aanden
aermen alhier jaarelijkx eene
gulde in eene meerdere rente
van vijff gulde jaarelijkx,
Item alnog eene gulde jaarelijkx
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in eene meerdere rente van seeve
gulde jaarelijkx tot Leende aan
Tiele Cems,
Ende is bij de condieviedenten gekondietieoneert dat den voorsten
den agtersten sal moeten weegen
ter naaster velde en minster schaade , Wijders dat een ieder van hun
den grond en gewin cheijns die
met regt sal woorde bevonden uijt de voorseijde gedeelde goederen te gaan sal moeten blijve
vergelden , en sullen alle de condieviedenten gehauwden weesen om haare
aangegroote renten en pagten soodaanig op haaren tijt te betaalen
dat deen door des andere quaade
betaalinge geen schaade en koome te leijden off sal sulke schaade
koome op den gebreekigen betaa(l)der , Verders dat een ieder van hun
sal gehauwden weesen te onderhauden alle weegen , steegen , ende waaterlaaten , soodaanig dat de schauw daar
over kan werden begaan en in cas
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van naarlaatigheijt sal sulke
schaade koome op den gebreekigen
en dat naarmaals woorde bevonde
datter meer renten off pagten off
chijnsen op quaame daar men niuw
niet en van weet , sullen de condieviedenten maalkanderen moeten
helpen draagen ende goet doen
geloovende zij condieviedenten off
comparanten eenpaarelijk , deese haare
deelinge altijt te sullen hauwden en
doen hauwden voor goet vast bondig
ende van waarden tot naarkoominge van allent geene voorseijde staat
verbinden zij condieviedenten haare
persoonen ende goederen niuw hebbende
ende verkrijgende , ende daaren boove
renuntieerende deen tot behoeff
des anders aangedeelde portie ende
verklaarde de voorseijde condieviedenten
dat onder de voorseijde gedeelde goederen geen leengoederen en zijn
Aldus gedaan ende gepasseert op
heeden binne Lierop den sestienden
januari seeventienhondert eenenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Dit +merik stelt Drieske weeduwe Hendrik Vlemikx
Peter Hendrick Vlemex
Dit + merik stelt Goort van Lieshout
Dit merik stelt Joost van Lieshout
Dit merik stelt Anneke van Lieshout
Testes voor alle de geteekende F.V.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v. Boome presiedent
scheepe loco secretario
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Compareerde voor ons Francis
van den Boomen en Jan van Eijck
schepenen des dorps van Lierop , de Heeren
Johan van Gemert en Cornelis Wijgars
inwoonende borgers der stadt 's Bosch
de welke verclaarde te constitueren en
magtig te maaken , gelijk sij constitueren en magtig maken bij desen
de Heeren Gijsbertus Gueraltheri Commies
van 's lands magazijnen tot Arnhem
specialijk om hun constituants naeme
en weegen voor schepenen des dorps van
Lierop voorseijde in erffpagten a ?????
jarlijx der cooppenningen en ?? slagen te
transporteeren en overgeven , soodaanige
parceelen erffgoederen als bij de constituants op den 1e februarij dese jars 1741
publiecq en voor alle man ten
overstaan van den officier en schepenen
alhier sijn versogt , en sulkx conform de
vercoopsconditie aan soodaanige persoonen
als volgens de voorseijde conditie coopers sijn gebleeven
en de coopers te gelooven ---------------??
en tot narcominge van dien te verbinden
hare persoonen en goederen hebbende
ende vercrijgende , ende wijders zodanig
dar in te doen en te handelen als nar
costuijmen locaal aldar gebruijkelijk
ende sij constituanten present sijnde , zoude
konnen off mogen doen ; des dat de
coopers gehouden zullen wesen bij
het passeeren
ten behoeve ??
van de constituanten te passeeeren
behoorloijke verbandbrieven voor den
??
erffpagt die ter zaake des coops zullen
schuldig blijven , mede conform de
voorseijde vercoops conditie ; Wijders den
zelven alnog constituerende te mogen
ontfangen de cooppenningen en slagen die

bij het doen der
door de coopers
mogte werde geschooten en dar van
quitantie te geven , geloovende sij
consttuante allen 't geene uijt cragte
deses bij den geconstitueerde zal
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werden gedaan en verrigt altijt te
zullen ratificeeren , gelijk sij het zelve
ratificeeren bij desen , hun te gelijk
ook indemneerende voor alle aantal en
narmaninge die hem ter zaake deses
mogte overcomen . Aldus gedaan
en gepasseert op heden den agtienden
februarij 1700 eenen veertigh
Johan van Gemert
Jan van Breeij
C.Wijgars
schepen loco
secretario
Fr.v.Boome
Jan van Eijck
extensum

Compareerde voor ons Jan van Eijk en
Jan van Breij scheepenen in Lierop , Willem
Bockhorst vorster alhier den welken
bekenden ende verklaarden , gelijk hij
bekenden ende verklaarden bij ende mits
deesen , naar gedaanne sommatie ter instantie van Francis vanden Boome collektuer der verpondinge, beede , en reeel verpondinge , over den jaare 1739 in aerest
te neemen , ende in hande vande hooge
overigheijt te stellen , alle de erffgoederen
staande op den naam van Goort van Moorsel , omme daar aan te verhaalen eene
somme van drie gulden veertien stuijvers
en elff peninge met de costen daar ome
gedaan en nog te doen , Aldus gedaan
in aerest genoome ende gepasseert op heeden binne Lierop den
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vierden meert seeventienhondert een
en veertig des toierconde bij ons geteekent ,
W.Bockhorst
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr. v. Boome
presiedent scheepe loco
secretario
extensum
driemaal

Op heeden den vijftiende
meert 1700 eenen veerig soo
wil de Heer Johan Lowies Verstel
ordinares leenman der Leen en Tol
Camer tot 's Bos naar voorgaande
sondaagse proclamatien binnen
deesen dorpe van Lierop gedaan
publieq ende voor alle man aan
de meestbiedende verkopen de
hier na gespecificeerde goederen
huijsinge , teul en groeslanden
gehoorende aan het Slotje alhier
tot Lierop en dat alles onder de nabeschreeve conditien , voorwaarden
en restrictien,
De kopers , slagers ofte ontslagers
sullen uijt de nabeschreeve goederen 's lands en dorps lasten moeten betaalen,
De koprs slagers ofte ontslagers
sullen uijt de nabeschreeve goederen 's lands en dorps lasten moeten betaalen
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Ende of namaals bij weege van regt
bevonde mogte worden eenige gront
chijnsen renten of pagten uijt de
naarbeschreeve goederen te gaan
des men niet en weet ende alhier
niet gegroot en sijn soodaanige
renthen , pagten en chijnsen sullen
de nabeschreeve coperse slaagers
ofte ontslagers worden aangecogt en
goet gedaan te weeten indien die
erffelijk en onlosbaar sijn teegens
den peeningen drie en
dertig en een derde en soo die losbaar mogte weesen volgens de
brieven en bescheijden daar van
sijnde en de coorenpagten teegens
driehondert en vijftig gulden het
Bos mudde
De nabeschreeve huijsinge en landerijen worden verkogt met soodanige andere lasten en cerviteiten
hoedanig die mogte weesen en
daar toe sijn staande,
De koopers slagers ofte ontslagers sullen den eijgendom derselver goederen
te weetten der groese aanvaarden bij
het Hoogsel de huijsinge Pinxtereren avont en de bouw off ackerlanden toigst met de halve schaar deeses jaars 1741
De kopers slagers ofte ontslagers
sullen de 's lands en dorps lasten
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gaande uijt de nabeschreeve goederen
moeten betalen aanvank neemende
met det den eerste jannuari 1700 twee
en veertig
De nabeschreeve huijsinge en lande
worden verkogt soo als die hier naar
sijn gespecificeert dog voor soo groot
en kleijn als de selve dar ter plaatse
nagenoemt gelegen sijn sonder
in enige precise maate of groote
gehouden te sijn en sal vervolgens
den verkoper vreij blijven van alle questien en verschillen die de
kopers over de situatie groote ofte
ook over enige uijtwateringe of
uijtweeginge soude willen moveeren
tot aan hun gemoveert werden
dog gehouden weesen malkander
daar sulx van noden is
moeten weegen en sullen derhalven alle soodaanige disputen sijn
en blijven tot laste van de kopers
slagers ofte ontslagers dog of
het quame te gebeuren datter
tussen de kopers der huijsing en verdeelde landen disputen
gereesen soo ontrent de groote plantagie , houtgewassen weegen , en
betalinge van lasten ofte andere
gevallen waar inne bij de verdeling
niet mogte sijn voorsien sulx werd
gelaten ter decisie en uijtspraak
van den Heere Officier en scheepenen van
Lierop waar toe de kopers slagers ofte
ontslagers die vermeene benadeelt
te sijn konnen addresseeren
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De na beschreeve goederen sullen
door den verkoper aan de kopers slagers
of ontslagers werden gevest en opgedragen op sodanigen dag als haer
ten dage des Hoogsels sal werden
beteekent tot het ontfange van welke opdragt de koopers slagers of ontslagers sig sullen moeten gereet maken
En sal den verkoper daar bij geloven
voorseijde kopen altijt te sullen houden en doen houden voor goet vast
stedig en van waerde onder verbant
als na regte dog of het quame te
gebeuren dat de goederen mogten
werden gereclameert en de kopers
genootsaakt wierden deselve afte
staan soo sal den verkooper , ten allen teijden restueren aan de coopers
slaagers offte ontslaagers hunne betaalde
cooppeninge en slaagen daar voor verbindende
zijn persoon en goedere present en toecomende
De nabeschreve huijsinge en landerijen
werden vercogt om munte van Carolij guldens ider stuk a twintig stuijvers gankbaar
gerrkent , te betaalen gereet bij de veste
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Den verkooper deese goederen andermaal
moogen aan vaarden ende novo verkoopen
tot laste vande gebreekige cooper slaager
offte ontslaager gelt het minder sal men
ten lasten vanden gebreekige verhaalen als
met regt verwonnen schult na onptisatie
voor alle oppositie met de costen daaromme te doen , gelt het meer dat sal weesen
tot proffijt van den vercooper
De hoogste insetters sullen in deesen het
voormijnen hebben en alst gemijnt is daar
op moeten slaan aan handen vanden secretaris
oft desselffs geauthoriseerde doende ideren
slag twee gulden halff tot verhooging
vande cooppeninge en halff voor die het ontslaagen word naar ouder gewoonte ende
aanstonts moeten stellen voor alleman
ende sullen de .voederslaagen neffens den
onraat en coste moeten werden betaalt
bij het uijt gaan des Hoogsels off bij de
vest
Deese coopen sullen ten Hoogsel blijven
staan tot van heeden over acht daagen
weesende woensdag den 22e deeser loopende maandt als wanneer 't selve alsdan met eijndeliens brandende kerssen
in deese tegenwordige herberg des namiddag ten twee uure sal uijtgaan ,
alle misverstande verschill en twijffelachtigheeden in het stuk van mijnen
insetten en slaan gelijk ook in cas den
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affhanger deser coopen sig quaam te abuseeren
werden gereserveert en blijven ter kennisse
uijtlegginge en interpretatie vanden vercooper
De cooppers slaagers offte ontslaagers sullen
tot voldoeninge en naarcoominge deser
conditie moeten stellen twee goede en
sufficante borge ten genoegen vanden
vercooper die ider in solidum en elck
als schuldenaar principaal sullen moeten
belooven desen conditie en voorwaarden
in allen deelen en poincten te sullen voldoen ende naarcoomen ten dien eij(n)den
renuntierende vande bennefficien ordinis
devisionis et execussionis houdende het
voor het effect van dien onderrigt alles
onder verband als na regten ,
De coopers slaagers offte ontslaagers sullen
moeten betaalen boven hunne te beloovene cooppeninge voor jura vanden heere officier scheepenen en affhanger te saamen
een oortijen van den gulden en voorden armen
soo veel als op ider coop begroot is , en
wijders voor schrijffgelt aande secretaris
van ideren gulden acht peninge gelijk mede
voor wijncoop van ideren gulden eenen
stuiver alles soo vande cooppeninge als slaagen
edog den wijncoop te wende ende keeren
na believe vanden heere verkooper
gelijk mede alnog den 10 peninge aant gemeene
landt het doen der veste en het uijt leveren der brieven aande coopers met nog
het ligten vande copie deser condite,
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extensum

aerme
gelt 1.0.0

Aerme
gelt 0.10 .0

1 Coop
Onder welke voorseijde generaale volgende condietie werdt ten buerde gebragt
een stuk bauw off ackerlandt , ge
leegen alhier onder Lierop ter plaatse genaamt op Stibdonk genaamt de
Auwde Kooij , met den dries off groes
daar in off aan geleege groet te saame
agt loopense en 10 roede aan erve
deen zijde Willem Franse vanden Eijnde , dander zijde en deen eijnde de gemeente
alhier dander eijnde de Moolestraat
ingeset bij Antoni vanden Boome
op hondert tweeen veertig gulde , en
affgehange van driehondertt gulden
en gedaalt op hondert vieren veertig gulde en is daar voor gemijnt
bij den insetter slaat tien slaage
en is gebleeve,
borige Francis van Bussel
en Willem Franse vanden Eijnde
2 coop
Item alnog een stuk bauw off
ackerlandt geleegen ter plaatsen
als voor genaamt den Camp groet
cierca drie loopense en een copsaat aan
erve deen zijde en deen eijnde de Moolestraat
dander zijde een stuk soo groes als landt
genaamt het Niuwlandt dander eijnde de
gemeente alhier , ingeset bij Jan Pauwlus op seevenendartig gulde , affgehange
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van hondert en vijfftig gulde en gedaalt op het ingesette slaat ses slaage
den 22 meert slaat Francis van Bussel nog
vier slaage en is gebleeve
Borige Antoni vanden
Boome en Willem
Fransen vanden Eijnde
exrensum

aerme
gelt 1.10.0

extensum

3 coop
Item alnog een stuk soo groes als
landt met zijn planttagie en hautwas
geleegen als voor , genaamt het Niuwlandt groet cierca int geheel tien en
een halff loopense aan erve deen zijde en
deen eijnde de gemeente alhier met meer
andere dander zijde Antoni vanden Boome , dander eijnde het voorenstaande
stuk den Caamp , ingeset op hondert en
vijff gulde bij Francis vanden Boome affgehange van driehondert gulden , en gedaalt
op hondert vijffendartig gulde en daar
voor gemijnt bij Francis van Bussel
slaat vijfftien slaage , den selven slaat nog vijffentwentig slaage en is gebleeve
Borige als voor
4 coop
Item alnog den hoff bij het Slootje
geleegen groet cierca een halff loopense
aan erve deen zijde en deen eijnde de hoeve en huijsinge van Willem Frans vanden Eijnde
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aerme
gelt 0.10.0

extensum
aerme gelt
0.10.0

dander zijde de Mooleweg off Herbaan
dander eijnde de erve off binne plaats van
het Slotje ingeset op vierensestig gulde
bij Francis van Bussel affgehange van
hondert en twentig gulden en is gedaalt op
seeventig gulden en is gemijnt
bij den insetter slaat tien slaage den
selven slaat nog vijff slaage , den selven
slaat nog vijff slaage en is gebleeve
Borig als voor
5 coop
Item alnog het Slotje met zijn schuer
stalinge , en den torffschoep , met de
gronden en plaatsen daar de voorseijden
huijsinge op staat , soo als de selve
bij den Stibdonkxe waatermoole gestaan
ende geleegen is ingeset bij Francis van
Bussel op driehondert en tien gulden
affgehange van vijffhondert gulden en
gedaalt op driehondert en veertien gulde
en daar voor gemijnt bij den insetter , slaat veertig
slaage den selven slaat nog tien slaage
en is gebleeve,
Borig als voor
Aldus deese verkoopinge gedaan
ten daage , jaare , als in het hoofft deeses
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ten overstaan van ons ondergeschrevene scheepenen deese geteekent.
Jan van Breeij schepen
loco offisier
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
Op heeden den tweeentwentigsten
meert seeventienhondert een en veertig
zijnde den gepreviegeerden daage des
Hoogsels de kersen ontsteeke zijnde en
niemant op den voorseijde erffgoederen off
coopen meer heefft gehoogt off geslaage
soo zijn de leste slaagers coopers gebleeve des toierconde bij ons geteekent
Jan van Breeij schepen
loco offecier
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe locosecretario
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ext

Wij Jan van Breij en Peeter
Vlemikx schepenen des dorps van
Lierop quartiere van Peelandt Meijerije van den Bos verklaaren dat wij
ter instantie en versoeke van de heer
Johan Louis Verster op den 15 meert
1700 eenenveertig hebben gevisiteert
met assistentie en bij weesen van
Hendrik Deene meester timmerman
en Jan Wilbers Verberne dekker de woonhuijsinge kooijstal schop en bakhuijs
genaamt de Hoeve ten Boome bewoont werdende bij Arnoldus van den
Bome en bevonden eerstelijk dat den
want aan den hoek van het woonhuijs suijt en oostwaarts gans ont
rapareert en ondigt , mitsgaders den
want in den geevel suijtwaarts
ten tweede den steene muur aan den
allder oostwaarts ont repareert en den
kalk tussen de steenen uijtgevallen
het welk met nieuwe kalk of mortel behoort te worden toegestreeken
Ten derde den want rontsom den koijstal
op verscheijde plaatse van leem ontbloot en vervallen soodaanig dat behoort
te werden gerepareert
ten vierde de deuren aan den koeijstal niet
vast hangende off digt bijeen gevoegt
sijnde behooren de planken digt bij een
gevoegt te worden en dan de deuren
aan de gehengden vast gemaakt
en ingehangen,
ten vijfde de deur booven de voordeur buijten

aan den solder met den want daar
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neffens op veele plaatsen ontrepareert en gans ondigt soo ook de
deur aan de slaapkamer van de
knegts oostwaarts buijten uijt
komende ,
Ten sesde de torfschop voor het meeren deel van wanden ontbloot
en de overige daar van weesende gans vervallen ,
ten seevenden de wanden van het
bakhuijs op verscheijde plaatsen
ontrepareert en niet toegesmeert
en het geheng aan de deur ont
stukken
Ten agste de vloer in de keuken op
verscheijde plaatsen de steenen
uijt
Ende laatstelijk bevonden het dak
op de woonhuijsinge torfschop en
varkenskoij op verscheijde plaatsen
open of versleeten soodaanig dat
het behoort te werden gerepareert en
gestopt,
Ende verklaaren wij scheepenen
voornoemt naar noukeurig ondersoek
't geene voorseijde alsoo gesien en
bevonden te hebben op heeden
den vijftiende meert 1700 eenen
veertig ,
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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extensum

op heeden den seevenden april
seeventienhondert eenenveertig soo
heefft Joost Warsenborig en Francis
van Bussel , den behoorelijken eedt affgelegt aande hande vanden gelaste
des heer offieciers als momboiers
van het onmundige kint van Aernoldus vanden Boome , verwekt bij
Willemijn Antoni van Bussel geloovende de selve adminsteratie
behoorelijk ende te meeste proffeijte
en nutte van het voorseijden onmundig kint te sullen
breijngen , ende ook ten allen
teijde des versogt zijnde te doen behoorelijke reekeninge bewijs en reliqua en verder en generaalijk alles
te doen dat eenige getrauwe
en opregte momboiers schuldig zijn
te doen des toierconde bij ons geteekent,
Joost van Warsenboorig
Francis van Bussel
Jan vanden Eijnden
Peter Vlemex
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Scheijdinge ende deijllinge van soodaanige erffgoederen , als Francies Willems van Moorsel
als man ende momboier van Jenneke van Eijk
en de weeduwe Hendrik Verhuijsen , saamen ten deel waare
gevallen inde gelijke deijlinge vande erffgenaamen Jan
Peeters van Eijk , als volgt
Compareerde voor ons ondergeshrevene scheepene Francis Willems van Moorsel
als in huwelijk gehat hebbende Jenneken
Jansen van Eijk , Jasijn Jansen van
Eijk , weeduwe Hendrik Verhuijse geassiesteert
met Jan Verhuijse haare mondige en
meerder jaarige soone , de welke
bekenden ende verklaarden gelijk
zij bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen , met maalkanderen
aangegaan te hebben deese naarvolgende schifftinge , scheijdinge ende
deijllinge , van alle de erffgoederen
hun als voorseijde staat saame ten
deel gevallen geweest , geleegen alhier tot Lierop als volgt,
extensum

1 loth
Ende is alsoo met den eersten loote
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`

ten deel gevallen Francis Willems
van Moorsel in zijn voorseijde qualietijt
een stuk ackerlandt en groes geleegen
alhier tot Lierop inde Gruenstraat
genaamt de Caamp , groet cierca twee
loopense aan erve deen zijde de weeduwe
Dierk van Moorsel , dander zijde de meededeijlerse , in deese
Item alnog een stuk ackerlandt en
groes geleegen als voor genaamt
de Schiltmeer groet cierca een loopense en een
copsaat aan erve deen zijde Francis Dierkx van
Moorsel dander zijde de meede deijlderse
in deese,
Item alnog een stukxke groese geleegen als voor genaamt Franken
Dries groet cierca een loopense aan
erve deen zijde Donaatus van Eijk
dander zijde de meede deijlderse in deese
Item alnog een stukxke hoeijvelts , geleegen aant Otterdijk genaamt den Beemt groet
cierca drie copsaat aan erve deen zijde derffgenaamen
Jan Menten dander zijde Donaatus van
Eijk,
Item alnog ontrent dartig eijken boome staande op en teegen de meede deijlderse
haar goederen die den verkrijger Francis
van Moorsel moet ruijmme en affkappen voor halff maij 1742
Item alnog te ontfange in contante
peninge vande meede deijlderse in deese
eene somme van hondert vijfftien gulde
waar van den verkrijger in deese bekent voldaan te zijn
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extensum

2 loth
Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevalle Jaseijn Jansen
van Eijk weeduwe Hendrik Verhuijse geassiesteert als voor , het woonhuijs
stal en schuer aan maalkanderen geleegen , torff schop en backhuijs met
den hoff en aangelaag soo groes als
landt gestaan ende geleegen alhier
tot Lierop terplaatsen genaamt
inde Gruenstraat groet cierca twee
loopense aan erve deen zijde de gemeene
straat , dander zijde Francis van Moorsel meede deijlder in deese
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Doorenbos Acker groet
cierca een loopense aan erve deen zijde
Francis Vlemikx , dander zijde Dierk Verberne cum suo,
Item alnog een stuk soo groes als
landt genaamt de Schieltmeer groet
cierca een loopense en drie copsaat aan erve deen zijde
Donaatus van Eijk , dander zijde den meeden deijlder in deese
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt
den Beemt aan't Otterdijk , en ook
aldaar geleegen , groet cierca drie
copsaat aan erve deen zijde derffgenaamen
Jan Menten dander zijde Donaatus van
Eijk cum suo,
Item alnog een stukxke groese genaamt Franken Dries groet cierca drie
copsaat aan erve deen zijde de gemeene
starat dander zijde den meede deijlder
in deese
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dan sal dit loth nog moeten betaalen in contante peninge
aan het eerste loth eene
somme van hondert en vijfftien gulde
waar van den comparant Francis
Willems van Moorsel bekent voldaan te zijn ,
Ende is bij de condieviedenten gekondietieoneert dat den voorsten
den agtersten sal moeten weegen
ter naaster velden en minster schaade
Wijders dat een ieder van hun den
grondt en gewin cheijns die met
regt sal worden bevonden uijt
de gedeelde goederen te gaan sal moeten blijve vergelden en betaalen
Verders dat een ieder van hun gehauwden sal zijn te onderhauwden
alle weegen , steegen , en waaterlaaten
soodaanig dat de schauw daar over
kan worden begaan geloovende
zij condieviedenten off comperanten
dese haare deelinge altijt te sullen hauwden en doen hauwden
voor goet vast steedig ende van
warden tot naarkoominge van
allent geene voorseijde staat verbinden zij condieviedenten haare
persoonen ende goederen niu heb-
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bende ende naarmaals verkrijgende daaren boove renuntieerende deen tot behoeff des anders
angedeelde portie , ende verklaarde
de voorseijde condieviedenten dat onder
de gedeelde goederen geen leengoederen en zijn , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne
Lierop den dartienden maij seeventienhondert eenenveertig des
toierconde bij ons geteekent,
Francis Willems van
Moorsel
Dit + meerik stelt Josijn
van Eijk weeduwe Hendrik Verhuijse verklaarde niet te
konne schrijve testes
Jan Hendrick Verhuijsen
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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extensum

Op heeden den veertienden junij
seeventienhondert eenenveertig
soo zijn door ons ondergeschrevene regenten
van Lierop tot aeremmeesters verkoosen , Jan Jansen vande Voorst ende
Jan Jansen Biemans , en dat voorden
tijt van vier agtereen volgende jaare
in te gaan St.Jan aanstaande 1741 St.Jan 1745
beloovende haar aeremmeesters aampt
eerelijk ende trauwelijk te sullen bedienen
en alle offieciers , prediekants , en
scheepene , als oper proviesooren vande
aerme taffel te sullen obiedieeeren
ende naar te koome , en verder te doen gelijk eerelijke aeremmeesters betaamt
en van auts gewoonelijk zijn te doen
en ten allen tijde daar toe versogt
zijnde van haare adminsteratie te
doen behoorelijke reekeninge bewijs en
reliequa , waar op zij aermeesters
voorseijde haaren eedt aan handen vanden
gelasten des heer offieciers hebben affgelegt
met de woorden soo waarelijk help mij
God almagtig des toierconde bij ons geteekent datum als bove
Jan vande Vorst
Dit +merik stelt Jan Jansen
Biemans verklaarde niet te
konne schrijve testes F.v.Boome
Jan van Eijck schepe
loco offiecier
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr,v.Boome presiedent
schepe loco secretario
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Wij Francis vanden Boome Jan van Eijk Peeter
Vlemikx
Jan vanden Eijnde en Andries vanden Eijnde
scheepenen
des doerps van Lierop quartier van Peelandt Meijereij van 's Bosch verklaarden te committeeren
en te authorieseeren bij deesen Jan van Breij als
meede
scheepen alhier omme zig op den 26 deeser
maant junij te vervoegen en te laaten
vinden tot Helmont op den stadtshuijsen
aldaar bij de vergaaderinge des voorseijde
quartiers om aldaar meede te resolveeren
en te tekene de pointen en resolutien
waar over het voorseijde quartier is beschreve beloovende allen't geene door
onsen gecommieteerden daar inne gedaan ende verrigt sal worden te
sullen hauwden en doen hauwden voor
goet vast steedig ende van warden
onder verbant als naar regten hier
toe staande in kennisse der waarheijt
hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatuere van Francis vanden Boome
presiedent scheepe loco secretario
doen bekragtigen op heeden binne Lierop
den vierentwentigsten junij seeven tienhondert eenenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijden
Peter Vlemex
Fr.v.Boome presiedent
loco secretario
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extensum

Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen in Lierop Dierk Warsenborig ende Jan
Warsenborig regeerende aermeesters deeses
doerps van Lierop voorseijde die welke bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden bij en mits deesen
ontfangen te hebben van Goort van Lieshout inwoonder alhier eene somme van
vijfftig gulde , en sulkx in voldoeninge
en tot afflosinge eender jaarelijkxe
rente van twee gulden , die den
voorseijde Goort van Lieshout en zijnne voorauders aanden aermen alhier waas geldende , scheldende derhalven quijt los ende
vreij den voorseijden Goort van Lieshout en
allen andere hier van met regt quietantie
behoevende , en consenteerende soo bij tijden en wijllen den orgieneelen consetuetiebrieff
mogte werde gevonden inde cassatie vanden
selven , geloovende de voorseijde losinge en
quitscheldinge altijt voor goet ende van
waarden te sullen hauwden en doen hauwden onder verbant als naar regten hier
toe staande , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden binne Lierop den neegenentwentigsten julij seeventienhondert eenen
veertig ter presentie van Jan van Eijk
en Peeter Vlemikx scheepenen des toierconde
bij ons geteekent
Dierk Warsenborig
Jan Warsenborig
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr ,v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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extensum

Wij Jan Eijk , Jan vanden Eijnde
Andries vanden Eijnde , Jan van Breij en
Peeter Vlemikx schepen des doerps van
Lierop quartier van Peelandt Meijerije van
's Bos(c)h , verklaarden te committeeren en
te authorieseeren bij ende mits deesen
Francis vanden Boome onsen presiedent
scheepen alhier , omme sig op den sestienden deeser maant augustiij te vervoegen
en te laaten vinden tot 's Bos(c)h
bijde verpagtinge der gemeene 's landts
middelen deeses quartiers van Peelandt voorseijde
die als dan sal woorden gedaan door haar
Edele Moogende de Heeren Raaden van Staaten
deeser Vereenigde Neederlanden , Wijders den
selven authorieseerende hem als pagter
vande voorseijde 's landts middelen van het
voorseijde corpus ingaande met priemo
oktober 1741 inde verpagt cedulle te stellen
en te tijkenne , als meede ons ondergeschrevene in de pagtcedulle als borgen
te noemieneeren en te laaten aantijkenne , alles in conformietijt en naarkoominge van haar Edele Moogende Resolutie
in daato den 2 november 1734 beloovende
allent geene voorseijde voor goet ende
van waarden te sullen hauwden onder
verbant als naar regten hier toe
staande . in kennisse der waarheijt
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hebben wij deese ten prothocolle
eijgenhandig onderteekent , ende door
de subsignatuere van Jan van Eijk
scheepe loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop den
tienden augustiij seeventienhondert ,eenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Fr v.Boome
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Scheijdinge ende deijllinge
tusschen de kinderen ende
erffgenaamen van Jan Jooste van
Lieshout , en Mari Goort
*zijnne geweesene Matijsse * in hun leeve
wettige huijsvrouwe gewoont hebbende alhier
tot Lierop,
deese tweemaal
Compareerde voor ons ondergeschrevene scheeuijtgemaakt
penen in Lierop , Joost van Lieshout
Jan Toomas van Zoest als man ende
momboier van Anneke van Lieshout
inwoonders alhier , de welke bekenden
ende verklaarden gelijk zij bekenden
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ende verklaarden bij ende mits deesen
met maalkanderen aangegaan te hebben
deese naarvolgende minnelijke schifftinge
scheijdinge ende deijllinge , van alle de
erffgoederen van hunne voorseijde auders
stervende hun naargelaaten , geleegen alhier tot Lierop voorseijde , soo ende
gelijk de selve goederen aande voorseijde
erffgenaamen ten deel gevalle zijn , bestaande
in het naarvolgende,
extensum

1 loth
Ende is alsoo met den eersten
loote ten deel gevallen , Joost van Lieshout
een stuk ackerlandt genaamt het Heijtvelt , den Toore geleegen alhier inde
Winkelstraat , groet cierca twee loopense
aan erve deen zijde Jan Willems Verhees,
dander zijde Jan Toomas van Zoest , meede
deijlder in deese,
Item alnog een stuk ackerlandt
geleegen als voor , genaamt den Custeracker groet cierca een en een halff
loopense aan erve deen zijde Andries Custers, dander zijde Hendrik Jan Tijsse cum
suo,
Item alnog een stuk ackerlandt
geleegen als voor genaamt den Braakacker groet
cierca
een en een halff loopense aan erve deen zijde
de weeduwe Hendrik Lambert Vlemikx , dander
zijde Peeter en Jan Jansen van Eijk
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Item alnog een stuk ackerlandt geleegen als voor , genaamt den Pasacker
groet cierca een loopense aan erve deen zijde Goort van Lieshout , dander zijde Francis Jan Tijsse
Item alnog een stuk weijvelts genaamt het Eeuwsel geleegen als voor
groet cierca , twee en een halff loopense
aan erve deen zijde , Goort van Lieshout
dander zijde , den verkrijger in deese
item alnog een stuk hoeijvelts geleegen als voor , genaamt den Voorsten Sassenbeemt, groet cierca een loopense en vijff
roede , aan erve deen zijde Jockkemijn
van Meijell , dander zijde Jan Toomas van
Zoest , meede-deijlder in deese , met nog
meer andere
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt het Rietbeemtje , geleegen
als voor , groet cierca een loopense aan
erve deen zijde Hendrik Jan Tijsse cum suo
dander zijde den verkrijger in deese ,
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt het Donkveltje , groet cierca
een en een halff loopense aan erve Jan
Hendrik Siemons , dander zijde Andries Custers,
Item alnog een stuk groese genaamt
het Hoeremesdonkx Eeuwsel , groet
cierca twee loopense en dartien roede
aan erve deen zijde de weeduwe Hendrik Lambert Vlemikx
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Item alnog de helfft in een stuk
heijtvelts groet cierca int geheel ses
loopense aan erve deen zijde Hendrik Jan Tijsse
cum suo , dander zijde Goort van Lieshout
Ende dat alles los ende vreij uijtenoome 's landts ende doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aan Tiele Cemps tot Leende de helfft in eene
capietaalle somme van cierca hondert en
veertig gulde , werdende jaarelijkx
den intrest betaalt met seeve
gulde int geheel ,
Item alnog de vierde paart van
een capietaal van tagtentig gulde
aanden aermen alhier , jaarelijkx
tot intrest twee gulden tien stuijvers
int geheel ,
extensum

Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevalle Jan Toomas
van Zoest , in zijn voorseijde qualietijt
drie gebont in het woonhuijs , te weeten de drie agterste gebont , den stal
met den hoff en aangelaag , soo groes
als landt , gestaan ende geleegen
alhier tot Lierop voorseijde genaamt
inde Winkelstraat , groet cierca
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ses loopense aan erve deen zijde
Goort van Lieshout , dander zijde
de weeduwe Hendrik Lambert Vlemikx,
Item alnog een stuk ackerlandt
en groese genaamt het Reijsstuk,
geleegen aan het Otterdijk , alhier
groet cierca een loopense aan erve
beijde de zijde de weeduwe Goort Peeter
Warsenborig
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt
den Donkacker groet cierca dartig
roede aan erve deen zijde Goort
van Lieshout , dander zijde Dierk Verhees cum suo,
Item alnog een stuk ackerlandt
geleegen als voor genaamt het Loeij
Ackerken groet cierca een copsaat aan erve
deen zijde Jan Jansen vanden Eijnde
Item alnog een stuk ackerlandt geleegen als voor , genaamt den
Hooge Graaff , groet cierca drie
loopense aan erve deen zijde Joost
van Lieshout , dander zijde Andries
Verdoeijenbraake
Item alnog een stuk ackerlandt
geleegen als voor , genaamt de
Streep , groet cierca een loopense , aan
erve deen zijde Andries Custers dander
zijde Andries vanden Eijnde,
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Item alnog een stuk ackerlandt genaamt de Scherse
groet cierca drie copsaat ,deen zijde
Joost van Lieshout meede deijlder
in deese dander zijde Goort van Lieshout,
Item alnog een stuk hoeijvelts
geleegen als voor genaamt den Agtersten Sassenbeemt , groet
cierca vijff copsaat aan erve beijde zijde
Joost van Lieshout , meede deijlder
in deese,
Item alnog een stuk groese
geleegen als voor , genaamt het
Voorste Eeuwsel , groet cierca twee en
een halff loopense aan erve
deen zijde Hendrik Jan Tijsse
dander zijde de onmundige kinderen Joost van Dijk ,
Item alnog een stuk groese
genaamt de Goorkens groet
cierca . . . . loopense aan erve
deen zijde Antoni Verhees , dander zijde . . . . . .
Item alnog de helfft in een stuk
heijtvelts groet cierca int geheel
ses loopense an erve deen zijde
Hendrik Jan Tijsse dander zijde
Goort van Lieshout,
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Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts en doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aan Tiele Kemps tot Leende , de
helfft in eene capietaale somme van cierca
hondert en veertig gulden , werdende
jaarelijkx den intrest betaalt met
seeve gulden int geheel,
Item alnog aanden aermen alhier
jaarelijkx eene gulde
Ende is bij de condieviedenten gekondietieoneert , dat den voorsten den agtersten sal moete weegen , ter naaster
velde en minster schaade , Wijders dat
een ieder van hun den grondt en gewin chijns die met regt sal woorde
bevonden uijt de voorseijde gedeelde goederen te gaan , sal moeten blijve vergelden , en sullen de condieviedenten
gehauwden weesen , om haar aangegroote renten en pagten soodaanig
op haaren tijt te betaalen , dat deen
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door des anders quaade betaalinge
geen schaade en koome te lijden
off sal sulke schaade koomen op den
gebreekigen betaalder , Verders dat
een ieder van hun gehauwde sal weesen te onderhauwden alle weegen
steegen en waaterlooppen , soodaanig
dat de schauw daar over kan werden
begaan , en in kas van naalaatigheijt , sal sulke schaade koomen op den gebreekigen , en dat naarmaals woorde
bevonden datter meer renten off
pagten , off chijnsen op de gedeelde goederen quaamen , daar men niuw niet
van en weet , sullen de condieviedenten maalkanderen moeten helpen draagen , ende goet doen , geloovende zij
condieviedenten deese haare deelinge
altijt te sullen hauwden , en doen hauwden
voor goet vast steedig ende van waarden
tot naarkoominge van allent geene
voorseijde staat , verbinden zij condieviedenten haare persoonen ende goederen
niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende daaren boove renuntieeerende deen tot behoeff des anders
aangedeelde portie , ende verklaarden
de voorseijde condieviedenten dat onder de voorseijde gedeelde goederen geen leengoederen
en zijn , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden binne Lierop den seevenden
oktober seeventienhondert eenenveertig
ten overstaan van Jan van Eijk en
Jan van Breij scheepenen , toierconde geteekent
Jan van Eijck Dit + merik stelt Joost van
Jan van Breeij Lieshout , dit + merik stelt
Fr.v.Boome Jan Toomas van Zoest verklaarpresiedent
de alle bij niet te konne schrijve
scheepe
Testes F.v.Boome
loco secretario

29 028 v
deese driemaal
uijtgemaakt

Scheijdinge ende deijlinge
tusschen de kinderen ende
erffgenaamen van Toomas van
Zoest en Jenneke van Gog
zijnne geweesene wettige
huijsvrouwe in hun leeve gewoont hebbende alhier
tot Lierop,

Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop , Joost Toomas
van Zoest , inwoonder tot Helmont
Jan Toomas van Zoest , en Elsken Toomas
van Zoest inwoonder en inwoonderse alhier
meerder jaarige jonge dogter
geassiesteert met Jan van Breij scheepe
haaren ten deesen geassumeerde momboier
de welke bekenden ende verklaarde gelijk zij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese naarvolgende minnelijke schifftinge scheijdinge
ende deijlinge , van alle de erffgoederen
van hunne voorseijde auwders stervende hun
naargelaate , geleegen alhier tot Lierop
voorseijde , soo ende gelijk de selve goederen
aande voorseijde erffgoederen ten deel gevalle zijn
bestaande in het naar volgende ,
extensum

1 loth
Ende is alsoo met den eersten loote
tendeel gevalle Elske Tomas van Zoest
geassiesteert als voor het woonhuijs en
schuer , en den halven backoove met Antoni
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extensum

Coole te gebruijke , met den hoff en
aangelaag soo groes als landt , gestaan ende geleege alhier aant Berikeijntje, groet cierca int geheel ses
loopense , en drie copssaat , aan erve deen
zijde de heer Lambertus Coole , met
meer ander , dander zijde Antoni Coole,
ende dat alles los ende vrij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aanden aermen alhier jaarelijkx
drie gulde vier stuijvers en agt peninge
Item alnog de helfft in vijffentwentig
gulde capietaal aan suster Anna Verhoeve
Item alnog de helfft in drieendartig
gulden capietaal aan Dierk Warsenborig
Item alnog aan Joost en Jan Tomas
van Zoest , meede deijlders in deese , aan
ieder vierendartig gulde capietaall
aan hun op te leggen en te betaalen
van hodio dato over vier jaaren
en middeler tijt aan hun tot intrest
te betaalen alle jaaren teegens vier
persento
(tekst kantlijn) Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepen suster Anna Verhoeve , Dierk
Warsenborig , Joost en Jan Toomas van Zoest de
welke bekenden ende verklaarde ieder teegestaande
begroete en aangedeelde posten op dit loth ten
vollen
voldaan te zijn en consenteeren inde cassatie deese
Actum den 17 november1745 . Dit +merik stelt
suster
Anna Verhoeve , dit + merik stelt Joost van Zoest
dit + merik stelt Jan van Zoest , testes voor alle
driede
geteekende Fr.v.Boome
Dierk Warsenborig Jan van Breeij Janvanden
Eijnden
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco secretario
2 loth
Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevalle Joost Toomas
van Zoest , een stuk ackerlandt gelee-

ge in de Niuw Erve groet cierca twee
en een halff loopense aan erve deen zijde
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extensum

de weeduwe Jan vande Voorst dander
zijde Jenneke van Moorsel ,
Item alnog een stuk groese geleegen
aant Berikeijntje , genaamt het Niuw Velt groet cierca twee en een halff loopense aan erve deen zijde
en deen eijnde de gemeente alhier dander
zijde de heer Lambertus Coole
Item alnog de helfft in een stukxken hoeijvelts genaamt de Haamesdonk
en ook aldaar geleege groet cierca
int geheel een en een halff loopense aan
erve deen zijde Peeter van Eijk , dander
zijde Lambertus Vriens
Item moet dit lot nog treke over vier jaare
van Elske van Zoest condieviedente van't eerste
loth , vierendartig gulde capietaal en tot intrest
teegens vier persento jaarelijkx
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps laste
3 loth
Ende is alsoo met den derde loote
tendeel gevalle , Jan Toomas van Zo(e)st
een stuk ackerlandt geleegen ontrent
het Leeg-Huijs, groet cierca twee loopense
aan erve bijde de zijde Jan van Breij
en Peeter Muelendijkx
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Renacker , groet cierca
drie coppsaat aan erve deen zijde derffgenaamen
Joost Gielens Verberne , dander zijde
derffgenaamen Peeter Verberne,
Item alnog een stukxken ackerlandt
geleegen aant Heijeneijnt groet cierca drie copsaat , aan erve deen zijde
de weeduwe Jan Vlemikx , dander zijde
de gemeente alhier

29 029 r
Item alnog een stukxke groese
geleege aande Berikvelde groet
cierca een loopense aan erve deen zijde Antoni
Coole , dander zijde derffgenaamen Dierk van
Bruesel,
Item alnog een stukxke soo groes
als landt genaamt het Lank Velt , geleege aant Cromven , groet cierca int geheel
drie loopense aan erve deen zijde Francis
Vlemikx , dander zijde Goort vande
Voorst met meer andere,
Item moet dit loth nog trekken
over vier jaare , van Elske van Zoest condieviedente van het eerste loth vierendartig gulde capietaal , en tot intrest
alle jaaren teegens vier persento,
Ende dat alles los ende vreij uijtge(ge)noome 's landts ende doerpslasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aanden aermen alhier
eene gulde jaarelijkx
Item alnog de helfft in vijffentwentig
gulde capietaal aan suster Anna Verhoeve
Item alnog de helfft in drieendartig
gulde capietaal aan Dierk Warsenborig
Item alnog aanden aermen alhier
jaarelijkx twalff stuijvers
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Ende is bij de condieviedenten gekondietieoneert dat den voorsten
den agtersten sal moeten weegen
ter naaster velde , en minster schaade,
Wijders dat een ieder van hun den
grondt en gewin cheijns , die met
regt sal woorde bevonde
uijt de voorseijde gedeelde goederen
te gaan , sal moeten blijve
vergelden , en betaalen , en sullen
de condieviedenten gehouwden weesen om haar aangegroote renten
en pagten soodaanig op haaren
tijt te betaalen , dat deen door des
anders quaade betaalinge geen
schaade en koome te leijden , off
sal sulke schaade koomen op den
gebreekigen betaalder , Verders
dat een ieder van hun gehauwde sal weesen , te onderhauwden alle
weegen , steegen
en
waater loope
soodaanig dat de schauw daar over kan woorde begaan , en in cas van naalaatigheijt
sal sulke schaade koome op den gebreekige , en dat naarmaals woorde bevonden datter meer renten off pagten
off cheijnsen op de gedeelde goederen quaame
daar mem niuw niet van en weet sul-
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len de condieviedenten maalkanderen
moeten helpen draage , ende goet doen
geloovende zij condieviedenten deese
haare deelinge altijt te sullen hauwden en doen hauwden voor goet vast
steedig ende van warden , tot naarkoominge van allent geene voorseijde
staat , verbinden zij condieviedenten
haare persoonen ende goederen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende daaren boove renuntieeerende deen tot behoeff des anders
aangedeelde portie , ende verklaarden de voorseijde condieviedenten
dat onder de voorseijde gedeelde goederen geen leengoederen en zijn ,
Aldus gedaan ende gepasseert op
heeden binne Lierop de elffden
november seeventienhondert eenen veertig ten overstaan van Jan van Eijk
en Jan vanden Eijnde scheepenen, toierconde geteekent,
Jan van Eijk Dit + merik stelt Joost
Jan vanToomas van Zoest , testes
den Eijnden Dit + merik stelt Jan
Toomas van Soest testes
Fr.v.Boome Dit + merik stelt Elske
Toomas van Zoest verpresiedent
klaarde alle drie niet ande(r)s te konne schrijve testes
scheepe loco- voor alle drie geteeksecretario
ende Jan van Breeij
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extensum

Dat voor ons koomen is , Willem Jansen vanden Eijnde , inwoonder
alhier , ziek te bedde liggende , nogtans
zijn volkoome verstandt , memorie ende
vijff sinne in alles welmagtig zijnde
soo voor ons oopentlijk scheen ende
bleek , den welken is overdeijnkende der
natuere brosheijt , datter niet seekerder en is dan de doodt , ende niet onseekerder dan den tijt en de uuere van
dien , ende heeft daarome uijt deese
werelt niet wille scheijden sonder eerst
ende alvoorens , van zijnne tijdelijke goederen , hem van God almagtig op deeser
aarde verleendt , te hebben gedisponeert
ende dat uijt zijnen eijge vreije wille
onbedwonge offte onverleijdt van
iemant ter weerelt , soo hij testatuer verklaarde , ende alvoorens
daar toe koomende , soo beveelt
hij testatuer , zijnne ziele als die
uijt zijnne sterffelijk ligham sal
koomen te verscheijden , inde beremhertige hande van God almagtig
zijnen heemelschen vaader , ende zijn
doode ligham d'aarde , om eerelijk begraaven te woorden , koomende alsoo
tot zijnne dispositie van
zijnne tijdelijkke goederen , hem als voor
verleendt , waar over hij testatuer kragt
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ende magt , offte eenige meesterschap is hebbende , eegeen ter weerelt
uijtgescheijden offte gereserveert
soo bekent ende verklaart hij
testatuer gelijk hij bekent ende
verklaart bij ende mits deesen , te
legateeren , aan Mari Antoni Vlemikx
voor haaren getrauwen dienst , in plaats
van huer , bij hem testatuer tot nog
toe gewoont , hondert en vijfftig
gulden eens* alwelke voorseijde hondert en vijfftig gulden met de voorseijde kist
de ondrgenoemde uuenniverseele erffgenaamen van
deesen boedell , aan de voorseijde Mari
Antoni Vlemikx opleggen en moeten betaalen binnen den tijt van drie maanden naar den doodt van hem testatuer , Wijders verklaart hij testatuer
te maaken en te stellen voor zijnne uueniverseele erffgenaamen , met volle
regt van instetutie, Frans Jansen
vanden Eijnde off desseleffs kinderen ende kinderen
van Jan Jakop Huerkmans verwekt bij Margriet Jansen vanden Eijnde , in twee
deelen ieder eeven veel , van allent
geene hij testatuer naar sal koomen
te laaten , Wijders verklaart hij testatuer dit te weesen zijn testament
leste ende uijttersten wille willende ende begeerende dat het selve
*met alnog een kist
Jan van Eijck , Peter Vlemex , Frv.Boome
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Alsoo het zij bij forme van
testament , codiesill , giffte offte
eenigerhande maakinge ter saaken
des doodts , soo als beest kan bestaan sal plaats grijpen naar gekoomen ende agtervoligt woorden alwaart nogtans datter eenige
pointen offte klauwselen naarden
regten en hier toe gequiereert werdende
hier inne waaren geommieteert
versuijmt offte vergeeten sulkx haut
hij testatuer voor geinsereert ende
bij geschreeve, Aldus gedaan ende gepasseert ten woonhuijse van hem
testatuer op heeden binne Lierop
den drieentwentigsten december seeventienhondert eenenveertig ter presentie van Jan van Eijk en Peeter
Vlemikx scheepene des toierconde
bij ons geteekent
Dit + merik stelt Willem Jansen
vanden Eijnde verklaarde niet te konne
schrijve testes Fr.v.Boome
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk , en Jan vanden
Eijnde , scheepene in Lierop , quartier van
Peelandt , Meijerije van 's Bosch , doen conde
certiefieceerende mits deesen , ende sulkx
ten versoeke van Willem Goerts van
Eijk , den welken aan ons heefft te kenne
gegeeven , dat hij zig metter woon heefft
needergeset tot Vlierde , en getraut
met Mari Jan Eijngelen , dat hij requierant is eenen ingeboorne deeses
doerps , Wijders beloovende wij dat ingevalle
den voorseijden requierant , tot aermoede
quaam te vervallen , soodanig dat hij
requierant , onse aerme kasse noodig
hadde , den selven beneeffens onse andere
ingeboore aerme van Vlierde off andere
plaatsen , daar hij zig metter woon soude moogen koomen ter needer te setten
daar van te sullen ontlasten hier onder
verbindende het inkoomen ende goederen
van onsen aermen hebbende ende verkrijgende , ende hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent , ende door de subsignatie van Francis vanden Boome presiedent scheepe loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop den
tienden meert 1700 tweeenveertig des toierconde bij
ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk , en Jan van Breij
scheepene in Lierop , quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , doen conde certiefieceerende bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke van Jan Peeters Gooris
den welken aan ons heefft te kennen
gegeeve dat hij requierant is in ondertrauw met Willemijn Jansen Daams , en
van intensie is , om sig metter woon
ter needer te setten op de Schaafft, quartier van Kempelandt Meijerije ven 's Bos
voorseijde , dat hij requierant is eenen
ingeboorne deeses doerps voorseijde , Wijders
beloove wij , dat ingevalle den voorseijden
requierant tot aermoede quaam te
vervallen soodaanig dat hij requierant onse aerme kasse noodig hadde , den selven beneeffens onse andere
ingeboorne aerme , te sullen onderhauwden , en den aermen vande Schaafft , off andere plaatsen , daar hij sig metter woon
souwde koomen ter needer te setten , daar
van te sullen ontlasten , hier onder verbindende het inkoome ende goederen van
onsen aermen , hebbende ende verkrijgende
ende hebben wij scheepenen voornoemt , deese
ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatie van Francis
vanden Boome presiedent scheepe loco
secretario doen bekragtigen , op heeden
binne Lierop den seevenden april 1700
tweeen veertig des toierconde bij ons geteekent,
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk , en Jan van Breij
scheepenen in Lierop , quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosh , doen conde certiefieceerende bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke van Bendert Jan Adrijaans , den welken aan ons heefft te
kennen gegeeve dat hij requierant
is in ondertrauw met Willemijn Jaakop
vander Heijde , en van intensie is om
zig metter woon ter needer te setten
tot Mierloo , dat hij requierandt is
eenen ingeboorne deeses doerps voorseijde,
Wijders beloove wij , dat ingevalle
den voorseijde requierandt tot aermoede quaam te vervallen , soodaanig dat
hij ons requierant onse aerme kasse noodig
hadde , den selven beneeffens onse andere
ingeboorne aereme te sullen onderhauwden , en den
aermen , van Mierlo off
andere plaatsen , daar hij sig metter
woon souwde koomen ter needer te setten daar van te sullen ontlasten , hier
onder verbindende het inkoomen ende
goederen van onsen aermen hebbende
ende verkrijgende , ende hebben wij scheepenen voornoemt , deese ten prothocolle
eijgenhandig onderteekent , ende door
de subsignatie van Francis vanden Boome
presiedent scheepe loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop den sesentwintigsten april 1700 tweeenveertig , des
toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk , Jan vanden Eijnde
Andris vanden Eijnde , Jan van Breij
en Peeter Vlemikx scheepene des doerps
van Lierop , quartier van Peelandt Meijerije van 's Bos verklaarde te committeeren en te auwthoriceeren bij deese
Francis vanden Boome onsen presiedent scheepe alhier omme zig op
den derde julij eerstkoomende 1742 vervoegen
en te laate vinden tot Helmont op
stadthuijse aldaar , bij de vergaaderinge
des voorseijde quartiers , om aldaar meede te resolveeren en te teekene de pointen en resolutien waar
over het voorseijde quartier is beschreve , geloovende allent geene door
onsen voorseijde gecommiteerden daar
inne gedaan en verrigt sal woorden
te sullen hauwden , en doen hauwden voor
goet vast steedig ende van warden
onder verbant als naar regten , hier
toe staande , in kennisse der waarheijt
hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de
subsignaatuere van Jan van Eijk scheepe
loco secretario doen bekragtigen op heeden
binne Lierop den seevenentwintigsten
junij 1700 tweeenveertig des toierconde
bij ons geteekent Fr.v.Boome
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Peter Vlemex
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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extensum

Wij Jan van Eijk Jan vanden Eijnde
Andries vanden Eijnde Jan van Breij en
Peeter Vlemikx schepen des dorps van
Lierop quartier van Peelandt Meijerije
van 's Bosh verklaarden te committeeren ende te authorieseeren bij ende mits
deesen Francis vanden Boome onsen presiedent
scheepen alhier omme sig op den vijffden
deeser maant september te vervoege ente
laate vinden tot 's Bosh bij de verpagtinge
der gemeene 's landts middelen deeser
quartiers van Peelandt voorseijde die als dan
sal worden gedaan door haar Eedele Moogende
Heeren Raaden van Staaten deeser Vereenigde Neederlanden , Wijders den selven authorieseerende hem als pagter van het voorsijde
corpus
ingaande met priemo november 1742 inde
verpagtcedulle te stellen en te tijkenne
als meede ons ondergeschrevene inde selve
pagtcedulle als borgen te noemieneeren
en te laaten aantijkenne alles in conformietijt en naarkoominge van haar
Eedele Moogende Resolutie in dato den 2e
november 1734 beloovende allent geene
voorseijde voor goet ende van waarden
te sullen hauden onder verbant als
naar regten hier toe staande in kennisse der waarhijt hebben wij deese ten
prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatuere van Jan
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van Eijk scheepe loco secretario doen
bekragtigen op heeden binne Lierop den
eersten september 1742 des toierconde bij
ons geteeken(t) F.v.Boome Jan vanden
Eijnde Andries vanden Eijnde Jan van Breij
en Peeter Vlemikx scheepenen onderstont en was geteekent Jan van Eijk
scheeepe loco secretario
Fr.v.Boome
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Conditien , ende voorwaarden,
gemaakt , ende geslooten , tusschen
ons ondergeschrevene presiedent , en scheepenen van Lierop ter eenre , ende Pieter
Franke schoolmeester en coster
alhier ter andere zijde , over het repareeren , en onderhauwden , der woonhuijsinge , genaamt de custereij , off scholmeesters huijs ,torff-huijs , sommerkueke, backove , cecreet , put , port aande voorseijde huijsingeen all wat verder aande voorseijde huijsinge off inden hoff gehoorende is,
soo als teegenwordig bij den voorseijde school*(tekst kantlijn) Deese neeffensstaande contrakt bij
ons ondergeschrevene regente en mij
ondergeschrevene
schoolmeester te niet gedaan om alle opkoomende
dispositie aff te breeke dies doet en te niet
Actum binne Lierop
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*(vervolg tekst kantlijn) den neegende september
1700
vierenveertig des toierconde bij ons geteekent
Fr.v.Boome , Jan van Eijck , Peter Vlemex ,
Jan vanden Eijnden , Jan van Breeij , Andries
vanden Eijnden
Peter Franke schoolmeester tot Lierop
meester Pieter Franken werdt bewoont
en gebruijkt , mitsgaaders over het onderhauwden , en repareeren , vande school
op den kerkhoff , en het smeere vande
klokke soo als die inde pannen
hangen
Eerstelijk sal deese aanbesteedinge
en onderhauwdinge dueren , soo lange
als den voorseijde Pieter Franken , alhier tot
Lierop , het schoolmeestersaampt , sal hebben
off bediene , aanvank neemende met
den eersten november 1700 tweeenveertig,
Waar voor wij presiedent , en scheepenen
ondergeschreven aanden voorseijde meester Pieter
Franken hebben geloofft , te betaalen , alle
jaaren tien gulden , waar vande eerste
tien gulde vervalle en verscheene sulle zijn
den eersten november 1700 drieenveertig , ende soovoorts van jaare tot jaare,
Den voorseijde schoolmeester Pieter Franke
neemt aan soo als , aangenoomen heefft
bij ende mits deesen , alle de voorseijde huijsinge te onderhauwden , in sulken staat
soo ende gelijk als de voorseijde huijsinge,
en school , bij hem is aanvaart , die teegenwordig , in seer goede onderhauwdinge
en reperatie in alles is bevonde
Den voorseijde schoolmeester Pieter Franken
sal gehauwden weesen om te onderhauwden alle het dak , alle timmeragie
vensters , dueren , raame solders ,gelaase , mueren, floiren alwaart
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datter van het een off ander , heelle
verniuwinge , mogte werde gedaan , off
datter door storem van wint , off andere
ongevalle , heele pande van dak off muere
quaame needer te stortte , off valle , sulkx
sal alles blijve ten laste vanden
voorseijde schoolmeester Pieter Franken
sonder its daar van tot laste vande
voorseijde gemeente te koome , hoe genaamt het mogte weese,
werdt alleenelijk maar gereserveert
dat de voorseijde huijsinge , door het
vuer quaam aff te brande , beschaadigt
off gans weggenoome werde sulkx sal
blijve tot laste vande gemeente
off ten waar dat sulkx , door versuijm
vanden voorseijde schoolmeester Pieter Franken , off zijnne vrouw , kinders , off ander
onder daanne , in brant quaam te geraaken , dan sal in sulke gevall de schaade blijve tot laste vanden voorseijde schoolmeester Pieter Franke, en de voorseijde affgebrande huijsinge , ten zijnen coste
weederom op moeten timmeren
soo goet als de selve teegenwoordig is,
Item off het quaam te gebuere dat
den voorseijden schoolmeester soo als
voorseijde staat genoegsaan in alles te
onderhauwden , soo als naar den eijsch noodig en behoort te werden gedaan ,
soo sal het aande regenten , vreij staan
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de voorseijde huijsinge en school soo
dickwils te gaan viesieteeren , off door ambagslieden te laate viesieteeren , als zij noodig
sullen oordeelen te behooren , en in cas dan
bevonde woordt , dat aan het een off
ander werik , eenige reperatie , off verniuwinge , van eenige wercken noodig werdt
bevonden , soo als dat aanden voorseijde meester
Pieter Franken , aangeweesen woorde , om het
selve bij de eerste geleegentheijt , te laaten
doen , en in kas den voorseijde schoolmeester Pieter
Franke dan in gebreeken blijfft , off onwillig mogte weesen , om te repareeren off
verniuwen , het geen hem door de regenten , off ambagslieden aangeweese sal
woorden
soo is wel expreselijk gecondietieoneert , dat het aande
regenten , vreijsal staan , den voorseijde schoolmeester Pieter Franke zijn corporeel traktament jaarelijkx ter somme van sesendartig gulden ,
en de voorseijde tien gulde jaarelijkx , soo
lange in te mooge hauwden en niet
eerder aan hem hoeven te betaalen , voordat
den voorseijde schoolmeester Pieter Franke
eerst sal hebben voldaan , aan het geene
hem aangeweesen sal woorden , om
te repareeren off verniuwe,
Item het sal aande voornoemde schoolmeester Pieter Franke vreij staan , het
leem , off huijs-rues , tot de voorseijde huijsinge , en school ,noodig , op de gemeente
te mooge graaven , en steeken , daar het
hem vande regenten sal worden
aangeweesen ,
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Ende beloove wij presiedent en scheepene ende schoolmeester Pieter Franken
ider in zijn voorseijde qualietijt , deese onse condie
tien ende voorwaarde soo als de selve gemaakt en gesloote staan , altijt te sullen
hauwden , en doen hauwden , voor goet vast
steedig , ende van waarden , onder verbant
als naar regten , ende hebben wij de
minute deeser ten prothocolle , eijgenhandig onderteekent , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden , binne Lierop den
twintigsten oktober 1700 tweeenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck schepe
Peter Vlemex schepe
Andries vanden Eijnden schepe
Jan vanden Eijnden
schepen
Jan van Breeij schepen
Pieter Franken schoolmeester
en koster alhier
Fr.v.Boome presiedent
schepe loco secretario
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extensum
extensum

Compareerde voor ons
ondergeschreevene scheepenen in Lierop Francis Jan Tijssen , inwoonder alhier ,
Jan Jansen van de Vorst en Jan Jansen
Biemans , regeerende aermeesters alhier
de welke bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen , aangegaan te hebben
den naarvolgende accorde offte contrakte het welk de voorseijde aarmeesters
met konsent en kennisse van offiecier
en scheepenemn hebben gedaan , te weeten
dat hij eersten comparant heeft aangenoomen te onderhauden , het aerme
kint met naame Seijken Deuijsen ,
en dat op de naarvolgende condietien
dat hij eersten comparant , deselve
zal onderhauden , in kost , drank ,slaapinge , en wassinge , soo ende gelijk
hij voorseijde comparant , en zijn kinderen daagelijkx zijn gebruijkende , en
verder te onderhouden , in alle
manniere van te reijnige gelijk
een innosent kint van noode heeft
en off het gebeurde dat Godt verhoede wil dat de voorseijde Seijken Duijsen nog innosenter woorde als nieuw
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is , off dat de selve siek off krank
worde , soo verre dat zij plat te bedde
mogt blijve legge , de selve heeren wel
(?sal) moeten onderhouden , soo dat den
voorseijde eersten comparant alle gevallen
die de voorseijde Seijken Duijsen sauden
konnen off mogten overkoomen
sal moeten onderhauden en affwagten (* dog
als de selve siek off krank worde en iets meer
van noode hadde als hij eersten comperant in
zijn huijs heefft en daagelijkx is gebruijkende
sal hij moogen haale met kennis vande regeerende aeremmeesters , het welk sal zijn tot laste
vanden aerme.) uijtgenoome de kleeasie van wolle
en lienne het geene sal blijven tot lasten en onderhoudinge vande aermeesters
alhier , mits dat de selve kleeasie
van wolle en linne bij den voorseijde
eersten comparant wel sal worden
gerepareert en dat voor den tijt
van vijff eerstkoomende agter een volgende jaaren
aanvank neemende met den derden november deeses jaars 1742 waar voor
hij eersten comparant bekent ontfangen en genooten te hebben van
hen tweede komparanten eene somme
van hondert vijffentwintig gulden
capietaal , en ingevall de voorseijde
Seijken Duijsen eerder mogte koomen te overlijden , eerden tijt vande
voorseijde vijff eerstkoomende jaare
zijn geexptieert , soo sal den voorseijde
eersten comparant aande
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regeerende aermeesters alhier weederom te rug moeten keeren en betaalen
voor ieder jaar dat niet verscheene en is
eene somme van vijfentwintig gulden ,
het welk aan den eersten comparant
vrij zal staan om te gelijk te restuetiweeren , en betaalen tot intrest teegens
vier persento , en ingeval den voorseijde
eersten comparant voor den tijt
vande voorseijde vijff eerstkoomende
jaaren mogten koomen te overlijden , dat in sulken gevall de
resteerende jaaren de voorseijde
Sijken Duijsen sal woorden onderhouden bij Hendrik Jan Tijssen zijnen
broeder op het selve en voorseijde
accoordt hier present die het selve
is accepteerende , ende bekenden
ende verklaarden den voorseijde Hendrik
Jan Tijssen , zig te stellen als
borge een voor all als schuldenaar prinsiepaall , voor de voorseijde capitaale
somme van hondert en vijffentwintig
gulde met den intrest van dien voor
soo verre het selve naar den doodt
vande voorseijde Sijken Duijsen aande
regeerende aermeesters alhier sal
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moeten werden gerestueteert onder
verbant van zijn persoon ende goederen
hebbende ende verkrijgende , beloovende zij comparanten , ider in hun
voorseijde qualietijt het accoord soo
als voorseijde staat , altijt te sullen
hauden , en doen hauden , voor goet
vast steedig ende van waarde , onder
verbant als naar regten , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den 24 vierentwentigsten oktober
1700 tweeenveertig des toierconde
bij ons geteek(en)t
Dit + merik stelt Francis Jan Tijssen
verklaarde niet te konne schrijve
testes Fr.v.Boome
Dit + merik stelt Hendrik
Jan Tijsse verklaarde niet
te konne schrijve testes
Fr.v.Boome
Dit + merik stelt Jan
(Jan) Jansen Biemans aeremmeester
verklaarde niet te konne
schrijve testes F.v.Boome
Jan vande Vorst aeremeester
Peter Vlemex
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Jan van Breeij
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretario
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extensum

Compareerde voor ons Jan van Breij
en Jan vanden Eijnde scheepene in
Lierop , Goort Hermans , inwoonder alhier in qualietijt als regeerende kerikmeester vande progie kerke alhier , den
welken bekenden ende verklaarden gelijk hij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen ,ontfangen te
hebben , van Lauwereijns Matijs Bartels , Matijs Peeter Willems cum suo
inwoonders tot Duerne , eene somme
van vijffenseeventig gulde en sulkx in voldoeninge van drie gulde jaarelijkx
staande op de naame van Peeter Willem Claasen , en Peeter Willem Claus tot
duerne , aande progie kerike alhier
waaren geldende , scheldende derhalve
quijt , los ende vreij den voorseijde Lauwereijns Matijs Bartels , en Matijs Peeter
Willems cum suo , en alle andere , hier
van met regt quietantie behoevende , en conserteerende soo in tijden
en wijllen den orgieneelen consetutie
briff , mogte werden bevonden inde
cassatie vanden selven , geloovende
de voorseijde lossinge ende quijtscheldinge ,altijt voor goet ende van warden te sullen hauwden , onder verbant als
regten , hier toe staande , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop
den twintigsten novemember 1700tweeen veertig des toierconde bij geteekent
Goort Hermans
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Scheijdinge ende deijllinge van soodaanige
deese tweemaal
erffgoederen , als Peeter
uijtgemaakt
Muelendijkx , en Jan van
Breij , van de heer Jan
van Geemert , saamen in
companie hebben gekogt
alle geleegen alhier tot
Lierop als voligt
Compareerde voorons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Peeter Muelendijkx inwoonder alhier , ende de heer
Johan van Breij , onse meede scheepe
alhier , de welke bekenden ende
verklaarde gelijk zij bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
met maalkanderen aangegaan te
hebben deese naar volgende schifftinge scheijdinge , ende deelinge , van
alle de erffgoederen hun als voor
aangekoome , geleegen ter plaatsen
als voorseijde staat ,
1 loth
extensum
Ende is alsoo met den eersten loote
ten deel gevallen Peeter Muelendijkx
het woonhuijs , stal , en schuer aan malkanderen geleege , genaamt de Korte
Hoeve , dog van deese huijsinge werdt gereserveert
de voorste kaamer tot de muer vande
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(*alwelke muer sal toekoome en gekoomen aan dit
loth)
kueken toe * ende alnog het
agterste gebont tot het tweede
gebont toe ,
alwelke
huijsinge is ten deel gevallen aan
Jan van Breij condieviedent vant
tweede loth , en is wel expresselijk
gekondietieoneert dat de voorseijde kaamer en het voorseijde agterste gebont daar sal
moogen blijve staan en bij Jan van
Breij , soo te mooge werde gebruijkt
off bij hem te moogen werde affgebrooke , dog ingeval hij het voorseijde
agterste gebont kompt affte breeke
soo moet het oort van het voorseijde gebont , met het hautwerk stroij en
(en) wande
blijve aan ende
ten behoeve van dit eerste loth
Item alnog den dries geleegen aande
voorseijde huijsinge daar de groote schuer
gestaan heefft , tot den pat die van
het Aerme Huijsken kompt toe,
off wel soo als affgepaalt is , groet
cierca twee loopense aan erve deen
zijde Jan van Breij , meede deijlder in
deese , met meer andere , dander zijde
den vaarweg die over de misse vande
voorseijde huijsinge loopt , deen eijnde
het Straatjen den Renweg dander Eijnde den meede deijlder in deese
Item alnog den Kenephoff met
de plaats daar de schaapskoeij ge-
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(st)aan heefft , tot het Loopken dat
vande mMissie kompt toe , groet circa een loopense , aan erve deen zijde
den waa(r)terloop de Ren , dander
zijde den vaarweg die over de
Missie loopt *(tekst kantlijn Item alnog de
binneplaats tusschen de voorseijde huijsinge
en tussen den waaterloop de Ren groot cierca
een copsaat soo vere als affgepaalt is tusschen
de binneplaats van Jan van Breij , en dit stukxken off binne plaats aan erve deen zijde den
waaterloop de Ren off den hoff van het tweede
loth den eijnde den voorseijde Kennephoff off loop
dander eijnde Jan van Breij condieviedent van het
tweede loth tot de paallen toe, Jan van Eijck
Peter Vlemex , Fr.v.Boome , presiedent scheepe
loco secretario )
Item alnog de helfft in een
stuk groese genaamt den schaapsdries , geleege als voor , groet circa
voorde helfft twee loopense , aan
erve deen zijde den waaterloop
De Ren , off den vaarweg die daar
neffe loopt , dander zijde de weeder
helfft Jan van Breij , condievident
van het tweede loth,
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt den Sluetelacker groet
cierca drie loopense , aan erve deen zijde Hendrik Pauwels , dander zijde Jan
van Breij condieviedent vant tweede loth
Item alnog de helfft in een stukxken ackerlandt genaamt de Klamp
groet cierca , voor de helfft , een loopense
aan erve deen zijde den gemeene vaarweg die langs de groet kerik loopt
dander zijde Jan van Breij condievident
vant tweede loth,
Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt den Hasteltacker
groet cierca ses loopense , aan erve deen
zijde Peeter van Eijk , dander zijde
Jan van Breij condivident vant tweede loth
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Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt de Voorsaal , groet
cierca drie copsaat , aan erve deen
zijde de weeduwe Francis Vlemijkx , dander
zijde Goort en Anna Hermans
Item alnog een stuk weijvelts
genaamt den Voorste Heemelaar
geleegen in de Groete Hastelt tot
de plaats daar den beeste stal heefft
gestaan toe groet cierca twintig loopense
aan erve deen zijde den Waaterloop
de Ren , dander zijde en een eijnde den
waaterloop de Vluet , en de heer Corneelis Wijgars , en de Weeduwe Antoni
van Bussel , met den Hasteltdijk
daar ook bij gehoorende,
Item alnog den gront en planttagie
van Heesters voor het grasveltje dat
Dierk Willems van Moorsel gekogt
heefft , tot den vaarweg toe die langs de plaats
daar het leeg huijs off beeste stal heefft
gestaan die loopt inde Groote Hastelt,
Item alnog de helfft in een stukxken
ackerlandt geleege aande Groen
Beemde gekoome van Peeter van
Eijk , groet cierca voorde helfft
drie copsaat aan ervr deen
zijde de weeduwe Joost Verberne dander
zijde het vaarweegske aldaar
Item alnog de helfft in het gebruijk inden
*(tekst kantlijn : Peel die deese hoeve inden
Peel van Soomeren is hebbende )
ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts en doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden
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Aande heer Johan van Geemert
tot 's Bos jaarelijkx
sesentwintig gulde , in eene meerdere
rente van twee endartig gulde
jaarelijkx , in capitaall
agthondert gulde
Item alnog daar uijt te blijve
vergelden jaarelijkx tien stuijvers
cheijns aanden heer van Helmont
in eene meerdere cheijns,
extensum

2 loth
Ende is met den tweeden looten
ten deel gevalle aan Jan van Breij
de voorste kaamer tot den muer
vande kueken toe , met het agterste gebont tot het tweede gebont
toe*(tekst kantlijn :aande hoeve
genaamt de Haffstadt) ende is wel
expresselijk gekondietieoneert , dat de voorseijde kaamer en het agterste gebont , daar
sal moogen blijve staan , en bij Jan
van Breij te mooge werde gebruijkt , off bij
hem te moogen werden affgebrooke , dog ingeval hij het voorseijde agterste gebont kompt aff te breeke , soo moet
het oort off pant van het voorseijde
agterste gebont met het hautwerik
stroij , en wande moeten blijve aan ende
ten behoeve van het eerste loth,
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Item alnog drie gebont huijsinge
vande schuer naast de kusterij met
den gront daar de voorseijde schuer
off drie gebont nog staat , met
den hoff en vaarkensdries en binne
plaats oostwaarts teegens de voorseijde
huijsinge *( tekst kantlijn : soo vere affgepaalt
is tusschen dit loth en het eerste loth )
groot cierca int geheel
twee loopense aan erve deen zijde den
Renloop en de weeduwe Joost Verberne dander zijde Peeter Muelendijkx condievident vant eerste loth
Item alnog den dries , naast
de weeduwe Joost Verberne tot den
pat toe die vant aerme huijske
kompt , en voorts soo vere als
affgepaalt is , groet cierca een
en een halff loopense aan erve de(e)n
zijde en een eijnde den waaterloop
die inde Ren loopt , dander zijde
Peeter Muelendijkx condieviedent,
vant eerste loth,
Item alnog de helfft in een stuk groese genaamt den Schaapsdries , groet
cierca voor de helfft twee loopense aan
erve deen zijde den vaarweg aldaar
die naarde groote kerik loopt , dander zijde Peeter Muelendijkx condiviedent
van het eerste loth,
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt den Sluetellacker groet
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cierca drie loopense aan erve
deen zijde Peeter Muelendijkx condieviedent vant eerste loth , dander
zijde de weeduwe Toomas Verhees
Item alnog een stukxken ackerlant
genaamt den Klamp groet cierca
voorde helfft een loopense , aan erve
deen zijde Peeter Muelendijkx voorseijde
dander zijde den verkrijger in deese,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Hasteltacker , groet
cierca ses loopense , aan erve deen
zijde Peeter Muelendijkx , voorseijde dander zijde den vaarweg die naar de Hastelt loopt
Item alnog de helfft in eenstukxken ackerlandt geleegen aande Groen
Beemde , gekoome van Peeter van Eijk
groet cierca voor de helfft drie copsaat
aan erve deen zijde de weeduwe Joost Verberne
dander zijde het vaarweegske aldaar,
Item alnog den gront en plandt-tagie daar den beeste stal off leeg huijs gestaan heefft , langs de Herbaan die naa
den Boome loopt , en deen zijde De Ren
dander zijde den vaarweg die naarde
Hastelt loopt,
Item alnog de helfft in het gebruijk
vanden Peel die deese hoeve inden Peel van Soomeren is hebbende,
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Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten , ende
alnog daar uijt te blijve vergelden , aande heer
Johan van Geemert tot 'sr toogen Bos
jaarelijkx ses gulde in eene meerdere
rente van tweeendartig gulde
jaarelijkx , in capietaall , agthondert gulde
Item alnog daar uijt te blijve vergelden jaarelijkx tien stuijvers cheijns ,
aanden heer van Helmont in eene meerdere chijns,
Ende is bijde condievidenten gekondietieoneert dat den voorsten den agtersten sal moete weegen ter naaster
velde en minster schaade , Wijders dat
een ieder van hun , de aangegroote renten pagten en chijnsen , soodaanig op
haaren tijt moeten betaalen dat deen
door des anders quaade betaalinge
geen schaade en koome te lijden , anders sal sulke schaade koome tot
laste vanden gebreekige betaalder
en ingeval den eenen off andere , soodaanig in gebreeke blijfft van zijn
pagten off cheijnsen niet te betaalen
dat de goederen daar door in executie quaame te geraake , soo sal
den andere condieviedent , aanstons
den verloope pagte met den costen
daarome gedaan , mooge betaalen
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en dan aanstons sonder de minste
forme van procees , de voorseijde gedeelde goederen vanden gebreekige
daar voor moogen aanvarden en
gebruijken , Verders sal een ieder
van hun gehauwde zijn alle de weegen , steegen ende waaterloopen
soodaanige te repareeren en te onderha(a)uden , dat de schauw daar over
kan werde begaan , en in cas van naalaatigheijt sal sulke schaade koome op
de gebreekige , en dat naarmaals worde bevonde datter meer rente chijnsen off pagten op de gedeelde goederen
quaame daar men niuw niet van en weet
sullen de condievidenten maalkanderen
moeten helpen draagen , ende goet doen , geloovende zij condievidenten deese haare deelinge altijt te sullen hauwden en doen
hauwden , voor goet vast steedig ende
van waarden , tot naarkoominge
van allent geene voorseijde staat , verbinden zij condievidenten haare persoonen ende alle hunne goederen niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende
daaren boove renuntieeerende deen
tot behoeff des anders aangedeelde
portie , ende verklaarden de voorseijde
condieviedenten dat onder de voorseijde
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gedeelde goederen , geen leengoederen en zijn , Aldus gedan ende
gepasseert op heeden binne Lierop
den vijfftienden december seeventienhondert tweeenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Breeij
Peter Meulendijkx
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
deese vijffmaal
uijtgemakt

Scheijdinge ende deijllinge tusschen de kinderen , ende erffgenaamen van Peeter
Willems , ende Mari Verberne
zijnne geweesene wettige
huijsvrouwe , in hun leeve
gewoont hebbende alhier
tot Lierop,
Compareerden voor ons ondergeschrevene
scheepene in Lierop , Marte Peeter Willems , Francis Versuems als man ende
momboier van Francijna Peeter Willems , Peeter Hermans als man ende
mombier van Peeternela Janse vande
Warsenborig verweekt bij Jenneken
Peeter Willems , Andries Custers en
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extensum

Dierk Willems vande Otterdijk in
qualietijt als geeede momboiers vande onmundige kinderen van Dierk van Bruesel , verwekt bij Mari Peeter Willems , Lambert Jan Vlemikx en
Jan Hendrikx Verhees , in qualietijt als
geeede momboiers , vande onmundige
en minderjaarige kinderen , van Jan
Peeter Willems , verwekt bij Willemijn Hendrikx Verhees , al welke voorseijde
comperanten bekenden ende verklaarden , gelijk zij bekenden ende verklaarden , bij ende mits deesen , met
maalkanderen aangegaan te hebben
deese naarvolgende minnelijke schifftinge , scheijdinge , ende deijllinge van
alle renten , obligatien , actien en
pretentien als meede van gereede peningen , van hunne voorseijde auwders
stervende zijn naargelaate , soo ende
gelijk de selve renten obligatien
etcetera aande voorseijde qualitijt ten deel gevalle zijn , bestaande in het
naarvolgende,
1 loth
Ende is alsoo met den eersten loote ten deel gevalle Marte Peeter Willems , tweehondert agtentagtentig
gulde agt stuiver die den selve in contante peninge
uijt den voorseijden boedel heeft genoo-
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ten ende geproffiteert,
Item alnog een handtobligatie
van hondert gulde capitaal ten laste van
Jan Peeters vanden Eijnde, met
nog agt gulde van verscheene pagt
vande voorseijde handt obligatie,
Item alnog dartien gulde twalff
stuijvers weegens boekschult en
verscheene pagten op Antoni van
Vegt inwoonder alhier,
extensum

2 loth
Ende is alsoo met den tweeden loote ten deel gevallen , Andries Custers , en Dierk Willems vanden otterdijk in hun voorseijde qualitijt honder tien gulde tien stuijvers , en agt peninge capitaal die de voorseijde mom
-boiers off Dierk van Bruessel , in contante peninge uijt den voorseijden boedell
hebben genooten en geproffieteert,
Item alnog vijfftig gulde capietaall
zijnde handtobligatie op de weeduwe francis Vlemikx , inwoonder alhier,
Item alnog een wettelijke obligatie
van hondert en vijfftig gulde capitaall
ten laste vande weeduwe Jan vande
Voorst , ende alnog ses gulse van eene
verscheene pagt van het voorseijde capitaall
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Item alnog vijffentwintig gulde
capitaal handtobligatie , op Dierk van
Moorsel inwoonder alhier , met nog
eene gulde van eene verscheene pagt,
Item alnog sesentwintig gulde capietaal , zijnde boekschult op Willm
Ceele tot Hees,
Item alnog dartien gulde capietaal
van verscheene pagten op de weeduwe
Goort Peeter Warsenborig inwonderse alhier,
extensum

3 loth
Ende is alsnog met den derde
loote ten deel gevalle Peeter Hermans in zijn voorseijde qualitijt een wettelijk
obligatie van hondert vijffentwintig gulde capietaal
op Willem vande Huevel , inwoonder
alhier , met alnog vijff gulde weegens
eene verscheene pagt van het voorseijde
capietaal ,
Item alnog seevenen vijfftig gulde
capitaal die den selven in contante peninge
uijt den voorseijde boedell heefft genoote
en ontfange,
Item alnog hondert gulde capietaal
zijnde een handt obligatie ten laste van
Peeter Reijnders , inwoonder tot Soomeren , met alnog agt gulde van
twee verscheene pagten van het
voorseijde capietaall,
Item alnog drie gulde vijff stuijvers
en agt peninge op derffgenaamen Joost van Moorsel weegens boekschult
Item alnog hondert gulde capietaal
zijnde een handtobligatie op Antoni Coo(le) inwoonder alhier *(tekst kantlijn : met nog
gulde van verscheene pagt van het voorseijde
(capitaal) )
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Item alnog vijff gulde op Jan
Toomas van Zoest inwoonder alhier
weegens boekschult,
extensum

4 loth
Ende is alsoo met den vierden
loote ten deel gevalle Lambert Jan
Vlemikx en Jan Hendrikx Verhees , in hun
voorseijde qualitijt , hondert gulde capietaal , zijnde en handtobligatie op
Joost Warsenborig inwoonder alhier met alnog
twintig gulde van verscheene pagten
vande voorseijde handtobligatie , ten
laste als voor,
Item alnog een wettelijke obliegatie van hondert gulde capietaall
ten laste van Antoni Coole , inwoonder alhier , met alnog agt gulde van
twee verscheene pagten vande voorseijde obligatie ten laste als voor,
Item alnog vijfftig gulde capietaall
zijnde een handtobligatie, ten laste van
derffgenaamen Peeter Jooste Verberne , met alnog twee gulde van een verscheene pagt
vande voorseijde handtobligatie ten laste
als voor ,
Item alnog vijfftig gulde capietaal zijnde een handobligatie ten laste vande
weeduwe Jan Martens Verberne , inwoonderse tot Soomeren , met alnog agt
gulde van vier verscheene pagten vande
voorseijde handtobligatie ten laste
als voor
Item alnog sesendartig gulde capitaall
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extensum

zijnde boekschult ten laste van
Jan Jansen Biemans inwoonder alhier
Item alnog vijffentwintig gulde capitaal , zijnde ook boek schult ten laste
vande weduwe Goort Peeter Warsenborig inwoonderse alhier,
Item alnog twalff gulde capitaal
zijnde ook boek schult ten laste van
Geerit Lambers inwoonder alhier
Item alnog vijfftig gulde capitaal
zijnde een handtobligatie ten laste
van Jan Vlemikx , Andries en Lambertus vanden Eijnde , inwoonders alhier,
Item alnog vijfftig gulde capietaall
die de voorseijde momboiers in contante
peninge uijt den boedell hebben ontfangen
en opgetrokke,
vijffde loth
Ende is alsoo met den vijffde loote
ten deel gevallen , Francis Versuems
in zijn voorseijde qualitijt hondert gulde
capietaall zijnde een handtobligatie
ten laste vande eeduwe Goort Peeter
Warsenborig , inwoonderse alhier,
met alnog vier gulde van eene verscheene pagt vande voorseijde handtobligatie ten laste als voor
Item alnog eene wettelijke obligatie
ter saaken des koops van hondert neegeenvijfftig gulde capietaall , ten laste
van Geerit Lambers , inwoonder alhier
item alnog tweeendartig gulde capitaall
zijnde boekschult ten laste van Antoni
van Veegt inwoonder alhier,
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Item alnog vijffentwintig gulde capietaal zijnde boekschult ten
laste van Maarceelis Matijsse inwoonder
alhier,
Item alnog neege gulden tien stuijvers
zijnde boekschult ten laste van Anna
weeduwe Toomas Verhees inwoonderse
alhier
Item alnog neegenensestig gulde capietaal
*(tekst kantlijn : die den selven in contante
peninge uijt den voorseijdeboedel heefft
genoote en geproffiteert)
Item alnog twalff gulde capietaal
weegens verscheene pagten ten laste
van Donaatus van Eijk en Joost Fransen
vanden Eijnde , inwoonders alhier,
Ende is bijde condieviedenten , gekondietieoneert en affgesprooke , dat ieder
van hun de loopende pagten , van hun aangedeelde
renten , obligatien , off handtobligatien
sal moogen trekken , en proffiteeren ,
schoons off de sommige halff off bijnaa
heel verscheene zijn , Wijders off in teijden
en wijlle , quaam te gebuere , dat eenige
vande aangedeelde renten , obligatien ,
handtobligatien off boekschulde , daar
de selve aan zijn staande in solvent , en
gaans buijte staat quaame te geraaken , soo vere dat van somige niets
off wijnnig te bekoome waas , off selffs
gaans off int geheel motte verliese , dan
sal in sulke geval , die s(ch)aade alleen
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blijve aan den geene die soodaanige
renten obligatien , handtobligatien
off boekschulden zijn aangedeijllt
sonder daar its vande andere condieviedenten , van te moogen eijsschen off
te pretendeeren , geloovende zij condieviedenten (*tekst kantlijn : ieder in hun voorseijde
qualitijt ) deese haare deelinge altijt te
sullen hauwden , en doen hauwden , voor
goet vast steedig ende van waarden
en tot naarkoominge , van allent
geene voorseijde staat , verbinden zij
condieviedenten haare persoonen ende
alle hunne goederen niuw hebbende
ende naarmaals verkrijgende , ende daaren booven renuntieeerende , deen tot
behoeeff des anders aangedeelde
portie , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden den veertienden januari seeventienhondert drieenveertig , des toierconde bij ons geteekent ,
Dit + merik stelt Marte Peeter Willems
verklaarde niet anders te konne schrijve
testes Jan vanden Eijnden
Andries Kusters Peter Hermans
Lambert Jan Vlemmex , Francis Verseems
(tekst kantlijn * Dit + merik stelt Dierk Willems
vanden Otterdijk verklaarde niet te konne schrijve
testes Jan vanden Eijnden
Dit + merik, stelt Jan Hendrikx Verhees verklaarde
niet te konne schrijve testes Jan vanden Eijnden
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Scheijdinge ende deijllinge
van soodaanige vier perseelen
erffgoet als Jakoobus
Praats , en Jan Smits,
inwoonder tot Maarhees
saamen hebben gedeijllt
Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Jaakoobus Praets
inwoonder tot Maarhees , ende Jan Smits
ook meede inwoonder tot Maarhees , de
welken bekenden ende verklaarden
gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben , deese naarvolgende schifftinge , scheijdinge ende
deijllinge van soodaanige erffgoederen als den eersten comperant
bij transport van Jan van Kessel
scheepe en inwoonder tot Maarhees
op den 19 december 1742 voor heere scheepene alhier is aan getransporteert
ende den tweeden comperant als in
huwelijk hebbende Antonet Jan Mente
geleegen alhier tot Lierop als voligt
Eerste loth
Ende is alsoo met den eerste loote
ten deel gevalle Jakoobus Praets in
zijn voorseijde qualiteijt een stuk ackerlandt genaamt den Langen Acker geleegen alhier tot Lierop ter plaatsen
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extensum

genaamt aan het Otterdijk groet cierca
vijff copsaat aan erve deen zijde
de weeduwe Nieclaas Loemers dander zijde
derffgenaamen Jenneken van Hoek tot Helmont
deen eijnde de weeduwe Loemers voorseijde
dander zijde het st(r)aatien aldaar
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt den Beempt int Oetert geleegen als voor , groet cierca twee
en een haalff loopense aan erve deen
zijde de weeduwe Hendrik Verhuijse met
meer andere dander zijde Aeriaan
Vlemikx met meer andere deen
eijnde de weeduwe Niclaas Loemers
dander eijnde Francis Versuems
ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerpslasten
en den chijns vanden gronde die met
regt sal worde bevonde daar
uijt te gaan schoons hier niet en is begroet ende
alnog
uijt te keeren en in contante peninge te betaale
aan Jan Smits condievident van het tweede
loth eenenveertig gulde seeventien stuijvers agt
peninge
tweede loth
Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevalle Jan Smits in
zijn voorseijde qualitijt , een stuck
ackerlandt genaamt het Niuw landt
geleegen aande Vaarshoeff groet cierca
drie copsaat aan erve deen zijde Antoni van Vegt , dander zijde derffgenaamen
Jenneken van Hoek , deen eijnde
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de weeduwe Nieclaas Loemers , dander
einde de weeduwe Joost Verberne
Item alnog een stuk groese genaamt den Dries neeffens het Stratje
geleegen alhier ter plaatse genaamt aant
Otterdijk groet cierca vijff copsaat
aan erve deen zijde het Stratjen aldaar , deen eijnde de weeduwe Antoni Coppus dander eijnde Wilbert van Momfort
Item alnog in contante peninge te
trekke van Jakoobus Praets condieviedent vant eerste loth eenenveertig gulde seeventien stuijvers
en agt peninge
ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten en
den cheijns vanden gronde die met regt
bevonde sal worden daar uijt te gaan ,
schoons hier niet en is begro(o)et,
Ende is bij de condieviedenten gekondietieoneert , ende ondersprooken dat
den voorsten den agtersten sal moete
weegen ter naaster velde en minster
schaade en dat een ieder van hun
die bevonde sal worden den chijns uijt
zijn aangedeelde goederen te gaan
de selve moete blijve vergelden en
de selve ten zijnne laste moete
winne en betaalen , Verders sal
een ieder van hun gehauwden weesen
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te onderhauwden alle weegen steegen ende waaterlopen dat de schauw
daar over kan worde begaan , Wijders datter naarmaals worde bevonde datter meer renten cheijnsen
op quaamen daar men niuw niet van
en weet , sullen de condieviedenten maalkanderen moeten helpen refondeeren ende goet doen geloovende zij condieviedenten deese haare deelinge altijt
te sullen hauwden en doen hauwden , voor
goet vast steedig ende van waarden
tot naarkoominge van allent geene
voorseijde staat , verbinden zij condieviedenten haare persoonen ende naarmaals
verkrijgende , ende daaren boove
renuntieeerende deen tot behoeff
des anders aangedeelde portie , ende
verklaarde de voorseijde gedeelde goederen
geen leengoederen en zijn , aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop
den agtiende januari 1700 drieenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Jacobus Praets
Dit + merik stelt Jan
Smits verklaarde niet anders
te konne schrijve testes
Jan van Breeij schepen
Peter Vlemex
Fr.v Boome presiedent
schepe loco secretario

29 050r,
extensum

Wij Jan van Eijk en Jan van Breij
scheepenen in Lierop , quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , doen conde certiefieceerende bij en mits deesen , en sulkx
ten versoeke van Hendrik Willems van
Cullenbuerig , den welken aan ons heefft
te kenne gegeeven dat hij requierant
van intensie is om in ondertrauw off egten staat te
treeden
met Eelisabeth .. . . . woonagtig tot Borkel en van
intentie zijn , haar metter woon te gaan
needer te setten tot Bergeijk , quartier
van Kempelandt Meijerije van 's Bosch
voorseijde , dat hij requierant is , eenen
ingeboorne deeses doerps voorseijde ,
Wijders beloove wij
dat ingevalle den voorseijden requierant
tot aermoede quaam te vervallen , soodaanig dat hij requierant onse aerme
kasse noodig hadde , den selven beneeff(f)ens onse andere ingeborne aerme , te sullen onderhauwden , en den aermen van
Bergeijk voorseijde , off andere plaatsen , daar
hij requierant zig metter woon souwde koomen ter needer te setten , daar van
te sullen onlasten , hier onder verbindende
het inkoome , en de goederen , van onsen
aermen , hebbende ende verkrijgende , ende hebben wij scheepenen voornoemt , deese ten
prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatie van Francis vanden
Boome presiedent scheepe loco secretario , den neegentiende januari 1700 drieenveertig des
toierconde bij ons geteekent ,
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario

29 051 v
extensum

Wij Jan van Eijk , en Jan van Breij
scheepenen in Lierop , quartier van Peelandt
meijerije van 's Bos , doen conde certieficeerende bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke , van Wilbert Geerit Muelendijkx , den welken aan ons heefft te
kenne gegeeve dat hij requierant
is getraut met Johanna Jaspers
en van intentie zijn haar metter woon
te gaan ter needer te setten tot Buedell
dat hij requierant is eenen ingeboorne
deeses doerps voorseijde , Wijders beloove
wij dat ingevalle den voorseijden requierant , tot aeremoede quaam te vervallen soodaanig , dat hij requierant
onse aerme kasse noodig hadde , den selven
beneeffens onse andere ingeboorne aerme
te sullen onderhauwden en den aermen van
Buedell voorseijde off andere plaatsen daar hij
requierant zig metter woon terneeder soude
koome te setten , daar van te sullen ontlasten , daar onder verbindende het inkoomen en de goederen van onsen aermen
hebbende ende verkrijgende , ende hebben
wij scheepene voornoemt , deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatitie van Francis
vanden Boome president scheepe loco secretario doen bekragtigen op heeden
binne Lierop den vijffentwintigsten februari
1700 drieenveertig des toierconde bij
ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepene loco secretario

29 051 r
extensum

Wij Jan van Eijk, en Peeter Vlemikx
scheepenen in Lierop quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bos doen conde certieficeerende bij ende mits deesen en sulkx ten
versoeke van Dierk Jansen van Moorsel , den
welken
aan ons heeft te kennen gegeeven , dat hij requiant is getraut met Jennemari van Stiphaut , en haar metter woon hebben ter
needer geset onder off buijten de stadt Helmont , dat hij requierant is eenen ingeboorne deeses doerps voorseijde
Wijders beloove wij dat ingevalle den
voorseijden requierant tot aermoede quaam
te vervallen , soodaanig dat hij requierant onse aerme kasse noodig hadde , ingeboorne aerme te sullen onderhauwden
en den aermen vande stadt Helmont
voorseijde , off andere plaatsen daar hij
requierant zig metter woon ter needer sullen ontlasten , daar onder verbindende het inkoome en de goederen van
onsen aermen hebbende ende verkrijgende , ende hebben wij scheepene voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent , ende door desubsignatie
van Francis vanden Boome presiedent scheepene
loco secretario doen bekragtigen
op heeden binne Lierop den tweeden
meert 1700 drieveertig des toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario

29 052 v

extensum

Staat en inventaris
gedaan maake bij Arnoldus Verberne ende
Hendrik van Driel als
momboiers over de onmundige kinderen van
Reijnier van Driel verwekt bij Peeternella
Jooste Verberne , Francis Willems Verberne
en Pauwels Verberne
als momboiers (*vande on mundige
kinderen van Jan Verberne verwekt
bij Annemari Verschuere) Antoni van
Moorsel vader ende voigt
van zijnne onmundige
kinderen verwekt bij
Jenneke Verberne , ende
Joost Loomans , man
ende voigt van Meggel
Verberne , soo voor haar
selve als meede voor Lambert en Peeter Verberne
haare broeders , Jan Slaats
man ende momboier van
Catarina Verberne
ende Mari Martens Verberne
geassiesteert met Peeter
Vlemikx , alle in dier
qualietijt kinderen ende
erffgenaamen van Marte Verberne en Cathalijn zijnne
geweesene huijsvrouwe

29 052 r

en dat vande haaffelijke
erfhaaffelijke goederen
muebelen en inboell
stervende laats agtergelaaten bij voornoemde Catalijn Verberne haare
moeder , soo als de selve
bij aan en inden sterffhuijse is bevonde als
voligt,
Eerstelijk vier veere bedde
met blauwe striepe
item twee hooff puelue met
veere gevult
item vier bedde kussens
item drie paar slaaplaakens
item drie offelijnne
item twee gardijnne voor een bed
inde kueke
item en lank taaffellaake
zijnde servet goet
item een kort taaffel laake zijnde trillie
item eene koopere koeijkeetelt zijnde ontrent
drie kijnnekens nat
item drie koopere handtkeetels
item alnog eene groete cooperen
handt keetel berustende bijde
weeduwe Antoni van Bussel ,
item eene coopere roemzij ,
item eene koopere schuijnspaan
item eene koopere leepel ,

29 053 v

item eene coffie keetell
item twee coopere kandelaars
item een kooper bedspaan
item dartien teene schootels
groet en kleijn ,
item alnog twee teene schootels berustende bijde weeduwe
Antoni van Bussel , met alnog twe
teene borde ook aldaar berustende
item alnog vijff teene borde die
hier int sterffhuijs zijn
item eenen teene tee trekpot
item eene teene come
item ses teene leepels
item eene teene sautvat
item ene teene mostert
pot
item eenen teene waater pot,
item eene teene maatje
item eenen eijsere veijsel en stamper
item twee eijsere baut strijkeijsers met twee baute
item een haal met een leijnkhaal ,
item een vuer eijsere
item twee eijsere tange
item eenen rustel
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item eenen eijsere mospot
item alnog eenen eijsere moespot
sonder vaat,
item eene ploeg
item eene eegde,
item eene eerdt kare
item twee rieke
item eene schoebe
item eene schup,
item een stroijmes
item snijkist ,
item twee hoij gaavels ,
item eenen dors vleegel
item een gras zijse ,
item eene coore zigt en haak
item vier koeij bakke,
item eenen trog ,
item twee klijne taaffels
item eene groote taffel , op de
kaamer
item eene kast inde kaamer
item twee kaskens off bloke
inde kueke,
item drie banke
item seeve stoelle
item drie kinder stoelle
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item eene stande
item eene gaijer tobbe
item eene melk tobbe
item eene spuling ton,
item nog een mulk ton
item eenen bier pot
item twee bier pinte
item eene coore vat,
item eenen halven cop,
item drie geleije schootels ,
item eene kist inde kueke
item eene voierkist
item eene eijsere hanglampe
item een swart meert peert
item twee koeijbeesten ,
item een maal kalff,
Aldus geinventarieseert
op aangeeve van Jan Slaats
zijn vrouw en Mari Verberne
in het bijweese vande boove genoemde momboiers en verdere
erffgenaamen ten overstaan van Jan
van Eijk en Francis vanden
Boome scheepene , en de heer
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Gualteeri secretaris en offiecier op heeden binne
Lierop den dartigsten meert
seeventienhondert drieenveertig , des toierconde bij ons geteekent , Fr.v.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Gualteeri
1743
Scheijdinge ende deijlinge
tusschen de kinderen en
erffgenaamen van Marten Verberne
en Catalijn zijnne geweesene huijsvrouwe
extensum
extensum

Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen Aernoldus Verberne , ende Hendrik
van Driell in qualietijt , als geeede momboiers
over de onmundige en minderjaarige
kinderen van Reijnier van Driell verwekt
bij Peeternel Jooste Verberne , Francis
Willems Verberne , en Pauwels Verberne
in qualitijt als geeede momboiers vande
onmundige en minderjaarige kinderen van Jan Martens Verberne , verwekt
bij Annamari Verschuere , Antoni van
Moorsel als in huwelijk gehat hebbende
Jenneke Martens Verberne als vader,
en beeedigde voogt , en beneeffens hem
toegevoigt, Arnoldus Verberne Peeter , en Lambertus Verberne , Joost
Loeijmans als man ende momboier van
Meggel Verberne , ter eenre en te saame

29 055 v
voor drie vijffde paarten erffgenaamen van Marten Verberne en Cathalijn
zijnne geweesene wettige huijsvrouwe

extensum

Ende Jan Slaats als man ende momboier
van Catharina Verberne , Mari Verberne meerderjaarige jonge dogter , geassiesteert met Jan van Eijk scheepe
haaren ten deesen geassiemeerde momboier
alle in dier qualitijt kindere en gelijke erffgenaamen
van de voorseijde Marte Verberne en Cahalijn zijnne geweesene wettige huijsvrouwe
de welke met maalkanderen hebben aangegaan en gesloote eene minlijke scheijdinge ende deijllinge van de woonhuijs , stal , en schuere , hoff en aangelaag , alles aan maalkanderen gestaan
ende geleege , alhier tot Lierop ter
plaatsen genaamt de Gruenstraat
genaamt de Swaan , bij de voorseijde
hunne auwders stervende naargelaate
1 loth
Ende is alsoo met den eersten loote
ten deel gevalle Jan Slaats en Mari
Verberne de groote kaamer voor aande
voorseijde huijsinge tot de kueken toe
met den halven kelder , en halve opkaamer off k(?e)lder kaamer , die alle beijde
in het midden affgemaakt sulle moete
woorde alwelke coste de andere condieviedenten meede sullen moeten helpen
draagen voor de helfft insgelijkx het
toe metselen vande duer tussen de kueken
en de kaamer , als ook meede het affmaaken
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koste die de affmaakinge tusschen
den kelder , opkaamer , en solder moeten
helpen draagen en sal het bed stee dat
inde kueken staat en met het een eijndt
inde kaamer uijtschiet moogen blijve
staan , en versleete zijnde altijt weederom een ander inde plaats mooge
werde gemaakt,
ende is bijde condieviedenten gekondietieoneert en ondersprooken dat
den voorsten den agtersten sal moeten
weegen ter naaster velden minster schaade renuntieeerende deen ten behoeve
des aanders ieder zijn aangedeelde
portie in manniere sulkx gewoonelijk zijnde , en off het waare
dat eenige renten chijnsen off pagten
op deen off danders portie op quame , die maalkande(re)n te moeten
helpen draagen geloovende zij comperanten en condieviedenten ieder in hun
voorseijde quali(tijt) deese haare
deelinge soo als voorseijde staat altijt
te sullen hauwden en doen hauwden
voor goet vast bondig ende van
waarde voorts renuntieerende van
alle benefitien van lelievimenten
en alle anders beneficien die haar
tot verbreekinge deeses eenigsints
mogten te staade koome , verklaaren ook de voorseijde comperante
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in deese deelinge geene leengoederen begreepen te weesen
Aldus gedaan ende gepasseert ter
secretarije van Lierop op heeden
den tweeden maij 1700 drieenveertig des
toierconde bij ons geteekent
Arnoldus Verberne
Hendrick van Driell
Francis Verberne
Paulus Verberne
Antoni van Moorsel
Joost Loomans
Lambert Verberne
Peeter Verberne
Jan van Breeij
Dit + merik stelt Jan
Slaats verklaarde niet
konne schrijve testes
Fr.v.Boome
Dit + merik stelt Mari
Verberne verklaarde niet te
konne schrijve testes
Jan van Eijck
Andries vanden Eijnden
Fr v.Boome
presiedent scheepe loco secretario

29 057 v

extensum

Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepene van Lierop Willem Bokhorst
vorster alhier den welken uijt kragte
van authorisatie van Francis vanden
Boome collekteur der verpondinge beede en reeele borgemeesters lasten over den dorpe van Lierop
vande jaaren 1700 veertig en eenenveertig
naar gedaane sommatie te
neemen in aereest en testellen inde hande vande hooge overierigheijt all de
vaste goederen staande ten name vande
weeduwe Marte Verberne , geleegen alhier
tot Lierop (* tekst kantlijn : de kaamer brauhuijs

en hoff daar agter aan geleegen en halve grooten hof
en aangelaag, competeerende competeerende aan
Francis vanden Boome Jan Slaats en Mari Verberne)
omme daar aan te verhalen eene van drieentwintig
gulden stuijvers en tien peninge weegens de
verponding beede en reeel verponding over
de voorseijde jaare verschult met de
costen daar omme gedaan en nog te
doen , Aldus gedaan ende gepasseeert
op heeden den tweede maij 1700 drieenveertig
des toierconde bij ons geteekent
W.Bokhorst

29 057 r

Jan van Eijck
Jan van Breeij
Gualtheeri
1742

Wij Jan van Eijk Jan van Breij , Jan vanden
Eijnde , en Peeter Vlemikx
scheepene in Lierop , quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bos doen conde certificeerende bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke , van Mari Jansen Biemans ,
de welke aan ons heefft te kenne gegeeven , dat
zij requierante is getraut met Peeter
van Moorsel , en haar metter woon
hebben ter needer geset tot Mierloo,
dat zij requierante is eene ingeborne
deeses doerps voorseijde , Wijders beloove wij
dat ingevalle de voorseijde requierante
tot aermoede quaame te vervallen soodaanig dat zij requierante onse aerme
kasse noodig hadde de selve beneeffens
onse andere ingeborne aerme te sullen
onderhauwden , en den aermen van Mierlo
voorseijde off andere plaatsen daar zij requierante haar metter woon ter needer
souwde koome te setten daar van te sullen ontlasten , daar onder verbindende , het
inkoomen , en de goederen van onsen aermen
hebbende ende verkrijgende , ende hebben
wij scheepene voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent , ende
door de subsig natitie van Francis vanden
Boome president scheepe loco secretario
doen bekragtigen , op heeden
binne Lierop den sesden maij 1700
drieenveertig des toierconde bij ons
geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij Peter Vlemex
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretario

29 058 v
extensum
extensum

Conditie ende voorwaarde waar op Andries Verhees en
Dierk Verberne als in huwelijk hebbende Cathalijn Janse Verhees
(*tekst kantlijn : Jan Dierkx van Bruesel
als man ende voigt van Willemijn Verhees, )
Aart Hendrik Gooris als in huwelijk gehat hebbende Mari Jansen
Verhees , in qualitijt als vader ende
geeede voigt van zijnne onmundige en minderjaarige kinderen verwekt bij de voorseijde Mari Jansen Verhees , mits gaaders
Jan Peeters vanden Eijnde als overstaande en toegevoegden voigt uijt de wet
daar toe geauthoriseert over de voorseijde
onmundige en minderjaarige kinderen , naar voorgaande pueblicatie
ten hoogsten en schoonsten voor
alle man sullen verhuere seekere hunne erve en goederen geleegen alhier
tot Lierop inde Winkelstraat , soo
ende gelijk als haaren overleeden
vader Jan Willems Verhees in vollen
eijgendom heefft gebruijkt
Erstelijk sal deese verhueringe
en hueringe dueren den tijt van
ses eerstkoomende en agtereen volgende jaaren , nogtans met drie jaaren
op te mooge seggen wie van beijde
zijden gelieven sal , en dat voor Kerssemis
Den huerder sal deese goederen aanvaarde
de huijsinge hoff en groese aanstons
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en het saaij landt tooix bloot
aande stoppelen alles in deesen jaaren
1700 drieenveertig ende ook soo weeder om te verlaaten , dog den hoff huijsinge en groese sal hij huereling in het affschijde
moeten verlaaten te halff meert,
Den huerder sal gehaude weesen
te betaallen alle 's landts en doerps
lasten soo ordienaare als exterordienaare sonder its des weegens
te moogen corten aan zijnne bedongene huerpeninge .
Item den huerder sal gehauwde
weesen de wande vande huijssinge
te onderhauwden in goede reperatie
van luijken , leijmmen en digt en het
haut daar toe noodig sal hij huereling
op de goederen moogen cappen ter
minster schaade,
Item het schaar haut als het vijff
jaaren aut is , sal hij huereling mooge
cappen , ende latten tot de huijsinge
noodig sal hij huereling daar toe moete gebruijken sonder daar aff te mooge
verkoopen
Item den huerder sal alle jaaren op
zijnen cost en drank , op de huijsinge
moete leeveren , en laaten dekken drie
vijmme daak stroij dog de daghuer vanden
dekker en ander verschotten sal hij huereling
mooge corten .
Item den huerder sal gehauwde weesen

29 059 v
den tijt zijnder hueringe daar op te
blijve met voole togt van koeijbeesten ossen en peert sonder daar andere goederen bij te moogen gebruijken en
in het affscheijden niet meer van
het erff moogen verbreijngen dan
ses kaaren hoff mist
Item ingeval datter conterbutie op komt
sal hij huereling mooge corten
Item ingeval dat het quaam te gebuere
dat Godt verhoede wil dat den huereling
zijn vrugten quaamen te verhaagelen
zal hij huereling voor mooge corten
beneeffen andere huerelingen en verder voor
geen ander gevalle its te mooge pretendeere
De voorseijde goederen zijn onder de
voorseijde conditien affgehangen en gemijnt bij Jan Dierkx van Bruesel
voor agtentwintig gulden en agtentwintig vaate
coore jaarelijkx waar vanden eersten gelt pagt vervallen sal zijn St. Marten 1700 drieenveertig
en den eersten coore pagt Ligtemis 1700
vijffen veertig ende soo voorts van jare
tot jaare soo lange als deese hueringe ende verhueringe dueren sal
Wijders gelooven zij verhuerders en
huerder ieder in hun voorseijde qualitijt
deese hueringe en verhueringe te sullen
hauwden en doen hauwden voor goet vast
steedig ende van waarden onder verbant van ieder hun persoon ende goe-
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deren hebbende ende verkrijgende , Aldus
gedaan ende gepasseert ten overstaan
van ons ondergeschrevene scheepenen , Actum
Lierop den dartiende junij 1700drieenveertig des toierconde bij ons
geteekent
Dit + merik stelt
Andries Verhees , verklaarde niet te konne schrijve testes
Fr,vBoome
Dierck erberne
Dit + merik stelt Jan
Dierkx van Bruesel verklaarde niet te konne
schrijve testes F.v.Boome
Aart Hendrick Goores
Jan vanden Eijnden
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr .v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario

29 060 v

extensum

'

Compareerde voor ons Jan van
Eijk en Jan van Breij , scheepene in
Lierop Willem Bokhorst vorster alhier
den welken bekenden ende verklaarden bij
ende mits deese , naar gedaane sommatie
in dato den sesden maij 1700 drieenveertig ter instantie van Francis vanden
Boome collekteur der verpondinge beede , en
reeelverpondinge over den jaare 1741 in arest
te neemen ende in hande vande hooge
overighijt te stellen alle de erffgoederen
staande op den naame vande erffgenaamen
Jakop Kuijpers omme daar aan te verhaalen eene somme van twee gulden dartien stuijvers en seeve peninge met de
costen daarome gedaan en nog te doen
Aldus gedaan in aerest genoome ende
gepasseert op heeden binne lierop den
tweeentwintigsten junij 1700 drieenveertig
des toierconde bij ons geteekent ,
W. Bokhorst
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario

29 060 r

extensum

Wij Jan van Eijk Jan vanden Eijnde
Andris vanden Eijnde , Jan van Breij en Peeter
Vlemikx , scheepene des dorps van Lierop quartier van Peelandt Meijerije van 's Bos
verklaarde te committeeren en te authorieseeren bij deese Francis vanden Boome onsen
presiedent scheepe alhier omme zig op den
derde juli eerstkoomende 1743 te vervoegen
en te laaten vinden tot Helmont op den
stadthuijse aldaar bij de vergaaderinge des
voorseijde quartiers om aldaar meede te resolveere en te teekenen de pointen en
resolutieen waar over het voorseijde quartier is beschreeve geloovende
allent geene door onsen voorseijde gekommitteerden daar inne te sullen hauden en doen
hauden voor goet vast steedig ende van
waarden onder verbandt als naar regten
hier toe staande in kennisse der waarhijt hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignaatueren van Jan van Eijk scheepe loco
secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop den eersten julij 1700 drieenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Peter Vlemex
Andries vanden Eijnden
Jan van Eijck schepe
loco secretario

29 061 v
extensum

Wij Jan van Eijk , Jan vanden Eijnde Andries vanden Eijnde Jan van Breij en
Peeter Vlemikx scheepenen des dorps van
Lierop quartier van Peelandt Meijerije
van 's Bos verklaarden te committeeren te authorieseeren bij ende mits deesen Francis vanden Boome onse presiedent
scheepen alhier omme zig op den drieentwintigsten deeser mandt augustij
1700 drieenveertig te vervoege en te laate
vinden tot 's Bos bij de verpagtinge
der gemeene 's landts middelen deeses
quartiers van Peelandt voorseijde die als
dan zal worden gedaan door haar Eedele
Moogende de Heeren Raaden van Staaten
deeser Vereenigde Neederlanden , Weijders
den selven authorieseerende hem als
pagter vande voorseijde 's landts middelen
van het voorseijde corpus ingaande met
priemo oktober 1743 inde verpagtcedulle te stellen en te tijkenen als
meede ons ondergeschrevene inde selve pagtcedulle als borgen te nomieneeren en
te laate aantijkenne alles in conformietijt en naarkoominge van haar
Eedele Moogende Resolutie in dato den
tweede november 1734 beloovende allent
geene voorseijde voor goet ende van
waarden te sullen houden onder verbant als naer regten hier toe
staande in kennisse der waarhijt hebben
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wij deesen ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent ende doorde subsignatuere
van Jan van Eijk scheepe loco secretario
doen bekragtigen op heeden binne Lierop
den tiende augustus 1743 des toierconde
bij ons geteekent Fr.v.Boome Jan vanden Eijnde Andries vanden Eijnde Jan van
Breij en Peeter Vlemikx scheepenen
onderstont en was geteekent Jan van
Eijk scheepe loco secretario
Fr.v.Boome
Jan vanden Eijnden
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan van Eijck schepe
loco secretario
extensum

Wij Jan van Eijk en Jan van
Breij scheepenen des doerps ende dingbanke van Lierop , quartier van Peelandt Meijerije van 's Bosch verklaaren , ende attesteeren bij ende mits deesen
ende sulkx ten behoeven ende requiesitie van
Antoni Jansen Biemans , dat hij requierant is eenen ingeborne deeses doerps
ende dat hij van eerelijke auders is voort gebragt , Wijders dat hij requierant
Antoni Jansen Biemans , den tijt
zijnder inwooninge alhier hem altijt wel
ende eerelijk heefft gedraagen ende gecom-
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peteert , alsoo wij nooijt niets
anders ter conterarie hebben
gekent off gesien , geevende voor
reedene van wel weetentheijt
het selve alsoo te weese want. .
wij hem requierant seer wel kenne en als hij hier is ook
wel bij verkeeren eijndigende
wij scheepene voornoemt hier
meede deese onsse waragtige ende
sinseere verklaaringe die wij ten
allen tijde sullen hauwden en doen
hauwden voor goet vast steedig
ende van waarden , in kennisse der waarheijt hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de
subsignatuere van Francis vanden
Boome onsen presiedent scheepe
loco secretario doen bekragtigen
Actum Lierop den twalffden oktober
1700 drieenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepenen
loco secretario
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Op heeden den neegenden oktober 1700
drieenveertig soo sal
onder conditie en voorwaarde
naer beschreeve , Gerardt de Jong
Drossaerdt der Heerlijkhijt Beek en Donk etcetera
soo voor sig selven als meede ten naeme van
de Wel Eedele Gestrenge Heeren H Draak L. C. en
directeur der Forticatien , en Otto Juijn tadthauders van't Offietie der Stadt en Meijerije
van 's Bosche verkoopen de navolgende Huijsinge landerijen hijden en weijden gehoorende
aan Boomse Hoeve alhier tot Lierop en gekome
vant gemeene landt volgens koopsconditie
in dato den elffde october 1700 veertig en
op den eersten december desselven jaere voor
scheepenen in 's Bosch gevest,
Deese goederen werden verkogt vrij van chijnsse
renten en pagten , alleenlijk sullen de koopers
moeten betaalen 's landts en dorps lasten ende
te onderhoude gebuerelijke regten
Ende off namaals bij voegen van regt eenige
chijnsen , renten off pagten , uijt de nabeschreve huijsen en landen te vergelden staan
soodaanige sullen de nabeschreeve koopers werde
aangekogt , soo en indier voegen als deselve
heere verkoopers weegens het gemeene landt
sullen werden goetgedaan , en aangekogt
te weeten indien die erffelijk en onlosbaar
zijn teegens den penning drieendartig en een
derde en soo die losbaar mogte weesen
volgens de brieve en beschijde daar van
zijnde ende de koorenpagten teegens driehondert vijfftig gulden het Bosche
mudde
de nabeschreve huijse landerijen wijde en hijden
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werden verkogt met soodaanige andere
lasten en servietueten hoedaanig die mogte
weesen als daae toe staande ,
De coopers sulen den eijgendom der voorseijde
goederen aanvaarden , bij de vest , dog den
teegenwoordige hoevenaar alhier present
en int navolgende konserteert , zal het
gebruijk behouden , te weeten vanden hoff
weijden beemden en heijden , tot halff meert
de huijsinge te Pinxteren , ende bouw off
ackerlande toigst bloot aande stoppelen
te verlaaten , alle inden aanstaande jaare
1700 vierenveertig , en moeten de huijsingen
door den affgaande pagter in goede reperatie
van dack en wande aande coopers werden
gelevert,
De koopers sullen allen over den jaare
1700 vierenveertig maar verpligt zijn te
betaalen de reeele borgemeesters lasten ,
blijvende de verpondinge en beede van dat
jaar ten laste vanden teegenwoordige gebruijker , om redenen dat Anno 1700 eenenveertig 't selve voor haar in avans is
betaalt en dan drie schaare gehadt hebbe
De nabeschreve huijsinge en landen
werde verkogt soo als die hier nae zijn
gespecieffieseert egter voor soo groot en
klijn als de selve ter plaatse nabeschreve
gelegen zijn sonder in eenige preciese
maete off groote gehouden te zijn , en
sullen vervolgens de heere verkoopers
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vreij blijven van alle questien en verschillen , die de coopers over de situatie
groote off ook over eenige uijtwaeteringe
off uijtweeging soude willen moveeren off
aan hun gemoveert te worden , dog gehoude
weesen elkanderen daer sulkx van noden
is , moeten weegen ter naarster velde en minster schaade en sullen derhaven alle soodaanige dispuijten zijn en blijve tot laste vande
coopers , dog off het quaame te gebueren
dater tussen de koopers der verdeelde
huijsinge landerijen heijden en wijden dispuijten
resen soo ontrent de groote plantagien
houtgewassen wegen , en betaalinge der
lasten off andere gevallen , waar inne
bij de verdeelinge niet mogte zijn voorsien sulkx wert gelaaten terdecisie en
uijtspraake van den offiecier en scheepenen
van Lierop , waar toe de cooperen die vermeene benadeelt te weesen een jaar
tijt sullen hebben te rekenen na dato
deses en langer niet
De nabeschreve goederen sullen door
de heere verkoopers off gequl. aande koopers
werde gevest en opgedraagen binnen de
ses weeken na het uijtgaan des hoogsels
voor scheepenen van Lierop , tot het ontfangen van welke opdragte de coopers
sig ten allen tijden sullen moeten gereet
houden en sullen de verkoopers daar bij geloove
voorseijde coopen altijt te sullen houden en
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doen houden voor goet vast steedig ende
van waerde onder verbandt als nae regten
dog off het quaame te gebeuren dat de goederen
mogte werden gereclameert ende coopers
genoetsaeckt werden de selve aff te staan
soo sullen de heeren verkoopers te allen
tijden wederom restuetueren aande
koopers henne betaalde cooppeningen en slaagen
daar voor verbindende haare persoonen
en goederen hebbende ende verkrijgende
de voorseijde hoeven landereijen , beemden
weijden en heijden werden verkogt om
munte van Carolij guldens tot twintig
stuijvers 't stuk , iederen gulden gereekent ,
en zal den cooper off coopers daar
van en van de slaagen ten daage
der veste ten sijnen kosten en lasten
moete passeeren eene scheepene geloffte
ter saake des koops bij forme van erffpagt
naer proportie dat de coopen en slaagen
rendeeren teegens vier persento , waar
voor de coopers speciealijk sullen
moeten verbinden haare gekogte goederen en wijders neffens haare borgen
haare personen en goederen hebbende
ende verkrijgende , en die van jaare
tot jaare te betaalen ingaande ten
daage der geloffte , dog sal het egter
aan de koopers vrijstaan , om hunne
coopeningen en slaagen int geheel off
voor een gedeelte in greede penningen te
moogen betaalen bij de veste te weeten
soo die hoeve int geheel blijfft met
drie hondert gulden en soo de hoeve in
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twee wert verkogt ieder met hondert
vijfftig gulde en van minder perseelen
teffens off wel alle jaar voorseijde
erffpagt te moogen afflossen .
En off het mogte komen te gebeuren dat
iemant cooper wierde die deese condietie
niet en conde voldoen off de vest ontffangen , off wel hem soeke maekte soo
sullen de heere verkoopers deese goederen
andermaal moogen aanvaarden , en de
nova verkoopen , tot laste van den gebreekige cooper , gelt het minder soo
sal men't selve op den gebreekige cooper
verhalen als met regt verwonne schult
namptisatie voor alle oppositie met de
kosten daarome te doen , gelt het meer
dat sal weesen tot proffijt van de heere
verkoopers,
De hoogste insetters sullen in deesen
het voormijnen hebben en als gemijnt
is daar op moeten slaan aan den houder
deser condietie wesende den secretaris
alhier off desselffs geauthorieseerde doende
iederen slag twe gulden halff tot verhooginge vande cooppenningen en halff voor
die geene ontslaage wert naer ouder gewoonte
en sullen de wederslaagen nevens den onraet en
costen en van copie en veste moeten werde
betaalt bij het uijtgaan des hoogsels off
veste
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deese coopen sullen ten hoogsel blijven
staan tot van heden dertien daagen weesen de dijnsdag den tweeentwintigsten deser
loopende mandt , wanneer de hoogsels
daar van sullen uijtgaan ten huijse vanden
presiedent vanden Boome , alhier met
branden van eijndekens wasse kersse,
Alle misverstande verschillen en twijffelagtigheden in het stuk van mijnen
insetten off slaan gelijk ook in cas den
affhanger int affhangen deser coopen
sig quaame te abueseere werde gereserveert en blijve ter kennisse uijtlegginge en interpretatie vande vercooperen
De coopers sullen tot naercominge en
voldoeninge deser conditie moeten stellen twee goede en sufficante borgen ten
genoege van de heere verkoopers die
ieder in soliedum en elk als schuldenaer
principaall sullen moeten beloove dese
condietie en voorwaarde in allen deelen en
pointen te sullen voldoen , en naerkomen
ten dien eijnde renuntieeerende van de beneficien ordinis dieviesionus et excussionus,
De coopers sullen soo vande cooppenningen slaagen
moeten betaalen den 40e penning aant gemeene landt , verschult soo en gelijk men van
verkogte goederen gehouden is te doen
sonder 't selve aande koopeningen te moogen corten
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Daarenboven sullen de selven moeten betaalen
soo voor jura vanden offiecier , scheepenen , secretaris , affhanger , wijncoop ,als voor armgelt van
den gulden eene stuijver agt penninge , edog den
wijnkoop te wenden en te heeren naer haare
verkooperen haar believen sonder teegenseggen van iemanden off sonder cortinge aan
coopeninge off sonder eenige redenen gehouden zijn
te allegeeren ,
De heere verkoopers reserveeren verder te
magt en meesterschap , off eenige goederen
off perseelen niet genoeg en mogte gelde
de selve te mooge op houden , off wel ingevall een vanden heeren verkooperen genege
mogte sijn om een off meer perseelen te
mijnen , off te ontslaan , sal sulkx an hun
vrij staan ,
Gelijk meede de heeren verkooperen reserveeren de magt omme de huijsinge in
parseelen van lande , weijden , beemde , en
heijden , eerst te mogen verkoopen , inkoopen
soo als hier na zijn gelegt , en narderhandt
int geheel , off gedeeltelijk , en welke koopen
met de slaagen het meeste kome te gelden
sig daar aan te moogen houden , waar toe
de heere verkooperen tijt hebbe tot den
daage des hoogsels , konnende een ieder
inmiddels alnog slaan ,
Verders staat te weeten dat alle op-
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gaande eijken boomen sal blijve op
ieder gedeelte , daar deselve staan alleenlijk wert gereserveert alle opgaande berke
boomen te ruijmen binnen twee jaaren
Eerste coop
Onder welke voorseijde generale en
volgende speciale condietie wert ten
beurde gebragt eenen halven beemt hoijlandts genaamt de Wert off Oetert
groot int geheel cierca seve loopense
elff r(oeden) seve voet sijnde de helfft nast
den beemt den Aelsvortgenaamt
ingeset bij Jan van Breij op vijfftig gulden
affgehangen van tweehondert gulden en
gemijnt bij Jan Wilbers Verberne op .t.
negentig gulden slaat ses slaage , den
twaalffden october slaat den selven nog
vier slaage , Dit waas abuijs hier geschreeve
den 22 october slaat Arnoldus van Bussel nog vier
slaagen
verklaart deesen coop gedaan te hebben
ten behoeve van zijn moeder de weeduwe Antoni van Bussel , alhier present die het
selve is accepteerende
Borge Francis en Arnoldus haare soone
2 coop
De wederhelfft vant voorseijde hoeijlant
naest Peeter Vlemikx ingeset op vijfftig
gulden en affgehangen van twee hondert
gulden en gedaalt op vijffenneegentig gulden
en daar voor gemijnt bij Francis Willems
van Moorsel slaat ses slaage , den 22 october
slaat Arnoldus van Bussel nog ses slaage
en verklaart ut su(e)p(e)ra ten behoeve van zijn
moeder gedaan te hebben , en borige als voor
(*tekst kantlijn : Soo deese twee coopen bij een
een persoon gekogt werden sal maar voor een
coop gereekent werden en niet all(e)en deese
maar alle andere van deese natuer)
3 coop
Wesende de helfft van eenen hoeijbeemt
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geleegen aldaar genaamt den Beverkoet groet
int geheel cierca ses loopense , veertig roede
te weete de helfft naest zijde goort Hermans , ingeset bij Peeter Coole op vijfftig
gulden en affgehangen van tweehondert gulden
en gemijnt bij Francis Verberne op tweeenvijfftig gulden tien stuijvers slaat vier slage
Jan van Breij slaat nog vier slaage Dit was bij
hier geschreeve den 21 october : slaat Goort vande
Vorst
nog ses slaage
Borige Dierk Warsenborig
4 Coop
De wederhelfft van voorseijde beemt
naest zijde de weduwe Jan Coppus , ingeset
bij Jan van Gelderop op eene gulde tien
stuijvers 's jaars en affgehangen van hondertvijfftig
gulden en gemijnt bij Francis Verberne , op
veertig gulde slaat ses slaage Jan van
Breij slaat nog vier slaage den 21 october slaat
Goort
vande Vorst nog ses slage
Borig Dierk van Warsenborig
5 coop
Bestaande in een parseel landts en geregtighede , groot drie loopense geleegen ter
plaatse op den Oetertacker naest zijde
de Otterdijkse ackers , ingeset bij Goort
Coppus op seevenendartig gulden tien stuijvers
en affgehangen van hondertvijfftig
gulden en gemijnt bij Goort Coppus op
seevenendartig gulden tien stuijvers , slaat vier
slaage den 21 oktober slaat Jan van Breij nog
ses slaage , den october slaat Goort Coppus nog
ses slaage ,
Borige Dierk van Warsenborig
6 coop
Wesende drie loopense landt daar aan
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volgende ingeset bij Wijnant van Eijk op
eenen dartig gulden en vijff stuijvers en gemijnt
bij Wijnant van Eijk op eenendartig gulde
tien stuijvers slaat drie slaage den 21 oktober slaat
Jan van Breij nog ses slaage den 21 oktober slaat
de weduwe Antoni Coppus nog ses slaage
Borige Dierk van Warsenborig
7 coop
Nog drie loopense teulandts daarnevens ingeset bij de weduwe Jan Coppus
op eene gulde 's jaars en gemijnt bij Goort
Siemons van Bussel op dartig gulde
slaat ses slaage den 21 october slaat Jan van
Breij nog ses slaage den 21 oktober slaat de weeduwe Antoni Coppus nog ses slaage
extensum

extensum

extensum

Boorige als voor
agte coop
Nog drie loopense teulandts daar aan
volgende ingeset bij de weduwe Jan Coppus
op vijffentwintig gulden en gemijnt bijde
selve op dartig gulden slaat vier slaage
den 21 oktober slaat Jan van Breij nog ses slaage
den 21 oktober de weeduwe Jan Coppus nog ses
slaage
Boorige Goort Coppus en Jan van Eijk,
neegende coop
Nog drie loopense landts daar nevens
ingeset bij Goort van Bussel op twintig gulden en gemijnt bij Francis van
Bussel op sesentwintig gulden en vijff
stuijvers slaat twee slaage den 21 oktober
slaat Siemon van Bussel nog ses slaage
Borige Marceelis Matijsse en Goort Siemons van
Bussel
10 coop
Nog drie loopense teulandt daar nevens
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extensum

extensum

ingeset bij Francis van Bussel op vijfentwintig gulde en gemijnt bij Dierk Warsenborg
op sesentwintig gulden tien stuijvers slaat vier
slaage den 21 oktober slaat Goort Peeter Hermans nog ses slaage . Borige Goort van Vorst
elffde coop
Item wert van beurde gebragt een
partije landts en geregtigheden van houtwas geleegen aldaar genaamt den Lieropse
Kamp groot ontrent drie loopense vieren dartig roede , seeve voet , met den wal
naast den hoff en met de plantagie
van dien , in de Coppelstraat , tot den
weg toe , soo verre dit landt maar
strekt , ingeset bij Jan van Breij , op
seevenendartig gulden en tien stuijvers en gemijnt bij Goort Peeter Hermans op
sesenveertig gulden en vijff stuijvers slaat
ses slaage Francis van Bussel slaat
nog ses slaage , Peeter Verberne slaat
nog ses slaage , borige Gijsbert van
Bussel en Francis vanden Boome
twaalffde coop
Weesende den nieuwen bouw off groote
schuer met de geregtigheede tot de
ingesteeke paalen van ontrent de perdestal tot voorbij het bakhuijs met reserve
van de verdere binne plaats door den andere volgende coop meede moogen gebruijken int gaan staan reijen vaeren
en beteulen van haare landerije breeder
inde 's landts condietie
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den Rulakker groot agtentwintig loopense
een roede neege voet,
den Jufferacker aldaar groot ses loopense
dartig roede ,
Het landt en groes genaamt het nieulandt aanden Eekelhoff op't maatboek bekent in vier perseelen groot
ontrent seeve . a. agt loopense
Een gedeelde off derde part in de
groote weijde , groot cierca in toto
hondert veertig loopense dog nu verdeelt
teegens de heer Verstere volgens de paale
ent geene daar nog bij moet kome
tegens den volgende coop , moet werden
gedeelt off te samen te gebruijken ,
De helfft in Nieuwen Beemt in
toto neegenen twintig loopense
Een derde in Boomer Heijde groot
in't geheel vierensestig loopense,
Den ronden HeurkBeemt groot
agt loopense geleegen aande Rulacker
Den halven hoeijbeemt aanden Astense Vonder
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extensum

genaamt den Drieshurk, groot cierca int geheel
tien loopense , ingeset bij Aernoldus van
Bussel op tien gulden( 's jaars doorgehaald)en
gemijnt bij
Huijbert Verberne op agthondert en vijffentwintig gulden slaat twintig slaage den 20 oktober
slaat Antoni vanden Eijnde nog sestig slaage
(* tekst kantlijn : verklaarde deesen coop gedaan te
hebben ten behoeve van Willem vanden Eijnden
borige Antoni vanden Eijnden en Frans vanden
Eijnde)
13 coop
Werd alnog ten beurde gebragt de
huijsinge genaamt de schaapskooij ossenstal en paarde stal en verkenskooij
aldaar,
Item den Oeteracker en Clijn Aalsvoort
groot neegentwintig loopense zijnde het
overschot vande ses hier voore coopen
met de groes canten daar tijnde
Item den acker genaamt den Baalisboom
groot twaalff loopense vierentwintig roede
tien voet,
Item een derde off gedeelte inde
Groote Weij breeder inden voorige coop
gemelt groet int geheel hondertveertig loopense
Item een derde inde Boomer Heijde
groot int geheel vierensestig loopense
den Kalverdries groot vijff loopense geleegen inde Lieropse Camp,
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Item den Schaapsdries groot cierca
elff loopense,
De helfft inden Nieuwen Beemt
groot int geheel neegenentwintig
loopense ,
Item alnog de vierde paert inden
hoeijbeemt genaamt den Aelsvoort
in toto groot eenentwintig loopense
vijffentwintig roede vijff voet waar
van de weder helfft toebehoort aanden
Heer J.L.Versterre
Item alnog den den verkensdries off
driesken achter den ossenstal,
Item den Smaalen Beemt aande
Aa geleege , ingeset bij Francis Verberne
op twintig gulde en gemijnt bij Francis
van Bussel op agthondert vijffentwintig gulde slaat vijffentwintig slaage , den
22 oktober slaat Willem Geeve van Dijk nog dartig
slaage . Borige Jan Hendrikx Verhees en
Peeter Hendrik Vlemikx
Alle de voorenstaande verkogte parceelen
worden conform de condietie , te gelijk ten
beurde gebragt onder reserve als in voorwaarde gemelt en wien het meeste
met de slaage kome opte breijngen kan
sig den verkooper aan houden ingeset
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bij Arnoldus vanden Eijnde op tweeduijsent
en seeventig gulden en gemijnt bij Frans van
Bussel op tweeduijsent tweehondert en tweeenvijfftig gulde slaat vijfftig slaage den selven
slaat nog vijfftig slaage den selven
nog vijfftig slaage,
Alsoo ten daage des hoogsels bij
uijtreeke(ninge) vande ceel bevonden is dat
de coopen in perseelen meer op
bragten als het geheel soo verklaart
den heer verkooper in zijn voorseijde qualietijt hem te hauwden aanden coopen
in perseelen soo dat de selve indier
vo(i )ege sullen coopers zijn en blijve
op wien de hoogsels sullen uijtgaan

'

Op heeden den tweentwingsten october
1700 drieenveertig wesende den dage des
hoogsels , de kerskens ontsteken sijnde
niemant meer comparerende die op eenige
der voorenstaende parceelen meer gehoogt
off geslagen hebben , als de coopers off
laeste slaegers bij ieder parceel genoemt
hebben gedaen , sijn deselve aen haere copen
gebleven , hebben gelooft , ende neffens haer
de borge bij ieder genoemt , ende alhier
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present opt verbant van haere personen
ende goederen present , ende toecomende en
sulx een voor al en ieder als coper principael
dese conditie en voorwaerden in allen leden en
deelen te voldoen , en naer te comen , de vest
te ontfangen den 25 november 1743
en te gelijk de geloofte van erffpagt alles ten
haren costen te passeeren , Actum ut supra
present schepenen dese getekent
Gerardt de Jong

Dit + merik stelt de
weeduwe Antoni van Bussel verklaarde niet te
conne schrijve testes
Francis van Bussel
Arnoldus van Bussel
Goort Peters Hermans Goort van de Vorst
Goort van de Vorst Dierk Warenborig
Peter Verberne
Gijsbert van Bussel Dit + merik stel Goort
Coppus verklaarde niet te
Fr.v.Boome
konne schrijve testes
Dit + merik stelt Antoni
DierkWareborig Jan van Eijck
Fransen vanden Eijnde
Dit+ merik stelt de weeduwe
Dit + merik stelt
Antoni Coppus testes
Frans vanden Eijnde
Dierk Warenborig
Dit +merik stelt
Dit +merik stelt
Willem Franse vanden
de weeduwe Jan Coppus
Eijnde verklaarde
testes Jan van Eijck
alle drie niet te
Dit + merik stelt Goort
conne schrijve testes
Coppus testes
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Willem Geven van Dijck
Dit + merik stelt Marceelis
Dit + merik stelt Jan
Matijsse testes Jan van Eijck
Hendrikx Verhees testes
Goort Sijmons van Bussel
Peter Hendrik Vlemikx
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Jan van Eijck schepe loco offecier
Jan van Breeij schepen
Andries vanden Eijnden schepen
Fr.v.Boome presiedent
loco secretario
extensum

Compareerde voor ons Jan van Eijck
en Jan van Breij scheepen in Lierop Francis Verseums , inwoonder alhier den
welken naar gedaane cietatie door
den gelaste des heer officiers , den behoorelijken , eedt aanhauden vanden gelasten
heefft gedaan , en affgelegt , als meede momboier
over de onmundige en minderjaarige kinderen
van Jan Peeter Willems verwekt bij Willemijn Hendrikx Verhees , in plaats van Lambert
Jan Vlemikx , geweesene momboier , met
Jan Hendrikx Verhees , over de voorseijde onmundige kinderen , onder gelooffte vande goederen vande voorseijde onmundige ten meesten
voordeele en nutte vande selve beneeffens
den voorseijden Jan Hendrikx Verhees , te sullen
adminstereeren en gaade slaan , en verder
te doen en te handellen gelijk als eerelijke vogden en
momboiers schuldig en verpligt zijn te doen
en ook ten allen tijde des versogt zijnde te
doen behoorelijke reekeninge bewijs en reliqua ,
Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop , den neegende november 1700 drieen
veertig des toierconde bij ons geteekent
Francis Verseums
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent loco secretario
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extensum
extensum

Onder condietie ende voorwaarde het naar beschreeve soo zal
Peeter Meulendijkx , naar voorgaande
publiecatie ten hoogsten en schoonsten voor alle man verkoopen seekere zijn huijsinge gelijk hier naar
zal staan gespecieffieceert
Eerstelijk zal men deese huijsinge
verkoopen om guldens ad 20 stuijvers
het stuk in goede gepermieteerde
gelde te betaalen de koop peninge bij de
veste alwelke veste sal geschiede
veertien daagen
naar het uijtgaan des hoogsels
Item men zal deese naarvolgende
goederen laaten hoogen ende insetten
en den hoogsten insetter sal het voormijnen hebben , daar naar sal men
affhangen ende off hem den affhanger verabueseerde reserveert zijn
vrij verhaal offte datter twee offte
meer te gelijk mijnde datt scheepenen
niet en konde onderschijde , soo zal
men den selffden koop op een nieus
weederom affhangen sonder iemants teege spreek
Item den kooper off koopers sullen
gehouden weesen te slaan twee verbonde slaagen doende iederen slag
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eene gulde halff tot proffijt vande verkoopers ende andere helfft tot proffijt
vande slaagers off ontslaagers als van
auts ,
Deese naarvolgende huijsinge sall
ten hoogsel blijven staan tot van heeden
over veertien dagen zijnde vrijdag den
27 december 1700 drieenveertig ten huijse
alhier bij den presiedent vanden Boome
Alswanneer het selve hoogsel zal uijtgaan
met het uijtbrande van een eijntje
wasse kersse,
Middeler tijt zal een ieder moogen slaan en een ander ontslaan aan
hande vanden houder deeser condietie ,
Item den kooper off coopers sulle
moeten betaalen tot wijnkoop van
iederen gulde eene stuijver soo wel
vande slaagen als cooppeninge
Insgelijkx zal den kooper off koopers
moeten betaalen tot schrijffgelt van
iedere gulde agt penninge
Item den kooper off koopers sullen
moeten betaalen den Juera vanden
heer offiecier scheepenen affhanger
en den aermen soo als op het
geheel sal staan uijtgedrukt
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Item de verkooper zal aanden
kooper off koopers veste en op dragte
doen die den koopers off koopers sullen moeten betaalen als meede den 40en penning
aant gemeene landt
Item den kooper off koopers sullen
alle de voorseijde ongelde met den 40en
penning ende halve slaage te weeten
de slaagen tersaaken des koops moeten betaalen aanstons naar het uijtgaan des hoogsels aan handen vanden
secretaris,
Item de kooper off coopers sal
geleevert worde copij deeser condietie
ten zijne laste,
Ende off het gebeurde dat iemant
buijten vermoede kooper wierde die
deese condietie in alle haare deelen
niet gelieffde off conde voldoen offte
in plaatse van 't selve te doen sig
te soek maakte sulle de
naarvolgende huijsinge naar eene
sondaagse puebliecatie weederom
tot laste van soodaanige gebreekige
kooper slaager offte ontslaager de
nova wederom werde verkogt meer
geldende sal weesen tot proffijt vande
verkooper ende min geldende sal zijn
tot schaade vanden gebreekigen cooper slaager offte ontslaager ende
met de costen vande tweede verkoopinge op zijn persoon ende goederen
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bij weegen vande peraate executie werde
verhaalt,
Tot naarkoominge ende voldoeninge vanden inhoude deeser
condietie ende voorwaarde sal den cooper off coopers gehouden zijn te
stellen twee suffiesante binne borgen ten genoegen vande verkooper
die neeffens den kooper off koopers
in soliedum ende een voor all en
elk als schuldienaar prinsiepaall
sullen hebben te gelooven de pointen deeser condietie in alle deelen
te voldoen haar onderwerpende bij
gebreeke van dien aande peraate
executie,
Onder de voorseijde condietie
soo werdt alhier ten beurde gebragt een woonhuijs en stal aan
malkanderen geleegen met den torffschop daar agter aan geleegen
gestaan aan het Kerkenhuijs , deese
voorseijde huijsinge werdt te beurde gebragt onder deese conditie den
kooper deese huijsinge sal mooge gebruijken en laate staan gelijk zij
teegenwoordig staan en gebruijkt werden bij Peeter Coole het leeve van
den verkooper Peeter Meulendijkx
geduerende en als dan de voorseijde
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huijsinge aff te moogen en moeten
breeke off ten zij met genoege en acort
van derffgenaamen van Antoni van Dijk langer zal mooge blijve staan , Bij deese
voorseijde huijsinge werdt nog meede
verkogt het gebruijk van den hoff
soo als teegenwoordig bij den voorseijde
Peeter Coole werdt gebruijkt ook voor
soo lange het leeve vanden voorseijden
verkooper Peeter Meulendijkx gedueren zal,
In deese voorseijde huijsinge staat een
bedsteij , twee off drie teen rekke
god bank en winkel die gereserveert
werden om daar uijt te breeke off
van Peeter Meulendijkx besonder
aff te koopen als meede soo den
kooper de geheele schuer die
agter de voorseijde huijsinge staat
en hier niet meede verkoogt werdt
willen hebben sullen de selve
schuer van Peeter Meulendijkx
voor vijfftien gulde konne bekome
uijter handt,
Verders los ende vrij mits hier uijt
te vergelden aan derffgenaamen Antoni
van Dijk jaarelijkx ses gulde huer
voorde voorseijde huijsplaats hoff en
gebruijk van het leggen van hout
en all wat den kooper daar wil
hanteere ,
Den kooper sal deese voorseijde huijsinge
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aanvaarde aanstaande Paasschen
Juera
1700 vierenveertig en den hoff te halff
officier 1.5.0 meert off hoovens tijt 1700 vierenscheepen 1.5.0. veertig ingeset bij Francis vanden
affhangen0.12 0 Boome op hondert en vijff gulde en
aerme
0.6.0 gemijnt bij Jan Jansen Biemans
----op hondert en neege gulden slaat
3.8.0
tien slaage ten daage des hoogsels verklaarden
den selven deesen coop gedaan te hebben ten
behoeve vande onmundige kinderen van Joost
Antonis van Dijk ,
Borige Willem Geeve van Dijk
en Jan Jansen Biemans,
Aldus deese verkoopinge gedaan ten
overstaan van ons ondergeschrevene scheepenen
op heeden den dartienden december 1700
drieenveertig des toierconde bij ons
geteekent,
Peter Meulendijkx
Jan van Breeij
Andries vanden Eijnde
Fr.v. Boome
scheepe loco secretario
Op heeden den seevenentwintigsten december 1700
drienveertig zijnde den geprevigeerden daage
des hoogsels de kerse ontsteeke zijnde en
niemande meer op de voorseijde huijsinge heefft
gehoogt off geslaagen soo is den laatsten
slaager aanden coop gebleeve des toierconde
bij ons geteekent
Peter Meulendijkx
Jan van Eijck schep(e) loco
offecier
Jan van Breeij schepen
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretario
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extensum

Alsoo op den 13 maij 1743 Willem
Bockhorst, bij executie voorde verpondinge en beede , en verder ad oopejusabentium hadde verkogt de erffgoderen staande ten naame van de weeduwe
Marten Verberne , alhier tot Lierop
en dat de coopenninge onder consinnaatie
in hande vande secretaaris van Lierop
volgens resolutie zijn gebraagt,
en dat die coopenninge niet genog
wierde bevonden dat daar uijt
de reeele en personeelle schulden
des boedels konde werden betaalt
dat egter de kinderen , en kints kinderen en voigden vande selve , vanden
voorseijde Marte Verberne , om alle
creditueren voldoeninge te geeven
waaren te raade gewoorden de
te cort koomende , te sullen betaallen , en dus den secretaaris versogt
die peninge uijt te reijken , aande gereaalieseerde schuldienaare , en andere
soo als zij die aan hem hadden
opgegeeven , gelijk hij ook gedaan
heefft , om daar door affte sneijden
en voor te koomen het juditi(o)um
van pre en conkuerentie , en anders
regts pleeginge die des weegens
mosten gehauwden woorden ,
Soo verklaarden wij ondergeschrevene erffgenaamen den voorseijde seecretaris
daar ontrent van te sullen ontlasten
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Cost en schaadeloos te sullen hauden , soo bij teijden , en weijllen iemant
die cooppenningen van hem quaam te eijsschen
off te pretendeeren , onder verbant
van ons persoonen ende alle onse goederen niuw hebbende ende naarmaals
verkrijgende , ende verder onder verbant als naar regten , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den vierde januariij
seeventien hondert vierenveertig
ten overstaan van Jan van Eijk en
Jan van Breij scheepenen , des toierkonde bij ons geteekent , beneeffens
derffgenaamen Marte Verberne boove genoemt
Arnoldus Verberne
Lambert Verberne als meden
voor sijn broeder Peeter
Verberne
Paulus Verberne als mede
voor Fransis Verberne mijne
mede macker
Hendrick van Driell
Joost Loomans
(Peter?)van Moorsel
Dit + merik stelt Jan
Slaats verklaarde niet te
konne schrijve als meede
voor zijn vrouwe suster
Mari Verberne testes
F.v.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v. Boome presiedent
scheepe loco secretario
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extensum

Compareerde voor ons Jan van Eijck
en Jan van Breij scheepenen des dorps
van Lierop quartier van Peeland Meijerij
vanden Bosch , Francis vanden Boome
president en Goort Hermans kerkmeester
deses dorps voorseijde en inwonderen alhier
die welke verklaarde haar te stellen
als borge voor Lambertus vanden Boome
als aannemer vande colecte der
verpondinge en beede over

den den dorpe van Schijndel
voor de jaare 1742 en 1743 als meede voorde
colecte der tiende vanden jaare 1743
des dorps van Schijndel voornoemt
en voort voor alle soodaanige colectens
als denselve aldaar inde volgende
jaare mogte coomen aante nemen
egeene uijtgescheijden , geloovende sij comparanten
onverscheijden en een voor al als borge
en meede als principaale aannemers
alle de voorwaarde en condietie waar op
den voorseijde L.v.Boome vande regente van
Schijndel die voorseijde colectens alreets heeft
off sal aannemen , in alle deelen en
poijnten te sullen voldoen en naarkomen
daarvoor verbindende ider een voor al
en als pricipaale aannemers haar
persoon en goederen hebbende en vercrijgende
en tot dien haar onderwerpende aande
vrijwillige condemnatie van Heere
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wethouderen deser dingbancke van
Lierop mitsgaaders aande vrijwillige condemnatie van Haar Eedele Agtbare Heere
Schepenen der hooffstadt 's Bosch tot dien
eijnde authoriseerende twee procureurs voor
die geregte postuleerende waar aan dese
sal werde vertoont , den eenen omde
condemnatie te versoeke ende den
andere omme daar inne te consenteere
renuntieerende verders van alle benefitien
en relivementen off ander benefitien
die haar comparanten tot verbreekinge
deses eenigsints naar regte off daar buijte
te staade mogte coomen
Ende verclaaren wij scheepenen en secretaris
dese geteekent dat de voorseijde comparanten
haare goederen inboel en effecten gestaan
en geleegen alhier tot Lierop waar van
sij eijgenaare en besittere van sijn naar onse
beste kennisse en weetenschap wel waardig
sijn eene somme van tien duijsent gulden,
Aldus gedaan en gepasseert op
heede binne Lierop den vierden
januarij seventienhondert vier en
veertig
Fr.v.Boome
Goort Hermans
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Gualtheri
1744
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deese viermaalSchijdinge ende deelinuijtgemaakt ge tusschen de kinderen
ende erffgenaamen van Jan Martens vande Sande , ende
Willemijn Peeters vande
Eijnde zijnne geweesene
wettelijke huijsvrouwe
en hun leeve gewoont
hebbende alhier tot
Lierop,
Compareerde voor ons
ondergeschrevene scheepenen in Lierop
Joost vande Sande inwoonder tot
Mierloo , Martienus vande Sande inwoonder tot Dommelen , Dierk Verhees als man ende momboier van
Peeternela vande Sande , en Arnoldus
Huerkmans als man ende momboier
van Jennemari vande Sande , inwoonders alhier , de welke bekenden ende
verklaarden gelijk zij bekenden
ende verklaarden bij ende mits
deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese naarvolgende
minnelijke schifftinge scheijdinge
ende deijlinge van alle de erffgoederen van hunne auwders stervende
hun naargelaate geleegen alhier tot alhier tot Lierop en tot Mierloo soo ende gelijk
de selve goederen ande voorseijde erffgenaamen
ten deel gevallen zijn , bestaande in
het naarvolgende,
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extensum

extensum

1 loth
Ende is alsoo met den eerste loote
ten deel gevallen , aan Joost vande Sande
een agte paart , in een stuk ackerlandt
geleegen tot Mierlo genaamt den
Eijgenham , groet cierca int geheel viereneen halff loopense , aan erve deen zijde
Willem vande Ven cum suo , dander zijde
.. .. .
Item alnog een agte paart in een stuk hoeijvelts
geleegen als voor genaamt den Colik , groet
cierca int geheel vijff loopense , aan
erve deen zijde en deen eijnde de heer off mevrouw
van Mierlo , dander zijde . . . . . dander eijnde
derffgenaamen Jan Peeter Brustens
Item alnog drieendartig gulde capitaall te
treken van Arnoldus Huerkmans , condieviedent vant vierde loth ende dat
los ende vreij uijtgenoome 's landts en
doerps lasten
2 loth
Ende is alsoo met den tweede looten ten deel gevallen aan Martienus
vande Sande , een agte paart in een
stuck ackerlandt geleegen tot Mierloo
genaamt den Eijgenham groet cierca
int geheel vier en een halff
loopense , aan erve deen zijde Willem van
de Ven cum suo dander zijde . . . . .
Item alnog een agte paart in een
stuk hoeijvelts geleegen als voor genaamt den Colik , groet cierca , int gehee vijff loopense , aan erve deen zijde
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en deen eijnde de heer off mevrouw
van Mierlo dander zijde . . . . . .
deen eijnde derffgenaamen Jan Peeter Brustens ,
Item alnog driendartig gulde capietaal
te trekke van het derde loth , ten deel gevallen aan Dierk Verhees ende dat alles
los ende vreij uijtgenoome 's landts en
doerpslasten
3 loth
Ende is alsoo met den derde
loote ten deel gevalle aan Dierk
Verhees , in zijn voorseijde qualiteijt
het niuw huijs schuer en halff backhuijs met den
hof en aangelaag soo groes als landt gestaan ende geleegen
alhier tot Lierop ter plaatsen genaamt op
Hersel , groet cierca vijff loopense , en
aldaar aan erve , deen zijde , en deen
einde Arnoldus Huerkmans
condivident van het vierde loth
dander zijde de gemeente alhier
dander eijnde Goort Jooste van Lieshout
item alnog de helfft in een stuk groese genaamt Het Drieske aande Schutskoeij
groet cierca voorde helfft een loopende
aan erve beijde de zijde en deen eijnde
de gemeente , dander eijnde Arnoldus
Hurkmans,
Item alnog de helfft in een stuk
hoeijvelts genaamt het Heijtveltje
groet cierca voorde helfft een
en een halff loopense , aan erve
deen zijde Jan Pauwels Sanders , dander
zijde Aroldus Huerkmans condieviedent van het vierde loth
deen eijnde Lambertus vanden
Eijnde , dander eijnde Joost Peeters
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Verberne , Item alnog een erffschaar
op het Broek van Mierlo om een beest te weijde
Item alnog een stuk hoeijvelts den beemt in Elgerom
groet cierca twee loopense aan
erve deen zijde de weeduwe Goort
Bernaerts , dander zijde Hendrik
van Laarhoove , tot Mierloo
deen eijnde den waaterloop de Vluet
dander eijne den Mierloose waaterloop
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt het Niuw Velt , off Dioone
genaamt , groet cierca twee
loopense , aan erve deen zijde Francis
Jan Tijsse , dander zijde en beijde de
de eijnde de gemeente
Item alnog een stuk ackerlandt en groese , genaamt inde
Capelle Camp , groet cierca twee
loopense , aan erve deen zijde Jan Jooste van Breij
dander zijde en den eijnde de gemente , daander eijnde de weeduwe Goort
Bernaarts ,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt Den Voorsten Huevell
groet cierca , een en een halff loopense
aan erve deen zijde Jan Peeters van
de Eijnde , dander zijde de weeduwe Goort
Bernaarts , beijde eijnde de gemeente alhier Item alnog een stuk heijtvelts
groet cierca twee loopense en drie copsaat , aan erve deen zijde Arnoldus
Huerkmans , dander zijde en een eijne
de gemeente alhier , dander eijnde de
weeduwe Goort Bernaarts
ende dat alles los ende vreij uijtge(tekst inde kantlijn : Compareerde voor scheepenen Johannes
van Eijk schepen alhier voor en in de naam van de weduwe Jan
van de Vorst alhier , bekent en verklaart dat Dirk Verhees inwoonder
alhier aan voornoemde weduwe Jan van de Vorst heeft voldaan en
betaalt een hondert vijff en twintig gulden , die den selve volgens
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(vervolg tekst in de kantlijn) :dese deijlinge verschult was conserteerende
inde cassatie deser somme , Actum Lierop den twaalfden october 1700
en seventig . Jan van Eijck , Peter Verberne , Huijbert vanden Boomen
J.Losecaat secretaris)
noome 's landts en doerps lasten
Ende alnog daar uijt te blijve vergelden aande weeduwe Jan Bernaarts eene
capietaalle somme van hondert vijffen
twintig gulde,
Item alnog hondert sesensestig gulden , aan zig selffs die hij op de boedel had te
pretendeere , Item alnog driendartig gulde aan Martienus vande Sande condieviedent van het
tweede loth
Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen Jenneke
weeduwe Martienus vande Sande de welke bekenden van de boove
staande drieendartig gulde voldaan te zijn konsenteert inde kassatie deses , Actum Lierop den 23 september 1745 , Dit + merik stelt
Jenneke weeduwe Martienus vande Sande verklaarde niet te conne
schrijve testes Jan van Eijck Andries vanden Eijnden
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretario
4 LOTH
Extensum
Ende is alsoo met den vierde
loote ten deel gevalle aan Arnoldus Huerkmans een woonhuijs staal
en schuer aan maalkanderen gebaut
genaamt Het Authuijs , torffschop
en halff bakhuijs , hoff en aangelaag soo
groes als landt , alles gestaan en
geleegen alhier tot Lierop genaamt op Hersel , groet cierca vijff
en een halff loopense , aan erve deen zijde
den aermen alhier , dander zijde Dierk
Verhees condieviedent van het derde
loth , deen eijnde de gemeente alhier
dander eijnde Goort Jooste van Lieshout
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt Geerit Leijssen Huevel , groet
cierca een en een halff loopense , aan

29 078 r

erve deen zijde den verkrijger in
deese , dander zijde en deen eijnde de gemeente alhier
dander eijnde Dierk Verhees condievident van het derde loth.
Item alnog den acker bij Bruijstens huijsken , groet cierca twee loopense
aan erve deen zijde Jan Jooste van
Breij , dander zijde de weeduwe Peeter
van Stiphaut , deen eijnde Andris Custers , dander eijnde de gemeente
alhier ,
Item alnog een stuk ackerland
genaamt den Pasacker , groet cierca een loopense , aan erve deen zijde
de weeduwe Pauwels Sanders , dander
zijde Jan Jooste van Breij , deen
eijnde , Andries Custers , dander eijnde
Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt het heijtvelt groet
een en een halff loopense aan erve
deen zijde Dierk Verhees , condieviedent van het derde loth ,
deen eijnde Joost Peeters Verberne dander eijnde Andries van
den Eijnde,
Item alnog een stukxken hoeijvelts
off groese genaamt de Goorkens
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groet cierca een loopense aan
erve deen zijde Hendrik vanden
Broek , dander zijde Joost
Verhuijse tot Mierloo,
Item alnog een stuk hoeijvelts geleegen op de Smaalvelde groet cierca een en een
halff loopense aan erve deen zijde den aermen van Mierlo dander zijde Geerit van Nisterik,
Item alnog een stuk
hoeijvelts genaamt de Vloete
groet een en halff loopense , aan
erve deen zijde het gemeene landt
dander zijde Willem vanden Eijnde,
Item alnog een stuk hoeijvelts
genaamt het Drieske aande Schutskoij groet cierca een loopense aan
erve beijde de zijde en deen eijnde
de gemeente alhier dander eijnde
Dierk Verhees condie(vi)dent van
het derde lot,
Item alnog een erffschaar
op het Broek van Mierloo om
beesten te weijden op het Broek
van Mierloo
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten
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ende alnog daar uijt te blijve vergelden aan de schutterije van ons
Lieve Vrouw hondert vijffenseevenseeventig gulde capietaalle
Item alnog aande weeduwe Gijsbert
. . . . . . . . . . tot Tongeren jaarelijkx
vijfftien stuijvers , Item alnog aan
Joost vande Sande condieviedent van
het eerste loth drieendartig gulde
Ende is bijde condieviedenten gekondietieoneert en ondersprooken
dat den voorsten den agtersten
sal moete wegen ter naaster
velden en minster schaade , Wijders dat een ieder van hun den grond
en gewin chijns die met regt sal
woorden bevonden daar uijt te gaan
sal moeten blijve vergelden en tot
haaren lasten de twee condieviedenten
tot Mierlo uijt haare goederen tot Lierop gaan
moeten winne en betaalle , en
sullen de condieviedenten gehaude weesen
om haare aangegroote renten
chijnsen en pagten soodaanig op
haaren tijt te betaallen , dat deen
door des anders quaade betaallinge geen schaade koome te leijden
off sal sulke schaade koome
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den gebreekige betaalder
Verders dat een ieder van hun gehauwde sal weesen , te onderhauwden
alle weegen steegen en waterloope soodaanig dat de
schauw daar over kan worde begaan
en dat naarmaals woorde bevonden datter meer renten , pagten
off cheijnsen , uijt de voorseijde goederen quaamen te gaan , als zijn aangegroot sullen de twee laatste condieviedenten
maalkanderen moeten helpen refondeeren ende
goet doen , geloovende zij condiviedenten deese haare deelinge
altijt te sullen hauwden , en doen
hauwden , voor goet vast steedig ende van waarden
tot naarkoominge van allent
geene voorseijde staat verbindende ende
zij condieviedenten haare persoonen ende alle haare goederen hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende daaren booven renuntieeerende deen tot behoeff
des anders aangedeelde portie
ende verklaarde zij condieviedenten dat de voorseijde gedeelde goederen geen leen goe-
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deren en zijn , Aldus gedaan ende
gepasseert op heeden binne Lierop
den seevenden januarij 1700 vierenveertig ter presentie van Jan
van Eijk en Jan van Breij scheepenen , des toierconde bij ons geteekent Dit + merik stelt Joost
vande Sande verklaarde
niet te konne schrijve
Dit + merik stelt Arnoldus Huerkmans verklaarde niet te konne schrijve testes voor alle de
bijde geteekent
Jan vanden Eijnden
Martienus Jansen vanden Sanden
Dierck Hendrick Verhees
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
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Compareerde voor ons Jan
van Eijk , en Jan van Breij scheepenen van Lierop , Aart Verhees en Mari
zijnne wettelijke huijsvrouwe , inwoonder en inwoonderse alhier
tot Lierop voorseijde , de welke bekenden ende verklaarden , gelijk zij
bekenden ende verklaarden bij ende
mits deesen , wel ende wettelijk
te cedeeren , transporteeren , ende
aff te gaan haar togt regt , en
vollen eijgendom van alle haare erfgo(e)deren , erffroerende goederen , en alle
haare haaffelijke goederen waar ende
op wat plaatsen de selve geleegen zijn , egeen
ter weerelt uijtgescheijden offte
gereserveert
(tekst inde kantlijn : aan ende ten
behoeve van Antoni vanden Boome als man ende momboier
van Anneke Aart Verhees des comparantes eenige dogter ,
waaren teege den voorseijde Antoni vanden Boome hier
present aanneemt te betaalen alle de schulden des boedels vanden voorseijde Aart Verhees soo wel de personeelle als reeele
Antonus vanden Boomen, Jan van Eijck , Jan van Breeij,
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco secretario)
Dit +merik stelt Aart Verhees , verklaarde niet te konne schrijve
Dit + merik stelt Mari Verhees verklaarde niet te konne schrijve
testes voor alle bijde de geteekende F.v.Boome
Jan van Eijck , Jan van Breeij Fr.v.Boome presiedent scheepe
loco secretario
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
en Jan vanden Eijnde scheepenen in
Lierop quartier van Peelandt Meijereije van 's Bos , doen conde certificeerende bij ende mits deesen en sulikx ten versoeke van van Jenneken
Hendrikx vander Putte , de welke aan
ons te kenne gegeeven dat zij
requierante is getraut met Andris
Marceelis van Dijk , en haar metter woon
heeft begeeven en needer geset tot
Soomeren , dat requierante is een
ingeborne deeses doerps voorseijde , Wijders beloove wij , dat ingevalle de voorseijde
requierante tot aermoede quaam te
vervallen soodaanig dat zij requierante onse aerme kasse noodig hadde
de selve beneeffens onse andere ingeboorne aermen van Soomeren voorseijde off andere
plaatsen , daar zij requierante haar metter woon ter needer souwde koome te setten
daar van te sullen ontlasten , daar onder
verbindende het inkoomen , ende goederen van onsen aermen , niuw hebbende
ende naarmaals verkrijgende , ende hebben wij scheepenen voornoemt deese
ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatitie van Francis
vanden Boome presiedent scheepe , loco secretario
doen bekragtigen op heeden binne
Lierop deesen derde februari 1700 vieren veertig , des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Dat voor ons koome ende
gekompareert zijn , Jan Jansen
Biemans , ende Marten Dierkx
van Bruessel , inwoonders alhier
de welke bekenden , ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden bij en mits deesen
haar te stellen als borigen
een voor all , ende elk als schuldinar
prinsiepaall , voor eene capietaale
somme van driehondert gulde , inde
plaats vanden ontlastbriff voor
Anna Geerit Corsen gebortig vande stadt Breemen , zijnde de selve
getraut met Antoni Jansen
Biemans , inwoonder en gebortig alhier en ingevalle de voorseijde
Anna Geerit Corsen tot aeremoede mogte coomen te vervallen , het geene Godt wil koomen
te verhoeden , dat wij comperanten voorseijde in sulken gevall
aande provisooren regenten
off aermeesters vanden proigie
aermen alhier , sullen opleggen
en betaallen , eens eene capietaale somme van driehondert gulde
tot onderhaut van de voorseijde
Anna Geerit Corsen , volgens
haar Hoog Moogende Resolutie van
den 7 september 1731 onder verbant
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van ons comparantens persoonen ende alle onse goederen
niuw hebbende ende naarmaals
verkrijgende , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop den sesentwintigsten februari 1700 vierenveertig
des toierconde bij ons geteekent , Dit + merik stelt Jan
Jansen Biemans verklaarde
niet te konne schrijve
testes , Jan van Breeij
Marten van Bruessel
Jan van Breeij schepen
Jan van Eijck schepe
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
Dat voor ons koome ende
gekompareert zijn Jan Jansen van
de Vorst , ende Jan Jansen Biemans
regeerende aermeesters alhier die
welke bekenden , ende verklaarden
bij ende mits deesen ontfangen te
hebben van Antoni Dierkx van Moorsel , inwoonder alhier , eene some van vijffentwintig gulde , en sulkx in voldoeninge , en tot aflosinge , van
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eene gulde jaarelijkx die den voorseijde
Antoni van Moorsel en voor hem
Gijsbert Marceelis Coppus aanden
aermen alhier was geldende scheldende der halve quijt los , ende vreij
den voorseijden Antoni van Moorsel
en alle andere hier van met
regt quitantie behoevende
en conserteerende soo in teijden
en wijllen den orgieneelen consetutie brieff , mogte werde bevonde inde cassatie vanden selve
geloovende de voorseijde afflosinge
ende quijtscheldinge , altijt voor
goet ende van waarden te sullen hauwden en doen hauwden , voor
goet vast steedig ende van waarden onder verbant als naar re(g)ten hier toe staande , Aldus gedaan
ende gepasseert op heede binne
Lierop den tweeden meert seeventienhondert vierenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan vande Vorst
Dit +merik stelt Jan
Jansen Biemans verklaarde niet te konne
schrijve testes Jan van Breeij
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Compareerdevoor ons ondergeschreven
scheepenen in Lierop , Jan Jansen Vlemijkx ende Jan van Breij scheepe hem uijt de wet toegevoigt
als geassumeerde momboier in deese
inwoonders alhier de welke naar
gedaane citatie door den gelaste
des heer officiers den behoorelijken eedt hebben gedaan
en affgelegt als momboiers over
de drie onmundige kinderen van
Lambert Jan Vlemikx
die hij verwekt hadde aan Anna
hendrikx vande Warsenborig , onder
gelooffte vande goederen der voorseijde
onmundige ten meeste voordeele
en nutte vande selve te sullen
adminstreeren en gaade slaan en
verder te doen en te handelen
gelijk als eerelijke voogde en
momboiers schuldig en verpligt zijn te doen
en sulkx niette sulle naarlaaten
om gifften offte gaaven haat offte
neijt , offte om wat saake het
ook souwde mooge weesen
(tekst inde kantlijn : en van haaren ontfank en
uijtgaaff te doen behoorelijke reekeninge
beweijs en reliqua)
Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden binne Lierop den
veertiende april 1700 vierenveertig des toierconde bij ons
getekent
Jan Jansen Vlemmex
Jan van Breeij schepen
Jan van Eijck schepe
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
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Dat voor ons koome , ende
gekompareert zijn , Francis vanden
Boome , onsen presiedent scheepe alhier , den welken bekenden ende verklaarden gelijk hij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen in herge offte pagtinge over te geeven
de naar volgende huijsinge en goederen , aan ende ten gebruijke van
Andries , en Peeter Neervens , inwoonders alhier ook meede comperanten
in deese , die de naarvolgende hueringe en pagtinge met de naarvolgende condietien zijn accepteerende
Eestelijk sal deese hueringe off pagtinge dueren den tijt van agt eerstkoomende jaaren nogtans met vier
jaaren op te seggen wie van beijde
zijde gelieve sal en dat voor Kerssemis
De verhuerde goederen bestaan in het
woonhuijs , schuer , hoff , aangelag
met den acker en dries daar tijnne
aan van Hendrik Dusse , gekoome
Item den agtloopensen acker met den
dries daae tijnnen aan (tekst inde kantlijn :
* met nog het halff aangelag hier voor den
voorseijden acker soo vere als affgepaalt is)
Item den acker op het heijtvelt
Item den hoeijbeemt genaamt Jan
Goortjes Veltje
Item de twee aaneengeleegen hoeijvelden genaamt de Eewsels,
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Item den hoeijbeemt off derden derdendeel
met Willem van Breij ende weeduwe Goort
van Eijk op de Buijtenbeemde,
Item den hoeijbeemt aande Bockhorst
voor de helfft met Francis Verberne
te hoeije,
En in geval dat het quaam te gebuere
dat den verhuerder het gebruijk van
dit hoeijvelt quijt geraakte soo sal
den selve vreij zijn inde plaats te laate
gebruijke zijn paart met Peeter van
Eijk inden gelijken Bullecamp
Item alnog het wijvelt Agter de
Schauw,
En in geval den verhuerder het gebruijk
van dit wijvelt quijt quaam te geraake , soo moet hij de huerders in de plaats
de volle wij inde Hastelt beneeffens zij
eijgen vee te laate weijen , en gebruijken
Item alnog eens daags te weete
's morgens met hun beesten en pert
beneeffens den verhuerder zijn vee ,
in de Voorste Hastelt en heijde daar
rontsom en aangeleege te mooge
weijden
Item de voorseijden huerders hebben de
voorseijde huijsinge aanvaart verleede Passen hoff en groese
verleeden halff meert , en sullen het
saij landt aanvaarden aanstaanden
ooikxt bloot aande stoppelen
alles in deesen jaare 1700 vierenveertig
en in het affscheijden ook soo weer te
verlaaten,
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Item de voorseijde huerders sullen
gehauwden weesen de wande vande
huijsinge te onderhauwden in goede
reparatie van luijken leijmmen
en digt , en het haut daar toe noodig sullen zij huerelingen op de
goederen mooge kappen dog ter
minster schaade ,
Item het schaarhaut dat op de
voorseijde goederen staat , als het
vijff jaaren aut is sullen zij huerelingen mooge kappen , dog de latten
roeijen en bande tot de huijsinge
noodig sullen zij huerelingen daar
toe moete gebruijken , sonder daar
aff te moogen verkoopen off elders
te verbreijngen ,
Item de huerders sullen alle jaaren
gehauwde zijn , op hunne kost en
drank vanden dekker en uuperman
op de voorseijde huijsinge te leeveren
aanden verhuerder , en te laaten dekken twee vijmmen dakstroij ,
Item de huerders sullen gehauwden
weesen te betaallen alle 's landts en doerps
lasten soo ordienaare als exterordienaare , sonder its des weegens hoe
het genaamt souwe mooge weesen
aan hunne belooffde huer peningen
off coorepagten te mooge corten aanvank genoome hebbende met Niuwjaar 1744
Item de huerdrs sullen alle jaaren inde
geheele lasten , vande Hastelt , moeten betaalen
twee gulden , off ten waar datter meer van te
(weggevallen tekst . )naar advanant meer moet geere (weggevallen.....)

29 085 r
Item alle ongevalle die de huerders
aan hunne vrugte , off andersints door heijerkragt off plunderinge
mogte over koome sullen zijn en
blijve tot laste vande huerders ,
Item de huerders zullen gehauwden
weesen den teijt haarder hueringe daar
op te blijven met behoorelijk vee
tot de voorseijde goederen noodig , en
geen de minste andere goederen noodig , en
geen de minste andere goederen daar
bij te mooge gebruijken , uijt genoomen haar eijge goederen ,
en in het affscheijden niet meer van
de voorseijde huijsinge off goederen
moogen verbreijngen dan vijff off
ses karen hoffmist , als meede in
het affscheijden maar een sesde part
van het ackerlandt met sommer
vrug(t)en mooge besaaijen en alle
het ander landt met winter coore
en dat beneeffens andere naabuere
behoorelijk moete misse,
Item de huerders sullen gehauwde
weesen op te veegen en te onderhauwden alle
de graaven die om en langs de
voorseijde weijvelden en hoeijvel(d)en
zijn loopende , als meede voor
de helfft te helpen onderhauwden den
graaff off uijtwaateringe inde
Voorste Hastelt ,
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Voor welke voorseijde hueringe
off pagtinge de voorseijde huerelingen
hebben geloofft te betaallen aan
den voorseijden verhuerder off die deese
zijnne actie sullen hebben allen
jaare sesentwintig gulden , en sesenttwintig vaate coore , waar van
de eerste sesentwintig gulden off
soo genaamden groes pagt omgekoomen en verscheenen sullen zijn St.
Marten eerstkoomende 1700 vieren
veertig , en den eersten coore pagt
van sesentwintig vaate coore Ligtemis 1700 sesenveertig , ende soo voorts
van jaare , tot jaare , soo lange
als deese hueringe en verhueringe
dueren sal
Geloovende de drie voorseijde comperanten
eenparelijk soo huerders als verhuerder deese verhueringe , hueringe off pagtinge soo als voorseijde staat , met
alle de voorseijde condietien , en deellen alteijt te sullen hauwden , en doen hauwden voor goet vast bondig ende
van waarden , onder verbant van
ieders der comperanten persoonen ende
alle onse goederen niuw hebbende ende naar=
maals verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop den twalffden
junij 1700 vier en veertig des toierconde
bij ons geteekent
Fr.v.Boome verhuerder
Dit +merik stelt Andries Neervens verklarde niet te konne schrijve testes
testes Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Jan van Breeij loco
Secretario
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Wij Jan van Eijk Jan vanden
Eijnde , Andries vanden Eijnde , Jan van
Breij , en Peeters Vlemikx scheepene des
dorps van Lierop quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch verklaarde te
committeren en te authoriseeren bij
deese Francis vanden Boome onsen
presiedent scheepe alhier omme zig op
den vijfftienden julij eerstkoomend 1744
te vervoegen en te laate vinde tot
Helmondt op den stadthuijse aldaar
bij de vergaaderinge des voorseijde quartiers
om aldaar meede te resolveere en te
teekenen de pointen en resolutien waar
over het voorseijde quartier is beschreeven
geloovende allent geene door onsen voorseijde
gekommitteerde daar in gedaan en verrigt zal worden te sullen houden
en doen houden voor goet vast steedig
ende van waarden onder verbant als
naar regten hier toe staande In kennisse de waarhijt hebben wij deese ten
prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatueren van Jan
van Eijk scheepe loco secretaris doen
bekragtigen op heeden binne Lierop den
veertienden julij 1700 vierendertig des
toierconde bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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Dat voor ons koome ende gekompareert zijn , Jan Jansen Vlemikx
ende Jan van Breij schepe in qualiteijt als geeede en aangestelde momboiers , over de drie onmundige en
minder jaarige kinderen van Lambert Jan Vlemikx , verwekt bij
Anna Hendrikx vande Warsenborig
al welke voorseijde comperanten bekenden , ende verklaarden , gelijk zij
bekenden , ende verklaarden bij ende
mits deesen , in hueringe ende pagtinge over te geeven , een woonhuijs
stal en schuer aan malkanderen geleegen met alle de landereijn daar bij
en aan gehoorende , soo ende gelijk het
den vorseijden Lambert Jan Vlemikx
en zijn voorseijde huijsvrouw in hun leeve in gebruijk en cultuer hebben geschat
en dat aan ende ten gebruijke van
Anna junior Hendrikx vande Warsenborig,
meerder jaarige jonge dogter geassiesteert met Jan Hendrikx Warsenborig haaren broeder alle inwoonders en inwonderse alhier
ook meede comperanten in deese die de
naarvolgende hueringe en pagtinge
met de naarvolgende condietien zijn
accepteerende
Eerstelijk sal deese verhueringe off
pagtinge dueren den tijt van agt eerst
koomende jaren , nogtans met vier(tekst inde kantlijn : *Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen Anna Hendrikx vande Warsenborig de welke
bekenden ende verklaarden deese teegestaande hueringe over
te geeven aan ende ten behoeve van Huijbert Jooste vande
Warsenborig ook hier meede present die deese tegestaande
hueringe met alle de condietien soo aanneemt en geloofft te
sullen naarkoomen , ende compareerde meede Joost Warsenborig
ende Jan Vlemikx de welke bekenden ende verklaarde haar te stellen
als borigen voorde voorseijde off teegestaande huer van eenendartig
gulde jaarelijkx als meede voorde de betaalinge van 's landts en doerps
lasten , een voor en elk als schuldienaaren prinsiepaal , ende zijnde
hier meede present)
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(tekst kantlijn : *Jan Jansen Vlemikx ende Jan van Breij in qualitijt als
momboiers en verhuerders in deese die deese voorseijde overgeeffinge
zijn accepteerende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden den
agtienden februari 1700 vijffenen veertig des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Anna Hendrikx vande Warsenborig verklaarde niet te
konne schrijve testes Jan van Eijck . Dit + merik stelt Huijbert Joost vanden
Warsenborig verklaarden niet anders te konne schrijve Testes F.v.Boome
Jost Warsenborig , Jan Vlemex , Jan Jansen Vlemex , Jan van Breeij,
Jan van Eijck , Peter Vlemex , Mij present F.v.Boome scheepe loco secretario)
jaaren op te seggen wie van beijde
zijde gelieven sal en dat voor Kerssemis
Item de voorseijde huerdersse , sal deese
gehuerde goederen aanvaarden de huijsinge het saaijlandt
aanstons bloot aande stoppelen , uijtgenoome het geene Willem vanden Huevel
gehuert heefft sal de huerdersse eerst
aanvaarde toikxt 1745 maar de huerdersse sal de huer trekke die Willem
vanden Huevel daar voor heefft geloofft , ter somme
van drie gulde de huerdersse sal ook
aanstons moogen aanvaarde de groes
te weeten het Smaal veltje , en de
dell int Eeuwsel
Ende resteerende en verdere hoeij en weijvelde sal de huerdersse aanverde halff
meert 1700vijffenveertig , en in het affscheijde ook soo weer te verlaaten
de groes te halff meert het saaijlandt
toikxt bloet aande stoppelen , het woonhuijs hoff en aangelag op Passchen
Item de voorseijde huerdersse sal gehauwden weesen de wanden vande voorseijde huijsinge te onderhauwden , in goede reperatie , van luijke , en lijmme , en diegt , en
het haudt , daar toe noodig , sal zij huerdersse op het erff ,moogen cappen dog
ter minster schaade,
Item het schaarhaut dat op de voorseijde
goederen staat , en wast , als het vijff
jaaren aut is , sal zij huerdersse
ook mooge cappen dog de lasten roeijen en banden tot de
huijsinge noodig sal zij huerdersse
daar toe moeten gebruijken souden daar
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aff te mooge verkoopen off elders te verbreijngen ,
Item de huerderesse sal gehauwde weesen , alle jaaren op hare cost en drank
vanden dekker en uuperman op de
voorseijde huijsinge te leeveren en te
laaten dekken twee vijmme dakstroij
Item de huerderesse sal gehauwden weesen te betaallen all 'slandts en doerps
lasten , soo ordienaare als exterordienaare , sonder its des weegens hoe het
genaamt sauwde mooge weesen aan
haare belooffde huerpeninge te mooge
corten , aanvank genoomen hebbende Niuw jaar 1744
Item alle ongevalle die de voorseijde
huerderse aan haare vrugten , off andersints door heijer kragt , off plunderinge mogte over koome , sulle zijn en blijve tot
laste vande huerderesse sonder its desweegens te mooge corten , eijsschen , off te
pretendeere ,
Item de huerderesse , sal gehauwden weesen
den tijt haare hueringe daar op te
blijve , off laaten blijve door haar bediende , met behoorelijke togt , van vee
tot de voorseijde goederen noodig , en
geen andere goedeen daar bij te mooge
gebruijke als haar eijge als meede die van haare
bediende , en in het affscheijde niet meer
vande voorseijde huijsinge off goederen moogen verbreijngen dan vijff off ses karen
hof mist ,
Voor welke voorseijde hueringe off pag-
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tinge de voorseijde huerderesse heefft geloofft en nog geloof bij deese te betaallen aande voorseijde verhuers off momboiers in hun
voorseijde qualiteijt , allen jaaren eenendartig gulde , waar van den eersten pagt van
eenendartig gulden , omgekoome en
verscheene sal zijn St Marten 1700
vierenveertig , ende soo voorts van
jaare tot jaare soo lange als deese hueringe en verhueringe dueren
sal,
Dog is wel expresselijk gekondietieoneert en bescheijden , dat de huerderesse , den eerten pagt van eenendartig
gulde die St Marten eerstkoomende sal
vervalle , sal konnen en mooge
betaalle met de helfft , te weeten
met vijfftien gulden en tien stuijvers
om reede dat eenige goederen in dit jaar
door de voorseijde momboiers waargebruijkt en verhuert geweest , dog de
geheele 's landts , en doerps laste van dit
jaar 1700 vierenveertig blijve ten
laste vande huerderesse om die te
betaalle ,
Ende compareerde meede den voorseijde Jan
Hendrik Warsenborig , den welken bekenden
ende verklaarden , gelijk hij bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
zig off hem te stellen als borige een en voor alle als
schuldienaar prinsiepaal , voorde voorseijde
jaarelijkxe huer van eenendartig gulden , als meede voor de betaalinge
van alle 's landts en doerps laste vande

29 089 v
voorseijde gehuerde goederen , onder verbant
van zijn persoon ende alle zijnne goederen
niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende
Geloovende de vier voorseijde comperanten eenparelijk ieder in hun voorseijde qualitijt
deese verhueringe , hueringe off pagtinge , soo als voorseijde stadt , met alle de
voorseijde condietien en deellen , altijt
te sullen hauwden en doen hauwden voor
goet vast bondig ende van warden
onder verbant van ieders der comperanten in hun voorseijde qualitijt persoonen ende alle hunne goederen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgede , Aldus gedaan ende gepasseert op
heeden binne Lierop den twalffden
augustij seeventienhondert vierenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan Jansen Vlemex
Jan van Breeij
Dit + merik stelt Anna
junior Hendrikx Warsenborig
verklaarde niet anders te
konne schrijve testes Jan
Hendrikx vande Warsenborig
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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wij Jan van Eijk , en Jan van Breij
scheepenen , des doerps van Lierop , verklaaren , dat wij ter instantie en
versoeke vande weeduwe Antoni van Bussel , inwoonderse alhier op den elffden
augustiij 1700 vierenveerig , hebben
geviesieteert , met assistentie en bijweesen van Peeter Vlemikx meester timmerman , Peeter Dierkx vanden Otterdijk , meester stroijdekker , het woonhuis
koeijstal , en schuer aan maalkanderen getiemmert vande voorseijde weeduwe Antoni
van Bussel , soo als de selve dat van
Jan Hendrikx Warsenborig heefft gekogt
en bevonden eerstelijk dat de twee
dueren aanden koeijstall , en twee dueren
aande kueke met de duergebonden van
dien , heel en gans onstuke en versleete
zijn , soo dat daar niuwe in moete worde
gemaakt ,
Ten tweeden dat de wanden , en plaijen van
de schuer dueren aff , tot den k(e)lder muer
toe , ook heel onstukken en versleete
zijn , soo dat het alles moet werde verniwt
Ten derde dat den want vanden kelder aff inde weeste zijde , met de plaije
ook heel versleete en vergaan zijn ,
Ten vierde dat de buijte muer langs
en rontsom den kelder ook heel vergankelijk en ontrepareert is soo dat
de selve( maar) diende heel en gans verniuwt te
worden.
Ten vijfde dat het dak booven de kelder
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kaamer gans versleete is , soo dat
het tiemmerwerk als meede het weleffsel vanden kelder door het leijke van
het waater vergaat,
Ten sesde dat het dak inde oste en
weste seijde van het huijs heel vergankelijk en
versleeten is soo dat het ook diende
verniuwt off gerepareert te worde
Ende laastelijk bevonden dat inde
kueke van dat huijs eene steijll en balek
waas daar eene niuwe in gestooke te woorde
als nog meede bevonde datter inde voorseijde
huijsinge en buijten nog verscheijde
kleijnne reperatie zijn die hun voor
niet genoemt en zijn en gemaakt behoore
te worde
Ende verklaaren wij scheepene voornoemt
ende beneeffens ons den voorseijden timmerman ende den dekker , naar nauwkuerig
ondersoek 't geene voorseijde staat alsoo
gesien en bevonden te hebben , op heeden
den elffden augustiij 1700 vierenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Peter Vlemex
Peter van den
Otterdijck
Jan van Eijck
Jan van Breij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Compareerde voor ons Jan van Eijk
en Jan van Breij scheepenen deeses dorps
ende dingbanke van Lierop , quartier
van Peelandt Meijerije van 's Bos , Peeter Muelendijkx inwoonde alhier
den welken verklaarde op de kragtigste
wijse doenlijk te constituweeren ende
magtig te maaken sulkx doende bij
ende mits deesen , de heer Johan van
Beeverwijk procueruer en woonde tot
Bergeijk , omme in zijnne comperants
naame , met assumptie vande heer advocaat Michael van Niustadt woonende tot Luijkxgestel met middelen
van regt in te voorderen ende te
ontfange eene geregte helffte eender
somme van hondert en twintig gulden
zijnde dus eene restant van sestig
gulden vanden persoon van Aalbert
Toomase Muelendijkx woonde op de
Schaafft jueredictie van Ber(g)eijk
voorseijde door den selven Aalbert
Muelendijkx , aan hem comperant belooft ter saake van seekere scheijdinge ende deijlinge der goederen offte
peningen herkoome van Aart Muelendijkx , in zijn leeve gewoont
hebbende en overleeden op de Schaafft
voorseijde des weegens ingevolge en
volgens zijnne comperants geteekent
schrifftuere van eijsch en aanspraake
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in zijnne comperants zielle te sweeren
offte dien eedt te deffereeren , en verders
alles te doen , in voorseijde saake het
geene eenigsintsints sal werden gerequiereert , en hij comperant
present zijnde , soude konnen moogen ende moeten doen , alwaaret
ook soo dat daar toe naarder en
speciaalder last wierde gerequiereert hauwende allent gecommiteerde alhier voor geinsereert met
magt van substitutie en belooffte
van indemniteijt alles onder
verbant als naar regten , Aldus
gedaan ende gepasseert ten overstaan
als boove op heeden binne Lierop
den agtienden augustiij seeven
tienhondert vierenveertig , des toierconde bij ons geteekent
Peter Muelendijkx
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr, v. Boome presiedent
scheepe loco secretario
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij , Peeter Vlemikx , Jan vanden Eijnde , en
Andries vanden Eijnde , scheepenen des
dorps van lierop , quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch verklaarden te
committeeren ente authorieseeren
bij ende mits deesen Francis vanden
Boome onsen presiedent scheepen alhier omme zig op den vijffentwintigsten deeser
maant augustiij 1700 vierenveertig te
vervoege en te laate vinden tot 's Bos
bij de verpagtinge der
gemeene 's landts middelen deeser quartiers van Peelandt voorseijde die als dan
zal worden gedaan door haar Edele
Moogende Heeren Raaden van Staaten
deeser Vereenigde Neederlanden , Wijders den selven authorieseerende hem
als pagter vande voorseijde 's landts middelen van het voorsijde corpus ingaande
met priemo october 1744 inde verpagt
cedulle te stellen en te tijkenen als
meede ons ondergeschrevene inde selve pagtcedulle als borgen te noeminieeren
en te laaten aantijkenen alles in
confformietijt en naarkoominge van
haar Edele Moogende Resolutie in dato
tweede november 1700 vierendartig
beloovende allent geene voorsijde
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voor goet ende van warden te sullen
houden onder verbandt als naar regten hier toe staande in kennisse der
waarhijt hebben wij deesen ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende
door de subsignatuere van Jan van
Eijk scheepe loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop
den tweeentwintigsten augustiij
1744 des toierconde bij ons geteekent
Fr .v. Boome , Jan van Breij , Peeter
Vlemikx , Jan vanden Eijnde en Andries
van den Eijnden scheepenen onderstont
En was onderteekent Jan van Eijk
scheepe loco secretario
Fr.v. Boome
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnde
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Wij Jan van Breij en
Peeter Vlemikx scheepenen
in Lierop quartier van Peelandt Meijerij van 's Bosch doen conde , ende
verklaarden , ende certiefficeeren bij
ende mits
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deesen , op den eet int aanvangen
onser bedieninge gedaan , ter instantie
ende requiesitie , van Willem Gerardts
vander Velde , gebortig in onsen voorsijde
dorpe van deugdelijke auders geprocereert ,
staande den selven ter goeder eere naam
ende saame sonder dat imant van zijnne
auders offte van den voorsijde Willem Gerardts
vander Velde , int minste op haare offte
zijnne eere , sien woorden gesprooke soo dat
wij aanden voorsijde Willem Gerardts vander Velde , onse letteren van certifficatien niet en hebben connen wijgeren
versoekende des halven dat den selven
op andere plaatsen soo in steeden dorpen
ende heerlijkheeden alsoo erkent mag
worden , in waare oierconde hebben wij
scheepenen voorsijde deese eijgenhandig ten
prothocolle onderteekent , Actum binne Lierop
den sesentwintigsten september 1700vieren veertig toierconde geteekent
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
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Dat voor ons koome ende
gekompareert zijn Willem Geeve
van Dijk , ende Jan Jansen Biemans
in qualiteijt als geede momboiers over
de onmundige en minder jaarige kinderen van Joost van Dijk , verweckt
bij Anna Biemans , alwelke
voorsijde comperanten bekenden
ende verklaarden , gelijk zij bekenden ende verklaarde bij ende mits
deesen , in hueringe ende pagtinge
over te geeven , een woonhuijs , en
hoff , gestaan ende geleegen aan het
Kerken huijs , en tegewordig bewont
en gebruijkt werdt bij Jan Wersenborig , en dat aan ende ten gebruijke
van Antoni Jansen Biemans , inwonder alhier ook hier meede comperant
in deese , die de naarvolgende hueringe
en pagtinge met alle de naarvolgende
condietien is accepteerende .
Eerstelijk sal deese verhueringe off pagtinge dueren , den tijt van agt eerstkoomende jaaren nogtans met vier
jaaren op te seggen wie van bijde
de zijde gelieven sal , en dat voor
Kerssemis
Item den voorsijden huerder sal de
voorsijde huijsinge en hoff aanvarden
aanstaande Passchen 1700 vijffenveertig
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en in het affscheijde ook soo weer te
verlaate ,
Item den huerder sal gehauwde weesen
behoorelijk te onderhauwden , alle de
wande vande huijsinge , en het look
daar toe noodig sal hem aangeweese woorde waar hij het kappe moet ,
Voor welke voorsijde hueringe off pagtinge hij huerelinge heefft geloofft , en nog geloofft
bij deese , te betaallen aande voorsijde verhuerders in hun voorsijde qualitijt , allen
jaaren drie en twintig gulde , waar
vanden eersten pagt van drieen twintig gulde , omgekoome en verscheene
sal zijn Passchen 1700 sesenveertig
ende soo voorts van jaare tot jaare
soo lange als deese hueringe en verhueringe dueren sal .
Ende compareerde meede Jan Jansen
Biemans ende Jan Jooste van Dijk , de
welke bekende ende verklaarden gelijk
zij bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen hun te stellen als
borigen een voor all en als schuldenaaren prinsipaall , voor de voorsijde jaarelijkxe huer van drientwintig gulde , onder verbant van ons persoonen
ende alle onse goederen hebbende ende
verkrijgende ,
Geloovende alle de voorsijde comperanten eenparelijk ieder in hun voorsijde
qualiteijt deese verhueringe , hueringe
off pagtinge soo als voorsijde staat
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met de verdere condietie altijt
te sullen hauwden en doen hauwden
voor goet vast steedig ende van
waarden , onder verbant van ieders
der comperanten in hun voorsijde qualiteijt haare persoonen ende alle
hunne goederen niuw hebbende ende
naarmaals verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop den agtentwintigsten november 1700
vierenveertig des toierconde bij ons
geteekent ,
Willem Geeven van
Dijck
Dit + merik stelt Jan
Jansen Biemans verklaarde niet te konne schrijve
testes F.v.Boome
Dit + merik stelt Antoni
Jansen Biemans verklaarde niet te konne schrij
ve testes
Jan van Breeij
Jan van Dijck
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v. Boome
president scheepe loco secretario
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Staat van inventaris
vande erffmuebelen en
erffgoederen naargelaate
bij Jenneken Toomas Verhees getraut geweest met
Peeter Gavernuers , en door
den selven aan ons ondergeschrevene scheepen opgegeeven
en overgebragt bestaande in het naarvolgende
Eerstelijk een bed met een hoofftpuelue , en deeke
Item vier slaaplaakens ,
Item vier stoelle ,
Item een koopere koeijkeetel ,
Item eene kooperen handtkeetel
Item een vuer eijsere
Item een haalle en leijnkhaalle
Item eene tangge ,
Item eene kist ,
Item een God bank,
Item eenen asback ,
Item eenen eijsere keetel ,
Item alnog een hangkaske,
Item eene spinne will ,
Item eene teene schootel

29 095 v
Item agt teenne leepels ,
Item eene kinder wieg,
Voligen alhier de erffgoederen
Item een stuk ackerlandt genaamt den Braakacker groet
cierca drie loopense
Item alnog een stuk ackerlandt ook genaamt den Braakacker
groet cierca drie loopense
Item alnog een stuk hoeijvelts
genaamt den Oetert groet cierca twee loopense
Item alnog een drieske genaamt
het Drieske aant Leeghuijs groet
cierca een loopense
Aldus gedaan ende gepasseert
ende geinventariseert en opgegeeve
door de voorsijde Peeter Gavernuers
weeduwenaar van de voorsijde Jenneken Toomas Verhees den welken verklaarden onder presentatie van eede
dit alles in opregtigheijt ende naar
zijnne beste kennis en weetenschap
opgegeeven te hebben sonder zijns
weetens (ie)ts van versweegen te
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hebben , en onder gelooffte alle
het geene bevonden souwde mooge
werden tot deesen staat van inventaaris te behooren het selve te
sulle suppeleeren en bij laate schrijve , Actum Lierop den agten januwari 1700 vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent ,
Dit + merik stelt Peeter
Gavernuers verklaarde
niet anders te konne
schrijve testes Thomas
Verhees
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr. v. Boome
president scheepe loco
secretario
Compareerde voor ons Peeter Vlemikx
en Jan van Breij scheepen,
mitsgaaders Jan van Eijck , scheepe loco
secretario , des doerps ende dingbanke van Lierop quartier van Peelandt , Meijerije van 's Bos
Antoni Voiermans , als man ende momboier van Anna Corneelis Tieleman
den welken bekenden ende verklaarde
op de kragtigste weijse doenelijk , te
constituweeren , te authoriseeren , ende
magtig te maaken sulkx doende
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bij ende mits deesen , Francis vanden Boome , onsen presiedent scheepen alhier , omme in sijnne comperants naame
te inne en te ontfangen , soodaanige wettelijke obliegatie , van vierhondert en vijffentwintig gulden
met den veragterde intresten
van dien , als Corneelis Tielemans
voor scheepene van Geemert , op
den 19 november 1733 op 't verbant van
zijn persoon ende goederen heefft
geloofft , aan ende ten behoeve
vande voorsijde Anna Corneelis Tielemans , den voorsijde Francis van den Boome , dien volgens authoriseerende , omme vande voorsijde capitaalle somme met de veragterde
intresten van dien , quitantie
te geeven , en ten prothocolle
van Geemert te laate casseere
en verders alles te doen in voorsijde
saak , het geene hij comperant seleffs
present zijnde souwde connen offte
moeten doen , geloovende allent
geene door den voorsijde geauthoriseerde daar inne sal werde gedaan
en verrigt , te sullen hauwden en
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doen hauwden , voor goet vast steedig
ende van waarden , onder verbant van
zijn comperants persoon , ende alle zijnne
goederen , niuw hebbende ende naarma(a)ls
verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop den
dartienden januariij seeventienhondert
vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent ,
Antoni Voermans
Peter Vlemex
Jan van Breeij
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Wij Jan van Eijk scheepe loco offi
cier Jan van Van Breij , en Peter Vlemikx
scheepenen , des doerps ende dingbanke van
Lierop , quartier van Peelandt
inde Meijerije van 's Bosch , geleege
doen cond , een ijgelijken meede certficeerende , voor de opregte waarheijdt,
ter instantie van Francis Gavernuers
woonende onder de jueridictie vande
grondt heerelijkheijt Heese , Meijerije en
quartier voorsijde , dat Godt dank
binne deesen dorpe van Lierop voorsijde onder
het runde vee , geene contagiuese off
eenige siekte bekent is , off bevonde
werdt , in kennisse der waarheijt en
des toierconde soo hebbe wij scheepene
voornoemt deese onderteekent op heeden binne Lierop den seden meert 1700 vijffenveertig
Jan van Eijck schepe
loco offecier
Jan van Breeij
Peter Vlemex
Fr.v. Boome president
scheepe loco secretario
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In den naam ons heeren Aamen
Bij den inhauwden van deesen oopenbaaren instrumente , van testament , zij
conde ende kennelijk , eenen igelijken dat
voor ons ondergeschrevene scheepenen des
doerps ende dingbanke van Lierop , zijn
gekompareert , Aart Verhoeve , zijnne suster , inwoonder en inwoonderse alhier , den eersten
comperant eenigsins siek zijnde , en de
tweede comperante gesondt , nogtans
alle beijde haar volkoome verstandt memorie ende vijff sinnen in alles well
magtig zijnde soo voor ons oopentlijk
scheen ende bleek , de welken zijn overdeijnkende der natueren broosheijt en
datter niet seekerder en is , dan de
doodt , ende niet onseekerder en is , dan de
uuere van dien , ende hebben
daaromme uijt deese weerelt niet
wille scheijden , sonder eerst ende alvoorens van haare teijdelijke goederen haar
van Godt Almagtig op deese aarde
verleendt , te hebben gedisponeert ende dat
uijt haaren eijgen wille onbedwongen , offte onverleijdt , van iemant
ter weerelt soo zij testatueren verklaarden , ende alvoorens daar toe koomende
soo beveellen zij testatueren haare ziellen
als die uijt haare sterffelijke lighaamen
sulle koomen te scheijden inde beremhertige
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handen van Godt Almagtig , haaren
heemelschen vader , ende haare doode
lighaamen aande aarde , met eene
eerelijke begraaffenisse coomende ter
dispositie van haare teijdelijke goederen , haar testatueren op deese aarde
verleendt , waar over zij testatueren
eenige magt offt meesterschap zijn
hebbende , eegen ter weerelt uijtgescheijden offte gereserveert , hoe genaamt off
waar geleegen het soude mooge weesen ,
Eerstelijk soo verklaaren zij testatueren den langstleevende van haar beijde te
maaken man ende meester , van alle
haare naar te laatenen goederen ende
gelt
Ende verklaarden zij testatueren verder
dat naar de dood vanden langs leevenden
van haar beijde te stellen voor haaren uueniverseelen
erffgenaam met volle regt van institutie , van alle haare naarlaatenschap
Goort vande Voorst , naargelaate
weeduwenaar , van Heijleena Geeraarts
nog onder deese condietie , dat ingeval dat
het quaam te gebueren , dat den voorsijde
Goort vande Voorst , hem weer quaam
te begeeve tot een tweede huwelijk
dat den selven dan , aanstons , naar
het aangaan van zijn tweede huwelijk , gehauwden en verbonden sal zijn
aan den geregt alhier , als meede aan
de geeede momboiers die als door de
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masistraat alhier sulle werden aangestelt over zijnne ses minder jaarige kinderen
te doen reekeninge en bewijs van
alle het geene hij Goort vande Voorst
van de testatuere peninge off goederen bij
hem ontfange off in gebruijk is hebbende
en verklaaren zij testatueren laastelijk
en onweeder roeppelijk , in sulke gevalle
als den voorsijden Goort van de Voorst
zig tot den tweeden huwelijk komt
te begeeven , dat als dan bij het
doen vande reekeninge van Goort vande
Voorst , alle de naarlaatenschap vande
testatueren hoe genaamt off waar
geleege souwde mooge weesen sal
zijn en blijve ten gebruijke en
ten erffregt vande ses voorsijde onmundige
kinderen vanden voorsijde Goort vande
Voorst de selve indier voege nogmals
verklaarende en institueerende voor
haare uuniverseele erffgenaamen
met volle regt van instetutie
en off het quaam te gebueren dat een
off meer , vande voorsijde kinderen
van Goort vande Voorst voor de
doodt vanden langstleevende vande testatueren , quaam te sterven , en kindt , off
kinderen naar quaamen te laaten
alsulkx kint , off kinderen , sullen naar
de dood vande langsleevende vande testatueren in plaats van haare auders
meede deijllen , Wijders verklaaren zij testueren dit te weesen haar testament
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laatste ende uijttersten wille , willende ende begeerende , dat het selve alsoo het zij bij
forme van testament codisill , giffte
offte eenige andere maakinge ter
saaken des doodts , soo als best kan
bestaan , al plaats grijpen naargekoomen en agtervoligt sal woorden
alwaart nogtans datter eenige pointen , offte klauwselen naar den regten
hier toe gerequiereert werdende , hier
inne waaren geommiteert versuijmt
offte vergeeten , sulkx hauwden zij testatueren voor geinsereet ende bij
geschreeve , Aldus gedaan ende gepasseert
ten woonhuijse van hun testatueren
op heeden den tienden meert seeven tienhondert vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent
Aart Verhoeve
Anna Verhoeve
Jan van Eijck
Peter Vlemex
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
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Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Willem Bockhorst
vorster alhier den welken verklaarden uijt kragte
van authorisatie van Francis vanden
Boome , als collektuer der verpondinge
beede , en reeel verpondinge over den
doerpe van Lierop , en sulkx over de
jaaren 1700 tweeenveertig en 1700
drienveertig , naar gedaane sommatien te neemen in aerest , en te
stellen inde hande vande hooge overigheijt
alle de vaste goederen staande ter naame van Hendrik en Peeternel Jan Tijsse
geleegen alhier tot Lierop voorsijde
inde Winkelstraat , omme daar aan
te verhaallen eene somme van agtentwintig gulden eene stuijver en agt
peninge
Item alnog verklaa(r)den den selven te neemen in
aerest en te stellen in de handen vande hooge
overigheijt alle de vaste goederen
staande ter naame van Francis
Jan Tijsse , geleegen alhier tot Lierop
voorsijde genaamt op Hersel , omme
daar aan te verhaallen eene soome
van twee en dartig gulde en veertien
stuijvers en vier peninge alles weegens de verpondinge beede en reeel
verpondinge over de voorsijde jaaren
verschult , met de costen daarome
gedaan en nog te doen , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop
den agtienden meert 17000 vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent
W.Bokhorst

Peter Vlemex
Jan van Breeij
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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Op heeden de eenentwintigsten juniij
1700 vijffenveertig , soo zijn door ons ondergeschreevene regenten van Lierop tot aermeesters
verkoosen en aan gestelt , Peeter van Eijk
en Jan Kerikhoff , en dat voorden tijt
van vier agtereen volgende jaaren in
te gaan St.Jan 1745 tot St.Jan 1749
ende belooven de voorsijde aermeesters haar
aermeesters aampt , eerelijk ende trauwelijk te sullen bedienen , ende waarneemen , en alle officiers , predikants
en scheepens , ordienantien , als operproviesooren vande aerme taffel te
sullen obidieeren , ende naar koome
Ende verder te doen gelijk eerelike
aermeesters betamt en van auts
gewoonelijk zijn gewest te doen , en
ten allen tijde daar toe versogt
zijnde van haaren ontfank en uijtgaaff te doen behoorelijke reekeninge
beweijs en reliqua waar opo de
voorsijde aermeesters , haaren eedt aan
handen vanden gelaste des heer officiers
hebben affgelegt , met de woorden
soo waarelijk helpt mij God Almagtig des toierconde bij ons geteekent
datum als boove
Peeter van Eijck
Jan Kerickhof
Jan van Eijck
Jan van Breeij schepen
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr.v. Boome
president scheepe loco
secretario

29 100 v
Dat voor ons koomen ende gekompareert zijn Andries vanden Eijnde en
Jan Peeters vanden Eijnde , onse meedescheepene alhier , de welke bekenden
ende verklaarden , gelijk zij bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
haar te stellen als boorgen , een
voor all , en elk als schuldienaar
prinsiepaall , voor eene capietaalle
somme van driehondert gulde , inde
plaats vanden ontlast brieff voor
Willem Willems van Breeij , geboortig
van Asten zijnde den selven getraut
met Annamaria Andriese vanden
Eijnde , inwoonderse en geboortig alhier
en ingevalle den voorsijden Willem Willems
van Breeij , tot aermoede mogte
coomen te vervallen , het geene Godt
wil koome te verhoeden , dat wij
comperanten voorsijde in sulken gevall aande proviesooren regenten
off aermeesters alhier , sullen opleggen
en betallen ., eens , eene capietaalen
somme van driehondert gulde tot
onderhaut vanden voorsijden Willem
Willems van Breeij , volgens haar
Hooge Moogende Resolutie vanden
seevende september 1700 eenendartig
onder verbandt van onse
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persoonen ende alle onse goederen nieuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende ,
Aldus gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den tweeentwintigsten
junij 1700 vijffenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Jan van Breeij schepen
Jan van Eijck schepe
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretario
Staat van inventaris
vande erffmuebellen en
erffgoederen naargelaate
bij Jenneken Willem Sanders
getraut geweest met Joost
van Lieshout , en door den
selve , aan ons ondergeschrevene
scheepenen opgegeeven en
overgebragt , bestaande
in het naarvolgende ,
Eerstelijk een veere bed met eenen hoofftpuelue , en een kusse
Item twee wollen deekens ,
Item nog een veere bed met eenen hoofft
puelue en een kusse ,
Item vijff par slaap laakens
Item vier ooffelwijnne
Item nog een linne bed sonder veere
met eene linne saarts,
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Item vier taffellaakens ,
Item vier stoelle
Item een vuer eijsere
Item een tange
Item een haal
Item eene koopere koeijkeetel
Item twee kooperen handt keetels
Item eene koopere vuerpan
Item een kooperen roem zij
Item eenen eijsere moespot
Item twee eijsere papkeetels
Item eene stande
Item eene mulk tob ,
Item een mulk ton ,
Item eene gaijer tob ,
Item twee halff tonne
Item drie koeij bakke
Item eenen asback,
Item een hoog kars,
Item een leeg kars ,
item een ploig en een egde
Item een osse juck
Item eenen zaadel en ligt,
Item een par hagte
Item twee schuppe
Item twee schoebbe ,
Item eene laij riek
Item eene breek riek
Item eene mist hak,

29 101 r
Item eenen hoeij riek en gaavel
Item twee vleegels
Item eene kruijwaage
Item eene gras zijsse
Item eene zigt en pikhaak
Item eene snijbank en snij mes
Item eene eijsere struijffpan
Item een haneijsere
Item een schrff vloet
Item twee teene schotels
Item eene teene kom
Item twalff teene leepels
Item twee kiste
Item een heel en een halff bed koets
Item een schreijne
Item twee kleijnne broet schapkens
Item een taffel
Item eene godbank
Item een par bed gardeijnne
Item eene spinne wiel
Item vier maal sakke
Item een kinder wieg
Item eenen trog
Item eenen punder
Item een was kuijp
Item een zeefff
Item een strijkeijsere met twee baute
Item twee tuijers met eijsere keijmels
Item een heij seijsse
Item eene coore wan
Item een lampe
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Volgen alhier de erffgoederen .
Item eerstelijk huijs hoff en aangelag
Item het leeg heijtvelt
1
Item den acker bij 't huijs
3
Item den acker de Schersse
1
Item den Hooge Graaff
Item Ieppen Acker
2
Item den Langen Acker
gekoome van Andries Custers
Item den Leeuwerik
1
GROES
Het Agterste Ewuwsel
Het Voorste Eeuwsel het
weijvelt
Het Agterste Eeuwsel van
Jan van Lieshout
2
Het Eerkens Eeuwsel
2
Het Hormesdonkx Eeuwsel
2
het Heijtvelt
5
het Heijtvelt van Jan van
Lieshout gekoome
4
de Sassenbeemt
1
de Putte
0
den Riet beemt
den Lingen Beemt
1
den dries bij 't huijs
1
den Sassenbeemt van
Jan van Lieshout
1
het niuw Eeuwsel
2

loop
7
2
22
2
41

roe
1 1/2
10
7
19
18

voet

0

1
10

45
15
4 1/2

1

40

7 1/2

2

3

7

39
38
13
43

1/2
2
2 1/2
7

27
3
41
1
29
27

1/2
7 1/2
4 1/2
28
5
16 1/2
4 1/2

30
44

10
13
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Het Riet beemtje
van Jan van Lieshout
het Donk Veltje

loop

roe

voet

1
1

3
5

7 1/2
13

1

14

0

0
1
1
0

48
18
22
47

2
0
4 1/2
10

LANDT
Landt int aangelag gekoome van Mari van Lieshaut
het heijtvelt van Hendrik
Verheije
den Kuster Acker
den Braak Acker
den Pasacker

Aldus gedaan ende gepasseert ende
geinventariseert en opgegeeve door
den voorsijde Joost van Lieshaut
weeduwenaar van voorsijde Jenneken Willem
Sanders , den welken verklaarden
onder presentatie van eede , dit
alles in op regtigheijt ende naar
zijnne beste kennis en weetensschap
opgegeeven te hebben , sonder zijns
weetens , iets van versweegen te
hebben en onder gelooffte alle
het geene bevonde souwde mooge
werde tot deesen staat van inventaris te behooren het selve te
sullen suppeleeren en bij laate schrij

29 103 v
ve Actum Lierop den vijffentwintigsten junij 1700 vijffenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Joost
van Lieshout verklaarde
niet anders te konne
schrijve testes F.v.Boome
Jan van Eijck
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
Wij Jan van Eijk Jan van
Breij Jan vanden Eijnde en Andries
vanden Eijnde scheepenen des dorps
van Lierop , quartier van Peelandt Meijerije van 's Bosch verklaarde te committeeren en te authorieseeren bij
deese Francis vanden Boome onsen
presiedent scheepe alhier omme
zig op den sesden julij eerstkoomende
1700 vijffenveertig te vervoegen en te
laaten vinden tot Helmondt op den
stadthuijse aldaar bij de vergaaderinge des voorsijde quartiers , omme aldoor
meede te resolveeren en te teekenen
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de pointen en resolutie , waar over
het voorsijde quartier is beschreeven geloovende allen 't geene door onsen voorsijde
gekommitteerde door inne gedaan en verrigt sal worden te sullen houden en doen
houden voor goet vast steedig ende van
waarden , onderverbandt als naar regten
hier toe staande in kennisse der waarhijt hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignaatueren van Jan van Eijk scheepe loco
secretario doen bekragtigen op heeden
binne Lierop den vijffden julij 1700 vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
Jan vanden Eijnde en Andries vanden
Eijnde scheepenen des dorps van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van
's Bosch verklaarde te committeeren
en te authoriseeren bij ende mits deesen
Francis vanden Boome onsen presiedent
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schepen alhier omme zig op den
eenendartigsten augusttij 1700 vijffenveertig
te vervoege en te laate vinden tot
's Bosch bij de verpagtinge der gemeene 's landts middelen deeser quartiers van Peelandt voorsijde die als dan
zal worden gedaan door haar Edele
Moogende de Heeren Raaden van Staaten
der Vereenigde Neederlanden , Weijders
den selven authorieseerende hem als
pagter vande voorsijde 's landts middelen
van het voorsijde corpus ingaande met
priemo october 1745 in de verpagt cedulle te stelle en te tijkenen als
meede ons ondergeschrevene in de selve pagtcedulle als borgen te nommieneeren
en te laaten aantijkenen alles in conformieteijt en naarkoominge van haar
Edele Moogende Resolutie in dato den
tweede november 1700 vierendartig beloovende
allent geene voorsijde voor goet ende van
waarden sullen houden onder verbandt
als naar regten hier toe staande in
kennisse der waarhijt hebben wij deesen
ten prothocolle eigenhandig onderteekent ende door de subsignatoere van
Jan van Eijk scheepe loco secretario doen
bekragtigen op heeden binne Lierop
den dartigsten augustij 1744 des toierconde bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Jan van Eijck schepe Jan vanden Eijnden
loco secretario
Andries vanden Eijnden
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Staat van inventaris
vande erffmuebelen naar
gelaaten bij Jenneken
Cuijpers getraut geweest
met Miggiel Verstere
en door den selven aan
ons ondergeschrevene scheepenen
opgegeeven en overgebragt bestaande in
het naarvolgende ,
Eerstelijk een veeren bed , met
eenen hoofft pueluwe,
Item een wollen deeken
Item een paar slaaplaakens ,
Item ses stoellen
Item een taffel , met een taffel stoel
Item een kist ,
Item een bed koets ,
Item een hangent broetschaapken
Item eenen trog ,
Item een goedbank ,
Item een vuer eijsere
Item een tange
Item een haal kettinge
Item hangeijsere
Item een struijff pan ,
Item eene koopere koeijkeetel
Item eene kooperen handt keetel
Item een koopere roem zeij
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Item eene eijsere mos pot
Item eene eijsere handt keetel
Item eene kruijwaage
Item eene asback,
Item eene koeijback ,
Item een vleegel ,
Item eene gras zijsse
Item een snijbank en mes ,
Item ses teene leepels
Item een teene kom
Item een teene maatje
Item een schup,
Item eenen brek riek ,
Item een tuerff schup
Item eene wan ,
Item een korve kinderwi(e)g
Item een weeff lamp ,
Item een ander lamp,
Aldus gedaan ende gepasseert ende geinventarieseert en opgegeven door den voorsijde
Miggel Verstere weeduwenaar vande voorsijde
Jenneken Cuijpers den welken verklaarden
onder presentatie van eedt , Dit alles
in op regtighijt ende naar zijnne
beste kennis en weetenschap op gegeven te hebben , sonder zijns weetens
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iets van versweegen te hebben en onder
geloffte alle het geene bevonde saude mooge
werde tot deesen staat van inventaaris te
behoore het selve te sullen suppeleeren
en bij laate schrijve , Actum Lierop den
dartienden november 1700 vijffenveertig des toierconde bij ons geteekent , Dit + merik stelt
Miggiel Verstere verklaarde
niet te konne schrijve testes
W.Bockhorst
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
Scheijdinge ende deijllinge
tusschen de kinderen ende
erffgenaamen van Paulus Sanders ende
Anna Goorts van Dijk zijnne
geweesene wettige huijsvrouwe
in hun leeve gewoont hebbende
alhier tot Lierop,
Compareerden voor ons
ondergeschrevene scheepenen in Lierop Goort,
Jan , en Corneelis Sanders , Willem Verspeek als man ende momboier van Willemijn Sanders , Willem van Breij als
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man ende momboier van Mari Sanders,
Eliesabet , en Jenneke Sanders meerder jaarige
jonge dogters geassiesteert met Jan van
Eijk , en Jan van Breij scheepenen alwelke
voorsijde comperanten ieder in hun voorsijde
qualietijt bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , met malkanderen
aangegaan te hebben deese naarvolgende minnelijke schifftinge scheijdinge
ende deijlinge van alle de erffgoederen
van hunne voorsijde auwders stervende
hun naargelaaten geleegen alhier
tot Lierop voorsijde , soo ende gelijk de
selve goederen aande voorsijde erffgenaamen
ten deel gevalle zijn bestaande in
het naarvolgende ,
1 LOTH
Ende is alsoo met den
eersten loote ten deel gevalle aan
Jenneken Sanders geassisteert als voor het woonhuijs
koeijstal , en schuer aan maalkanderen gebaut torff schop en halven backooven
met Joost Peeters te gebruijke met den
hoff en aangelag soo groes als
landt groet cierca drie loopense
gestaan ende geleegen alhier
tot Lierop ter plaatse genaamt op
Hersel , aan erve deen zijde Jan Jansen
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vanden Eijnde , dander zijde de gemeene
straat
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Pasacker groet cierca
een loopense aan erve deen zijde Jan
Hendrik Biemans , dander zijde Arnoldus
Huerkmans ,
Item alnog een stuk ackerlandts
genaamt den Looacker groet cierca
vijff en een halff loopense aan erve deen
(deen)zijde Francis Jan Tijsse , dander
zijde Frans vanden Eijnde cum suo
ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten
ende alnog te betaallen aan Willem Tuenis van Breij binne ses
eerstkoomende weeke hondert gulde
capietaal,
Item alnog aanden selve Willem
Tunnis van Breij twintig
gulde capitaal ook binne ses wekke
Item alnog aan Jan Pauwels Sanders
twee gulde tien stuijvers
Item alnog aande gelijke erffgenaamen tot
betaalinge van alle onkosste vijfftien gulde
(tekst kantlijn :) *Compareerde voor ons ondergeschrevene
Willem Tunnis van Breij den welken bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen vande teegenstaande hondert en twintig
gulde capitaal met intrest voldaan te zijn cosenteerde dien volgens
inde cassatie deeses , Actum Lierop den sesden september 1700
neegenen veertig . Dit +merik stelt Willem Tunnis van Breij testes
Fr.v.Boome , Peter Verberne schepen , Dierk Warsenborig schepen
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco secretaris
TWEEDE LOTH
Ende is alsoo met den tweede loote
ten deel gevallen Willem van Breij
in zijn voorsijde qualiteijt een
stuk ackerlandts genaamt Matijs
Jan Bruijstens Acker groet cierca

29 107 v
seeve copsaat aan erve deen zijde
Willem Geeve van Dijk dander zijde
den aermen alhier,
Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt het Raatstuk
groet cierca een kopsaat aan
erve deen zijde Jan Hendrik Siemons
dander zijde Willem Geeve van Dijk
Item alnog een stuk hoeijvelt
genaamt Hense veltje groet cierca
drie copsaat aan erve deen zijde Jan
Hendrik Siemons cum suo , ende dat
alles los ende vreij uijtgenoome 's landts
en doerps lasten
3 LOTH
Ende is alsoo met den derden loote
ten deel gevallen aan Willem Verspeeke
in zijn voorsijde qualitijt de helfft
in een stuk groese genaamt het
Niuwvelt naast Jan Pauwels Sanders
groet cierca een loopense aan erve deen
zijde en deen eijnde de gemeente,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Toore groet cierca een
loopense aan erve deen zijde Francis Jan
Tijsse dander zijde de weeduwe Goort Bernaarts
Item alnog een stuk ackerlandt
genaant de Dries eegde groet cierca
een loopense aan erve bijde de zijde Jan
Hendrik Siemons,
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Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Donkacker groet
cierca drie copsaat aan erve deenzijde
Andries Custers dander zijde Jan Hendrik
Siemons
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts en doerps lasten ende alnog
te betaallen aande regenten alhier
van het restant vande kooppeninge
ter somme van ses gulde tien stuijvers
en vier peninge
4 LOTH
Ende is alsoo met den vierde
loote ten deel gevallen , Goort
Sanders de helfft in een stuk groes
genaamt het Niuwvelt naast Francis Jan Tijsse Niuwvelt groet cierca
een loopense aan erve deen
zijde de gemeente dander zijde Jan
Pauwels Sanders
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Dioone groet cierca
twee en een halff loopense aan erve
deen zijde Jan Kerikhoff , dander zijde
Jan Peeters vanden Eijnde,
Ende dat los ende vreij uijtgenoome
's landts en doerps lasten ,
5 LOTH
Ende is alsoo met de den vijffde looten
ten deel gevallen aan Eelisabeth
Sanders geassisteert als voor , het

29 108 v
Eeuwsel neeffens Goort van Lieshout
groet cierca drie en een halff loopense
aan erve deen zijde Goort van Lieshout voorsijde dander zij Corneelis
Sanders meede condievident
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Wittenberik groet
cierca drie copsaat aan erve
deen zijde Jan Hendrik Siemons dander zijde . . . . . . . . . . .
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt het Ackerke inde Hueve
groet cierca een copsaat aan erve
deen zijde derffgenaamen Peeter Verdonschot dander zijde . . . . . . .
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Kersboom groet cierca
een halff loopense aan erve deen zijde
derffgenaamen Peeter Verdonschot dander zijde
de weeduwe Frans Muelenhoff,
Ende dat los ende vreij uijtgenoome
's landts en doerps lasten
6 LOTH
Ende is alsoo met den sesden loote
ten deel gevallen aan Corneelis Sanders ,
het Eeuwsel neeffens Jan Jansen vanden
Eijnde groet cierca drie en een halff
loopense aan erve deen (zijde) den voorsijde Jan
Jansen vanden Eijnde dander zijde Eeliesabeth Sanders meede deijlderse
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in deese,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Camphuerk groet cierca
een loopense aan erve deen zijde Jan
Peeters vanden Eijnde , dander zijde
Andries Custers,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Bollen Acker groet
cierca een loopense aan erve deen
zijde Jan Vlemikx dander zijde
derffgenaanen Peeter Donschot,
Ende dat los ende vreij uijtgenoome
's landts en doerps lasten
7 LOTH
Ende is alsoo met den seevende
loote ten deel gevallen aan Jan Pauwels
Sanders twee
errf schaare op het Broek van Mierloo
om beesten te weijen ,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt Kapelle Camp groet cierca
twee loopense aan erve deen zijde Jan
Hendrik Siemons dander zijde Jan Hendrikx
Verhees ,
Ende dat los ende vreij uijtgenoome
's landts en doerps lasten
Ende is bijde condievidenten gekondietieoneert en bescheijden dat den
voorsten den agtersten sal moeten
weegen ter naaster velden en minster schaade , Wijders sullen de con-
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diviedenten gehauwden weesen om
haare aangegroote renten en
pagten soodaanig op haaren tijt te
betaallen dat deen door des anders
quaade betaalinge geen schaade
koome te leijden , oft sal sulke
schaade koome op den gebreekige
betaalder , en dat naarmals
worde bevonden datter op de gedeelde goederen meer renten off
pagten off eenigerleij schulde opde
gedeelde goederen quaamen daar men
niuw niet van weet sullen
de condievidenten maalkanderen
moeten helpen draage ende goet
doen , geloovende zij condievidenten
ieder in hun voorsijde qualiteijt
deese haare deelinge altijt te sullen
hauwden en doen hauwden voor goet
vast steedig ende van waarden
tot naarkoominge van allent
geene voorsijde staat verbinden zij
condievidenten haare persoonen ende
goederen hebbende ende verkrijgende
ende daaren boove renuntieeerende deen tot behoeff des anders
aangedeelde portie ende verklaarden de voorsijde condievidenten
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dat de voorsijde gedeelde goederen
geen leengoederen en zijn , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den eerste december
1700 viffenveertig des toierconde
bij ons geteekent , Dit (+) merik stelt
Jenneke Sanders verklaarde niet te konne schrijve
Dit + merik stelt EelisaJan van Eijck
beth Sanders testes
voor alle bijde geteekende Jan van Breeij
Dit (+)merik stelt Jan
Pauwels Sanders testes
F.v.Boome
Dit (+) merik stelt Willem
Breij verklaarde
niet te konne schrijve
Testes F.V.Boome
Goort Saanders
Willem Verpeeke
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretario
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Scheijdinge ende deijllinge tusschen de kinderen
ende erffgenaamen van Joost
van Dijk , ende Anna
Biemans , zijnne geweesene wettige huijsvrouw
in zijn leeve gewoont
hebbende alhier tot
Lierop,
Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop , Marten
van Brussel als man ende momboier van Drieske van Dijk , Jan van
Dijk , Willem Geeve van Dijk en Jan Jansen Biemans , als geeede momboiers
van Willem , Jenneken , en Margriet van Dijk , alwelke voorsijde comperanten ieder in hun voorsijde qualiteijt bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese
naarvolgende minnelijke schifftinge
scheijdinge ende deijllinge van
alle de erffgoederen ende gelt , van
hunne voorsijde auwders naargelaaten geleegen alhier tot Lierop voorsijde soo ende gelijk de selve goederen aan
de voorsijde erffgenaamen ten deel gevallen
zijn bestaande in het naarvolgende
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten
loote ten deel gevallen aan Jenneken
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van Dijk geasisteert als voor
de helfft , ine huijsinge groes , en
Landereije , heijde , en weijde genaamt
Den Krestaart , soo ende gelijk het
lest in gebruijk , en bewoont is
geweest bij Francis Buckums ,
Item nog vijffentwintig gulde
capitaall ten laste van Jan
Jansen Biemans
Item alnog vijfftig gulde capitall
ten laste van erffgenaamen Wilbert
Verberne
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps laste
ende alnog uijt de voorsijde erffgoederen te blijve vergelden de helfft
in drie gulde en vijff stuijvers en twalff
peninge jaarelijkx , in een meerdere capitall
van twintig gulde jaarelijkx aan het comptier vande heer J.L.Verstere
Item alnog de helfft in ses gulde
en drie stuijvers jaarelijkx aanden aermen
alhier in een meerder capitaal van neege
gulde en vijfftien stuijvers jaarelijkx,
2 LOTH
Ende is alsoo met den tweeden
loote ten deel gevallen Jan van Dijk
de helfft in de huijssinge, groes , en lan derije , heijde en weijde , genaamt den
Krestaart , soo ende gelijk het lest
in gebruijk en bewoont is geweest
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Bij Francis Buckums,
Item alnog vijffenseeventig gulde
capitaal ten laste van Jan Hendrikx
Verhees , in een meerder capitaall
van hondert en vijfftig gulde
ende dat alles los ende vreij uijt
genoome 's landts ende doerps
lasten ende alnog daar uijt te
blijve vergelden de helfft in
drie gulde vijff stuijvers en twalff peninge jaarelijkx
in een meerder capitaal van twintig gulde
jaarelijkx aan het comptoier vande Heer
J.L.Verstere.
Item alnog de helfft in ses gulde en drie
stuijvers jaarelijkx aande Aermen alhier in een meerder capitaall van neege
gulden en vijfftien stuijvers jaarelijkx
3 LOTH
Ende is alsoo met den derde
loote ten deel gevallen aan Marten
van Brussel in zijn voorsijde qualiteijt de helfft inde huijsine groes
en landereijen , heijde en weijden in
het goet inde Winkelstraat , soo ende
gelijk het teegewordig bijden voorsijde
Marten van Brussel werdt bewoont
en gebruijkt , ende dat alles los ende
vreij uitgenoome 's landts ende doerps
lasten ende alnog daar uijt te blijve
vergelden de helfft in drie gulde en
vijfftien stuijvers jaarelijkx aande Aermen alhier
Item alnog de helfft in drie gulde en twalff
stuijvers jaarelijkx aanden Aermen alhier
in een meerder capitaal van neege gulde
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vijfftien stuijvers jaarelijkx ,
Item alnog de helfft van eene gulde en
tien stuijvers jaarelijkx aande weeduwe
Gijsbert . . . . . . . tot Tongeren ,
Item alnog de helfft in eene gulde
en twee stuijvers jaarelijkx in een
meerder rente aan het comptoier
van de heer Hendrik de Cempenaar,
4 LOTH
Ende is alsoo met den vierden loote
ten deel gevallen aan Willem van
Dijk , geassisteert als voor , de helfft inde huijsinge , groes , en landereijen , heijde
en weijde , in het goet inde Winkelstraat
soo ende gelijk het selve goet teegen wordig woord bewoont bij Maarten
van Brussel , ook meede condieviedent
in deese , Item alnog vijffentseeventig gulde
capitaall ten laste van Marten van Brussel , ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten , ende
alnog uijt de voorsijde erffgoederen te
blijve vergelden de helfft in drie gulden
en vijfftien stuijvers jaarelijkx aanden
Aermen alhier,
Item alnog de helfft in drie gulden en
twalff stuijvers jaarelijkx aanden Aermen
alhier , in een meerder capitaall vande
neege gulde en vijfftien stuijvers jaarelijkx
Item alnog de helfft van eene gulde
en tien stuijvers jaarelijkx aande weeduwe
Gijsbert. . . . . .
tot Tongeren
Item alnog de helfft in eene gulde
en twee stuijvers jaarelijkx in een
meerder rentje aan het comptoier
vande Heer Hendrik de Campenaar ,
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5 LOTH
Ende is alsoo met den vijffden loote
ten deel gevallen Margriet van Dijk
geassisteert als voor , het huis aan
het Kerkenhuijs , dat bewoont word
bij Antoni Biemans , met den hoff
en den berig soo groes als landt
vande weeduwe van Bregt hoff aff tot
langs de waskuijl, op de wall aande
heijde uijt , en aan danderzijde Peeter
Geerit Coolle
Item alnog een ackerken inde
Niuw erve groet cierca drie copsaat
Item nog den eijken boom die
aan den hoek van Joost vanden Eijnden
acker staat voor het huijs van Peeter
Geerit Coolle ,
Item alnog drie gulde jaarelijkx
ten laste vande weeduwe Antoni van
Bregt , voor haar huijs plaats
Item alnog vijffenseeventig gulde
capitaall in een meerder capitaal van
hondert gulde ten laste van Jan Jansen Biemans,
Item alnog vijffentwintig gulde
capitaall ten lastte van Marten van Marten van
Brussel meede condiviedent , ende dat
alles los ende vreij uijtgenoome
's landts ende doerps lasten
Ende is bij de condividenten gekonditieoneert en ondersprooke dat den voorsten
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den agtersten sal moeten weegen ter
naaster velde en minster schaade , Wijders dat een ieder van hun den grondt
en gewin chijns die met regt sal worde
bevonden uijt de voorsijde gedeelde goederen
te gaan sal moeten blijve vergelden , en
ten hunne coste moete winne
en sullen de condievidenten gehauwden weesen , om haar aangegroote renten
chijnsen en pagten , soo daanig op haaren tijt te betaallen dat deen door des anders quade betaallinge geen schaade koome te leijden
off sal sulke schaade koome en blijve op den gebreekigen betaalder , Verders dat een ider van
hun gehauwde sal weesen te onderhauwden alle weegen steegen ende waaterloopen soodaanig dat de schauw daar
over kan woorde begaan , en in kas
van naarlaatigheijt sal sulke schaade
koome op den gebreekigen , en dat
naarmaals woorde bevonden datter
meer renten , pagten , off cheijnsen op de
gedeelde goederen quaamen daar men
niuw niet van en weet , sullen de condividenten maalkanderen moeten
helpen draagen ende goet doen geloovende zij condividenten ieder in hun voorsijde qualiteijt
deese haare deelinge altijt te sullen hauwden
en doen hauwden , voor goet vast
steedig ende van waarden tot naarkoominge van allent geene voorsijde staat
verbinden zij condividenten haare persoonen ende goederen niuw hebbende ende
naarmaals verkrijgende ende daaren boove renuntieerende deen tot behoeff des anders
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aangedeelde portie ende verklaarde
de voorsijde condividenten dat onder de voorsijde
gedeelde goederen geen leengoederen
en zijn , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden den derden januari 1700
sesenveertig des toierconde bij ons
geteekent
Marten Dierckx
van Brussel,
Jan van Dijk
Willem van Dijck
Dit + merik stelt
Jan Jansen Biemans
verklaarde niet anders
te konne schrijve testes
F.v.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretario
Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Andries Custers
en Arnoldus van Bussel inwoonders
alhier de welke naar
gedaane citatie door den gelaste
des heer officiers den behoorelijken
eedt aanden gelasten des heer officiers
hebben affgelegt , als momboiers
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van het een onmundig kint van Gijsbert van Bussel ,
dat hij verwekt hadde an Francijn Andries Custers
onder gelooffte vande goederen
van het voorsijde onmundig kint ten meeste
voordeelle en nutte van het voorsijde
onmundig kint te sullen adminstereeren en gaade slaan , en verder te
doen en te handellen gelijk als eerelijke voogde en mombiers schuldig en verpligt zijn te doen en
sulkx en sulkx niet te sulle naarlaate om gifften offte gaaven haar
offte neijt offte om wat saake het
ook souwde mooge weesen en
van haaren ontfank en uijtgaaf te doen behoorelijke reekeninge
bewijs en reliqua , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden den
elffden februari 1700 sesen veertig des
toierconde bij ons geteekent
Andries Kusters
Arnoldus van Bussel
Jan van Eijck
Fr.v. Boome
president scheepe loco secretario
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In den naam des Heeren Aamen
Compareerde voor ons Jan vanden
Eijnde , en Andries vanden Eijnde , scheepenen
in Lierop , mitsgaaders Jan van Eijk
onse meede scheepen , vermits d 'absentie
vanden secretaris ten deese locosecretaris
geasumeert , Johanis vanden Boome
en Aalegonde Clijng, egte luijden woonende tot Nuenen op den Berig ons
scheepenen wel bekent , beijde gesondt naar den lighaame gaande en
staande haar memori , en
verstandt , wel magtig en gebruijkende
soo het ons oopentlijk scheen ende
bleek , de welke overdeijnkende vande
seekerheijt des doets , end onseekerheijt
van den teijt en uuere van dien verklaarden te hebben beraamt deese
henne testamente laatsten ende
uijttersten wille , alvoorens rekoomandeere zij testatueren haare
ziellen inde beremhertigheijdt van
Godt almagtig , en haare doode lighame
aan de aerde met een eerelijke begraffenisse ,
E(e)n voorts koomende daar meede tot
de dispositie van haare teijdelijke goederen , verklaaren zij testatueren
de langst leevende van heun , te stellen
en te noemineeren tot zijn , off haar
eenig , en uuniverseel erffgenaam , en
over sulkx heer en de meesterse in alle
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de goederen en effecten , soo gereede , erffhaaffelijke , als erffelijke , geen uijtgesondert
om bijden langst leevende van hun testatueren in vollen en vreijen eijgendoom
te werden beseeten , de selve te konnen
en moogen verkoopen veralioneeren
verhipotieeren bij testament off andere
uijtterste wille te disponeeren en
fideicomiteren soo als zijnen off
??
haaren goeden raadt gedraagen sal
en zij testatueren beijde in leeve zijnde souwde konnen en vermoogen te doen
behauwdens aan haare testatueren dogter een somme van hondert en vijfftig gulde
voor en in plaatse van der selver legetime portie,
Allent geene voorsijde staat de testatueren duijdelijk voorgeleese zijnde
verklaarden te weesen haaren uijttersten will , en begeerten ,
uijtdrukkelijk willende en begeerende
dat het selve alsoo sal werde agtervoligt , en volkoomen , eeffeckt
sorteeren , 't zij als testament , codicille
off donatie , soo als het selve best
sal konnen en moogen bestaan , niet
teegenstaande daar inne eenige
solemniteijten mogten weesen geommitteert , die zij testatueren hauwden voor in deese geinsereert , Aldus
gedaan en gepasseert binne Lierop
op heeden den twalffden februari 1700
sesenveertig ten overstaan en presen-
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tie vande heeren Jan vanden Eijnde
Andries vanden Eijnde , en Jan van
Eijk scheepenen in Lierop voorsijde
Jan vanden Boomen
Alegonde Kleijng
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
??
Jan van Eijck schepe
loco secretaris
Dat voor ons koome , ende
gekompareert zijn Henderiena vanden Boogaart , ende Henderik Doers , des eerste comperante teegenwoordige man inwoonders
tot Deurne , de eerste comperante is geweest de egte huijsvrouwe van Jan van
Gog , in zijn leeve gewoont hebbende alhier tot Lierop alwelke voorsijde comperanten bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
aff te gaan ende te wijken het togtregt
van alle soodaanige erffgoederen ende van alle
erffhaaffelijke goederen als
de eerste comparante in het leeve
van haaren overleeden man zaliger Jan
van Gog , saamen hebben verkreegen
en in allen eijgendom hebben beseeten
niets uijtgeschijden offte gereserveert
en dat aan ende ten behoeve
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van Lambert van Gog , inwoonder alhier
geweesene broeder vanden voorsijde Jan van
Gog , alwelke voorsijde erffgoederen waarvan
het voorsijde togtregt alhier werdt affgegaan , gestaan ende geleegen zijn alhier
tot Lierop , ter plaatsen genaamt aan
het Agterbroek , bestaaande in vijff
agte parte , in een woonhuijs , stal en
schuer aan malkanderen gebout,
Item alnog vijff agte parte in alle
het ackerlandt , hoeij en weij landt , groot
cierca int geheel tweeendertig loopense
ende dat los ende vrij uijtgenoome
's landts ende dorps lasten , ende alnog
daar uijt te blijve vergelden vijff agte
parte in een capietaalll van driehondertenveertig gulde in eene meerder capitaal
off in eerder obliegaatie van vierhondert
gulde aan derffgenaamen van peeter vande Geeveel tot Eijndove , geloovende zij comperante voorsijde , dit affgaan , van
togt regt , altijt te sullen houden
en doen houden , voor goet vast steedig ende
van waarden , onder verbandt vande comperanten , persoonen ende goederen hebbende
ende verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden binne Lierop den tweeentwintigsten april 1700 sesenveertig des toierconde bij ons geteekent,
Jan van Eijck
Dit + merik stelt Henderina
Jan van Breeij
vanden Boogaart
Fr.v.Boomepresident Dit + merik stelt Hendrik Doers
scheepe loco secretario
Verklaarde alle beijde niet
anders te konne schrijve
testes voor alle beijde geteekende
W.Bokhorst
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij , Jan
vanden Eijnde , en Andries vanden Eijnde
scheepenen in Lierop quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , doen conde certifieceerende bij ende mits deesen en sulkx
ten versoeken van Mari Linders van
Breij , de welke aan ons heeft te kenne
gegeeve dat zij requirante is getraut
met Francis van Brussel , en haar metter woon heeft begeeven en needergeset tot Helmont , dat zij requirante
is een ingeboorene deeses dorps voorsijde ,
Wijders beloove wij , dat ingevalle de
voorsijde requirante tot aermoede quaam
te vervallen soodaanig dat zij requierante
onse aerme kasse noodig hadde de
selve beneffens onse andere ingeboorene
aerme te sullen onderhauwden en den
Aermen van Helmont voorsijde off andere
plaatsen , daar zij requierante haar metterwoon ter needer sauwde koome te
setten daar van te sullen ontlasten ,
daar onder verbindende het inkoomen
en de goederen van onsen Aermen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende
ende hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatitie van
Francis vanden Boome president scheepe
loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop den sestienden maij
1700 sesenveertig des toierconde bij ons
geteekent,
Jan van Eijck Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretario
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Wij offiecier en scheepenen des dorps
van Lierop geleegen in de quartieren
van Peelandt Meijerije van 's Bosch onder de savierieniteijt van de Hoog Moogende heeren Staaten Generaal der Vereenigde
Neederlanden doen conde ende certieffieceerende
bij deesen voor de op regte waarheijt
dat Jan Warsenborig is een ingeseeten
en inwoonder alhier , die zig is erneerende met koopmanschap en te dieriegeeren
soo onder het gebiet van deesen staat , als
in andere heere landen , waarom wij bij
deesen zijn versoekende , alle prinsen
vorsten , generaals , oversten , gauverneurs ,
commandants , en alle verdere mielietere,
offieciers en derselve onderhoorige
ruijters , en soldaaten , mitsgaaders alle
politque offiecieren magiestraaten
en verders , alle en een iegelijk die deese
onse letteren van sertiefiecatie , zal werden vertoont , dat sij den voornoemden
Jan Warsenborig als een ingeseeten van
onse voorsijde dorpe gelieven te houden
en te erkennen den selve vreij en onverhindert te laaten passeren , en repasseeren te voet te paart , te scheep , off
waage karre , chaise off andere voitueren
sonder hem te doen off te laaten geschiede eenige hindernisse , off belet maar
ter contrarie , alle moogelijke hulp , en
beijstant , het welk wij in alle voorvallende occasien dan baarlijk sullen
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erkennen , gelijk wij ook niet en sullen
naarlaaten , allen en een iegelijk in zijn
goet regt naar alle aquiteijt en billikheijt , voor te staan en te helpen
des toierconde hebben wij deesen ten
prothocolle onderteekent en het dubbelt deeses door onsen geswooren president
scheepe loco secretaris , doen depecheren
en teekenen , Actum Lierop den tweeen twintigsten maij 1700 sesenveertig
Jan van Eijck schepe
loco offecier
Jan van Breeij
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Fr.v Boome
president scheepe loco
secretaris
Dat voor ons koome ende gekompareert is Wilhelmus Aeriaan
Bax inwoonder tot Hees ,
quartier van Peelandt Meijerij van
's Bosch den welke nomine offitie versogt zijnde , om te getuijgen ende verklaaren bij ende mits deese voorde opregte en waragtige waarheijt dat
hij comperant voorsijde op verleede
vreijdag 'snaarmiddags ontrent ten
vijff uure present is geweest , aan
ende bijde huijsinge van Joost van
Lieshout woonende alhier tot Lierop
inde Winkelstraat , en dat ten selve
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teijde heefft gesien dat het kint van
Joost van Lieshout inden put verdronke
waas , en seleffs aan heb gevat
doen het uijt den put wierde gehalt
sonder de minste off meeste quetsinge
daar aan gesien te hebben , maar
verseekert te zijn dat het selve
kint inden voorsijde put verdronken
te zijn geweest en sal sulkx ten
allen teijde sulkx noodig zijnde met solemneelen
eede bekragtigen des noodig zijnde , en
heb tot een teeken der waarheijt
deese eijgenhandig onderteekent ,
Aldus gedaan ende gepasseert op
heede binne Lierop den agtienden
junij 1700 sesenveertig destoierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Wilhelmus Aeriaan Bax verklaarde niet anders te
konne schrijve testes
Fr.v.Boome
Andries vanden Eijnden
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretario
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Wij Francis vanden Boome president
Jan vanden Eijnde en Andries vanden
Eijnde scheepenen des dorps van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van
's Bosch verklaarde te committeeren
en te authoriseeren bij deesen Jan
van Eijk onsen meede scheepen alhier omme zig op den agtienden
julij eerst koomende 1700 sesen veertig te vervoegen en te laaten
vinden tot Helmondt op den stadthuijse aldaar bij de vergaaderinge
des voorsijde quarties , omme aldaar
meede te resolveeren en te teekenen de pointen en resolutie
waar over het voorsijde quartier is
beschreeven geloovende allent
geene door onsen voorsijde gekommitteerde daar inne gedaan en
verrigt zal worden te sullen
houden en doen houden voor goet
vast steedig ende van waarden , onder verbandt als naar regten hier
toe staande in kennisse der waarhijt hebben wij deese ten prothocolle eijgen handig onderteekent
ende door de subsignatueren van
Francis vanden Boome scheepe
loco secretario doen bekragtigen op heeden binne Lierop
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den agtienden julij 1700 sesenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
Jan vande Eijnden , en Andries vanden
Eijnde scheepenen des dorps van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van 's Bosch
verklaarde te commiteeren en te authorieseeren bij ende mits deesen Francis
vanden Boome onsen president scheepen
alhier omme zig op den drieentwintigsten augustij 1700 sesenveertig te vervoege en te laate vinden tot 'sBosch
bij de verpagtinge der gemeene 's landts
middelen deeses quartiers van Peelandt
voorsijde die als dan zal worden gedaan
door haar Edele Moogende heeren Raaden
van Staaten der Vereenigde Neederlande
Wijders den selven authorieseerende hem
als pagter vande voorsijde 's landts middelen
van het voorsijde corpus ingaande met
priemo december 1746 inde verpagtcedulle
te stelle en te teijkenen
als meede ons ondergeschrevene in de selve
pagtcedulle als borgen te nommieneeren
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en te laaten aanteijkenen alles in
conformietijt en naarkoominge van haar
edele Moogende Resolutie in dato den tweede
november 1700 vierendartig beloovende allent
geene voorsijde voor goet ende van waarden
sullen houden onder verbandt als
naar regten hier toe staande in
kennisse der waarheijt hebben wij deese tenprothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatuere
van Jan van Eijk scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden
binne Lierop den agtienden augustij
1700 sesenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Andries vanden Eijnden
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Dat voor ons koome ende gekompareert zijn Willem Pauwels , ende
Willem Willemse Lambers , inwoonders tot Soomeren , de welke bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
met maalkanderen aangegaan te hebben
deese naarvolgende contrakte , naamentlijk
dat hij eersten comperant Willem
Pauwels , bekent ende verklaart , aan
hem tweeden comperant ,
Willem Willemse Lambers
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in vollen eijgendom over te geeven
man ende meester te maaken
van alle zijnne effecten soo gereede haaffelijke , en
erffhaaffelijke goederen , geen ter werelt uijtgescheijden offte gereserveert , waar van
hij eersten comperant eenige meesterschap van heefft ,
Waaren teegen hij tweeden comperant Willem Willems
Lambers bekent ende verklaart , gelijk hij doet
bij deesen dat hij hem eersten comperant Willem Pauwels , zijn leeve lang
geduerende sal onderhauwden in kost,
en drank , ligginge , wassinge, en reijninge
als meede hem te onderhauwden in linne
en wolle kleederen , soo als hem naar
zijnen staat en condietie toekompt en
behoort , te weesen , en naar zijn doedt
eerelijk ter aerde te bestellen , naar
zijnen staat en condietie
Geloovende hij eersten en tweeden comperant op 't verbant van ieder haare
persoonen ende alle hunne goederen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende
den eersten comperant het overgeeven
soo als voorsijde staat , en den tweeden
comperant het onderhauwden en ter
aarde te bestellen soo als voorsijde
staat , te sullen doen hauwden en
naarkoomen onder verbant als
voor , Aldus gedaan ende gepasseert ter
secretarije van Lierop , op heeden den dartienden october 1700 sesenveertig des toierconde bij
ons geteekent ,
Dit + Merik stelt Willem Pauwels
Jan van Eijck schepe verklaarde niet te konne schrijve
Jan vandenEijnden testes Fr.v.Boome
schepe
Dit + merik stelt Willem Willems
Lambers verklaarde niet anders
te konne schrijve testes Fr.v.Boome
Fr.v.Boome president schepe
loco secretaris

29 120 v
Op huijden den 30 november 1746 soo
sijn door den Stadthouder Gualtheri aangestelt tot schepenen van Lierop
Peter Verberne in plaats van Dries van
den Eijnde Dirk Waarsenberg in plaats
van Hendrik Waarsenbergs, Peter
Hermans in plaats van Peter Vlemix , die daar op den behoorlijken eed aan handen van gemelte stathouder hebben gepresteert
en afgelegt op den formuliere in de poletique reformatie
geinsereert naar dat haar het
selve formulier dinstinctelijk
is voorgelesen ten overstaan
van ons ondergeschrevene schepenen
Dierk Warenborig
Peter Verberne
Peter Hermans
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris

29 120 r
Scheijdinge ende deijllinge
tusschen de kinderen ende
erffgenaamen van Andries vanden
Eijnde , ende Jenneke van
Eijk zijnne geweesene wettige huijsvrouwe in hun
leeve gewoont hebbende
alhier tot Lierop,
Compareerden voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Willem Willems van
Breij als man ende momboier van Annamari vanden Eijnde , Eeliesabeth , Jenneken
en Peeternela vanden Eijnde , meerderjaarige jonge dogters , geassisteert met
Lambertus vanden Eijnde , en Jan Vlemikx , haare twee oome , haar ten deese
geassimeerde momboiers , alwelke voorsijde
comperanten ieder in hun voorsijde
qualiteijt bekenden ende verklaarden
gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , met maalkanderen
aangegaan te hebben deese naarvolgende
minnelijke schifftinge scheijdinge ende
deijllinge van alle de erffgoederen van
hunne voorsijde auders stervende hun
naargelaaten geleegen alhier tot Lierop
voorsijde soo ende gelijk de selve goederen
aande voorsijde erffgenaamen ten deel gevallen zijn
bestaande in het naarvolgende ,
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten looten
ten deel gevallen aan Willem Willems van Breij
in zijn voorsijde qualiteijt ende meede aan
Eelisabeth vanden Eijnde , geassisteert als
voor het huijs hoff en aangelaag gestaan
ende geleegen inde Winkelstraat groet cierca
drie en een halff loopense aan erve deen
zijde Goort Jooste van Lieshout dander
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zijde de weeduwe Antoni van Bussel
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt
den Nonnenkamp groet cierca twee loopense
en drie copsaat , aan erve deen zijde Antoni
vanden Boome , dander zijde derffgenaamen Jan
Willems Verhees ,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt Den-Pas-vande-Keijser groet cierca
twee en een halff loopense aan erve deen
zijde Antoni vanden Boome , dander zijde
Andries Custers ,
Item alnog een stuk groese en landt genaamt de Hueff groet cierca twee en
een halff loopense aan erve deen zijde
derffgenaamen Peeter Verdonschot , dander zijde
Jan Peeters vanden Eijnde ,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt Rutmansacker groet cierca
twee loopense aan erve deen zijde Jan
Jooste van Breij , dander zijde Antoni
vanden Boome ,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Langen Acker groet cierca
twee en een halff loopense aan erve deen
zijde Goort Hermans , dander zijde Andris
Custers,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Voorsten Pascker groet
cierca een loopense aan erve deen
zijde Lambertus vanden Eijnde
dander zijde Andries Custers ,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt
den Acker van Frans Gijsbers groet cierca
vijff copsaat aan erve deen zijde de
weeduwe Frans Muelenhoff dander
zijde Andries Custers
Item alnog en stuk ackerlandt genaamt
den Streepacker groet cierca een
loopense aan erve deen zijde de weeduwe
Frans Muelenhoff dander zijde Jan
Hendrikx Verhees cum suo,
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Item alnog een stuk ackerlandt genaamt het Heijtvelt groet cierca een
loopense aan erve deen zijde derffgenaamen Jan
Willems Verhees dander zijde de weeduwe
Antoni van Bussel
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt het Hoeff Ackerken groet cierca
drie copsaat , aan erve beijde zijde
derffgenaamen Jan Willems Verhees ,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Acker-Jan -Verhees dander
zijde de verkrijgers in een van deese
perseelle,
Item alnog een stuk soo groes als landt
genaamt het Heijtvelt groet cierca vijff
loopense aan erve deen zijde de weeduwe
Antoni van Bussel , dander zijde Jan
en Peeter van Eijk
Item alnog een stuk groese
genaamt het Eeuwselken groet cierca
vier en een halff loopense aan erve
deen zijde Antoni vanden Boome , dander
zijde Jan Jansen van Eijk,
Item alnog een stuk groes genaamt de
Hoog Zill groet cierca twee en een halff
loopense aan erve deen zijde Antoni vanden
Boome cum suo .
Item alnog een stuk groese off hoeijvelts
genaamt den Beemt over de Vluet
groet cierca vijff loopense aan erve deen
zijde derffgenaamen Jan Willems Verhees dander
zijde Goort van Lieshout
Item alnog een stuk groese genaamt
den Boix Beemt groet cierca vier en
een halff loopense aan erve deen zijde Lambertus vanden Eijnde , dander zijde de weeduwe
Goort van Eijk cum suo ,
Item alnog een stuk hoeijvelts ge-
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naamt den Werdt groet cierca
een en een halff loopense aan erve
deen zijde . . . . .
Item alnog een stuk groese genaamt
den Dries-bij-Bart -Verhees groet
cierca een loopense aan erve deen
zijde Antoni vanden Boome ,
dander zijde . . . . .
Item alnog een erff rent van hondert gulde capitaalll staande tot laste
van derffgenaamen Peeter Verdonschot,
Item alnog tweehondert en vijfftig gulde capitaalll van het tweede loth te treke dat ten deel gevallen is
aan Jenneke en Peeternella vanden
Eijnde , alle jaare bijde gelooverse
te moogen affloschen off wel ses
eerstkoomende jaaren te mooge
laate staan mits betaallende
alle jaare voor intrest teegens drie gulde van't
ieder hondert
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten ende
jaarelijkx aanden Aermen alhier
eene gulde en vijfftien stuijvers,
2 LOTH
Ende is alsoo met den tweeden loote
ten deel gevalle aan Jenneke en Peeternella vanden Eijnde geassisteert
als voor , het woonhuijs stal en
schuer aan malkanderen geleegen schaaps
koeij en halff bakhuijs en bakoven
met Lambertus vanden Eijnde te gebruijken hoff en aangelag soo groes
als landt , Alles gestan ende geleege
alhier ter plaatsen genaamt aan't
(tekst kantlijn) *Op heeden den sesentwintigsten december
1754 heeft Dirk Verhees als voogt over de minderjaarige
kinderen van Jenneke vanden Eijnde aan d'ondergetekende
schepenen vertoont en gebleeken het gros van de nevenstaande
deijlinge waar op buijten geschreeve stont dat Elisabet vanden
Eijnde en Willems Willems van Breij van het neevestaande
capitaal van tweehondert vijftig gulden sijn voldaan en betaalt
en was door haer ondertekent waar omme deesedeese alhier

werd gehouden voor gecasseert,
Peter Verberne ,
Cornelis Doers, mij present . . . . . . . . . .secretaris
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aan het Eijntje , groet cierca vier
en een halff loopense aan erve deen
zijde Lambertus vanden Eijnde dander
zijde Joost Peeters Verberne cum suo
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt de Logt groet cierca een
loopense aan erve deen zijde Willem
Franse vanden Eijnde dander zijde
de weeduwe Frans Muelenhoff ,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt het Heijtvelt groet
cierca drie loopense aan erve deen
zijde Lambertus vanden Eijnde dander
zijde Jan Siemons
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt het Kleijn Heijtvelt groet
cierca een loopense aan erve deen zijde
Peeter Verberne dander zijde
derffgenaamen Peeter Verdonschot,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt de Voorsten Witten
Berik groet cierca seeve en een
halff loopense aan erve deen zijde
Lambertus vanden Eijnde dander
zijde . . . . . . . . .
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Agtersten Witten
Berik groet cierca twee loopense
aan erve deen zijde Lambertus vanden
Eijnde dander zijde . . . . . . .
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt het Kemken groet drie
copsaat aan erve deen zijde Lambertus vanden Eijnde dander
zijde Jan Pauwels Sanders cum suis
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Item alnog en stuk groese
genaamt het Eeuwselken groet
cierca twee loopense aan erve deen
zijde Lambertus vanden Eijnde dander
zijde de weeduwe Hendrik Vlemikx
Item alnog een stuk groese genaamt den Voorsten Dries groet
cierca een loopense aan erve deen
zijde Lambertus vanden Eijnde dander
zijde Antoni Verhees ,
Item alnog een stuk groes genaamt den Dries Op den Witten
Berik groet cierca een loopense
aan erve deen zijde weeduwe Frans
Muelenhoff dander zijde. . . . . .
Item alnog een stuk groese
genaamt het Koppen Eeuwsel
groet cierca drie loopense aan
erve deen zijde Lambertus vanden
Eijnde dander zijde . . . . . . .
Item alnog een stuk groese
genaamt het Agterste Eeuwsel
groet cierca vier loopense aan
erve beijde de zijde Lambertus vanden
Eijnde
Item alnog een stuk groese genaamt Box Beemt groet cierca
drie loopense aan erve deen zijde
Lambertus vanden Eijnde dander
zijde. . . . . . . .
Item alnog een stuk groese genaamt den Beemt in Vaareschut
groet cierca drie copsaat aan
erve deen zijde Nieclaas van Bussel , dander zijde. . . . . .
Item alnog een stuk groese genaamt Leijs Bekx Beemt groet
cierca vier en een halff loopense
aan erve deen zijde Francis Buckkums cum suo,
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Item alnog een stuk hoeijvelts
genaamt de Werdt groet cierca
drie copsaat aan erve deen zijde
de dobbel heg dander zijde Goort
Hermans ,
Item alnog het gebruijk op
het Broek van Mierlo soo als
deese aangedeelde goederen van auts
hebbe gehat
Ende dat alles los ende vreij uijt
genoome 's landts en doerps lasten
Ende alnog daar uijt te blijve
vergelden jaarelijkx aan het
geestelijk comptoier van Peelandt
jaarelijkx twee gulden en tien
stuijvers in een meerder rente
van vijff gulde jaarelijkx
met Lambertus vanden Eijnde
Item alnog twee hondert
en vijfftig gulde aan Willem
van Breij en Eelisabeth vanden
Eijnde condividenten van het eerste
loth , alle jaare te moogen
afflosschen off ses eerstkoomende
jaaren te mooge laate staan
mits betaallende alle jaaren
voor intrest teegens drie gulde
van ider hondert
Ende is bijde condividenten gekondietioneert en ondersprooken dat
een ieder van hun de grondt en gewin chijnsen die met regt sulle
worde bevonden uijt de gedeelde
goederen te gaan sal moete blijve
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vergelden en ten hunne laste
moete winne , en sullen de condieviedenten gehauwde weesen om haare
aangegroote renten , pagten , en cheijnsen soodaanig op haaren tijt te betaalle
dat deen door des anders quaade betaalinge geen schaade en koome
te leijden off sal sulke schaade koome
en blijve tot laste vanden gebreekigen betaalder , ende datter naarmaals worde bevonde datter opde
gedeelde goederen meer renten pagten off cheijnsen op
quaame meer dan is begroot sullen
de condividenten maalkand(er)en moeten
helpen draagen ende goet doen geloovende zij condividenten ieder in hun voorsijde
qualiteijt deese haare deelinge altijt te sullen hauwden
en doen hauwden voor goet vast
stedig ende van warden tot naarkoominge van allent geene voorsijde
staat verbinden zij kondiviedenten
haare persoonen ende goederen hebbende ende verkrijgende ende daaren
boove renuntieerende deen tot behoeff des anders aangedeelde portie
ende verklaarde de voorsijde condiviedenten dat de gedeelde goederen geen
leen goederen en zijn , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop den tweeentwintigsten december 1700 sesenveertig des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Willem Willems van Breij
Dit + merik stelt Elisabeth
vanden Eijnde
Dit + merik stelt Jenneke
vanden Eijnde
Dit + merik stelt Peeternel
vanden Eijnde verklaar(den alle vier niet te konne schrijve)
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testes voor alle vier de geteekende
Lambertus vanden Eijnden
Jan Vlemmex
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretario
(doorgestreepte tekst : Staat van inventaris vande
erfmuebellen naargelaaten bij Margriet Hendrik
Pauwels getraut geweest zijnde met Hendrik Janse
Vlemikx en door den selven aan ons ondergeschrevene
scheepenen opgegeeve en overgebragt bestaande in het naarvolgende
Item en eerstelijk en veeren bed met eene hoofft puwe)
tekst kantlijn : *memori staat te weeten dat deesen
staat van inventaris niet en is gepasseert maar voligt
onder inde plaats van inventaaris het naarvolgende
contraakt ,
Compareerde voor scheepenen deeses doerps en dingbanke van Lierop
deese onderteekent, Hendrik Jansen Vlemijkx weeduwenaar wijlle Margrieta Hendrikx vanden Huevel , inwoonder alhier
als vaderlijke vooigt over zijn eenig
minderjarig kint Johanis in egt verwekt bij zijnne voornoemde niuw
overleedene huijsvrouwe , en toekoomende bruijdegom , ende Peeternela Hendrik Welten meerder jaarige jonge
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dogter woonende onder de jueresdictie
der heerelijkheijt Vlierden geassisteert met
Jan van Eijk scheepe haaren ten deesen geassumeerden momboier en toekoomende buijtter eenre , ende Hendrik Pauwels vanden
Huevell , ende Maria Jansen Boeren egtelieden meede woonende alhier groetvader
en groetmoeder respective van voornoemde minder jaarig kint van zijn
moeders zijde , ter andere zijde , de
welke verklaarden te saamen metten anderen met approbatie vande
weth alhier , de welke is deese , te hebben gemaakt ende geslooten soo als doen
bij deesen dit naarbeschreeve contrakt
accordt en verdrag , en sulkx tot
bewijs van kints goederen in plaatse
van staat van inventaaris, sulkx in
voegen ende maniere naarvolgende , Eerstelijk soo verklaaren de tweede comperanten vermits er egeene vaste erffelijke
goederen en zijn , aande eerste comperanten in vollen eijgendom over
te geeven alle en een iegelijk huijsraadt ende erffmuebellen , mits gaaders
kleederen en al wat tot den leijve
van voornoemde Margrieta Hendrikx
vanden Huevelll hefft toebehoort , waar
ende alomme gestaan geleegen ende
bevonden sullen werden eegeen gereserveert , soo ende gelijk bij affsterven
vande selve Margrieta Hendrikx vanden
huevell zijn ontruijmt en naargelaate
voor allent welke soo verklaaren
en belooven de voorsijde eerste comperanten ider in solidum en als schul
dienaar prinsiepaalll onder renuntiatie
(tekst kantlijn )*Compareerde voor schepenen ondergenoemt
Johannes Hendrik Vlemminx inwoonder alhier sijnder meerder
jarig den welke verklaart ingevolge het nevenstaand accoort
ontfange te hebben de somme van vijffensestig gulden en dat ter
voldoeninge en onder dien mitse en conditien in het nevenstaande
accoort gemelt Actum Lierop den negen en twintigste april 1700
agtensestig ten overstaan Jan Cornelis Doers en Jan Kerkhoff
schepenen . Dit is het + hantmerk van Johannes Hendrik Vlemminx

niet konnende schrijve , Cornelis Doers , Jan Kerckhof
Mij present
(ondertekening weggevallen )
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der benefitien ordinis divisionis
et exeusionis hauwdende haar vanden
eeffeckten van dien teenemaal onderrigt te zijn , het voornoemde on
mundig kint te sullen onderhauwden
ende aalimenteeren , in cost en drank
siek en gesont , in linne en wollen
kleeren naar hunnen staat en vermogen , en het selve onmundig kint
tot eene geapporbeerden staat gekoome zijnde ter gedagtenisse van
des seleffs moeder zaliger uijt te
keeren aan het selve eene somme
van vijffen sestig gulden eens in contant gelt , dog ingeval het selve kint
sonder wettige desendenten quaame
te overleijden , soo sulle de eerste
comperanten maar gehauwden en
verbonden zijn , de geregte helffte
ter somme van tweeendartig gulden
en tien stuijvers uijt te keeren aan
de naaste vrinden van dat kindt voor zijn ne mondige jaaren en sonder tot eene
geapprobeerde staat gekoomen te zijn
quaame afflijvig te werden soo sullen
de eerste comperanten
naar des seleffs overleijden gehauwden
zijn in contante peningen uijt te
keerden voorsijde helfft ter somme van
twee -en-dartig gulde en tien stuijvers
aande naaste vriende als dan in leeve
zijnde van dat overleede kindt , sonder meer
allent welke de voornoemde comperanten
zijden ende verklaarden te weesen hunne
minnelijk accorde diende voor staat
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en inventaris , geloovende het
selve te sullen hauwden en doen hauwden voor goet vast steedig ende van
waarden , ende daar niet teegen te
sullen doen offte laaten geschieden in
regten off daar buijten alles onder
verbant van hunne respective persoonen ende goederen present ende
toekoomende , Aldus gedaan ende
gepasseert ter secretareije van
Lierop ten overstaan en approbatie van Jan van Eijk , Jan vanden
Eijnde , Peeter Hermans , Dierk Waarsenborig , en Peeter Verberne scheepenen , Actum Lierop den dartigsten
januariij 1700 seevenenveertig des
toierconde bij ons geteekent
*Dit +merik stelt
Hendrik Vlemmikx
Hendrik Pauwels vanden
Dit + merik stelt PeeHuevell verklaarde niet
ternela Hendrikx Welten
anders te konne schrijverklaarde niet anders
ve testes Fr.v.Boome
te konne schrijve testes
Dit +merik stelt Mari
Jan van Eijck schepe*
Jansen Boieren verklaarde niet anders
Jan vanden Eijnden scheepe
te konne schrijve
Peer Hermans schepe
testes Fr.v.Boome
Dierk Warenborig schepe
Peter Verberne schepe
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
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Wij offecier en schepenen des dorps van
Lierop geleegen in de quartiere van Peelandt
Meijerije van 's Bosch onder de saviereniteijt
vande Hoog Moogende Heeren Staaten Generaal
der Vereenigde Nederlanden doen conde ende
certificeeren bij deesen voor de opreghte waerheijt
dat Jan Janse van Eijck is een ingeseetenen inwoonder alhier die sigh is erneerende met koopmanschappen te dirigeeren
soo onder het gebiet van deesen staat als
in andere Heere landen waarom wij bij
deesen zijn versoekende alle princen vorsten
generaals oversten gouverneurs commandanten en alle verdere militairen officiers
en der selver onderhoorige ruijters en soldaaten
mitsgaders alle politique officieren magistraten en verders alle en een iegelijk die
dese onse letteren van certificatie sal werden
vertoont dat sij den voornoemden Jan Janse
van Eijck als een ingeseeten van onsen
voorsijden dorpe gelieven te houden ende te erkennen den selven vrij en onverhindert te
laten passeeren en repasseeren te voet ende
te peert te scheep of waage karren chaise
ofte andere voituren sonder hem te doen
ofte laten geschieden eenige hindernisse ofte
beleth maar ter contrarie alle mogelijcke
hulp en bijstant het welcke wij in alle
voorvallende occasien danckbarlijck sullen
erkennen gelijck wij oock niet en sullen
naaerlaaten allen ende een iegelijck in zijn
goet reght naar alle aquiteijt en billikheijt voor te staen en te helpen , des toirconde hebben wij desen ten prothocolle
onderteekent en het dubbelt dese door
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onsen geswooren president scheepen loco
secretaris doen depecheeren en teekenen
Actum Lierop den sestienden maij 1700
seven en veertigh
Jan van Eijck schep
loco offecier
Jan vanden Eijnden
schepe
Peter Verberne schepe
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
Dierk Warsenborig en Peeter Hermans , scheepenen in Lierop quartier van Peelandt Meijerije van 's
Bosch , doen conde certificeerende
bij ende mits deesen , en sulkx ten
versoeken van Jan Jooste van Moorsel , den welken aan ons heefft te
kennen gegeeven dat hij requierant is getraut met Swantje
Baarrins en hem metter woon
heefft begeeven en needergeset in de stadt Harlem
dat hij requierant is eenen ingeborne deese dorps voorsijde , Wijders beloove wij dat ingevalle den voorsijden
requierant tot aermoede quaam te
vervallen soodaanig dat requierant
onse aerme kasse noodig hadde den
selven beneffens onse andere ingeborne aerme te sullen onderhauwden
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ende aemen der stadt Herlem
voorsijde off wel andere plaatsen daar hij
requierant hem metter woon ter
needer souwde koomen te setten daar
van te sullen ontlasten , daar onder
verbindende het inkoomen ende
goederen van onsen aermen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende ende hebben wij scheepenen voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig ondertekent ende door de
subsignatitie van Francis vanden
Boome president scheepe loco secretaris
doen bekragtigen op heeden binne
Lierop den tienden junij 1700 seeven en veertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Dierk Warenbuergh
Peter Hermans
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
Compareerde voor ons ondergeschrevene schepenen
in Lierop Marte van Brussel en Jan Jooste
van Dijck inwoonders alhier de welcke naar
gedaane citatie door den gelasten des heer
officiers den behoorelijcken eedt aan den
gelaste vanden Heeren officier hebben afgeleght als momboirs over de twee onmundige kinderen van
Joost van Dijck verweckt bij Anna Janse Janse
Biemans met name Willem en Margriet Jooste
van Dijck , onder gelofte vande goederen vande
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voorsijde onmundige kinderen ten meeste
voordeele en tot nutte vande voorsijde
onmundige kinderen te sullen administreeren en gaade slaan en verderder te
doen en te handelen gelijk als eerlijcke
voogden en momboirs schuldigh en
verplight zijn te doen en sulx niet te
haat ofte neijt ofte om wat saacken
het oock soude mogen weesen en van
haren ontfangh en uijtgaaff te
doen behoorelijcken reekening bewijs ende
reliqua , Aldus gedaan ende gepasseert
op heden den dartienden junij
1700 seeven en veertig des toierconde bij ons geteekent
Marten van Brussel
Jan van Dijck
Jan van Eijck schepe
loco offecier
Jan van Breeij scheepe
Peter Verberne scheepe
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
Wij Jan vanden Eijnde , Peeter Hermans , Jan van Breij , Dierk Warsenboreg Peter Verberne , en Jan van Eijk
scheepenen des dorps van Lierop quartier van Peelandt , Meijerije van
's Bos verklaarde te commiteeren
en te authoriseeren bij deesen ,

29 128 r

Francis vanden Boome onsen presiedent scheepen alhier omme zig
op den tienden juliij eerstkoomende 1700 seevenenveertig te vervoegen
en te laate vinden tot Helmont
op den stadthuijsen aldaar bijde
vergaaderinge des voorsijde quartiers omme aldaar meede te
resolveeren en te teekenen de pointen en resolutien waar over
het voorsijde quartier is beschreeve
geloovende allent geene door
onsen voorsijde gekommiteerden
daar inne gedaan en verrigt
sal woorden te sullen hauwden
en doen hauwden , voor goet vast
steedig ende van warden onder
vebant als naar regten daar
toe staande in kennisse der
waarheijt hebben wij deesen ten
prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatuere
van Jan van Eijk scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden den agten julij 1700 seeven en
veertig des toierconde bij ons
geteekent
Fr.v.Boome
Jan vanden Eijnden schepen
Peter Hermans schepen
Jan van Breeij schepen
Dierk Warenborig schepen
Peter Verberne schepen
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
Dierk Warsenborig , en Peeter
Hermans scheepenen in Lierop quartier van Peelandt , Meijerij van 's
Bosch , doen conde certficeerende
bij ende mits deesen en sulkx
ten versoeke van Anna Jansen
vande Voorst , de welke aan ons
heefft te kenne gegeeven dat zij
requierante is getraut met Linardus
Koikx , en haar metter woon heefft
begeeven en needergeset inde stadt
Eijndooven , dat zij requierante
is eene ingeboorne deeses doerps
voorsijde , Wijders beloove wij , dat ingevalle de voorsijde requierante tot aermoede mogte koome te vervalle soodaanig dat zij requierante onse aerme kasse noodig hadde , de selve
beneeffens onse andere ingeborne
aerme sulle onderhauwden , en
den aermen der stadt Eijndooven
voorsijde , off wel andere plaatsen daar zij
requierante haar metter woon ter
needer mogte koomen te setten , daar
van te sullen ontlaasten daar onder
verbindende het inkoomen ende
goederen van onsen aermen niuw hebbende ende naarmals verkrijgende
ende hebben wij scheepenen voornoemt
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deese ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent , ende door de subsignatietie van Francis vanden Boome
onsen peresiedent scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne
Lierop den vijfftienden juliij 1700 seeven
en veertig des toierconde bij ons
geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Dierk Warenborig
Peter Hermans
Fr.v.Boome
scheepe loco secretaris
Scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen en
deese sesmaal
erfgenamen van Joost Huijbers
uijtgemaakt
Verberne , en Elisabeth vanden
Boomen , zijne geweesene wettige
huijsvrouwe in hun leven gewoont hebbende alhier tot
Lierop ,
Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen
in Lierop , Jan Jooste Verberne , Huijbert Jooste
Verberne , Francis Jooste Verberne , inwoonderen
alhier , Peter Voermans als geweesenen
man ende momboir van Marie Jooste Verberne ,
inwoonder tot Asten , Cornelis vander Speecken
als man ende momboier van Catharina Jooste
Verberne , inwoonder tot Tongerlre , Mattijs
Jaagers als man ende momboir van Jennemarie Jooste Verberne , inwoonder alhier
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alle welke voorsijde comperanten , ieder in
henne voorsijde qualiteijt , bekenden ende verklaarden , gelijk sij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen , met malkanderen aangegaan te hebben deese minnelijcke
schiftinge , scheijdinge , ende deijlinge van
alle erfgoederen bij voorsijde henne
ouders stervende naergelaaten , en metter
doot ontruijmt geleegen alhier binnen
deesen dorpe van Lierop , als ook een perseel tot Someren
soo als de selve goederen aan de voorsijde
erfgenaamen bij trecken van blinde loote te
deele gevallen zijn , bestaende
in het naervolgende ,
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten loote te lote
en te dele gevallen aen Huijbert Jooste Verberne eerstelijck het groot woonhuijs stal
en schuer aen malkanderen gebouwt , met
het aangelagh soo groes als lant
groet circa vier loopense geleegen alhier tot Lierop
ter plaetse genaamt inde Straat , aen erve
deene seijde Antonij van Moorsel , dandere seijde
Jan Jooste Verberne condivident , in deese , met
meer andere , deen eijnde de Gemeen Straat,
dander eijde Heer vande Vorst , Item alnogh een stuk ackerlandt geleegen opde
Oeijenbraack groet circa twee loopense en aldaer aen erve de weeduwe Marten Kosters ende dat alles
los ende vrij uijtgenomen 's lants ende dorps
lasten gebuirlijcke regten en servituijten
mitsgaders jaerlijx daer uijt te blijve vergelden
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aen den rentmeester de Kempenaer ten behoeve vant
gemeene landt jaerlijx tien gulden twee stuijvers
aght peningen alnog ten comptoire voorsijde
drie stuijvers aght peningen in een meerdere rente
met de heer pastoor de misse tusschen
dit en het tweede loth saame te gebruijke
2 LOTH
Ende is metten tweede loote te deele gevallen
aen Jan Jooste Verberne , bestaende in het
smishuijske , stal en schop aaen malkanderen
gebouwt , met den hoft daer aen geleegen * groot
circa een half loopense , aen erve deene seijde
Antonij Dinx van Moorsel , cum suo , dander
seijde Huijbert Verberne mede condivident in
deese , deen eijnde den selve , dander eijnde de Gemeene
Straat , de missen tussen dit en d'eerste loth samen
te gebruijcken ,
Item alnog een beemtje geleegen in de Groen
Beemde groot circa vijf copsaat en aldaer aen
erve deene seijde Dirck van Moorsel dander seijde
Goort Hermans d'een den waaterloop de Vleut
dander eijnde Francis Verberne ,
Item alnogh den acker aent Heijeneijnt groot
circa anderhalf loopense aan erve deene seijde
en een eijnde Jan van Geldrop dandere seijde de weeduwe
Francis Vlemix dander eijnde den voorsijde condividenten
zijnde los ende vrij uijtgenomen als voor en nog
daer uijt te vergelden hondert gulde capitael
staende ten intrest tegens drie gulde vijftien stuijvers
jaerlijx aende schutterij van ons Lieve
Vrouw alhier tot Lierop ,
*met den boogaart en hegge in en rontom den auwden hoff
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3 LOTH
Ende is metten derde loote te deele gevallen
aan Francis Verberne het kleijn huijske bij de
hoftstadt met den hoff en dries daer aen geleegen
groot circa vijff copsaat , en aldaer aen
erve d'een seijde de Ren , dander seijde Cornelis
vander Speecke , condivident in deese d'een eijnde
de Gemeene Straat , dander eijnde den Renloop
voorsijde
Item alnog een stuck ackerlandt genaamt den
Acker aande Groen Beemden groot circa drie
en een halff loopense , en aldaer aen erve deen
seijde Peeter Gerit Coolen , dander seijde d'erfgenaamen Joost van Eijck ,
Item alnog een half houtvelt geleegen alhier
ter plaatse aende Varre Hoeve groot circa
int geheel twee loopense en aldaer aen erve
deene seijde Willem Terholl dander seijde de weduwe
Hendrik van Paasschen met den anderen condievident Peeter Voirmans te deijlen of samen
te gebruijcken
Ende dat los ende vrij als voor behoudelijx
uijt het tweede perceel den acker te blijven
vergelden jaerlijkx aght vat en drie kop
rogge aen den Heere Prince van Orangie
en Nassauw op het clooster ter Haage werdende nu betaalt met de helft,
4 LOTH
Ende is met den vierde loote te deele gevallen
aen Cornelis vander Speeken in voorsijde qualiteijt
den dries geleegen alhier bij de hofstadt groot circa
drie loopense en aldaer aen erve deene seijde de weduwe
Antonij van Bussel , dander seijde Francis Verberne mede
condivident,
Item alnogh een stucxken ackerlant geleegen
alhier ter plaetsen genaemt aande Korte Pooten
groot circa drie copsaat , en aldaer aan erve
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deene seijde Jan Wilbers Verberne , dander seijde
de weduwe Joost Warsenborg
Ende dat los ende vrij uijtgenomen als voor
5 LOTH
Ende is met den vijfden loote te deele gevallen
aan Peeter Voirmans in zijn voorsijde qualiteijt
een stuck ackerlandt gelegen alhier genaamt
den Renacker groot circa twee loopense drie
copsaat , en aldaer aen erve deene seijde de weduwe
Hendrik van Paasschen dandere seijde den Gemeenen
Vaerwegh ,
Item alnog eenen hooijbemt , geleegen onder
Someren genaamt het Vlerix Velt groot circa
anderhalf loopense en aldaer aan erve deene
seijde Wijnant van Eijck dander seijde Francis
Willems tot Brauwhuijs
Item alnogh een half houtvelt geleegen alhier
ter plaetse aende Varre Hoeve groot circa int
geheel twee loopense en aldaer aan erve deene
seijde Willem Terhol , dander seijde de weduwe
Hendrick van Paasschen , met den anderen
condivident Francis Verberne int gemeen te
gebruijcken ofte te samen te verdeelen ,
Ende dat los ende vrij uijtgenomen als voor
6LOTH
Ende is metten sesde loote te deele gevallen
Mattijs Jaagers in zijne voorsijde qualiteijt , een
stuck soo groes als landt gelegen alhier genaemt den Letclaers Dries , groot circa vier
loopense en aldaer aen erve deene seijde Antonij
van Moorsel , dander seijde Goort Hermans,
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Item een stuck groese of dries gelegen alhier
ter plaetse in de Nieuw Erve , groot circa
vijff copsaat , en aldaer aen erve deen seijde
Jenneke van Moorsel , dandere seijde de
weduwe Jan vande Vorst,
Item alnog een stuck ackerlandt geleegen
alhier genaemt den Acker op den Hoogen
Wegh , groot circa een loopense en en aldaer aan
erve deen seijde Niclaes van Bussel , dander
seijde Peeter van Eijck ,
Item alnogh een stuck ackerlandt geleegen
alhier genaamt de Leeuwerick groot
circa twee en een half loopense , en aldaer aan
erve deene seijde Antonij van Veght , dander
seijde de weduwe Hendrick van Paasschen
Ende dat los ende vrij uijtgenomen als voor
Ende is bij de condividenten geconditioneert en
ondersproocken dat den voorsten den agtersten sal
moeten weegen ter naaster velde en minster
schaade , Wijders dat een ider van hen den grondt
en gewin chijns die met reght sal worden bevonden uijt de voorsijde gedeelde goederen te gaan
sal moeten blijven vergelden en sullen de condividenten gehoude weesen om haare aangegroote
renthen chijnsen en paghten sodanigh op haren
tijt te betaalen dat deen door den anderen
quade betalinge geene schaade komen te
leijden of sal sulcke schade komen en blijven
op den gebreeckigen betaalder , Verders dat een
ieder van hen gehoude sal weesen te onder
houden alle weegen steegen en waterlaaten
sodanig dat de schouw daer over kan worden
begaan en in cas van naerlatigheijt sal
sulcke schaade komen op den gebreekigen
En dat naermaals bevonde worde datter meer
renthen paghten of chijnsen op de gedeelde
goederen quamen daer men nu niet van en weet
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sullen de condividenten malkanderen moeten helpen
dragen ende goet doen gelovende zij condividenten
ieder in hare voorseijde qualiteijt deese haare
deelinge altijt te sullen houden en doen houden
voor goet vast stedig ende van waerden tot
naerkominge van allen t geene voorsijde staat
verbinden sij condividenten haare persoonen
ende goederen nu hebbende ende naermaals
verkrijgende ende daer en boven renuntieerende
d een tot behoeff des anders aangedeelde portie
ende verclaerde de voorsijde condividenten dat
onder de voorsijde gedeelde goederen geen leen
goederen en zijn , Aldus gedaan ende gepasseert op heden binnen Lierop desen vijff en
twintigsten julij 1700 seven en veertigh
toierconde bij ons geteekent ,
Jan Joosten Verberne
Huijbert Jooste Verberne
Francis Jooste Verberne
Peter Voermans
Cornelis vander Speeken
Matthijs Jaegers
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretario
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Wij Jan van Eijk Jan vanden
Eijnde , Peeter Hermans , en Jan van Breij
scheepenen in Lierop quartier van Peelandt Meijerij van 's Bosch , doen conde
certificeerende bij en mits deesen
en sulkx ten versoeke van Eelisabeth
Sanders , de welke aan ons heefft te kenne gegeeven dat zij requierante is
getraut met Geeraardus Knippenberig en needergeset inde stadt Helmont , dat zij requierante is eene
ingeborne deeses doerps voorsijde , Wijders beloove wij dat ingevalle de
voorsijde requierante , tot aermoede
mogte koome te vervallen , soodaanig
dat zij requierante onse aerme kasse noodig hadde , de selve beneeffens
onse andere ingeborne aerme sullen
onderhauwden , en den aermen van Helmont voorsije off anders plaatsen
daar zij requierante haar metter woon
ter needer mogte koome te setten
daar van te sullen ontlasten , daar
onder verbindende het inkoomen ende
goederen van onsen aermen , niuw
hebbende ende naarmaals verkreijgende ende hebben wij scheepenen voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent , ende door de
subsignatitie van Francis vanden
Boome presiedent scheepe loco secretaaris doen bekragtigen op heeden
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binne Lierop den dartigsten augustiij
1700 seevenenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Peter Hermans
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
Wij Jan van Eijk , Jan van Breij , Jan
vanden Eijnde , Dierk Warsenborig en Peeter
Hermans scheepenen des doreps van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van 's Bos
verklaarde te commiteeren en te authoriseeren bij ende mits deesen , Francis vanden Boome onsen presiedent
scheepen alhier , omme zig op den vijffden september 1700 seevenenveertig te vervoege
en te laate vinden , tot 's Bosch bij de
verpagtinge der gemeene 's landts middellen , deeses quartiers , van Peelandt
voorsijde die als dan sal worde gedaan
door de ontfangers der voorsijde gemeene middellen , Wijders
den selven authoriseerende hem als
pagter vande voorsijde 's landts gemeene middellen
van het voorseijde corpus ingaande met
primo october 1700 seevenenveertig , inde
verpagt cedulle te stellen , en te teijkennen , als meede ons ondergeschrevene
inde selve pagt cedulle als borgen te noemineeren en te laaten
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aanteijkenen , Alles in conformiteijt
en naarkoominge van haar Edele Moogende
Resolutie in dato den tweeden september
1734 beloovende allent geene voorseijde
voor goet ende van waarden sullen
hauwden onder verbant als naar
regten hier toe staande , in kennisse der waarheijt hebben wij deese
ten prothocolle eijgenhandig onderteekent en door de subsignatuere
van Jan van Eijk scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden binnen Lierop den dartigsten augus
(tij) 1700 seevenenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
Dierk Warenborig
Peter Hermans
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Voortland
Compareerde voor ons Jan van
Bree , en Jan van Eijk , schepenen
in Lierop Pieter Vissers deurwaerder van haar Edele Moogende de heere
Raaden van Staate der Verenigde Nederlanden , den welken
verclaarde uijt cragte van
authorisatien van den Hoog
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Edele geboore heer Allerd Johan
Gau . . .? , genaamt Tengeragele
Raad , en rentmeester der episcopalen
en andere geestelijke goederen
over de stad , en Meijerije van
's Bosch door den selven eijgenhandigt ondertekent wesende
van dato den twaalfden september 1700 sevenenveertigh
te neemen in aerrest , en te
stellen in handen van de hoogen overighijd alle de vaste
en onroerende goederen staande
ten naame , en gecomen van
Joost van Moorsel , en Frans
Gijsberts gelegen tot Lierop
omme daar aan te verhaalen
een rent van agtien guldens
jaarlijx veragtert ieders Ligtmis seventien hondert een
enveerigh ten comptoire
voornoemt verschult met de
costen daar omme gedaan
en nog te doen , versoekende
dat sulx alhier mogte werden
geregistreert omme sigh
daar van te bedienen , als te
raden , Aldus gedaan , ende
gepasseert ten overstaan van
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schepenen voornoemt binnen
den dorpe van Lierop op huijden den dartiende september
seventien hondert sevenenveertigh
P.Vissers
Jan van Breeij
Jan van Eijck
Fr .v Boome
preident scheepe loco secretaris
Dat voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop gekoome
ende gekompareert zijn , Antoni
Fransen vanden Eijnde , Joost van
Lieshaut , als in huwelijk hebbende
Margriet Fransen vanden Eijnde en Jan
Jooste van Dijk als in huwelijk hebbende Jennemari Fransen vanden Eijnde , inwoonders alhier , al welke
comperante bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden
ende verklaarden bij ende mits
deesen , dat haaren broeder en swaeger Willem Fransen vanden Eijnde
op den . . . . . . . . . .
aan ende ten behoeve van de
drie eerste comperante heefft gesedeert getransporteert ende erffelijk oovergegeeven seekere hoeve
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genaamt de Groote Schuer aande
Hoeve ten Boome geleegen alhier tot
Lierop voorsijde met de aangehoorende
saaij , hoeij , en weijlanderijen en verder
met ap en depentie soo ende gelijk het den voorseijde Willem Fransen
vanden Eijnden op den . . . . . .
. . . . . . vande heer Geerit de Jong
pueblieq ende voor alle man heefft
ingekogt en bij't uijtgaan des
hoogsels aanden coop gebleeven
off het in teijde en wijlle quaam
te gebuere dat de voorseijde getranporteerde goederen wierde gereklameert , en de voorseijde comperante wierde ontnoome , soovere dat de voorseijde comperante de voorseijde getransporteerde goederen mogten verlaaten , ende affstaan , dat dan de voorseijde comperanten in sulken geval geen
de minsten offte meeste actie
off pretentie van grandatie offte
indemnisatie offte eenige vergoedinge van de voorseijde getransporteerde goederen op den voorseijde
Willem Fransen vanden Eijnden
sullen eijsschen offte pretendeeren
maar sullen in sulken gevall te
vreeden weesen soo als het selve
sal koome te geschieden
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Ende compareerde meede den voorseijde
Willem Fransen vanden Eijnde ook meede
inwoonder alhier den welken bekenden ende verklaarden gelijk hij
bekenden ende verklaarden , bij ende
mits deesen , dat hij dan in sulke
gevall als de voorseijde getransporteerde goederen
van de drie eerste comperante wierden ontnoome , ende gereclameert , soo
vere dat zij de selve aff moete
staan , dat hij dan de gelooffde
obligatie ter saaken des koops
ter soomme van duijsent en vijfftig
gulden noeijt off ten eeuwigen
daage op de voorseijde drie eerste
comperante sal eijsschen off pretendeere geloovende de voorseijde
vier eerste comperante inpaarelijk ieder in hun voorseijde qualitijt
soo als voorseijde staat op 't verbant van haare persoonen ende
goederen niuw hebbende ende
naarmaals verkrijgende deese
gelooffte ende acte soo als voorseijde
staat altijt te sullen hauwden
en doen hauwden voor goet vast
bondig ende van waarden , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den vijffentwintigsten september 1700 seevenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Antoni
Franse vanden Eijnde verklaarde niet anders te
konne schrijve testes
Fr.v.Boome
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Dit + merik stelt Joost van
Lieshaut verklaarde niet anders
te konne schrijve testes Jan van Breeij
Jan van Dijck
Dit + merik stelt Willem Franse
vanden Eijnde verklaarde niet anders
te konne schrijve testes F.v.Boome
Jan van Breeij
Dierk Warenborig
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
Dat voor ons koome ende gekompareert zijn Anneke weduwe Goort van Eijck
Jenneke Goorts van Eijck , haare eerste comperants meerderjarige jonge doghter en
en zijn dese twee geassisteert met Jan van Eijck
schepen haren ten deese geassumeerde
momboir , ende Gerit vanden Hilacker als
man ende momboir van Mari Goorts
van Eijck , alle in woonderen alhier
tot Lierop alle welcke voorseijde comperanten
bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen
te weeten de eerste comperante wel ende
wettelijk te cedeeren transporteeren ende
in vollen eijgendom over te geeven alle
hare haaffelijcke goederen mitsgaders
voor haar toght reght alle hare erf
haaffelijcke goederen ende de twee leste
comperanten voor haer erfreght in alle
de voorseijde erfhaaffelijcke goederen die de
voorseijde hare moeder de eerste comperante
tegenwoordigh is hebbende ende in togte
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is besittende aen ende ten behoeve van haer
soon en broeder Willem Goorts van Eijck
oock mede inwoonder alhier ,
Ende compareerde mede den voorseijde Willem Goorts van Eijck , den welcken bekenden ende verclaarden gelijck hij bekenden
ende verklaerden bij en mits deesen , dat
hij in plaets van cooppeningen voor de
voorseijde haaffelijcke en erfhaaffelijcke
goederen aanneemt en gelooft te sullen
betaalen alle de reets verschulde en die in
de jaren int leeve vande eerste comparante
's lants en dorps lasten des boedels vande
eerste comparante mitsgaders alle pagten
chijnsen en intresten die uijt en op de eerste
comparante haer goederen zijn staende
en uijt zijn gaende , egeen uijtgescheijde ,
ofte gereserveert , daer en boven neemt
hij aen ende belooft hij leste comparant Willem Goorts van Eijck dat hij
de eerste comparante zijne moeder haer
leven lanck geduerende sal onderhouden
sieck ende gesont in kost en dranck in
linne en wolle kleederen naer haer staat
en conditie en als de selve sal koomen
te sterven eerlijck ter aerde te bestellen
waer tegen de eerste comparante aen hem
leste comparant is overgeevende het
gebruijck en op komste van alle henne
erfgoederen die zij in togte is besittende
en tegenwoordig in gebruijck is hebbende
mits dat hij nog voor het leste gehaude
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sal zijn de huijsinge te onderhouden in
goede reparatie ,
Geloovende zij comparanten inpaarelijk ieder in henne
voorsijde qualiteijt dit hen accoord en over
gevinge soo als voorseijde staat altijt te
sullen houden en doen houden voor
goet vast stedig ende van waerden en daer
niet tegen te sullen doen ofte laten doen
in reghten ofte daer buijten onder verbant
van ieder der comparanten haare persoonen ende alle henne goederen nu
hebbende ende naermaals verkrijgende .
Aldus gedaan ende gepasseert op
heden binnen Lierop desen derden
october 1700 seven en veertigh ter presentie en overstaen van Jan van Breeij
en Jan Peters vanden Eijnde schepenen
Des toierconde bij ons geteekent
Jan van Breeij
Dit merck + stelt Anneke
schepen
weduwe Goort van Eijck verclaert
Jan vanden
niet te conne schrijven
Eijnden
Dit ist + merck van Jenneke
Fr.v.Boome
Goorts van Eijck verclaert niet
president scheepe
te connen schrijven
loco secretaris
Dit merck + stelt Gerit vanden
Hilacker verclaert niet te
connen schrijven
Dit merck + stelt Willem Goorts
van Eijck verklaert niet te
connen schrijven Testis
Wd Vries voor alle geteekende Jan van Eijck schepe
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Compareerde voor ons ondergeschrevene
schepenen in Lierop , Anthonij Jan
Roijmans , ende Francijn Andries Custers
sijn huijsvrouw , bevoorens weduwe en boedelhouster van Gijsbert van Bussel , ter
eenre , ende Arnoldus van Bussele
en Andries Custers , in qualiteijt als
voogden van Elisabeth van Bussele ,
naergelaten minderjarige doghter
van Gijsbert van Bussele , Francijn
Custers voornoemt , ter andere de welcke
tot voorkoominge van alle differente
die tusschen de comparanten en de
respective voor en naer kinderen van
de eerste comparante huijsvrouw
voornoemt in tijden en wijlen soude
komen of mogen rijsen , verclaren
met elkanderen te hebben beraemt
en geslooten de volgende accoorde en
reglemente,
Namentlijck inden eersten geloofden
de eerste comparanten van opgemelte
Elisabeth van Bussele gekomen sijnde
tot hare 24 jaren of huwelijcken
staat te sullen uijtreijcken een somme
van hondert gulden en sulx voor en
in plaetse van staat en inventaris
der erfhaaffelijcke en andere goederen
bij wijlen Gijsbert van Busselen staende
huwelijck voorseijde beseeten en naergelaten
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geweest , alle welcke voornoemde erfhavelijcke
en andere goederen hier door verstaen
worden de eerste comparanten toe te
behooren , sonder dat daer van eenige
extraditie of inventaris immer meer
geeijst sal mogen werden .
Ten tweede of het gebeurden dat het
voorseijde minderjarig kint voor zijn grootmoeder Peternel Marie van Eijck in
haer minderjargheijt sonder kinderen
mogte aflijvigh worden dat deese
hondert gulden aen voornoemde grootmoeder als dan sulle moeten werden
betaalt , en de selve grootmoeder overleeden zijnde aen de moeder van dit
kint sullen verblijven en accesseeren ,
Ten derde dat alle erffenise en versterffenisse welcke het voornoemde kint Elisabeth van Busselen van hare vaderlijcke
zijde sullen aenkomen en versterven
het selve kint verstaen sal werden alleen
en privative toe te komen ,
Dat oock alle erffenisse en versterffenisse
welcke den eersten comparant Antonij
Jan Roijmans van zijn seijde en kant
mogten aenkomen naer doode van de
twee eerste comparanten sullen komen
voor uijt succedeeren op het kint
of kinderen welcke dan voornoemde Antonij
Jan Roijmans aan zijn huijsvrouw
voornoemt sal komen te verwecken en
agter te laten waer van behoorlijcke
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annotitie en prisatien sal werden
gehouden ,
Dat voorts alle andere goederen en effecten soo roerende als onroerende geene
uijtgescheijden welcke den langstleevende
van de twee eerste comparanten sal
agterlaten en metter doot ontruijmen
sullen erven en versterven op het voorseijde
voorkint Elisabeth van Busselen en het
naerkint of naer kinderen van deese
henne eerste comparanten huwelijck
hooft voor hooft even of het kinderen
van een en den selven bedde waaren ,
allen 't welcke de voornoemde comparanten
zijden ende verclaerden te weesen henne
minnelijcke accoorde dienende voor
staat en inventaris , geloovende het
selve te sullen houden en doen houden
voor goet vast stedigh ende van waerden
ende daer niet tegen te sullen doen ofte
laaten geschieden in reghten ofte daer buijten
alles onder verbant van hunne respective
persoonen ende goederen present ende toekomende , Aldus gedaan ende gepasseert
ter secretarije van Lierop * ten overstaan
en approbatie van Jan van Breeij , Peter
Hermans Dirck Warsenborgh en Jan vanden
Eijnden scheepe in Lierop des toierconde bij ons
geteekent
Antoni Jan Rooimans
Dit + ist merck van Francijn Custers huijsvrouw van Antoni Jan Rooimans
verclaart niet te connen schrijven
testes W.d.Vries
Arnoldus van Bussel
Andries Kusters
Jan van Breeij
Peter Hermans
Dierk Warenborig
Jan vanden Eijnden
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
op heeden den vijffden october 1700 seeven enveertig
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In den naam ons Heeren Jesu
Christi amen
Dat voor ons ondergeschrevene schepenen
in Lierop gecompareert is Jenneke
weduwe Frans vanden Eijnden inwoonder alhier
sieck te bedde leggende , dog haar verstant memorie
ende vijff sinnen in alles nogh wel
magtigh zijnde , soo voor ons opentlijck scheen ende bleeck de welcke is overdenckende de broosheijt der menschelijcke natuere , en datter niet sekerder en
is dan de doot , en niet onseekerder
dan den tijt en uure van dien , en daer
om uijt deese werelt niet willende
scheijden sonder eerst en alvoorens
van haer tijdelijcke goederen , haer van
Godt almagtigh op deser aerde verleent te hebben gedisponeert , ende dat
uijt haren eijgen vrijen wille onbedwongen ofte onverleijt van iemandt , ter
werelt , soo sij testatrice bekende ende
verclaerde , soo beveelt sij testatrice haere
onsterffelijcke siele soo haast als die
van haer sterffelijck lighaam sal komen
te scheijden in de barmhertige handen
van Godt almagtigh haren schepper
ende verlosser ende haer doode lighaam
de aerde met een eerlijcke begravenisse
koomende verder tot dispositie van hare
tijdelijcke goederen soo verclaert sij
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testatrice te legateeren aen Tonij Fransen
vanden Eijnden haren soon , uijt bijsondere genegentheijt, en voor zijnen
trouwen dienst , aen haer beweesen ,
Eerstelijck drie de beste koeijbeesten ,
hondert vijft en twintigh vaten rogge,
twintigh vaten boeckweijt , item het
vercken in de kooij staende , mitsgaders
de halve schaapen , die de testatrice is
hebbende , ende alnogh tien elle lindelaken , en alnogh twintigh ellen tie
ventij, ende nog een jonck peert tot de meij
uijt te voeijeren mitsgaders eenen osch*
Verders wilt ende begeert sij testatrice
dat in alle hare verdere nalatenschap
sulle succedeeren alle hare kinderen
eegaalijck hooft voor hooft de selve
in dier voegen stellende en institueerende
voor hare universeele erfgenamen
met vollen reght en institutie ,
Wijders verclaert zij testatrice
dit te weesen haar testament
lesten en uijtersten wille willende
ende begeerende , dat het selve al
soo het sij bij forme van testa
ment codicil gifte ofte eenige
andere makinge ter saacke des
doots soo als best kan bestaan , sal
plaets grijpen naaergekomen en agtervolght worde , alwaert nogtans
datter eenige poincten of clausulen
naer den reghten hier toe gerequireert
*mitsgaders alle het vee tot de meij toe uijt te voeijeren
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werdende , hier inne waren geommitteert versuijmt ofte vergeeten sulx
hout sij testatrice voor geinsereet
en bij geschreeven , Aldus gedaan ende
gepasseert ten woonhuijse vande
testatrice op heden den vierden october
seventien hondert seven en veertigh
Destoierconde bij ons geteekent
Dit merck + stelt
Jenneke weduwe Frans van
den Eijnde verclaert niet
anders te connen schrijven
testes W.d.Vries
Peter Verberne
Jan van Breeij schepen
Jan van Eijck schepe
loco secretario
Wij Jan van Eijk , Jan van Breij,
Jan vanden Eijnde , en Peeter Verberne
scheepenen in Lierop , quartier van
peelandt Meijerij van 's Bosch
doen conde certificeerende bij ende
mits deesen en sulkx ten versoeke
van Peeternela Geerits vander Velde
de welke is getraut met Mat
theus Fransen gebortig tot Hees
en haar metter woon heefft begeeven en ter needergeset tot Hees voorseijde
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dat zij requierante is een
ingeborne deeses doorps voorseijde , Wijders beloove wij dat ingevalle
de voorseijde requierante tot aermoede mogte koome te vervallen
soodaanig dat zij requierante onse
aerme kasse noodig hadde , de
selve beneeffens onse andere ingeborne aerme sullen onderhauwden
en den aermen van Hees voorseijde
off andere plaetsen onder het gebiet
van haar Hoog Moogende daar zij requierante haar metterwoon ter
needer moogte koomen te setten
daar van te sullen ontlasten , daar
onder verbindende het inkoome
ende goederen van onsen aermen
niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende hebben wij scheepenen voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatietie van
Francis vanden Boome president
scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop den vijffentwintigsten october
1700seevenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Peter Verbeerne
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
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Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen in Lierop Willem Goerts van Eijk
inwoonder alhier , den welken naar de
gedaanne cietatie door
den gelaste des heer officiers den behoorelijken eedt aanden gelasten vanden
heer officiers heefft affgelegt , als momboier over het onmundig en
minder jaarig kint van Geertruij
Jan Muelendijkx , verwekt bij
Willem Antonis tot Gelderop den
welke meede als vader en voigt over
het voorseijde onmundig kint door de
wet alhier werdt geauthoriseert , onder
gelooffte vande goederen van
het voorseijde onmundig kint ten meeste
en beste voordeele en nutte te sullen adminstereeren en gade slaan
en verder daar in te doen en te
handellen gelijk als eerelijke voogden en momboiers schuldig en
verpligt zijn te doen , en sulkx
niet te sulle naarlaaten om gifften
offte gaaven haat offte neijt off om
wat saaken het ook souwde mooge
weesen en van haaren ontfank en
uijtgaaff te doen behoorelijk reekeninge beweijs en reliqua , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
den agtentwintigsten november 1700
seeven enveertig des toierconde
bij ons geteekent
Dit + merik stelt Willem Goerts van Eijck
verklaarde niet anders
te konne schrijve testes
Fr.v.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
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Compareerde voor ons ondergeschrevene
scheepenen in Lierop Toomas Verhees
inwonder alhier , ende Corneelis Lankkamp inwoonder tot Leende de welke
naar gedaanne cietatien door den
laste des heer officiers den behoorelijken eedt aan den gelasten des heer
officiers hebben affgelegt als momboiers over de vier onmundige en
minderjaarige kinderen van Matijs
van Hunsel , verwekt bij Josijn Verhees , zijnne geweesene wetige huijsvrou
onder gelooffte vande goederen vande
vier voorseijde onmundige en minderjaarige kinderen ten meeste en beste
nutte en voordeelle te sullen adminstereeren en gaade slaan , en verder daar
in te doen en te handellen gelijk als
eerelijke voogden en momboiers schuldig en verpligt zijn te doen en sulikx
niet te sullen naarlaten om gifften
offte gaaven , haat offte neijt off wat
saaken het ook souwde mooge weesen
en van haaren ontfank ende uijtgaaff te doen behoorelijke reekeninge beweijs en reliqua , Aldus gedaan en
gepasseert op heeden den agt en twintigsten november 1700 seevenen veertig
des toierconde bij ons geteekent
Thomas Verhees
Dit + merk stelt Corneelis Lankkamp verklaarde
niet anders te konne
schrijve testes
Jan van Breeij schepen
Jan van Eijck schepen
Peter Hermans
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris

29 142 r
Scheijdinge ende deijllinge
van een perseel hoeijvelts
geleegen alhier tot Lierop
Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen in Lierop Jan Jansen Vlemikx
en Jan van Breij inwoonders
alhier in qualitijt als momboiers
vande onmundige en minderjaarige
kinderen van Lambert Jan Vlemikx
ter eenre zijde , ende Toomas Verhees
inwoonder alhier en Corneelis Lankkamp in qualiteijt als geeede momboiers over de onmundige en minderjaarige kinderen van Matijs van
Hunsel ter andere zijde alwelke voorseijde comperante
ieder in hun voorseijde qualitijt bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarde bij ende mits
deesen met maalkanderen hebben
aangegaan deese naarvolgende scheijdinge
ende deijlinge van een perseel hoeijvelts geleegen alhier tot Lierop
genaamt aande Voort als voligt
1 LOTH
Ende is alsoo met den eerste loote
ten deel gevallen aan Jan Jansen
Vlemikx en Jan van Breij in hun voorseijde
qualiteijt , de helfft in een stuk hoeijvelts
genaamt den Beempt aande Voort
groet cierca voor dit loth een loopense
en dartig roede , aan erve deen zijde
Jan Vlemikx dander zijde de meede
deijlders in deese , off andere helfft van
dit perseel deen zijde de Voort dander
eijnde Goort vande Voorst cum suo,
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Ende is alsoo met den tweede loote
ten deel gevalle aan Toomas Verhees
en Corneelis Lankkamp de helfft in het
voorseijde perseel geleegen als voor
groet voor dit deel cierca een
loopense en dartig roede , aan erve
deen zijde het Straatjen aldaar dander zijde het voorseijde perseel off meede deijlders in deese , deen eijnde de Voort
straat dander eijnde Goort vande Voorst
cum suo
Ende is bij de condividente gekontitieoneert en ondersprooke dat
den voorsten den agtersten moet
weege ter naaster velde en minster
schaade , Verders geloovende zij condieviedenten ieder in hun voorseijde qualiteijt deese deelinge soo als voorseijde
staat altijt te sullen hauwden en
doen hauwden voor goet vast stedig
ende van waarden onder verbant
als naar regten , Aldus gedaan ende
gepasseert op heeden binne Lierop den
agtentwintigsten november 1700 seeven
enveertig , des toierconde bij ons geteekent
Jan Jansen Vlemmex
Jan van Breeij
Thomas Verhees
Dit + merik stelt Corneelis
Lankkamp verklaarde niet
anders te konne schrijve
testes Fr.v.Boome
Jan van Eijck schepe
Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
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Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen in Lierop Dierk Verhees en Willem
Willems van Breij , inwoonders alhier
de welke naar gedaanne citatien door den
gelasten des heer officiers (den) behoore
lijken eedt aanden gelasten des heer
officiers hebben affgelegt als momboiers over het een onmundig kint van
Martienus vande Sand verwekt bij
Jenneken vanden Eijnde , zijnne geweesene
wettige huijsvrouwe
met naame Martienus vande Sand
onder gelooffte vande goederen van het
voorseijde onmundig en minderjaarig kint ten meesten en besten
nutte en voordeelle te sullen adminstereeren en gaade slaan en verder
daar in te doen en te handdellen
gelijk als eerelijke voogden
en momboiers schuldig en verpligt zijn te doen en sulkx niet
te sullen naarlaaten om gifften
off gaaven haat offte neijt off wat
saaken het ook souwde mooge weesen en van haaren ontfank ende
uijtgaaff te doen behoorelijke reekeninge
beweijs en reliqua , Aldus gedaan en gepasseert op heeden den
agten december 1700 seevenenveertig
des toierconde bij ons geteekent
Dierck Hendrickx Verhees
Dit + merik stelt Willem
Willems van Breij verklaarde niet anders te konne
schrijve testes Jan van Breeij
Peter Verberne schepe
Jan vanden Eijnde Schepe
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretario

29 144 v
Dat voor ons koome ende gekompareert zij Toomas Verhees inwoonder alhier ende Corneelis Lankkamp
inwoonder tot Leende in qualiteijt
als aangestelde , en geeede momboier
over de onmundige en minderjaarige
kinderen van Mathijs van Hunsel
verwekt bij Joosiena Verhees , alwelke
voorseijde comperanten in hun voorseijde qualiteijt bekenden ende verklaarden
gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , in hueringe
ende pagtinge over te geeven * aan
ende ten behoeve en gebruijke , van
Hendrik Francis Vlemikx inwoonder alhier , ook meede comperant in
deese , die ook verklaart de naar volgende hueringe en pagtinge met alle
de naarvolgende condietien te accepteeren en naar te sulle koomen
Eerstelijk sal deese verhueringe
off pagtinge dueren den teijt van tien
eerstkoomende jaaren , nogtans als
de vijff eerstkoomende jaaren geexprieert sulle zijn , dan op te moogen seggen , en dat voor Kerssemis wie van
beijde de zijde gelieven sal,
Den voorseijden huerder sal deese gehuerde
goederen aanvaarden de huijsinge en hoff te Passchen
de groes te halff meert en het saaij off
ackerlandt toikxt bloot aande stoppelen
Alles inden aanstaande jaare 1700 agt
en veertig en in het affscheijden ook soo weer te verlaaten
Item den huerder sal gehauwde weesen
de wande vande huijsinge te onderhauwden
in goede reperatie van luijken leijmme
en digt en het haut daar toe noodig sal
hij huereling op de goederen mooge kappen
dog ter minster schaade,
*een woonhuijs s(t)al en schuer aan maalkanderen geleegen
met alle de landerije soo groes als saijlandt soo als de selve
op het quohier vande verpondinge aande naam van Matijs
van Hunsel staan , en in zijn leeve in gebruijk en cultuer heefft

gehat , geleegen alhier tot Lierop inde Gruenstraat .
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Item het schaarhaut dat op de goederen staat , en nog geplant kan woorde
als het vijff jaaren aut is sal hij huereling mooge kappen en gebruijken , dog de
latten roeijen en banden tot de huijsinge
noodig sal hij huereling daar toe moeten
hauwden sonder daar aff te moogen
verkoopen off elders te moogen verbreijngen
Item den huerder sal alle jaaren gehauwden zijn op zijnne kost en drank
vanden dekker en uuperman op de
huijsinge te leeveren en te laaten
dekke twee vijmme wel gemaakt
dackstroij , dog de daghuer vanden
decker en andere verschotten sal hij
huereling mooge corten
Item de huerreling sal gehauwden weesen te betaallen alle 's landts en doerps
lasten soo ordienaare als exterordienaare sonder ites des weegens hoe
het genaamt souwde mooge weesen
aan zijnne belooffde huerpeninge te
moogen corten aanvank neemende
de lasten met niuwe jaar 1700 agt
en veertig,
Item alle ongevallen die den huerder
aan zijnne vrugten , off andersins
door heijerkragt off plunderinge
mogten oover koomen sal hij huereling voor goet hebbende beneeffens
andere huerelinge alhier tot Lierop
Item den huerder sal gehauwden
weesen den tijt zijnder hueringe
daar op te blijven met behoorelijk
vee tot de voorseijde goederen noodig
en in het affscheijden niet meer van
het erff moogen verbreijngen dan tien
karen hoffmist
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Item in het affscheijde sal hij huereling
niet meer dan een sesde paart van het
ackerlandt met boekweijt offte ander
sommer vrugten moogen besaijen en
alle het ander ackerlandt met
winter coore , en dat beneeffens andere naabuere behoorelijk te moete
missen ,
Item den huerder sal gehauwde weesen
te onderhauwden alle weegen en revieren
en verder alle gebuerelijke regten en
pligten ,
Voor welke voorseijde hueringe off pagtinge den voorseijden huerling geloofft en nog
geloofft bij deese te betaallen aande
voorseijde verhuerders off momboiers in
hun voorseijde qualiteijt , allen jaaren
dartig gulden , waar van den eersten
pagt van dartig gulden omgekoomen
en verscheene sal zijn St. Marten 1700
agt en veertig ende soo voorts van
jaare tot jaare soo lange als deese
hueringe en verhueringe dueren sal
Ende compareerde nog meede in deese Nieclaas van Bussel ende Lambert Francis
Vlemikx de welke bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen haar te
stellen als borigen een voor all en
elk als schuldienaaren prinsiepaall voor
de voorseijde jaarelijkxe huer van dartig
gulden , als meede voor alle 's landts en
doerps lasten vande voorseijde gehuerde
goederen eegeen uijtgescheijden offte gereserveert soo ordienaare als exterordienaare , en dat alles onder verbant
van onse persoonen ende goederen hebbende ende verkrijgende
geloovende de voorseijde comperanten
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eenparelijk , ider in hun voorseijde qualiteijt deese verhueringe hueringe
off pagtinge soo als voorseijde staat met
alle de voorseijde conditien en deellen alteijt te
sullen hauwden en doen hauwden voor
goet vast bondig ende van waarden
onder verbant van iders der comperanten in hun voorseijde qualiteijt haar
peroonen ende alle hunne goederen
niuw hebbende ende naarmaals ver
krijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop den
dartiende december seevenenveertig
Destoierconde bij ons geteekent
Peter Hermans schee- Thomas Verhees
pen
Dit + merik stelt Corneelis
Jan vanden
Lankkamp verklaarde niet
Eijnden schepen
anders te konne schrijve
Fr.v.Boome
testes F.v.Boome
president scheepe
Dit + merik stelt Nieclaas
loco secretario
van Bussel verklaarde niet
anders te konne schrijve
testes Jan van Breeij schepen
Hendrick Francis Vlemmex
Lambert Francis Vlemmix
Dat voor ons koome ende gekompareert zijn Jan Jansen Vlemikx
inwoonder alhier in qualiteijt als
aangestelde en geeede momboier over de
onmundige en minder jaarige kinderen
van Lambert Jan Vlemikx , verwekt
bij Anna Hendrikx vande Warsenborig al
welken voorseijde comparant in zijn voorseijde
qualiteijt bekenden ende verklaarden
gelijk hij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , in hueringe
ende pagtinge over te geeven een
woonhuijs stal en schuer aan maalkander gelege met alle de landereijen
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soo groes als saaijlandt , soo ende
gelijk Huijbert vande Warsenborig die teegewordig in gebruijk en cultuer is hebbende geleegen alhier tot Lierop aan
het Agterbroek , ende dat aan en ten
gebruijke van Jan Jansen van Breij
ook mede inwoonder alhier , meede
comparant in deesen , die ook verklaart
de naarvolgende hueringe en pagtinge met de naarvolgende conditien
te accepteeren en naar te sulle
koomen,
Eerstelijk sal deese verhueringe off
pagtinge dueren den teijt van tien
eerstkoomende jaaren , nogtans
als de vijff eerstkoomende jaaren
geixpireert sulle zijn , dan op te moogen seggen en dat voor Kerssemis
wie van bijde de zijde gelieven sal ,
Den voorseijde huerder sal deese gehuerde goederen aanvaarden de huijsinge
hoff te Passchen , de groes te halff meert
en het saij off ackerlandt toikxt bloet
aande stoppelen , Alles inden aanstaanden jaare 1700 agtenveertig , en in het
affscheijden ook soo weer te verlaaten
Item den huerder sal gehauwden weesen
de wande vande huijsinge te onderhauwden
in goede reperatie van luijkke en
leijmme en digt , en het haut daar
toe noodig sal hij huereling op de
goederen moogen kappen dog ter
minster schaade
Item het schaarhaut dat op de goe-
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deren staat en nog geplant kan
woorden , als het vijff jaar aut sal
hij huereling mooge kappen en gebruijken
(en gebruijken) , dog de latten en roeijen en
banden tot de huijsinge noodig sal hij
huereling daar toe moeten hauwden sonder daar aff te moogen
verkoopen off elders te moogen verbreijngen
Item den huerder sal allen jaaren gehauwde zijn , op zijnen kost en drank
vander dekker en uuperman op de
huijsinge te leeveren en te laaten dekke twee vijmme wel gemaakt dackstroij
dog de daghuer vande dekker en
andere verschotten sal hij huereling
moogen corten ,
Item den huerder sal gehauwden weesen
te betaallen alle 's landts en doerps lasten
soo ordienaare als exterordienare
sonder its des weegens hoe het genaamt souwde moogen weesen aan
zijnne beloffde huerpeninge te
moogen corten , Aanvank neemende
de lasten met Niuwe jaar 1700 agten
veertig ,
Item alle ongevallen die den huerder
aan zijnne vrugten off andersins
door heijerkragt off plunderinge
mogte overkoomen sal heij huereling voor goet beneeffens andere huerelingen alhier tot Lierop
Item den huerder sal gehauwde
weesen den tijt zinder hueringe
daar op te blijve met behoorlijk
vee tot de voorseijde goederen noodig en in het affscheijden niet
meer van het erff moogen verbreijn-
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gen dan tien karen hoff mist
Item in het affscheijden sal hij huereling niet meer dan een
sesde paart van het ackerlandt met
boeckweijt offte andere sommer vrugten
moogen besaaijen , en alle het ander
ackerlandt met winter coore en dat
beneefens andere naabueren behoorelijk te moeten missen ,
Item den huerder sal gehauwden weesen
te onderhauwden alle weegen en revieren en verder alle gebuerelijke regten en pligten
Voor welke voorseijde hueringe
off pagtinge den voorseijden huereling
heefft geloofft en nog geloofft bij deesen
te betaallen aanden voorseijden verhuerder in zijn voorseijde qualiteijt allen
jaaren vijffendartig gulden waar van
den eersten pagt van vijffendartig gulden
omgekoomen en vescheene sal zijn
St.Marten 1700 agtenveertig ende
soo voorts van jaare tot jaaren
soo lange deese hueringe en
verhueringe dueren sal ,
Ende kompareerde nog meede
Jan Hendrikx van Breij , en Peeter Geerit
Coolle inwoonders alhier , de welke bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden bij ende mits
deesen haar te stellen als borigen een
voor all en elk als schuldinaar prinsiepaal voor de voorseijde jaarelijkxse
huer van vijffendartig gulden als meede
voor alle de 's landts en doerps lasten
van de voorseijde gehuerde goederen
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eegeen uijtgescheijde , offte gereserveert ,soo ordienaar als exterordinaare , en dat alles onder verbant
van onse persoonen ende goederen
niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende,
Geloovende de voorseijde comperanten
eenparelijk , ider in hun voorseijde
qualiteijt deese verhueringe , hueringe off pagtinge soo als voorseijde
staat met alle de voorseijde conditien
en deellen alteijt te sullen hauwden en doen hauwden voor goet
vast bondig ende van waarden
onder verbant van iders der comperanten in hun voorseijde qualiteijt
haar persoonen ende alle hunne
goederen niuw hebbende ende naar mals verkrijgende , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne
Lierop den dartienden december 1700
seevenen veertig des toierconde bij ons geteekent
Jan Janse Vlemmex
Jan van Breij
Peeter Geerit Koolen
Jan Jans(en) van Breij
Jan vanden Eijde
schepen
Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome president
sceepe loco secretaris
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Dat voor ons koomen en gecompareert zijn Dirck Verhees , Willem Willems
van Breij , inwoonders alhier , in qualiteijt
als geede en aangestelde momboirs
over het onmundigh minderjarigh
kint van Martienis vande Sande verweckt bij Jenneke Andriesse van den
Eijnde , en den voorseijden Willem Willems van
Breij mede voor sigh selven als mede
erfgenaam van Peternel Andriesse vanden
Eijnden en mede hem fort en sterck makende voor Elisabeth Andriesse vanden
Eijnden , als mede erfgenaem van voorseijde Peternel Andriesse vanden Eijnden , de welcke
voorseijde comparanten in hare voorseijde qualiteijt bekenden ende verclaerden bij ende
mits deesen , in hueringe en paghtinge
over te geeven een woonhuijs stal en
schuer aen malkanderen geleegen met
alle de saij hoij en weijlande(re)n daer aen
gehoorende soo ende gelijck als Jenneke en
Peternel vanden Eijnde die laest in cultuer
en gebruijck hebben gehadt , geleegen alhier
tot Lierop aent Eijntie op Hersel genaemt
ende dat aen ende ten gebruijcke van
Joseph Vlemix inwoonder alhier mede
comparant in deese die oock verclaerde
de naervolgende hueringe en paghtinge
met de naervolgende hueringe en pagftinge
met de naervolgende conditien te accepteeren
en naer te sulle koomen
Item sal deese verhueringe geduuren voor
den tijt en termijn van tien jaaren nogh
tans als de vijff jaaren geexpireert zijnde
op te mogen seggen en dat voor Kersmis
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wie van beijde zijde gelieven sal
De huerders sullen de naervolgende goederen
aenneemen de huijsinge en hoff te Paasschen
de groes te half meert , en saaij of acker
landt toixt bloot aande stoppelen ,
alles inden aanstaande jaare 1748 en in
het affscheijden sulx oock weder te
verlaaten , Item den huerder sal gehoude weesen de
wande vande huijsinge te onderhouden in
goede reparatie , van luijken en leijmen en
dight te houden , en het hout daer toe nodig
sullen sij huerlinge op de goederen mogen
kappen dog ter minster schade,
Item het schaarhout dat op de goederen staat
en nog geplant kan worden als het vijff
jaar out sal zijn , sal hij huerling mogen
kappen dogh de latten roeijen en banden tot
de huijsing noodigh , sal hij huerling(en) daer
toe moeten houden sonder daer af te mogen
verkoopen of elders te mogen verbrengen ,
Item de huerder sal alle jaaren gehouden
zijn op zijnne kost en dranck vanden decker en
oeperman op de huijsinge te leveren en te laten
decken drie vijmen wel gemaakt dack stroij
dog de daghuer vanden decker en andere
verschotten te mogen corten
Item den huerder sal gehoude weesen te betaalen
alle 's lants en dorps lasten , soo ordinair als extraordinair sonder iets des weegens hoe het genaemt soude mogen weesen sonder aen zijne
beloofde huerpeningen te mogen korten aenvanck
nemende met den jaare 1748
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Item alle ongevalle die den huerder aen zijnne
vrugten of andersints door heijerkraght of plunderinge mogten overkoomen sulle zijn en blijven tot
laste van den huerder .
Item de huerder sal gehoude weesen den tijt
zijnder hueringe daer op te blijven met behoorlijck vee tot de voorseijde goederen nodigh
En in het afscheijden niet meer van het
erf mogen verbrenge dan tien karren hoffmist ,
Als mede in het afscheijden niet meer als een
sesde part van het ackerlandt met boeckweijt
of ander somervrugten mogen bezaaijen
en alle het ander ackerland met winter
kooren en dat beneffens andere nabueren behoorelijk moeten missen
Item den huereling sal gehoude weesen te
onderhouden alle weegen en revieren en verder
alle gebuerlijke reghten en pighten ,
Voor welcke voorseijde hueringe of paghtinge
den voorseijden huerder heeft gelooft en nogh
gelooft bij deesen te betaalen aen de voorseijde
verhuerders in haare voorseijde qualiteijt alle
jaaren drie en vijftigh gulden waer van den
eersten paght van drie en vijftigh gulden om
gekoomen en verscheenen sal zijn St Marten
1700 aght en veertigh , ende soo voorts van
jaare tot jaare soo lange als deese hueringe
en verhuuringe sal duuren,
Ende compareerde nog mede in deese Lambertus vanden Eijnden en Jan Hendrik Vlemix inwoonders alhier , de welcke bekende ende ver(s)claerden gelijck sij bekenden ende verklaerden
bij ende mits deesen haer te stellen als borgen
een voor all en elck als schuldenaar principael
voor de voorseijde jaerlijckse huer van drie en vijftig
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gulden als mede voor alle de 's lants en dorps
lasten vande voorseijde gehuerde goederen eegeen uijtgescheijden ofte gereserveert soo ordinair als
extraordinair en dat alles onderverbant van
onse persoonen ende goederen hebbende ende
naermaels verkrijgende
Geloovende de voorseijde comparanten eenparelijck
ider in hun voorseijde qualiteijt deese verhueringe hueringe
of paghtinge soo als voorseijde staat met alle
de voorseijde conditien en deelen altijt te sullen
houden voor goet vast bondigh ende van waerden onder verbant van iders der comparanten
in hun voorseijde qualiteijt haer persoonen en
alle henne goederen nu hebbende ende naermaals verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop deesen
tweeentwintigsten december 1700 seevenenveertig , des toierconde bij ons geteekent
Dierck Hendrick Verhees
Dit + merck stelt Willem
Willems van Breij
verklaarde niet anders
te konne schrijve testes
Jan van Breeij
Lambertus vanden Eijnde
Josep Janse Vlemmix
Jan Vlemmex
Jan vanden Eijnden
schepen
Peter Verberne schepen
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
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dat voor ons koomen ende
gekompareert is Joosijn weeduwe
Goort Bernaarts , inwoonder al
hier geassisteert met Jan
van Eijk scheepe haaren ten deesen
geassumeerde momboier , de welke
bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen wel ende wettelijk aff te gaan haar togt regt
van alle haare erffelijke , erffhaaffelijke en haaffelijke goederen die de
comperante in togte en eijgendom is besittende
eegeen ter werelt uijtgescheijden
ofte gereserveert waar ende op wat
plaatsen de selve geleege souwde mooge
zijn , en dat aan ende ten behoeve
van de comparante haare ses kinderen
geloovende zij eerste comparante
geassisteert als voor , dit affgaan
van togt regt altijt te sullen hauwden
en doen hauwden voor goet vast steedig ende van waarden , en dat op 't verbant van haare persoon ende goederen
hebbende ende verkrijgende ,
Ende compareerde meede Hendrik en
Jan Goort Bernaarts des eerste comperante
twee soonne , inwoonders alhier , de
welke bekenden ende verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen voor en in plaats
dat de eerste comperante haar moeder haar togt regt van alle haare
goederen soo als voorseijde staat heefft
affgestaan en gegaan , dat de twee leste
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comperanten gelooven gelijk zij gelooven bij ende mits deesen * de eerste
comparante haare moeder mitsgaaders
haare suster met naame Jennisken
Goort Bernaarts , te sullen onderhauwden haar leeve lank geduerende siek
en gesont , in cost , ende drank , liginge
wasinge en reijnnige en in linne
en wolle kleederen alles naar haaren
staat en conditie soo sulkx behoort te werden
en naar haar doedt eerelijk ter aarde
te bestellen ook naar haaren staat en
conditie , soo dat zij twee leste comperante aanneemen en gelooven soo als voorseijde
staat haare moeder en suster alsoo
te sullen onderhauwden sonder daar
ooijt off naarmaals van haare andere
susters off broeders its voor te moogen
eijsschen off pretenderen , geloovende
zij twee leste comperante op 't verbant
van haare persoon ende alle hunne goederen hebbende ende verkrijgende , de geloffte en conditien soo als voorseijde staat altijt te
sullen hauwden en doen hauwden voor
goet vast steedig ende van waarden
Aldus gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop deesen drie entwintigsten
december 1700 seevenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt Jooseijn
weeduwe Goort Bernaarts
verklaarde niet anders te
konne schrijve testes
Jan van Eijck schepen
Hendrick Goorts Bernards
Jan Goorts Bernaarts
Peter Hermans schepen
Dierk Warsenborig schepen
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
* op't verbant van haare persoonen ende goederen
hebbende ende verkrijgende
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij,
Peeter Verberne , en Dierk Warsenborig , scheepenen in Lierop quartier van Peelandt Meijereij van
's Bosch doen conde certificeerende
bij ende mits deesen en sulkx
ten versoeke van Mari Goorts , van
Eijk , de welke is getraut met
Geerit vanden Hilacker , gebortig
tot Baakel , en haar metter woon
heefft begeeven en ter needer geset tot Baakel voorseijde , dat zij
requierante is een ingeboorne
deeses doerps voorseijde , Wijders belooven wij dat ingevalle de voorseijde
requierante tot aermoede mogte
koome te vervallen soodaanig dat
zij requierante onse aerme
kasse noodig hadde , de selve beneeffens onse andere ingeborne aerme
te sullen onderhauwden en den aerme
van Baakel voorseijde off andere plaatsen onder het gebiet van haar Hoog
Mogende daar zij requierante haar
metter woon ter needer mogte koomen te setten , daar van te sullen
ontlasten , daar onder verbindende
het inkoomen en de goederen van
onsen aermen niuw hebbende ende
naarmaals verkrijgende ende hebben
wij scheepenen voornoemt deese
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ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent ende door de subsignatietie van Francis vanden Boome
president scheepe loco secretaris doen
bekragtigen op heeden binnen
Lierop den seeventienden januari
1700 agtenveertig des toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck schepen
Jan van Breeij schepen
Peter Verberne schepen
Dierk Warenborig schepen
Fr.v Boome president
scheepe loco secretaris
Dat voor ons koome ende gekompareert zijn , Peeter van Eijk inwoonder alhier den welken bekenden
ende verklaarden gelijk hij bekenden
ende verklaarden bij ende mits deesen
in hueringe en pagtinge over te
geeven een woonhuijs stal en schuer
aan maalkanderen geleegen met alle
de landerijen soo groes als saijlandt
soo ende gelijk het Jan Tijssen
van Huegte die teegewoordig in gebruijk en cultuer is hebbende geleegen alhier int Heesven , ende dat
aan ende ten gebruijke van Jan
Slaats , ook meede inwoonder alhier
ook meede comperant in deese die
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ook verklaarde de naarvolgende conditien
te accpteeren en naar te sullen koomen ,
Eerstelijk sal deese verhueringe off
pagtinge dueren den tijt van ses
eerstkoomende jaaren nogtans als
de drie eerstkoomende jaaren geexpireert sulle zijn dan op te mooge seggen wie van beijde zijde gelieven
sal ., en dat voor Kerssemis ,
den voorseijden huerder sal deese gehuerde goederen aanvaarden , de huijsinge en hoff te Passchen , de groes
te halff meert en het saaij off ackerlandt toixt bloot aan de stoppellen , alles in deesen jaare 1700
agtenenveertig en in het afscheijden ook soo weer te verlaaten ,
Item den huerder sal gehauwden
weesen de wande vande huijsinge te
onderhauwden in goede reperatie
van luijken en leijmmen en digt
en het haut daar toe noodig sal
hij huereling op de goederen mooge
kappen dog ter minster schaade
Item het schaarhaut dat op de
goederen staat en nog geplant kan
woorden , als het vijff jaaren aut
is sal hij huereling mooge kappen
en gebruijken dog de latten roeijen
en bande tot de huijsinge noodig
sal hij huereling daar toe moeten
hauwden sonder daar aff te moogen
verkoopen off elders te verbreijngen

29 152 r

Item den huerder sal alle jaaren
gehauwden zijn op zijnne kost en drank
vanden dekker en uuperman op de huijsinge te leeveren en te laaten dekken
een en een halff vijm wel gemaakt
dack stroij dog de daghuer vanden
dekker en andere verschotten sal hij
huereling moogen corten ,
Item den huerder sal gehauwden weesen te betaallen alle 's landts en doerps
lasten soo ordinaare als exterordinare
sonder its des weegens hoe het
genaamt souwde mooge weesen aan
zijnne belooffde huerpeninge te moogen corten aanvank neemende de
lasten met Niuwe jaar 1700 agtenveertig ,
Item alle ongevallen die den huerder aan zijnne vrugten off ander
sints het zij door heijerkragt off
plunderinge mogten overkoomen
sal hij huereling voor goet hebben
beneeffens andere huerelinge alhier
tot Lierop ,
Item den huerder sal gehauwden weesen den tijt sijnder hueringe
daar op te blijve met behoorelijk
vee tot de voorseijde goederen noodig
en in het affscheijden niet meer
van het erff mooge verbreijngen
dan tien kaaren hoffmist
Item in het affscheijden sal hij
huereling niet meer dan een sesde
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part van het ackerlandt met
boeckweijt off ander sommervrugte moogen besaijen en het ander
ackerlandt met winter coore en
dat behoorelijk beneeffens andere
naabuere moete missen ,
Item den huerder sal gehauwden
weesen te onderhauwden alle
gebuerelijke regten en pligten
Voor welke voorseijde hueringe
off pagtinge den voorseijden huereling
heefft geloofft en nog geloofft bij
deesen te betaallen aanden voorseijde
verhuerder alle jaaren seeven
tien gulden in gelt , en seeven tien vaate coore waar vanden
eerste pagt van seeventien gulde
verscheenne sal zijn St Marten
1700 agtenveertig en den eersten
coore pagt van seeventien vaate
Ligtemis 1700 vijfftig en soo
voorts van jaare tot jaare
soo lange als deese hueringe
en verhueringe dueren sal ,
Ende bekenden ende verklaarden
den voorseijden huerder Jan Slaats
dat hij in plaats van borig te
stellen voor de voorseijde huer hier stelt
tot onderpant zijn schaar allen jaaren ten velde staande off wel inde schuer zijnde , die den verhuerder sonder de
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minste off meeste executie off eenig
middel van regt sal moogen aan varden in kas den huerder zijnne
verscheene hueren off lasten niet en
betaalt soo als voorseijde staat,
geloovende de voorseijde comperanten deese verhueringe hueringe
off pagtinge soo als voorseijde staat
met alle de voorseijde conditien
en deellen altijt te sullen hauwden
en doen hauwden voor goet vast
bondig ende van warden onder
verbant van iders der comperanten haare persoonnen ende goederen
niuw hebbende en naarmaals verkrijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop
den drieentwintigsten januarij
seeventien hondert agtenveerig
des toierconde bij ons geteekent
Peeter van Eijck
Dit + merik stelt Jan
Slaats verklaarde niet
te konne schrijve testes
Fr.v.Boome
Jan van Eijck schepe
Fr.v. Boome
president scheepe loco secretaris
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Scheijdinge ende deijlinge van een erffgoet tusschen Peeter Jansen van
Eijk en Jan Jansen van
Eijk,
Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen in Lierop Peeter Jansen van
Eijk , ende Jan Jansen van Eijk inwoonders alhier de welke bekenden ende verklaarde , gelijk zij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen
met maalkanderen aangegaan te hebben
deese naarvolgende minelijke scheijdinge
ende deijlinge van een erffgoet dat
de selve saame van derffgenaamen Jan Goerts
van Dijk in compani hebben gekogt
geleegen alhier tot Lierop,
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten loote
ten deel gevallen aan Jan Jansen
van Eijk het huijs stal en schuer aan
maalkanderen gebaut , met den hoff , en
(en) aangelaag soo groes als landt gestaan ende geleegen alhier ter plaatsen
genaamt inde Winkelstraat
groet cierca een loopense aan erve
de(e)n zijde Goort van Lieshaut dander zijde
Jan Jooste van Breij,
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt het Lank Ackerken groet ci(r)ca
drie copsaat geleegen als voor
aan erve deen zijde Goert
Jooste van Lieshout cum suo , dander
zijde , Andries Verdoeijenbraake cum

suo,
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Item alnog de helfft in een stuk soo
groes als landt genaamt den Santermans
Dries en Acker , groet cierca int geheel
vijff en een haalff loopense aan erve deen
zijde de weeduwe Antoni van Bussel dander zijde Peeter van Eijk meede deelder
in deese
Item alnog een stukxken
hoeijvelts genaamt het Eeuwselken
groet cierca twee en een halff loopense
aan erve deen zijde de weeduwe Jan
Hermans , dander zijde de erffgenaaamen Jan
Willem Verhees
Item alnog een stukxken hoeijvelts , genaamt het Beemdeken over
de Vluet groet cierca vijff kopsaat
aan erve deen zijde de weeduwe Jan
Hermans , dander zijde . . . . . .
2 LOTH
Ende is alsoo met den tweeden loote
ten deel gevallen aan Peeter Jansen
van Eijk een stukx ackerlandt genaamt
den Appelboom groet cierca twee loopense
aan erve deen zijde Hendrik Jan Tijssen
cum suo dander zijde Andries Verdoeijenbraake cum suo,
Item alnog de helfft in een stuk soo
groes als landt genaamt den Santerman groet cierca int geheel vijff en
een halff loopense aan erve deen zijde
Jan Hendrikx van Eijk dander zijde Jan
Jansen van Eijk meede deijlder in deese
Item alnog een stuk heijde genamt
het Heijtvelt groet cierca vier loopense
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aan erve deen zijde derffgenaamen Antoni
vanden Boome dander zijde Willem
Willems van Breij cum suo,
Ende is bij de condividenten gekonditioneert ende ondersprooke dat den
voorsten den agterste sal moete
weegen ter naaster velde en minster
schaade , Wijders dat een ider van hun
den grond en gewin chijns die bevonde sal worden uijt de gedeelde
goederen te gaan sal moeten blijven
vergelden , Verders gelooven de voorseijde
comperanten deese haare deelinge soo als
voorseijde staat , altijt te sullen
hauwden en doen hauwden voor
goet vast steedig ende van waarden
tot naarkoominge van allent
geene voorseijde staat verbinden
zij condividenten haare persoonen
ende alle hunne goederen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende ende daaren boove renuntieerende deen tot behoeff des anders
aangedeelde portie , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne
Lierop deneenendartigsten januarij
1700 agtenveertig , des toierconde bij
ons geteekent
Jan Jansen van Eijck
Peeter van Eijck
Jan van Breeij schepe
Peter Hermans schepe
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
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Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen (in) Lierop Peeter Doensen , inwoonder
en boriger van Helmont , weeduwenaar
van wijlle Peeternela Hendrik Vaallens , en teegenwordig bruijdegom alhier , met
Annamari Antoni Vleminkx , den welken
bekenden , ende verklaarden bij ende
mits deesen , onder presentatie van
eede , dat hij comperant voorseijde
den 14 januarij 1747 eer hij met
de voorseijde Henderina Hendrik Vaallens
inden hauwelijke staat is getreede ,
voor de wet off ter secretareije
van Helmont heefft opgeregt , en
gepasseert eenen staat van inventaris , en dat hij comperant voorseijde
seedert , dien tijt van het maake
en passeere vanden voorseijde staat
van inventaris , in dat voorseijde hauwelijk geen de minste offte meeste
goederen off effecten die tot staat
van inventaris beweese souwde
moete worden heefft verkreegen
bij gekogt , off gemaakt te hebben
verklaarende allent geene voorseijde onder
presentatie van eede voorseijde waar
en waaragtig te weesen , dienende
deese acte van verklaaringe voor
de wet off magistraat alhier van
Lierop , in plaats van staat van
inventaris , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop den
elffden februarij 1700 agtenveertig , des
toierconde bij ons geteekent
Jan van Eijck
Dit + merik stelt Peeter Doen
Peter Verberne
sen verklaarde niet anders
Fr.v.Boome
te konne schrijve testes
president schepe loco
Jan van Breeij
secretaris

29 156 v
Staat van inventaris
vande erffmuebellen en
erffgoederen naar gelaate
bij Jenneken Hendrikx vande
Warsenborig getraut
geweest met Dierk Willem
van Moorsel en door den
selve aan ons ondergeschreeve scheepenen overgegeeven en overgebragt
bestaande in het naarvolgende
Eerstelijk een veeren bed met
eenen hoofft pueluwe
item een wollen deeke
item twee paar slaap laakens
item een gardijnne
item twee taffellaakens
item vier stoelle
item eenen kooperen koeijkeetel
item twee kooper handt keetels
item een kooperen roem zij
item een koopere weeff lamp,
item eenen eijsere moes pot ,
item ene eijsere pap keetel
item eenen eijsere struijff pan
item een stande
item eene mulk tob
item een nmoes off schrff vloot
item twee koeij bakke
item een hoog kars
item een leeg off erdt kars
item een ploig , met haar toebehoort
item een eegde
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item een osse juck,
item ene zaadel en ligt
item een par strenge
item een schup,
item een schoeb,
item een schup,
item een schoeb ,
item eene laij riek
item een mist hak
item een beijl ,
item eenen hoeij riek
item twee vleegels
item eene kruijwaage
item een gras zijsse
Item eene zigt en bik haak
item ee ha(a) eijsere,
item eene teene schoetel
item vijff teene leepels
item een kist
item een bed koets,
item een kasken
item een taffel ,
item een god bank,
item eene spinne wiel,
item twee maal sakke,
item een kinder wieg ,
item eenen trog,
item een zeeff ,
item een strijkeijsere met een baut
item drie tuijers met drie keijmels
item eene koore wan
item een eijsere lamp
item een weeff getauw met zijn
toebehoert
item een weeff kam
item een snijbank en stroijmes
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item een booter teijl
item een spoel getauw,
item een osse keetin
item een haar getauw,
Voligen alhier de
erffgoederen
Eerstelijk huijs hoff en
aangelaag groot
loopense roeije voet
2
23
14
Item eenen acker neeffens
den weg aldaar groet
0
40
9
Item den acker neeffens
den loop de Ren
1
19
0
Item het gras veltjen
aant Leeg Huijs groet
4
4
6
Aldus gedaan ende gepasseert
ende geinventariseert en opgegeeve
door den voorseijden Dierk Willems van
Moorsel weeduwenaar van voorseijde
Jenneken Hendrikx vande Warsenborig
den welken verklaarden onder presentatie van eede , dit alles in
opregtigheijt ende naar zijnne
beste kennis en weetenschap
opgegeeven te hebben sonder zijns
weetens iets van versweegen te
hebben , en onder gelooffte alle
het geene bevonden souwde mooge
worden tot deesen staat van
inventaaris te behooren het
selve te sulle suppeleeren en
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Bij te laate schrijve , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop , den twalffden
februarij 1700 agtenveertig des toierconde bij ons geteekent ,
Dierck Willems van Moorsel
Peter Verberne schepe
Jan van Eijck schepe
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
Scheijdinge ende deijlinge van
de naar volgende erffgoedeeren
toebehoorende Jan en Hendrik
Goort Bernaarts ,
Compareerde voor ons ondergeschreeve scheepenen in Lierop Jan en Hendrik Goort
Bernaarts , inwoonders alhier de
welke bekenden ende verklaarden bij ende
mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese naarvolgende minnelijke scheijdinge ende deijlinge van
alle erffgoederen die de selve saame
bij het affgaan van het togt regt
van haare moeder in dato den 23en
december 1747 geleegen alhier tot Lierop
bestaande in het naarvolgende
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten loote
ten deel gevalle aan Hendrik Bernaerts
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het woonhuijs stal en schuer aan
maalkande(ren) gebaut met den hoff en
aangelaag soo groes als landt groet
cierca int geheel vijfftien loopense
gestaan ende geleegen alhier tot Lierop
ter plaatsen genaamt op Hersel int
Sant en aldaar aan erve deen zijde en beijde de eijnde de gemeente
dander zijde Jan Kerikhoff cum suo
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt den acker aan Geerit Leijsen
Huevel groet cierca vijff kopsaat
aan erve deen zijde Dierk Verhees
dander zijde. . . . . . . .
Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt den Dieonne groot
cierca een loopense aan erve deen
zijde Jan Peeters vanden Eijnde
dander zijde Jan Jooste van Breij
Item alnog een stukxke ackerlandt
genaamt den acker aan het Agterbroek groet cierca een loopense aan
erve deen zijde de gemeente dander
zijde den weg aldaar ,
Item alnog een stukxken hoeijvelts
genaamt den Heiligen Geest groet cierca
een loopense aan erve deen zijde Lambert van Breij , dander zijde Jan Bernaarts meede deijlder in deese
Item alnog de helfft in een stuk
groes en landt genaamt het Niuw Erff
groet voor de helfft een loopense
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aan erve beijde de zijde en deen eijnde
de gemeente , dander eijnde den meede
deijlder in deese
Item alnog een stukxken groese genaamt het Kleijn Eeuwselken groet
cierca twee loopense aan erve deen zijde
Hendrik Jan Tijsse cum suo dander zijde
de weeduwe Peeter van Stiphaut
Item alnog een stukxken hoeijvelts
genaamt den Beemt in Elgerom
groet cierca twee loopense aan erve
deen zijde Dierk Verhees , dander zijde Jan Jooste
van Breij
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome
's landt(s) en doerps lasten , ende alnog
daar uijt te blijve vergelden aan den
aermen alhier , jaarelijkx seeve gulden
en twee stuijvers
Item alnog aanden selven aermen alhier
jaarelijkx eene gulde elff stuijvers en
agt peninge
Item alnog aande schuttereij van
ons Lieve Vrouw alhier jaarelijkx vier
gulde vijfftien stuijvers in capitaall
110 gulde,
Item alnog aan Doctoor Grooten
acker tot Helmont jaarelijkx
vier gulden tien stuijvers in capietaal hondert gulde
Item alnog de helfft in eene gulde
en twee stuijvers jaarelijkx aan
het geestelijk comptoier van Peelandt
deese boovestaande rente weerden
aanvert met den loopende pagt
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Ende bekenden ende verklaarden den
voorseijde Hendrik Bernaarts condieviedent van het eerste loth dat
hij in deese deijllinge heefft aangenoome gelijk hij aanneemt en
geloofft bij deese* zijnne moeder
de weeduwe Goort Bernaarts , haar
leeve lank geduerende te sullen
onderhauwden siek en gesont in
kost en drank etc en insgelijk zijnne
suster met naame Jenneke , alles
volgens den contrakte die den
voorseijde Hendrik en Jan Goort Bernaarts met de voorseijde weeduwe Goert
Bernaarts haare moeder hebben
aangegaan en gepasseert in dato
den 23 december 1747 , dog is wel
gekonditioneert dat ingeval de
voorseijde zijnne suster Jenneke Bernaarts langer int leeven blijfft
als haare moeder dat de selve dan
van haar beijde te weeten van
en door Hendrik en Jan Goort Bernaarts moet onderhauwde woorden en als de selve haare moeder
en suster sullen te koome
sterven dat die dan door en ten
laste en coste van haar beijde ter
aarde sulle moete werden bestelt
naar haaren staat en condietie
*onder verbant van zijn persoon ende alle
zijnne goederen
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Tweede loth
Ende is alsoo met den tweede loote
ten deel gevaalle Jan Goort Bernaarts
een stuck ackelandt genaamt den Acker
van Aalbert Jan Toomas groet cierca
ses loopense aan erve beijde de zijde
en eijnde de gemeente
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Acker inde Capelle
Camp groet cierca drie loopense aan
ereve deen zijde Jan Hendrijkx Verhees
dander zijde Jan Jooste van Breij
met meer anderen
Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt den Corommert
met het ackerken daar bij geleegen
groet cierca int geheel twee loopense
aan erve deen zijde Jan Hendrikx van
Eijk dander zijde den vaarweg
Item alnog een stukxken hoeijvelts
genaamt den Voorsten Heiligen Geest
groet cierca een loopense an erve
deen zijde Lambert Hendrikx van Breij
dander zijde Hendrik Bernaarts meede
deijlder in deese
Item alnog een stukxken groes
genaamt het Eeuwsel aan Rosbeemt
groet cierca int geheel twee
en een halff loopense aan erve deen
zijde Jan Jansen van Eijk dander
zijde Goort van Lieshaut met
meer andere
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Item alnog de helft in een
stuk soo groes als landt genaamt
het Niuw Velt groet cierca voor
de helfft een loopense aan erve beijde
de zijde en een eijnde de gemeente
dander eijnde Hendrik Bernaarts meede
deijlder in deese,
Item alnog een stukxke groese genaamt het Hoekxken aande Vluet
groet cierca een loopense aan erve
deen zijde Jan Jansen van Eijk
dander zijde de Vleut
Item alnog een stukxken groese
genaamt den Heiligen Geest groet cierca
vijff copsaat aan erve deen zijde
Jan Jooste van Breij dander zijde
de Vleut,
ende dat alles los ende vreij
uitgenoome 's landts en doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve vergelden aan Jan Hendrijkx van Eijk jaarelijkx vier gulde tien stuijvers
Item alnog jaarelijkx eene gulde
seeventien stuijvers aan het Apostel
Huijs tot Mierlo,
Item alnog de helfft in eene gulde
en twee stuijvers jaarelijkx aan het
geestelijke comptoier van Peelandt
Deese boovestaande rente werden aanveert met den
loopenden pagt
Ende is bij de condieviedenten gekondietioneert en ondersprooken dat
den voorsten den agterste sal moete
weegen ter naaster velde en minster
schaade , Wijders dat een ider van hun
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den grondt en gewin chins die met
regt sal woorden bevonden uijt de
gedeelde goederen te gaan sal moeten blijve vergelden en sullen de condividenten gehoude zijn die chijnse maalkanderen
te helpe winne ende sullen de
condiviedenten gehauwde zijn om
haar aangegroote renten chijnse
en pagten soodaanig op haaren teijt
te betaallen dat deen door des anders
quaade betaalinge geen schaade en
koome te leijde , Verders gelooven
de voorseijde comperanten deese haare
deelinge met alle de condietien
soo als voorseijde staat altijt
te sullen hauwden en doen hauwden
voor goet vast steedig ende van
waarden tot naarkoominge van
allent geene voorseijde staat verbinden zij condievidenten haar persoonen ende alle hunne goederen niuw
hebbende ende naarmals verkrijgende ende daaren boove renuntieeerende deen tot behoeff des an ders aangedeelde portie , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den seeventi(e)nden
junij 1700 agtenveertig , des toierconde bij ons geteekent ,
Hendrick Goorts Bernaarts
Jan Goorts Hermans
Jan van Eijck schepen
Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretario
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Wij Jan van Eijk , Jan van Breij
Dierk Warsenborig , en Peeter Hermans
schepenen in Lierop , quartier van
Peelandt Meijerije van 's Bosch
doen conde certificeerende bij ende
mits deesen , en sulkx ten versoeke
van Antonet Jansen van Moorsel
de welke aan ons heefft te kenne
gegeeven dat zij is getraut met
Jan Antonis van Reijt gebortig
tot Asten , en haar metter woon
heefft begeeven , en ter needer geset
tot Helmont dat zij requierante
is een ingeborne deeses doerps
voorseijde , Wijders beloove wij dat
ingevalle de voorseijde requierante
tot aermoede mogte koome te
vervallen soodaanig dat zij requierante onse aerme kasse noodig hadde de selve beneeffens
onse ander ingeborne aermen
te sullen onderhauwden en den
aermen van Helmont voorseijde
off andere plaatsen
onder het gebiet van haar Hoog
Moogende daar zij requierante haar
metter woon ter needer mogte
koomen te setten daar van te
sullen ontlasten daar onder verbindende het inkoome ende

29 161 r
goederen van onsen aermen niuw
hebbende ende naarmaals verkrijgende , ende hebben wij scheepenen
voornoemt deese ten prothocolle
eijgenhandig onderteekent ende
door de subsignatietie van Francis vanden Boome president scheepe
loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop den
vierentwintig(sten) junij 1700 agten veertig , des toierconde bij
ons geteekent
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Dierk Warsenborig
Peter Hermans
Fr.v.Boome
president scheepe loco
secretaris
Compareerde voor ons ondergeteekende
scheepenen in Lierop Jenneken Willems
van Moorsel weeduwe Lauwerijns Jansen van
Asten woonende alhier de welke
verklaarde uijt cragte van apointemente van heeren geseubstituerende
in officio en scheepenen alhier de
(de) dato van heeden , aff te gaan ende
te renuntieeren de togte , die zij comperante is hebbende op alle de erffhaaffelijke muebellen die metter doodt en overleijden van haaren voornoemden man
Lauerijns Jansen van Asten zijn ontruijmt en naargelaaten , geen van die
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uijtgesondert offte gereserveert
sulkx doende bij ende mits deesen
ende ten behoeven van haare
drie bereijts verwekte kinderen
bij haare voornoemde man zaaliger
met namen Jan , Willem , ende Antoni van
Asten en om te genieten het eefffekt bij voorseijde apointemente offte
decreet breeder vermelt , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden
binne Lierop den vierentwintwinigsten junij 1700 agtenveertig ten
over van Jan van Eijk en Jan
van Breij scheepen die deese beneffens
de comparante hebben onderteekent
Dit +merik stelt de
comperante verklaarde niet anders te konne
schrijve testes Fr.v.Boome
Jan van Eijck
Jan van Breeij
Fr.v.Boomepresident
scheepe loco secretaris
wij officier en scheepenen van Lierop
geleege inde quartiere van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , certificeerende
bij ende mits deesen , ter instantie
ende requisietie van de weduwe Jan Jooste
vande Voorst inwoonderse alhier
voorde opregte waarheijt dat den
selven heefft gehat , een huijsinge
en stalinge twelk door haar is

29 162 r
bewoont geweest , met cultiveeringe
van cierca vierenveertig loopense tuellandt
en cierca vijfftig loopense wijlandt , welke
huijsinge met de aanhoorende groes
en ackerlanden te saamen jaarelijkx
inde 's landts verpondinge contrubueweeren eene somme van sestien gulde
vijff stuijvers en drie peninge en inde
doerps reeel verpondinge jaarelijkx vijff
gulden agt stuijvers en agt peninge
en inde koninxbeede jaarelijkx vijff
gulden veertien stuijvers en ses peninge
hebbende het ongeluk gewilt dat de voornoemde huijsinge
en stallinge op den drieentwintigsten
september 1747 is affgebrandt tot de
grondt toe , met verlies van muebellen en bauwgereetschap mitsgaaders coore
boekweijt , hoeij , stroij , en eenig vee etc. zijnde
te dugten dat de voorseijde landereijen
in dien de huijsinge niet in voorige
staat werdt opgetimmert , ongekultiveert voor 's landts en doerps
lasten sal blijve liggen , te meer
om dat het seer verre buijten affgeleegen
is , alleen aan eenen heijkant leggen
waar door meermaalle voor deesen
de selve goederen voorde lasten zijn
blijve liggen
Wijders hebben wij alhier op den 24en
april 1732 gemaakt een regelement
en ordonnantie tot voorkoominge
van brandt ingevolige haar Hoog
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Moogende resolutie vanden
sesde februarij 1700 tweeendartig in
teeken der waarheijt hebben wij
deese ten prothocolle onderteekent op heeden binne Lierop
den seevenentwintigsten junij 1700 agtenveertig des toierconde bij ons
geteekent
Jan van Eijk schepe loco officier
Peter Verberne schepen
Dierk Warsenborig schepen
Peter Hermans
schepen
Jan van Breeij schepen
Fr.v.Boome presiedent scheepe loco
secretaris
Wij Jan vanden Eijnde , Jan van Breij
Dierk Warsenborig , en Peeter Hermans
scheepenen des dorps van Lierop quartier van Peelandt Meijerije van 's Bosch , verklaarden te commiteeren en te authoriseeren bij deesen Francis vanden
Boome presiedent scheepen alhier ende
Peeter Verberne scheepen alhier , om
me haar op den vijfftienden julij
eerstkoomende 1700 agtenveertig
te vervoegen en te laate vinden
tot Helmont op den stadthuijsen
aldaar , bij de vergaaderinge des voorseijde
quartiers , omme aldaar meede
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te resolveeren en te teekenen de
pointen en resolutien waar op het
voorseijde quartier is beschreeven geloovende
allent geene door onse voorseijde gecomiterdens daar inne gedaan en verrigt
sal woorden te sullen hauwden en doen
hauwden voor goet vast steedig ende
van waarden , onder verbant als
naar regten daar toe staande in
kennissen der waarheijt hebben wij
scheepenen voornoemt , deese ten
prothocolle beneeffens de geauthoriseerde eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatuere
van jan van Eijk , scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden
binne lierop den dartienden juliij 1700
agten veertig des toierconde bij
ons geteekent
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Jan van Breeij
Peter Hermans
Dierk Warsenborig
Jan vanden Eijnden schepen
Jan van Eijck schepen
loco secretario
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Compareerde voor ons Peeter
Verberne en Dirk Warrenberg schepenen
deeses dorps van Lierop , Peeter Coolen
meester smit alhier die welke ter
instantie en requisitie van
Francis van den Boomen president
scheepen deezes dorps heefft getuijgt
ende verklaart , gelijk hij getuijgt
ende verklaart bij deese dat hij deponent op sondag zijnde geweest
den 30 julij in den gepasseerde jaren
1747 weegens den prezident en
schepenen van Lierop is geroepen
om de buijten deur van de kerk
alhier open te maken , om dat met
den sleutel die niet open wou gaen
en dat hij deponent om die deur te
openen zoodaanige middelen in't werk
zoude stellen als hij beste goetvondt,
vermits de heer predikant woonende
tot Someren aan de kerk was om te
prediken , dat den deponent ten
spoedigsten met de sleutels die hem
gezonden waaren
na de kerk is geloopen om die
te oopenen , in verwagting van den
heer predikant daer te vinden , dog
die niet vindende en de deur
willende openen , heeft den sleutel
in het slot willen steeken ,
bevonden dat den sleutel krom was
en daer meede het slot niet kon
open doen , dat hij deponent
daer op den houteren clamp waer een
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iser op genagelt was , daer de
schagt van't slot inschiet , heeft
afgeslaagen , en alzo de deur geopent
dat hij deponent vervolgens , het slot
van de deur heeft gedaen, en als doen
bevonden dat de veer van 't slot
krom was en geen sleutel daer
in kost draeijen , Wijders verklarende
immers naer zijn beste kennis en
wetenschap , dat den sleutel van
de binnen deur van het cooredie
ook krom was tot het openen
van de buijten deur verkeerdelijk is
gebruijkt geworden , en veroorsaekt
heeft dat de veer van 't voorseijde slot
der buijten deur is geforseert
en krom geworden , eijndige hij
deponent hier meede zijn cinceere en waaragtige
verklaaringe geevende voor reeden
van welweetentheijt 't genen voorseijde
hem nog in goede geheugen te zijn
en heeft naer gedane voorleesinge
hierbij geperzisteert en het selve met
eede bevestigt , met de woorden zoo
waerlijk helpe hem Godt Almagtigh
Aldus gedaen en gepasseert op heeden
binnen Lierop den twintigsten
julij 1700 agt en veertigh , ten
overstaen vande bovengenoemde scheepenen
die deese beneffens den deponent ten prothocolle en
mij ondergeschreeve secretaris hebben onderteekent
Peeter Koolen
Peter Verberne
Dierk Warenborig
Gualtheeri
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(Doorgestreepte tekst : Compareerde voor ons scheepenen
van Lierop , Peeter Verberne , en Dirk
Warenberg, inwoonderen alhier luijden
van eer die welke ter instantie en
requisitie van Francis van den
Boomen president scheepen alhier
verklaart dat in den jaare 1746
en 1747 mits de troupelen van den
oorlog door de regeering een wagt
was aangestelt aan en in de kerke
alhier omme de goederen die door
de ingezeetenen soo ook van den
schoolmeester alhier daer in gevlugt
waaren te bewaaren zoo ook de
gemente pampieren en doop conden
(onleesbaar. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. )
Compareerde voor ons Peeter Verberne
en Dirk Waarrenborg , scheepenen
des dorps van Lierop Peeter van
Eijk out 50 jaren ende Peeter
Neervens out 30 jaren , en inwooderen alhier , luijden van eer , die welke
ter instantie en requisitie van
Franzis van den Boomen prezident
scheepen alhier tot Lierop , hebben
getuijgt ende verklaart gelijk zij
getuijgen en verklaren bij deezen
dat in den jare 1746 en 1747 mits de
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troupelen vanden oorlog door de regeering
een wagt was aangestelt aen
en in de kerk alhier omme de goedere
die door de ingezeetenen soo ook van
den schoolmeester daer in
gevlugt waaren te bewaaren
zoo ook de gemeents pampieren
en dorps comme voor plonderinge
en rooff die in diergelijke
troupelen van oorlog te wagten
zijn dat de magistraat in die
voorseijde tijt ook verscheijde reijzen
hebben doen publiceeren dat alle ingezeetenen de wagt aen en inde
voorseijde kerk houdende zig zoude hebben
te wagten eenige baldadigheijt daer
te pleegen of de kerk int minsten
niet te beschadigen , ook daar niet te
rooken of vuur daar te brengen
op zeekere peene daer toegestelt
eijndigende zij deponenten hier meede
haare cinceere en waaragtige verklaringe geevende voor reeden van welwetentheijt haer nog in goede geheugen
te zijn en hebben naer gedaane voorleezinge hier bij gepersisteert en het
selve met eede bevestigt met de woorde
soo waarlijk helpen haar Godt almagtig
Aldus gedaen en gepasseert op heeden
binne Lierop den twintigsten julij 1700
agtenveertig ten overstaan van de bovengenoemde
scheepenen die deesen beneffens
de deponenten ten protocolle en mij ondergegeschreeve
secretaris hebben onderteekent
Peeter van Eijck
Gualteeri
Peter Neervens
Peter Verberne
Dierk Warenborig
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Compareerde voor ons Dirck Warsenborgh
en Peeter Hermans schepenen des dorps van Lierop
Lambert Vlemikx out 37 jaren ende
Jan Slaats out 48 jaaren soo sij seijde
luijde van eer en ingeseetenen deeses dorps die
welcke naer gerechtelijcke citatie ter instan(tie)
ende requisitie van d'heer Gualtherij stadhouder van zijn hoog edele d'heer W.van Haaren quartierschout des quartiers van Peellandt op de monelinge vraagh poincten haer door gemelten
stadhouder voor gehouden hebben getuijght ende
verclaart gelijck sij getuijgen ende verclaaren
bij deesen en wel eerste in ordine deponere
waer ende waeraghtig te weesen dat hij inden
jaare 1746 omtrent Pinxteren den preciesen
dagh niet weetend als de ingeseetenen met
haar goet inde kerck vlughte en gelijk
Pieter Francken schoolmeester alhier oock zijn goet
in de kerck hadde gevlught als doen inde
kerck heeft gestaan bij Pieter Francken beneffens de
waght die de goederen in de kerck bewaerde
dat als doen praatende onder malkanderen
Pieter Francken voorseijde sigh omdraeijende naare
zijn broek taste en zijn water in de kerck
afsloegh , Wijders verclaarende dat hij dep(onent)
eenige jaaren geleeden voor den vlughtens
tijt en als er geen waght was of inde
kerck quaam hij bij occasie datter een lijck werde begraaven beneffens Jan Slaats in de voorseijde
kercke was om over dat lijck te luijden
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Jan Slaats tegens hem deponent seijde weet ghij
Peeter Franken wel houden (brengende hem
deponent met een onder den afhanck vande kerck
zuijdwaerts ontrent den ouden predick stoel)
alwaar Jan Slaats hem deponent wees op
vloer daer een menschendreck leijde die
niet vers maer out scheen te weesen ,
Ende verclaerde hij tweede in ordine deponent
dat allen 't geene hij eerste deponent heefft verclaart ontrent den menschendreck die in
de kerck lagh 't selve oock alsoo gesien
en bevonde te hebben , voegende daer nogh bij
dat hij verscheijde reijsen hadde
hooren seggen dat de meester inde kerck
kackte en bij occatie dat hij inde kerck zijnde
die was door gegaan om te ondersoecken of
daer dreck lagh en die gevonden hebbende
heeft die alsoo aen den eersten deponent aengeweesen , eijndigende sij deponenten hier mede
haare cinceere ende waeraghtige verclaringe
en hebben naer gedaane voorleesinge daer
bij gepersisteert geevende voor reedenen van
welweetentheijt 't geene voorseijde getuijght
hebbende haer nog in goede gehuegen te zijn dat
selve met eede bevestight met de woorden
soo waerlijck help haar Godt Almagtigh,
Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binnen Lierop
ter secretarije den negentiende augustij 1700 aght
en veertigh
Dierk Warenborig
Lambert Vlemmix
Peter Hermans
Jan van Eijck schepen
loco secretario
Dit merck + stelt Jan Slaats verklaert
niet te connen schrijven testes W de Vries
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Compareerde voor ons Dirk Warsenborg en
Peter Hermans schepenen des dorps en dingbancke van Lierop , Jan Linden
out 29 jaren , Delis Benders out 22
jaaren , Johannis Janse Vlemix out 22 jaaren
luijde van eer en ingeseetenen deses dorps
welcke naer gereghte citatie ter instantie
en requisitie van Heer Gualtheeri stadhouder
van zijn Hoog Edele d'heer W.van Haaren
quartierschout des quartiers van Peellandt ,
op de mondeling vraagh poincten haer door
gemelten stadhouder voor gehouden , hebben getuijght ende verclaert bij deesen , en wel den
eersten in ordine deponent verscheijde reijsen
van ingeseetenen deeses dorps te hebben
hooren seggen , dat den schoolmeester alhier zijn
behoeft in de kerck dede , dog dat hij selve
niet gesien had en oock niet seecker weet
door wien sulx aen hem geseijt is
Ende verclaerde hij hoerde in ordine deponent wel te
hebben hooren seggen van Jan Jooste Verbeeck ,
dat den schoolmeester alhier soo als hem geseijt
was in de kerck gescheeten hadde , eijndigende
sij deponenten hier mede haare cinceere
en waaraghtige verclaringe ende hebben
naar gedaane voorleesinge daer bij gepersisteert geevende voor reedenen van welweetentheijt 't geene voorseijde getuijght hebbende
haar nog in goede geheugen te zijn en
't selve met eede bevestight met de woorde
soo waerlijck help haer Godt Almagtigh , Aldus gedaan ende gepasseert
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op heeden binnen Lierop deesen negentienden
augustij 1700 aght en veertigh
Jan Linders
Dierk Warenborig
Dit + merck stelt
Peter Hermans
Delis Benders verclaert
Jan van Eijck schepe
niet te connen schrijven
loco secretario
testes W.de Vries
Op huijden den negentienden augustij seven
tien hondert aght en veertigh heefft Willem
van Dijck den behoorlijcken eedt ,
als scheepen van Lierop in plaetse van
Jan van Breij nu onlangs overleede zijnde
gepresteert en afgeleght op den formuliere
in de politique reformatie vervat naer
dat de selve hem van woorde tot woorde
is voor geleesen en sulx aen handen van
den stadhouder Gualtherij
Willem van Dijck
Jan van Eijck
Peter Hermans
Dierk Warenborig
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
Wij Jan van Eijck regeerende scheepenen
des dorps van Lierop out 72 jaaren en als
scheepen gedient hebbende wel ontrent den tijt
van veertigh jaaren , en Jan Peeters vanden Eijnden
out 73 jaaren en als scheepen van Lierop
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gedient hebbende 22 jaaren verclaaren dat Pieter Francken als schoolmeester hier aangestelt en
is gekoomen ontrent tien jaaren geleeden in
plaetse van Willem Box die in deese gemeente
van Lierop soo langh als ons geheugen streckt
tot zijn overlijden toe het schoolmeesters ampt
alhier loffelijck en wel heefft waer genomen
en de kinderen seer wel onderweesen en geleert
voor de baaten immolimenten van outs daer toe
staende sonder dat tusschen de regenten of ingeseetenen eenige disputen of oneenigheden zijn
gereesen of ontstaen en dat geduerende die
bedieninge als schoolmeester den president Jan vanden
Boomen vader vanden tegenwoordigen president Francis vanden Boomen altijt met den
voorseijde schoolmeester Box in vreeden en vrientschap
hebben geleeft gelijck oock hebben gedaan
de verdere scheepenen
dat oock tusschen de voorseijde twee presidenten
tijde onser bedieninge ende verdere schepenen
noijt geen tweedraght ofte oneenigheijt is
gereesen maer gesamentlijck en eendraghtelijck het dorp of ingeseetenen hebben
geregeert ten meeste nutte en voordeel van
de gemeente sonder dat den president of eenige
scheepenen deen boven dander heeft willen
heerschen , dogh dat bij het aen koomen van
van voorseijde schoolmeester Pieter Francken door den selve
allerleij cecanis en disputen over verscheijde
kleijne saacken zijn opgestaen , dat den selven
oock onder andere het soo genoemde beesemgelt dat de schoolkinderen jaerlijx moeten
inbrengen heefft verdubbelt , dat president en
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en scheepenen sulx tot nog toe hebben laten
passeeren om wast mogelijck vrede te houden
dat hij oock de nabueren heefft willen beletten
water te scheppen uijt de graght die agter zijn
hoff op de gemeente leijt buijten de heggen
van zijn tuijn ten dienste vande ingeseetenen
om haare linnens daer te blijcken * dat
hij selfs de stoutheijt heeft gehadt buijten
kennis van offiecier of magistraat een publicatie te laaten doen waer bij verbo(o)dt
dat niemant inde voorseijde graght water soude
mogen scheppen en meer andere beuselingen
te lanck om hier te insereeren , dat egter
de regenten en ingeseetenen hem niet het minste
onthouden van zijne ordinaire baate en
immolimenten jaerlijx te geeven , en de extraordinaire vrijwillige gifte wel schijnt te willen brengen
tot een ordinair jaerlijx immoliment
en dat te gemoet werd gesien dat bij vervolgh van tijdt daer ontrent door den
schoolmeester en de regenten questien sal
ontstaan , Actum Lierop den negentienden
augustij 1700 aght en veertigh , toierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck
Jan vanden Eijnden
Mij present
Gualtherij
1748
*soo als van outs gebruijckelicis geweest
Jan van Eijck
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Scheijdinge ende deijllinge
vande naarvolgende erffgoederen toebehoorende Antoni
Fransen vanden Eijnde ende
Margrit en Annemari Fransen vanden Eijnde zijnne
susters,
Compareerde voor ons ondergeschreeve scheepenen in Lierop , Antoni Fransen
vanden Eijnde , Joost van Lieshaut
als man ende momboier van Margriet
Fransen vanden Eijnde , Jan Jooste van
Dijk , als man ende momboier van Jennemari Fransen vanden Eijnde , alle inwoonders alhier , de welke bekenden ende
verklaarden bij ende mits deesen , met
maalkanderen aangegaan te hebben deese
naarvolgende minnelijke scheijdinge ende
deelinge van alle de erffgoederen die
de selve ider in hun voorseijde qualitijt
saame van hunnen broeder Willem Fransen vanden Eijnde bij transport hebben
verkreegen in dato den 4 januarij 1745
geleegen alhier tot Lierop op de
hoeve genaamt Ten Boome als voligt
1 LOTH
Ende is alsoo met den eersten lote
tendeel gevallen aan Antoni Fransen
vanden Eijnde , en aan Jan Jooste van
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Dijk , in zijn voorseijde qualiteijt , een woonhuijs
stal en schuer aan maalkanderen gebaut
genaamt den Niuwen Bauw off Groete
Schuer vande Boomese Hoeve , met het
aangelaag in zijn bekende baalen en
ringenoote,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt
den Rulacker groet cierca agtentwintig
loopense aan erve beijde de zijde de
Heer J.L Verstere,
Item alnog de helfft van een stuk ackerlandt genaamt den Jueffvrouwen Acker
groet cierca voor de helfft drie loopense aan
erve deen zijde de straat die naar de Boomer
Heijde loopt,
Item alnog het landt en groes genaamt
het Niuw Landt aanden Eekelhoff op't
maatboek bekent off gespecificeert
in vier perseelen , groet cierca int geheel
seven off agt loopense , aan erve deen zijde
den Eekelhoff dander zijde den acker de
Baalisboom genaamt,
Item alnog een gedeelte off derde part
inde groese weijde , groet cierca int
geheel hondert en veertig loopense aan
erve deen zijde den Waaterloop de Ren ,
dander zijde de weeduwe Lavreijns van Asten
Item alnog de helfft in eenen hoeijbeemt
genaamt den Niuwen Beemt groet
cierca int geheel neegenentwintig
loopense aan erve deen zijde Willem
van Dijk dander zijde de weeduwe Lavreijns
van Aste
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Item alnog de derde part in een
stuk heijde genaamt de Boomer
Heijde groet cierca int geheel vier
ensestig loopense aan erve deen zijde
den waaterloop de Ren , dander zijde
Wilem van Dijk,
Item alnog een stuk hoeijlandt
genaamt den Ronden Huerck , groet cierca
agt loopense aan erve deen zijde en
een eijnde de Heer J.L.Verstere dander zijde den Rulacker,
Item alnog de helfft in eenstuk
hoeijvelts genaamt den Dries Huerk
groet cierca int geheel tien loopense
aan erve deen zijde de revier de
Aa dander zijde en deen eijnde de
Heer J.L.Verstere ,
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps lasten , ende alnog
daar uijt te blijve vergelden aan Willem
Fransen vanden Eijnde , haaren broeder en inwoonder alhier , weegens een gelooffte
ter saaken des koops eene capitaalle somme
van duijsent en vijfftig gulde , zijnde
den intrest daar van jaarelijkx twee en
veertig gulde vervallende alle jaaren
den 16 november.
Item alnog aan Joost van Lieshaut
in zijn voorseijde qualiteijt condieviedent van
het tweede loth , eene capitaalle somme
van tweehondert dartig gulden , en vijff
stuijvers
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Tweede loth
Ende is alsoo met den tweeden loote
ten deel gevallen aan Joost van Lieshaut
in zijn voorseijde qualiteijt , eene capitaalle
somme van twee hondert dartig gulden
en vijff stuijvers van Antoni Fransen
vanden Eijnde en Jan Jooste van Dijk
in hun voorseijde qualiteijt condividenten van het eerste loth , alwelke voorseijde
capitaalle som van twee hondert dartig gulde en
vijff stuijvers den comparant bekent ontfangen te hebben
Ende is bij de condividenten gekonditioneert
en ondersprooke , dat een ider van hun zijn
aangegroete renten en pagten soodaanig
op haare presie verval daagen te sullen betaallen
dat deen door des anders quaade betaalinge geen schaade en koome te leijden ,
en sulkx quaam te geschiede dat dus daanige pagten off rente op haar tijt
niet en wierde betaalt , en schaade daar
overquaam te geschiede , dan sal sulke
schaade zijn ende blijve tot laste
vande gebreekige betaalder , Verders
gelooven de voorseijde comperanten ende condievident in deese gemelt , deese haare deelinge , met alle de conditien soo als voorseijde
staat , alteijt te sullen hauwden en doen
hauwden voor goet vast steedig ende van
waarden , tot naarkoominge van allent
geen voorseijde staat verbinden zij comperanten en condividenten in deese ider in hun voorseijde
qualiteijt haare respektive persoonnen ende alle hunne
goederen niuw hebbende ende naarmaals
verkrijgende , ende daarenboove renuntieeerende deen tot behoeff
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des anders aangedeelde portie , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden binnen
Lierop den eenendartigsten augustij 1700
agtenvertig des toierconde bij ons
geteekent
Dit + merik stelt Antoni
Franse vanden Eijnde verklaarde niet te konne schreijve
testes Fr.v.Boome
Dit + merik stelt Joost
van Lieshaut verklaarde
niet te konne schrijve
testes Jan van Eijck
Jan Jooste van Deijck
Jan van Eijck schepe
Willem van Dijck schepe
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
Wij Jan van Eijk, Dierk Warsenborig
Willem van Dijk , Peter Hermans en
Peeter Verberne scheepenen
des doerps van Lierop quartier van
Peelandt , Meijerije van 's Bosch verklaarde te commiteeren en te authorieseeren , bij ende mits deesen Francis
vanden Boome onsen presiedent scheepe
alhier , omme zig op den tienden
september 1700 agtenveertig te vervoige
en te laate vinden tot 's Bosch bij de
verpagtinge der gemeene 's landts middellen deeses quartiers van Peelandt voorseijde
die als dan sal woorden gedaan
door de ontfangers der voorseijde ge-
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meene middellen , Wijders den selven
authoriseerende hem als pagter vande
voorseijde 's landts gemeene middellen van
het voorseijde corpus ingaande met
primo october 1700 agt enveertig inde
verpagt cedulle te stellen
en te teijkenen als meede ons ondergeschreeve
inde selve pagt cedulle als borigen
te noeminneeren en te laaten aan teijkenen , alles in conformiteijt en
naarkoominge van haar Edele Moogende
Resolutie in dato den tweeden november
1734 beloovende allent geene voorseijde
voor goet vast ende van waarden te sullen
hauwden onder verbant als naar regten hier toe staande in kennisse der
waarheijt hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent en
door de subsignatuere van Jan van
Eijk scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop den
seevenden september 1700 agtenverig
des toierconde bij ons geteekent
Fr.v.Boome
Dierk Warenborig
Willem van Dijck
Peter Hermans
Jan van Eijck schepe
loco secretario
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Compareerde voor ons ondergeschreeve
scheepenen in Lierop Goort Hermans ,
en Goort vande Voorst , regeerende
kerikmeesters van de proige kerike
alhier tot Lierop voorseijde die welke
bekenden ende verklaarden gelijk zij
bekenden ende verklaarden bij ende mits
deesen ontfangen te hebben uijt handen
van Reijnier Job Smits , inwoonder tot
Mierlo , eene capitalle somme van tweeensestig gulde , en tien stuijvers , en sulkx
in voldoeninge en tot afflosinge eender jaarelijkxe rente van twee gulden
tien stuijvers jaarelijkx , staande op het
kerik register op den naam van Goort
Aar Duijsen . . . . . . . . .. . . . . . . .
den voorseijden Reijnnier Job Smits aangekoome bij transport van derffgenaamen Philips Warsenborig , scheldende derhalve
quit los ende vreij , den voorseijden Reijnnier
Job Smits , en allen anderen hier van
met regt quitantie behoevende , en consenteerende soo bij teijden en weijllen
den orgineellen consetutie brieff mogte
werde gevonden , inde cassatie vanden
selven , geloovende de voorseijde losinge
en quijtscheldinge altijt voor goet ende
van waarden te sullen hauwden , en doen
hauwden , onder verbant als naar regten
hier toe staande , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop den eenentwintigsten september 1700 agtenveertig ter
presentie van jan van Eijk en Dierk Warsenborig scheepenen , des toierconde bij ons
geteekent
Goort Hermans kercmeester
Goort van de Vorst kermester
Jan van Eijck
Dierk Warsenborig
Fr.v.Boome
preident scheepe loco secretaris

29 172 r
Wij Jan van Eijk , en Peeter Hermans
scheepenen in Lierop quartier van Peelandt
Meijerije van 's Bosch , doen conde certificeerende bij ende mits deesen
en sulkx ten versoeke van Jenneke
van Eijk de welke , soo zij verklaarde is
getraut tot Mierlo met Johanis van Leensel , de
welke haar metter woon heefft begeeven
en ter needer geset tot Mierlo voorseijde
dat zij requierante is een ingeborne
deeses doerps voorseijde , Wijders beloove
wij dat ingevalle de voorseijde requierante
tot aermoede mogte koome te vervallen
soodaanig dat zij requierante onse aerme kasse noodig hadde , de selve beneefffens onse andere ingeborne aerme
te sullen onderhauwden , en den aermen van Mierlo voorseijde off andere
plaatsen onder het gebiet van haar
hoog Moogende daar zij requierante
haar metter woon ter needer mogte
koomen te setten , daar van te sullen
ontlasten daar onder verbindende
het inkoomen ende goederen van
onsen aermen niuw hebbende ende naarmaals
verkrijgende , ende hebben wij schepenen voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatietie van Francis vanden Boome presiedent scheepe loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop den
drieentwintigsten october 1700 agten veertig
des toierconde bij ons geteekent
Peter Verberne schepen
Jan van Eijck schepe
Willem van Dijck schepen Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome president
scheepe loco secretaris
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Compareerde voor ons Jan
van Eijk , en Peeter Hermans scheepenen
des doerps en dingbanke van Lierop
Peeter Leenne , aut cierca sesenvijfftig jaaren , Maria Jansen Verdijsteldonk , huijsvrouwe vanden voorseijde
Peeter Leenne aut cierca agtenveertig jaaren staande tergoeder naam en faam ,
inwoonder en inwoondersse tot Soomeren , ende
Johannis Hansleeden soldaat onder het regiment
vanden heer graaffe van Kielemansegge
onder de compagnie vanden heer maijijoor van Scheelle gekantoneert tot Soomeren aut
cierca vierentwintig jaaren alwelke voorseijde
drie comperanten hebben getuijgt
ende met sollemneellen eeden verklaart , ter instantie ende requisitie
van Dierk Verdeijsteldonk presedent
scheepe van en tot Soomeren , als dat
op den vijffentwintigsten deeser maant
october 1700 agtenveertig , naarde middag ontrent drie uueren , is gekoomen
ten huijsen vande twee eerste comperanten , Miggiel Peeters van Duerne
inwoonder tot Soomeren voorseijde
den welken onder veel scheldende en
smeelende woorden seijden , dat den
voornoemden Dierk Verdijsteldonk
presiedent scheepen tot Soomeren
waas eenen schellem off eenen dubbelden schellem , en eenen gemeene
dieff , en meede hem hiel voor
eenen eerdiefff, waar op de tweede
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comperante vraagde aanden voornoemden Miggiel Peeters van Duerne , off hij
die voorseijde gesegde en scheldende woorden
wel stondt en goet wilde maaken
waar op hij Miggiel Peeters van Duerne voorseijde verscheijde reijsen tot
antwoort gaaff , dat hij die voorseijde
gesegde en scheldende worden wel stont en goet
souwde maaken , eindigende zij drie voorseijde
comperanten hier meede haare ciceere
en waaragtige verklaaringe en hebben naar gedaanne voorleesinge daar
bij gepersiesteert , geevende voor reedenne van welweetentheijt t geene
voorseijde getuijgt ende verklaart hebbende , haar nog in versse en goede
gehuegen te zijn , het selve met
eeden bevestigt met de woorden
soo waarelijk helpt haar Godt
Almagtig , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne Lierop
den agtentwintigsten october 1700 agtenveertig des toierconde bij ons geteekent
Peeter Leenen
Mari Peter Lenen gebor(en)
Verdijseldonk
Johann Hansleden
Jan van Eijck
Peter Hermans
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco
secretaris
en meede als gelaste
vanden heer officier
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Compareerde voor ons ondergeschreeve
scheepenen in Lierop quartier van
Peelandt Meijerij van 's Bosch en
meede in presentie en ten overstaan
vande heeren luetenant van Roede
en de heer Venderik Hillemer, en de
heer audituer Buijtger , Jenneken
Jansen vanden Eijnde huijsvrouw van
Hendrik Custers aut cierca dartig
jaaren , en Daaniel vanden Huerk
aut in zijn vijfftiende jaar * luijde
van eer de welke ter instantie
ende requisitie vanden heer overste luetenant van het regiment
van Kroig hebben getuijgt ende
onder eeden verklaart dat zij eerste deponente op den derden deeser
maant september naar de middag ontrent ten een uuer heefft gesien
dat Mensing en Visser------------------soldaaten onder de compagnie vande heer capitijn Verienus
dat den eersten genoemden met eenen
blanken deegen off sar(b)el heefft geslaagen op
den rug van Hendrik Custers
en den tweeden soldaat met een haut, en
den tweeden deponent verklaart (verklaart) het selve alsoo gesien te hebben
als de eerste deponente , den derden
comperant verklaart , dat Hendrik
Custers en Coonraat Waagenaar
*Joost vanden Eijnde aut cierca vijfftig jaaren
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maalkanderen met het hair hebben
gegreepen en met maalkanderen gehaarplukt , de reeden waar om de
questie is gekoomen , is geweest om dat
den voornoemden Conraat Waagenaar
van Joost vanden Eijnde zijn hospies
eenen pannekoek vraagde die hem niet
geweijgert en worde te geeven , eijndigende zij drie voorseijde comperante
hier meede haare waragtige en cinseere
verklaaringe , en hebben naar gedaane
voorleesinge daar bij gepersiesteert
geeffende voor reedene van welweetentheijt 't geene voorseijde getuijgt ende
verklaart hebbende , haar nog in versse
gehuegen te zijn , het selve met eede
bevestigt met de woorden soo
waarelijk helpt haar Godt Almagtig , Aldus gedaan ende gepasseert
op heeden binne Lierop deesen agten
november 1700 agtenveertig des toierconde bij ons geteekent
Peter Verberne
Dit + merck stelt Inneke
Jansen vanden Eijnde verPeter Hermans
klaarde niet te konne
schrijve testes F.v.Boome
Willem van Dijck
Joost vanden Eijnden
Fr.v.Boome
Dit + merik stelt Daaniel
president scheepe
vanden Huerk verklaarde
loco secretaris
niet te konne schrijve
testes F.v.Boome
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Scheijdinge ende deelinge tusschen de kinderen
en erffgenaamen van Jan Peeters
vanden Eijnde , ende Maria
Jakop Huerkmans zijnne
geweesene wettelijke
huijsvrouwe in hun leeven gewoont hebbende
alhier tot Lierop
Compareerde voor ons ondergeschreeve
scheepenen in Lierop Jakoobus Jansen vanden Eijnde , Jan Jansen vanden Eijnde , inwoonders alhier , Corneelis
Jansen vanden Eijnde inwoonder opde Schaafft , Antoni Verhees als man
ende momboier van Peeternela Janse
vanden Eijnde , ook inwoonder alhier
Hendrik Berckers inwoonder tot
Asten , en Eijmert van Loon inwoonder tot Leijssel , deese leste twee
comperanten in qualiteijt als geede
en aangestelde momboiers vande
drie onmundige en minder jaarige
kinderen verweckt bij Maria Jansen
vanden Eijnde , all welke voorseijde comperanten ider in hun voorseijde qualiteijt
bekenden ende verklaarden gelijk zij
bekenden e(ij)nde verklaarden bij ende
mits deesen , met maalkanderen aangegaan te hebben deese naarvolgende
minnelijke schifftinge scheijdinge ende
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deelinge van alle hunne erffgoederen
bij voorseijde hunne auwders stervende

naargelaaten , en metter doedt ontruijmt
geleegen alhier tot Lierop soo als
de selve goederen aande voorseijde
erffgenaamen bij blinde looten ten deel gevallen zijn bestaande int naarvolgende
1 LOTH
E(e)nde is alsoo met den eersten
looten ten deel gevallen aan Jakobus Jansen vanden Eijnde , het woonhuijs
stal en schuer aan maalkanderen gebaut , torffschop , hoff , en aangelaag
soo groes als landt groet cierca twee
loopense gestaan ende geleegen alhier
tot Lierop ter plaatsen genaamt
op Hersel , en aldaar aan erve deen
zijde Joost van Lieshaut , dander zijde de Gemeene Straat , die naar het Eijntje loopt
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Huevel acker groet cierca
vier loopense , aan erve deen zijde Dierk
Verhees , dander zijde de weeduwe Jan Hermans,
Item alnog een stukxken ackerlandt
genaamt de Hueve groet cierca een
halff loopense , aan erve deen zijde Lambertus vanden Eijnde dander zijde Jan
Hendrikx Siemons ,
Item alnog een stuk groes , genaamt
het Donk Veltje , groet cierca een loopense
aan erve deen zijde Jan vanden Eijnde , dander zijde Andries Custers,
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Item alnog de helfft in een stuk hoeijvelts
genaamt Boikx Beemt groet cierca
voor de helfft twee loopense aan erve
deen zijde den waaterloop de Vluet
dander zijde de onmundige kinderen
meede deijllders in deese
Item alnog een stuk groese off putte genaamt
groet cierca drie loopense aan erve deen zijde het
gemeene landt , dander zijde Willem
Willems van Breij,
Item alnog vier erff schaare op
het Broek van Mierlo om beesten
te weijden,
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landt ende doerps lasten
ende alnog daar uijt te blijve
vergelden jaarelijkx aan het geestelijk comptoier van Peelandt , ten
behoeve van't gemeene landt ses
gulden seeve stuijvers en agt peninge
2 LOTH
Ende is alsoo met den tweeden
looten ten deel gevallen Hendrik Berikers , en Eijmert van Loon , in hun
voorseijde qualiteijt , de helfft in een
stuk ackervelt genaamt den Dioone
groet cierca voor de helfft een
loopense aan erve deen zijde Willem
Tuenis van Breij , dander zij(n)de
Jan Jansen vanden Eijnde , meede
delder in deese
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Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den Donk Acker groet cierca
een loopense aan erve deen zijde Goort
van Lieshaut , dander zijde Francis Jan
Tijssen ,
Item alnog een stuk ackerlandt
genaamt den-acker-bijt-huijs-vanFrancis-Jan-Tijsse groet cierca
twee loopense en een kopsaat aan
erve deen zijde Francis Jan Tijsse
dander zijde Jan Jansen vanden
Eijnde,
Item alnog de hellefft in een stuk
hoe(ij)velts genaamt den Boekxbeemt
groet voor de heelfft cierca twee
loopense aan erve deen zijde Jakobus vanden Eijnde meede deijlder in
deese , dander zijde derffgenaamen Peeter
Verdonschot,
Item alnog een stukxken groese
genaamt de Goorkens groet cierca
seeve copsaat aan erve deen zijde
Antoni Vos , dander zijde Jakobus
Huerkmans
Item alnog een stukxken gro(e)se
ook geleegen op de Goorkens groet
cierca twee en een halff loopense aan
eerve deen zijde Joost Verhuijte
dander zijde de weeduwe Jan Jooste
vande Voorst,
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Item alnog twee erffschaare
op het Broek van Mierlo om
beesten te wijden ,
Ende dat alles los ende vreij
uijtgenoome 's landt ende dorp
lasten ,
3 Loth
Ende is alsoo met den derde
looten ten deel gevallen aan
Jan Jansen vanden Eijnde de
helfft in een stuk ackerlandt
genaamt den Dioone , groet cierca
voorde helfft een loopense aan erve
deen zijde de gemeente alhier
dander zijde de onmundige kinderen
off des selffs momboiers, in deese
Item alnog de helfft in een stuk
ackerlandt genaamt Camphuerk
groet cierca voor de helfft een
en een halff loopense aan erve
deen zijde de gemeente dander
zijde Antoni Verhees , meede
deelder in deese,
Item alnog de helfft in een
stuk ackerlandt genaamt den Hoekacker groet cierca voor de
helfft twee loopense aan erve
deen zijde Antoni Verhees , dander zijde Corneelis Sanders
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Item alnog een stuk hoeijvelts
genaamt den beemt aande Bockhorst groet cierca seeve copsaat
aan erve deen zijde
Jan Pauwels Sanders dander zijde
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Item alnog een stuk groese
en landt genaamt het Niuw Velt
aande Moele straat , groet cierca
twee loopense aan erve deen zijde
Francis Jan Tijsse , dander zijde
derffgenaamen Peeter Verdonschot,
Item alnog twee erffschaare op
het Broek van Mierlo om beeste
te weijden
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoeme 's landts ende doerpslasten
4 Loth
Ende is alsoo met den vierde
loote ten deel gevallen aan Antoni Verhees , in zijn voorseijde qualiteijt de helfft
in een stuk ackerlandt genaamt den Hoekacker , groet cierca voor de helfft
twee loopense aan erve deen zijde
Jan Jansen vanden Eijnde , meede deelder
in deese,
Item de helfft in een stuk
ackervelt genaamt Camphuerk
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groet cierca voor de helfft
een en een halff loopense aan
erve deen zijde Jan Jansen
vanden Eijnde meede deelder in
deese dander zijde. . . . . . . . . .
Item alnog een stuk groese
genaamt het Niuwvelt aan het
Eijntje, groet cierca een loopense
aan erve deen zijde Jan Pauwels
Sanders , dander zijde den verkrijger
in deese,
Item alnog een stuk ackerlandt genaamt den Wiligacker groet cierca twee loopense
aan erve deen zijde den gemeene
weg dander zijde. . . . . . . . . . .
Item alnog een stuk ackerlant
genaamt het Geluk groet circa
twee loopense aan erve deen zijde
Jan Jansen vanden Eijnde dander
zijde den verkrijger in deese ,
Item alnog een stuk groese
genaamt het Eeuwsel groet
cierca vier loopense , aan erve
deen zijde Francis Jan Tijsse,
dander zijde Jakoobus Huerkmans,
Item alnog drie erffschaaren
op het Broek van Mierlo om
beesten te weijden ,
Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts en doerps lasten
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5 LOTH
Ende is alsoo met den vijffden loote
ten deel gevallen aan Corneelis Jansen vanden Eijnde een stuk hoeijvelts genaamt de Werten , groet cierca twee
en een halff loopense , aan erve deen
zijde Tuenis Driesse Verhees , dander
zijde Willem Willems van Breij
cum suo,
Item alnog veertig gulde capitaall te treken van Antoni Verhees , condiviedent in zijn voorseijde
qualiteijt van het vierde loth
Ende dat alles los ende vreij
uijtgenoome 's landts ende doerps
lasten
Ende is bijde condividenten gekonditioneert ende ondersprooken
dat den voorsten den agtersten sal moete
weegen ter naaster velde en minster schaade , Weijders dat een ider
van hun den grondt en gewin cheijns
die met regt sal woorden bevonde
uijt de gedeelde goederen
te gaan , sal moeten blijve vergelden , maar sullen de condividenten gehauwden
weesen den chijns vanden gronde maalkanderen
te helpen winnen en beij betaallen , ende
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sullen de condiviedenten ook gehauwde weesen , haare aangegroete rente
chijnsen en pagten , soodaanig op
haaren teijt te betaallen ,dat
deen door des anders quade betaalinge , geen schaade en koomen
te leijden , off bij gebreeke van
dien sal sulke schaade koome
tot laste vande gebreekige betaalder , Verders gelooven de voorseijde
comperanten , deese haare deelinge
met alle de voorseijde conditien alteijt
voor goet vast steedig ende van
waarden en tot naarkoominge
van allent geene voorseijde staat
verbinden zij condieviedenten
ider in hun voorseijde qualiteijt , haar
niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende ende daaren booven (renun)
tieeerende deen tot behoeff des
anders aan gedeelde portie , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop den seevenentwintigsten september
1700 agtenveertig des toierconde bij
ons geteekent
Jacobus vanden Eijnden
Dit + merik stelt Jan Jansen
Willem vanDijck schepe
van Eijnde verklaarde niet
Peter Verberne schepen
anders te konne schrijve
testes F.v.Boome
Fr.v.Boome
Cornelis Jansen vanden Eijnden
Hendrick Berckers
president scheepe loco
Eijmert van Loon
secretario
Antoni Verhees
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Wij Jan van Eijk , Dierk Warsenborig , Peeter Hermans en Peeter
Verberne scheepenen in Lierop ,quartier van Peelandt , Meijerije van
's Bosch doen conde , certificeerende
bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke van Peeter Jansen
van Breij , den welken soo hij verklaarden is getraut met Henderina vander
Loo , woonende tot Tongeren , en
hem aldaar metter woon heefft begeeven en ter needer geset , dat
hij requierrant is eene ingeborne
deeses doerps voorseijde , Wijders
beloove wij dat ingevalle den
voorseijden requierant tot aermoede
mogte koomen te vervallen , soodaanig dat hij requierant onse aerme
kasse noodig hadde , den selven beneeffens onse andere ingeboorne
aermen te sullen onderhauwden ,
en den aermen van Tongeren
voorseijde off andere plaatsen onder
het gebiet van haar hoog moogende daar hij requierant hem
metter woon ter needer mogte
koomen te setten daar van te
sullen ontlasten , daar onder verbindende het inkoomen , ende
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goederen van onsen aermen niuw hebbende ende naarmaals verkrijgen de , ende hebben wij scheepenen
voornoemt deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
ende door de subsignatitie
van Francis vanden Boome presiedent scheepe loco secretaris
doen bekragtigen op heeden binne
Lierop den vierden januarij 1700
neegenenveertig destoierconde
bij ons geteekent
Jan van Eijck schepen
Dierk Warenborig schepen
Peter Hermans schepen
Peter Verberne sche[pen
Fr.v.Boome
president scheepe loco secretaris
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Wij Peeter Verberne , Dierk Warsenborig , Willem van Dijk , en Peeter Hermans scheepenen in Lierop quartiers
van Peelandt Meijerije van 's Bosch
doen conde certificeerende bij ende
mits deesen , en sulkx ten versoeke
van Gordefriedus van Bussel , den
welken soo hij verklaarden is getraut
met Maria Francis Fassen woonende tot
Heese , en hem aldaar metter woon
heefft begeeven , en ter needer geset ,
dat hij requierant is eenen ingeborne deeses doerps voorseijde , Wijders beloove wij dat ingevalle den voorseijden
requierant tot aermoede mogte
koomen te vervallen , soodaanig dat
hij requierant onse aerme kasse
noodig hadde , den selven beneeffens
onse andere ingeborne aermen te
sullen onderhauwden , en den aermen
van Heese voorseijde off andere plaatsen onder het gebiet van haar Hoog
Moogende daar hij requierant hem
metter woon ter needer mogte
koomen te setten daar van te
sullen ontlasten daar onder verbindende het inkoomen ende goederen van onsen aermen niuw
hebbende ende naar maals verkrijgende , ende hebben wij
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scheepenen voornoemt deese
ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent ende door de subsignatitie van Francis vanden
Boome , onsen presiedent scheepen loco secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop
deesen elffden meert 1700 neegenenverig des toierconde bij ons
geteekent,
Peter Verberne schepen
Dierk Warsenborig schepen
Willem van Dijck schepen
Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome
presiedent scheepe loco secretario
Wij Peeter Verberne Willem van Dijck Dirck Warsenborig en Peter Hermans schepenen des dorps ende dingbancke van Lierop , geleegen inden quartier
van Peellandt Meijerije van 's Bosch maaken kennelijck ende certificeere bij deesen
en sulx ter instantie ende requisitie van
Hendrik Peter Vlemicx inwoonder alhier
dat hij requirant is een inboorlingh
deeses dorps gebooren en gesprooten uijt
eerlijcke ouders , Wijders verclarende dat
hij requirant sigh hier altijt eerlijck ende
deugdelijck heeft gedraagen het welcke ons
klaerlijck is gebleeken , zijnde nogh een
jong man ongetrout versoekende allen
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ende een ijgelijck den requirant voor een
eerlijck en deugdelijck jong man te willen
erkennen en respecteeren waeromme wij deese
onse cinceere en waaraghtige verclaringe
den requirant oock niet hebbe konne weijgeren en
in teijken der waerheijt hebbe wij deese ten
prothocolle eijgenhandigh onderteekent op
heeden binnen Lierop desen sestienden april
1700 neegenen veertigh , des toirconde bij ons
geteekent
Peter Verberne schepen
Willem van Dijck schepen
Dierk Warsenborig schepen
Peter Hermans schepen
Fr.v.Boome presiedent
scheepe loco secretaaris
Compareerde voor ons Peeter Hermans
en Willem Geeven van Dijck scheepenen des
dorps van Lierop Dirck Warsenborgh meerderjarig jongman
en regeerende scheepen alhier , gesont van lighaame dagelijcks bij de menschen op de straaten converseerende , zijn volkoomen verstant memorie
ende vijff sinnen in alles wel magtigh
zijnde soo ons bij 't passeeren deeses opentlijck
scheen en bleeck , den welken is overdenckende
der natueren broosheijt dat er niet seeckerder
en is dan de doot , en niet onseeckerder dan
den tijt en uure van dien , ende heefft daeromme
uijt deese weerelt niet wille scheijden sonder
eerst en alvoorens van zijne tijdelijcke goederen hem van Godt Almagtig op deese aerde
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verleent te hebben gedisponeert , ende dat uijt zijnen
eijgen vrijen wille onbedwonge ofte onverleijt van
ijmant ter werelt soo hij verclaerde , ende alvoorens
daer toe komende , soo beveelt hij testateur zijne
onsterffelijcke ziele als die uijt sijne sterffelijck
lighaam sal komen te scheijden in de handen
van Godt Almaghtig zijnen getrouwen schepper
ende Salig maker , ende zijn doode lighaam
de aerde met een eerlijcke begraaffenisse naer
zijnen staat ende qualiteijt,
Koomende alsoo verder tot de dispositie van sijne
tijdelijcke goederen , en gelde , aen hem als voor verleent , waar over hij testateur volkoomen craght
ende maght is hebbende , egeene ter weerelt
uijtgescheijden ofte gereserveert , wilt ende begeert
Eerstelijck soo verclaart hij testateur te legateeren aan
de vier kinderen van Joost vande Warsenborgh
met name Jan , Huijbert , Antonij , en Adriaen ,
Jooste vande Warsenborgh , eene capitaale somme van vijff hondert gulden , het welcke
onder desselfs moeder is berustende en ingeval ofte het mogte komen te gebeuren dat
een ofte meer vande vier voorseijde kinderen
quame te overleijden voor de doot vanden
testateur , dat dessefs portie sal devol veeren
en versterven op haare kinderen die sij sulle
koomen naerte laaten
Item legateert hij testateur alnog aende vier
kinderen van Marie Janse vande Warsenborgh
met name Goort vanden Eijnden , Clara , Jenneke
en Hendrien vanden Eijden , kinderen van sijn
testateurs suster oock eene somme van vijff
hondert guldens , zijnde oock mede onder
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haren vader Jan Fransen vanden Eijnde berustende en aen den testateur schuldigh , ende
ingevalle oock soo voorseijde staat een ofte meer
van voorseijde vier kinderen voor het overlijden
vanden testateur quaamen te sterven sal devolveeren oock soo voorseijde staat ,
Voorders wilt ende begeert hij testateur dat alle
zijne verdere en andere goederen soo erffelijck ,
erfhaafelijck , als haafelijcke , en andere
effecten , hoe genaemt , waer geleegen , den testateur toebehoorende sijn , sullen worden
geerft en geprofiteert bij Clara , Antonij Coppens verweckt bij Anneke Janse vanden Warsenborgh sijne testateurs suster , met vollen
reght van institutie , de selve in dier voegen ,
institueerende en stellende voor zijnen universeelen erfgenaam * het geene hier teegen over
met de pen is door geslaage heeft den testateur
voor ons ondergeschreeve scheepenen verklaart
te willen hebbe verandert , en te blijve soo als het
boove staat dat Clara Antoni Coppens sal zijn en
blijven zijnen eenigen en uuniverseelen erffgenaam
de selve nog in dier voege instituweerende soo als
voorseijde taat , Actum Lierop den tiende maij 1700
neegenenveertig , des toierconde bij ons geteekent
Mits welcke soo reserveert hij testatuer dat de
laatste gestelden erffgenaam te weten Clara Antonij
Coppens gehouden ende verbonde sal weesen hem
testateur sijn leeven lanck sieck en gesont te onderhouden
(Dierk Warenborig testateur
Peter Hermans schepen
Willem van Dijck schepen
Fr.v.Boome presiedent scheepe in absentie vanden secretaris )
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in kost en dranck , linnen , en wollen , en verders
soo als een eerlijck man toe komt , ende naar
zijne doot eene eerlijcke begraaffenisse soo voorseijde
staat , sonder de twee eerste gelegateerde ter
saacke voorseijde eenigsins daer mede te bemoeijelijcken ofte belasten ,
Item wilt ende begeert hij testateur dat ingeval
iemant vande gelegateerdens waer die naer
de doodt van hem testateur met hen gemaeckte
legaat niet te vreeden waaren of daer tegen
quaame te spreecken , sullen als dan in sulcke
geval aenstonts van hen gemaeckte legaat
moeten afstaan en sulcken legaat sal geerft en geprofiteert worden bij den voorseijde
erfgenaam ,
Item reserveert hij testateur de maght en
meesterschap om het een te mogen
breecken en veranderen en het ander met
soo als hij testateur dat goet sal vinden
Wijders verclaert hij testateur dit te weesen
zijn testament lesten en uijttersten wille willende ende begeerende dat het selve alsoo
het sij bij forme van testament codicil gifte
ofte eenige andere makinge ter saacke
des doots soo als best kan bestaan sal
plaats grijpen naergekoomen en agtervolgt
worden al waert nogtans datter eenige
pointen ofte clausulen naer den reghten
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hier toe gerequireert werdende , hier inne
waaren geommitteert , versuijmt ofte
vergeeten sulx hout hij testateur voor geinsereert ende bij geschreeven , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binnen Lierop desen
sestiende april 1700 negen en veertigh
des toierconde bij ons geteekent ,
Diek Warsenborig
Peeter Hermans schepen
Willem van Dijck schepen
Fr.v.Boomen presiedent
scheepe in absentie vanden
secretaris
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Op huijden den negentiende
junij 1700 negen en veertig hebben
wij Dirk Waerdenborgh , en Peter Hermans
mitsgaders Francis vanden Boome president
in absentie vanden secretaris , scheepenen
van Lierop , ons ter requisitie van Goort
Matthijssen woonende alhier begeeven
aan huijs toebehoorende. . . .
staende alhier tot Lierop inde Hoolstraat door den
requirant in huure gebruijkt wordende
ende hebben aldaar gesien de volgende
werken , eerstelijk in de keuken van voorseijde
huijsinge , de vloer wanden en glasen bevonden voor een groot gedeelte ontstuk
't welk noodsakelijk dient te worden
gerepareert , en vernieuwt
Item de vloeren wanden en glasen in de
voorkamer , en kelderkamer , voor een groot
gedeelte ontstuk , 't welk mede dient te
worden gerepareert en verniewt,
Het dak aan de noordsijde opde voorseijde huijsen dan bevonden , voor't grootste
gedeelte versleeten 't welk noodsaakelijk
dient te worden gerepareert off vernieuwt,
De groote turffschop geheel in de gront
gevallen , die noodsaekelijk dient te worden
herstelt en gerepareert
De kleijne turffschop het dak geheel versleeten , dient te worden vernieuwt
De groote schuur van de voorseijde huijsinge
het geheele dak , als meede het grootste
gedeelte van de wanden , bevonden geheel
ondigt en versleeten , 't welk noodsakelijk
dient te worden vernieuwt
Allent welke wij scheepenen van
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gedagten sijn dat tot conservatie en ter bewooning en gebruijk van voorseijde huijs en schuur
in voegen voorseijde noodsaakelijk dient te worden gerepareert en vernieuwt , Ende dewijl den voornoemde requirant
versogte dat hier van door ons scheepenen soude
worde kennisse gedragen ende hier van
uijtgelevert , acte van belijdinge in
forme waaromme dese acte daer van
is gedepeeheet omme den requirant
te strecken da(er?) ende soo't behoort
Actum Lierop dato ut supra
Dierk Warseborig
Peter Hermans
Fr.v.Boome
presiedent scheepe in absentie vande secretaris
Op heeden den drieentwintigsten
junij 1700 negenenveertig soo zijn
door ons ondergeschreeve regenten kerk en
aermeesters tot aermeesters ver
koosen en aangestelt Jan Jooste
Warsenborig en Lambertus van
den Eijnde , en dat voorden tijt
van vier agtereen volgende jaaren
in te gaan 's Jan 1749 tot St Jan
1753 ende belooven de voorseijde aermeesters haar aermeesters aampt
eerelijk ende trauwelijk te sullen
bedienne ende waarneemen en alle
officiers , prediekant , en scheepens
ordienantien , als opper proevisooren
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vande aerme taffel te sullen obedieeeren ende naar koome en verder
te doen en te handellen gelijk eerelijke
aermeesters betaamt en van auts
gewoonelijk zijn geweest tedoen
en ten allen teijden daar toe versogt zijnde van haaren ontfank
en uijtgaaff te doen behoorelijke
reekeninge bewijs en reliqua
waar op de voorseijde aermeesters
haaren eedt aan handen vanden
gelasten des heer officiers hebben
affgelegt met de woorden soo
waarelijk helpt mij off haar Godt Almagtig des toierconde bij ons geteekent Jan van de Warenborgh
Dit +merik stelt Lambertus
vanden Eijnde verklaarde niet
anders te konne schrijve
testes Fr.v.Boome
Willem van Dijck schepen
Dierk Warenborig schepen
Peter Verberne schepen
Peter Hermans schepen
Peeter van Eijck armmeester
Jan Kerckhof
Goort Hermans kerkmeester
Goordt van de Vorst
Fr.v.Boome presiedent
scheepe in absentie
vanden secretaris
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Wij Peeter Hermans , Willem van Dijk
schepenen van Lierop , geleegen in den
quartiere van Peelant Meijerije van
's Bosch doen cont en certificeeren bij desen
dat Maria Janse van Helmont , getrouwt
met Jan Peters van Breij woonende tot
Soomeren , de selve Maria Janse van
Helmont binnen desen dorpe is gebooren
uijt eerlijke ouders , ende haer ook altijt
eerlijk ende ordentlijk (voor soo veel ons
bekent is ) heeft gedragen ende gecomporteert , ende dewijl deselve aan ons heeft
te kennen gegeven dat sij sigh met haeren
voorseijde man ter woon begeven hebbende
tot Someren , dog dat heeren regenten
aldaar sulx niet langer gelieven te permitteeren ten sij de selve is voorsien van
eenen behoorlijke ontlast off borgbrieff ,
soo ist dat wij heeren regenten van Soomeren ende alle andre alwaer sig de voorseijde
Maria Janse van Helmond metter woon
sal koomen neder te setten bij desen
belooven dat ingeval deselve Maria
van Helmont , tot armoede off decadentie
quaame te vervallen ('t welk Godt verhoede)
soodanig dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te werden , wij haer
nevens onse arme ingesetenen alhier
sullen alimenteeren en onderhouden ingevolge haer hoog mogende resolutie van den 7e
september 1731 , daer voor verbindende
de revenues en inkomsten van de armens
goederen alhier , nu hebbende ende namaals
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verkrijgende , ende hebben wij scheepenen
dese ten prothocolle beneffens Francis
vanden Boome president in absentie
van secretaris , behoorlijk ondertekent
op heden binnen Lierop vijff en
twintigsten Junij 1700 negen en veertigh
Peeter Hermans
Willem van Dijck
In kennisse van mij in absentie
Fr.v.Boome
presiedent scheepe
Wij Francis vanden Boome presiedent
Peeters Hermens , Dirk
Warsenborig , Willem van Dijk en
in absentie van den secretaris Peeter
Verberne scheepenen van Lierop
quartiere van Peelant Meijerije van
's Bosch , verclaren te committeren en
authoriseeren bij desen Francis van
den Boome president schepen alhier
omme hem op maandagh den 21e
julij 1749 te vervoegen binnen de
stadt Helmondt op den stadthuijse
aldaer bij de vergaderinge des voorseijde
quartiers , omme aldaer
te resolveeren en teekenen de poincten
en resolutien waer op het voorseijde quartier is beschreeven geloovende allen't
geene door onsen voorseijde gecommitteerde
daer inne gedaen en verrigt sal
worden te sullen houden en doen
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houden en doen houden voor goet
vast steedigh ende van waarden
onder verbant als naer regten in
kennisse der waerheijt is deese bij ons
ten prothocolle eijgenhandigh ondertekent binne Lierop
voornoemt op heeden den vijftiende
juli 1700 neegenenvertigh
Peeter Hermans
Dierk Warenborig

Fr.v.Boome
Willem van Dijck
Mij present in absentie vanden
secretaris
Peter Verberne schepen

Wij Peeter Verberne Willem
van Dijk Peeter Hermens en Dirk
Warsenborgh scheepen vanden
dorpe van Lierop quartiere van
Peelandt Meijerije van 's Bosch verclaeren te committeeren en authoriseeren bij ende mits deesen Francis
vanden Boome presiedent scheepen
alhier omme sig op den 4e september
1749 te vervoegen binnen de stadt
's Bosch bij de verpagtinge der gemeene
landes middelen deses quartiers van
Peelandt voorseijde die als dan sal worden
gedaan door de heeren gecommitteerden
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uijt haer Edele Mogende de Heeren Raaden van
Staate der Vereenigde Nederlanden ende
hem als pagter van de voorseijde gemeene
lands middelen over den jaer ingaende
primo october 1749 voor desen dorpe
en de verpagt cedulle te stellen en
teijkenen , mitsgaders ons ondergeschreeve
in deselve verpagt cedulle als borgen
alles in conformit(eijt) van haer edele mogende
resolutie van 7 september 1734 , beloovende allen't geene voorseijde voor goet
ende van waerden te sullen houden
en doen houden onder verbant als
naer regten
Actum Lierop den eersten september 1700 neegenenveertig
Willem van Dijck
Peeter Hermans
Dierk Warsenborig
Peter Verberne schepen
in absen(tie) van den
seckertaris
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Wij Peeter Verberne , Dierk Warsenborig Peeter Hermans , en Willem van
Eijk scheepenen in Lierop quartier van
Peelandt Meijerije van 's Bosch
doen conde certieficeerende bij ende
mits deesen , en sulkx ten versoeke
van Jennemari Maas , de welke is
getraut met Nieclaes van Barschot
woonende tot Blortum , en haar aldaar metter woon heefft begeeven
en ter needer geset , dat zij requiante is een ingeboorne deeses doerps
voorseijde , Wijders beloove wij dat ingevalle de voorseijde requierante tot
aermoede mogte koomen te vervalle
soodaanig dat zij requierante onse
aerme kasse noodig hadde de selve
beneeffens onse andere ingeborne
aermen te sullen onderhauwden
en den aermen van Blortum voorseijde
off ander plaatsen onder het gebiet van haar Hoog Moogende daar
zij requierante haar metter woon
ter needer mogte koome te setten
daar van te sullen ontlasten , daar
onder verbindende het inkoomen
en de goederen van onsen aermen
niuw hebbende ende naarmals verkrijgende , ende hebben wij scheepenen
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voornoemt deese ten prothocolle
eijgenhandig onderteekent ende door
de subsignatie van Francis vande
Boome onsen presiedent scheepe
in absentie vanden secretaris doen
bekragtigen op heeden binneLierop
op deesen tiende september 1700 neegenenveertig , des toierconde bij ons
geteekent
Peter Verberne schepen
Dierk Warenborig
schepen
Peeter Hermans
schepen
Willem van Dijck schepen
Fr.v.Boome
preiedent scheepe in absentie vanden secrtaris
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Wij scheepenen van Lierop
quartiere van Peelant Meijerije
van 's Bosch doen cont , en certificeeren
bij ende mits deesen ende sulcx
ten versoeke van Hendrik
Vlemminkx , in huwelijk getreeden sijnde
met Peternel Welten woonagtigh tot
Vlierden en hem aldaer met sijn
soon Jan Hendrik Vlemminks in eerste huwelijk verwekt aen Margriet vanden
Heuvel metter woon heeft begeeven
en ter neder geset dat hij requirant en
sijnen voorseijde soone sijn ingeboornen
deses dorps , van een eerlijk en ordentelijk gedrag voor soo veel ons bekent
is , Wijders belooven wij dat ingevalle
hij requirant tot armoede mogte
koomen te vervallen , soodangh dat
den selven uijt de arme kasse behoorde
gesubsisteert te werden , denselven
met sijnen voornoemde soone beneffens
onse andre ingeboore armen te sullen
onderhouden , ende den armen
van Vlierden voorseijde ofte van andre
plaatsen onder het gebiedt van
haer hoog mogende alwaer de selve haer
metter woon mogte komen needer
te setten daer van te sullen ontlasten daer voor verbindende de
revenues en inkomsten van onse
arme kasse nu hebbende ende
naarmaals verkrijgende
Actum Lierop den (de) agsten
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october 1700 neegen en veertigh
Peter Verberne schepen
Peeter Hermans schepen
Dierk Warenborg schepen
mij present
Fr.v.Boome
presiedent scheepe in absentie
vande secretaris

Wij scheepenen van Lierop
geleegen in den quartiere van Peelant
Meijerije van 's Bosch doen cont
ende certificeeren mits deesen
dat Catharina Verbeek geboortig ende
woonagtig binnen desen dorpe en
getrouwt met Corstiaan Hurkmans
sijn versogt om een acte van cautie
et decharge van de arme tafel van
Someren , alwaer sij sig met haeren
voornoemden man metter woon staat
neder te setten en alsoo deselve
alhier gebooren is uijt eerlijke ouders
en van een goedt gedragh en comportement voor soo veel ons
kennelijk is , soo belooven wij bij
deesen dat indien het quaeme
te gebeure , dat deselve tot
armoede verviel , soodaanig dat
uijt de arme kasse behoorde geassisteert te werde , dat wij haer
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benevens onse arme ingesetenen
sullen onderhouden en alimenteeren
Verder dat wij de magistraat en
arme besorgers van Someren voorseijde
off die van de plaetsen daer sal komen
te woonen , ten allen tijden ter
saeke deses sullen ontlasten en
bevreijden ingevolge haer hoog mogende
resolutie van den 7 september 1731
met verdere belofte van't geene voorseijde
staat altijt voor goet vast stedig
ende van waerden te sullen houden
en doen houden onder verbant als
naer regten
Actum Lierop den agsten october
1700 negen en veertigh
Peter Verberne schepen
Peeter Hermans schepen
Dierk Warenborig schepen
mij present Fr.v.Boome
presiedent scheepe in absentie
vande secretaris
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Inden Naeme Godes Amen
Compareerde voor ons Francis van
den Boomen president en Peter Verberne
scheepenen van Lierop, Jacobus Janse
vanden Eijnde meerderjarig ongehuwt
jongman woonende alhier , sijnde
siekelijk naer den lighaeme
dog egter sijn verstant
memorie ende uijtspraek allomme
wel magtigh ende gebruijkende soo
uijtterlijk scheen ende bleek ,
te kennen geevende hij comparant
dat hij aanmerkende de seckerheijt des
doodts ende de onsekerheijt vanden tijt
ende uure van dien , voorgenomen
hadde alvoorens uijt deese weerelt
te schijden van de tijdelijke goederen
hem bij Godt Almagtigh genadelijk
verleent uijterlijk te hebben gedisponeert , het welke hij comparant
verclaerde te doen in voegen ende
maniere naer beschreeven
Beveelen de voor aff sijne onsterffelijke
ziele wanneer die uijt sijn sterffelijk lighaem sal
komen te scheijden in de genadige en barmhertige
handen Godes en de sijn doodt lighaem
de aarde met een eerlijke en cristelijke begraaffenisse
Koomende van ter dispositie van sijne
tijdelijke goederen soo verclaerde hij
comparant tot sijne uuniverseele
erffgenamen te nomineere en insttueeren sijne twee broeders Jan en
Cornelis van den Eijnde en in cas van voor
overlijden haarer kinderen wettige ?
mitsgaders de kinderen van Maria Janse van
den Eijnde in huwelijk verweckt
bij Leonardus Hanegraaff en de kinderen
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van Pieternel Janse van den Eijnde
in huwelik verweckt bij Anthonij Verhees sijn teste(??) overleeden
susters , en de sulx staaks geweijse de doode hant
deelende met de leevende , ende dat
in allen de goederen , soo roerende
als onroerende , erffelijke , erfhaaffelijke en haaffelijke , gelt goudt silver
gemunt ende ongemunt , Item
obligatien actien credieten en in schulden egeen ter weerelt uijtgesondert
het sij waer die geleegen sijn ofte
bevonden soude mogen worden
deselven daar inne institueerende bij
ende mits deesen ,
Allent welke voorseijde staat verclaerde
hij comparant en testateur dit alsoo te
weesen sijn testament laatsten en de
uijtterste wille , die hij verclaert te
hebben beraemt ende in geschrifte
doen stellen uijt sijn vrij , eijgen en
onbedwongen gemoet, sonder eenige
persuagie off inductie van imandt
begeerende daer omme dat hetselve
naer zijn doodt volkoomen sal
worden agtervolgt ende naergekoomen het sij als testament
codicille , gifte ter saake des doods
ofte onder den leevende , ofte hoedanig imands testament laatsten
ende uitterste wille op het bondigste sal konnen ende mogen
bestaen niet teegenstaende eenige
requisiten naer scherpheijt van
regten hier inne niet naer behooren
waeren geobserveert ofte eenige nodige
solemniteijten mogte weesen
geommiteert
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Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Lierop voorseijde op heeden den eersten
november 1700 negenen veertigh
Jacobus van den Eijnden
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Mij present
P D Leeuw st secretaris
Wij Willem van Dijk en Peeter Hermans
scheepenen van Lierop geleegen
inden quartiere van Peelandt Meijerije
van 's Bo(s)ch , doen conde certificeerende bij ende mits deesen en sulkx ten
versoeke , van Marie Hester van Gela.beek , de welke is getraut soo zij verklaarde met Johannis Pot, en haar
metter woon hebben begeeven en ter
needer geset tot Hoogstraate , dat sij
requierante is , een ingeboorne des
doerps , uijt eerelijke auwders , en van
goet gedraag , en comportement , voor
soo veel ons kennelijk is , Wijders
beloove wij dat ingevalle de voorseijde
requierante tot aeremoede mogte
koomen te vervallen , soodaanig dat
requierante onse aerme kasse noodig hadde , de selve beneeffens onse
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andere ingeborne aermen te sullen
onderhauwden , en de aermen van Hoogstraaten voorseijde of andere plaatsen onhet gebiet van haar hoog moogende
daar zij requierante haar metter woon
ter needer mogte koomen te setten
daar van te sullen ontlasten daar onder verbindende het inkoome ende
goederen van onsen aermen niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende
ende hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent ende door de subsignatie
van Francis vanden Boome onsen
presiedent scheepen in absentie
vanden secretaris , doen bekragtigen
op heeden binne Lierop deesen seevenden september 1700 neegenen veertig des
toierconde bij ons geteekent,
Willem van Dijck schepen
Peeter Hermans schepen
Fr.v.Boome president scheepe in absentie
van den secretaris
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Compareerde voor ons ondergeschreeve scheepenen in Lierop Lambertus van den Eijnde
inwoonder alhier in qualiteijt als
regeerende aermeester vande progie alhier den
welken bekenden ende verklaarden gelijk hij bekenden ende verklaarden bij
ende mits deesen ontfangen te hebben
van Peeter van Eijk , inwoonder alhier
eene somme van seeve gulden sestien stuijvers
en vier peninge en sulkx in voldoeninge
van ses stuijvers vier peninge jaarelijkx
staande op den aermen register opden naam van Peeter van Eijk , scheldende derhalve quit los ende vreij den
voorseijde Peeter van Eijk , en allen anderen
hier van met regt quitantie behoevende , en conserteerende soo in teijde
en wijllen den orgineellen consetutie
brieff mogte werde gevonden inde
cassatie vanden selven geloovende de
voorseijde lossinge ende quijt scheldinge alteijt voor goet ende van waarden
naar regten hier toe staande , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop deesen vierentwintigsten
september 1700 neegenenveertig des toierconde bij ons geteekent
Lambert van de Eijnde
Dierk Warenborig schepen
Peeter Hermans schepen
Fr.v. Boome
president scheepe in absentie
vanden secretaris
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Wij Dierk Warsenborig , Peeter Hermans , Willem van Dijk , en Peeter Verberne scheepenen van Lierop quartier van
Peelandt Meijerije van 's Bosch doen
conde , certificeerende bij ende mits deesen
en sulkx ten versoeke van
Jennemari Verberne huijsvrouwe van Matijs Jaagers
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________ dat de requierante is
een ingeboorne deeses doerps uijt eerelijke auwders , en van een goet gedraag
en comportement voor soo veel ons
kennelijk is , Wijders belooven wij
dat ingevalle de voorseijde requierante tot aermoede mogten koomen
te vervallen , soodaanig dat zij requierante onse aerme kasse noodig
hadde de selve beneeffens onse
andere ingeboorne aermen sullen
onderhauwden , en de aermen van
Asten voorseijde off andere plaatsen
onder het gebiet van haar hoog moogende daar zij requierante haar
metter woon ter needer mogte
koomen te setten , daar van te
sullen ontlasten , daar onder verbindende het inkoomen ende goederen
van onsen aermen niuw hebbende
ende naarmaals verkrijgende
ende hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig
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onderteekent ende door de subsignatie van Francis vanden
Boome onsen presiedent scheepe in absentie vanden secretaris doen bekragtigen op heeden binne Lierop
deesen neegentienden december 1700 neegen
en veertig
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Willem van Dijck
Peter Verberne
Fr.v.Boome presiedent
scheepe in absentie van
den secretaris
Wij Dierk Warsenborig , Peeter
Hermans , Willem van Dijk , en Peeter
Verberne scheepenen van Lierop quartier van Peelandt Meijerije vsn
's Bosch doen conde certificeerende
bij ende mits deesen , en sulkx ten
versoeke van Jenneke Goerts van
Moorsel , de welke is getraut met
Antoni Goerts vanden Eijnde tot Soomeren , en haar aldaar metter woon
hebben begeeven en ter needer geset
tot Soomeren voorseijde , dat zij requierante is een ingeborne deeses doerps
uijt eerelijke auwders en van een
goet gedraag en comportement
voor soo veel ons kennelijk is , Wijders belooven wij , dat ingevalle de voorseijderequierante tot aermoede mogte koomen te vervallen soo-
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daanig dat zij requierant onse
aerme kasse noodig hadde de selve
beneeffens onse andere ingeborne aermen sullen onderhauwden , en den aermen van Soomeren voorseijde off andere
plaatsen onder het gebiet van haar
hoog moogende , daar zij requierante
haar metter woon ter needer mogte
koomen te setten , daar van te sullen
ontlasten daar onder verbindende
het inkoomen ende goederen van
onsen aermen niuw hebbende ende
naarmaals verkrijgende , ende hebben
wij scheepenen voornoemt deese ten
prothocolle eijgenhandig onderteekent en door de subsignatie van
Francis vanden Boome onsen president
scheepe in absentie vanden secretaris doen bektagtigen op heeden
binne Lierop deesen seevenen twintigsten december 1700 neegen enveertig
des toierconde bij ons geteekent
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Willem van Dijck
Peter Verberne
Fr.v.Boome
president scheepe in absentie
vanden secretaris
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Wij Dierk Warsenborig , Peeter
Hermans , Willem van Dijk en Peeter
Verberne , scheepenen van Lierop
quartier van Peelandt Meijereije
van 's Bosch doen conde certificeerende bij ende mits deesen , en sulkx
ten versoeke van Peeternela Goerts
van Moersel , de welke is getraut
tot Soomeren en haar aldaar metter woon hebben begeeven en ter neede geset tot Soomeren voorseijde dat zij
requierante is een ingeborne deeses
doerps uijt eerelijke auwders , en van
een goet gedrag , en comportement
voor soo veel ons kennelijk is , Wijders belooven wij , dat ingevalle
de voorseijde requierante tot aermoede
mogte koomen te vervallen soodaanig dat zij requierante onse aerme
kasse noodig hadde , de selve beneeffens onse andere ingeborne aerme
sullen onderhauwden , en den aermen
van Soomeren voorseijde off andere plaatsen onder het gebiet van haar hoog
moogende daar zij requierante
haar metter woon ter needer mogte koomen te setten , daar van te
sullen ontlasten daar onder verbindende het inkoomen en de goederen , niuw hebbende ende naarmals
verkrijgende ende hebben wij scheepenen voornoemt deese ten prothocolle
eijgenhandig onderteekent , ende

29 194 r
door de subsignatie van Francis
vanden Boome onsen presiedent scheepen in absentie van den secretaris onderteekent op heeden binne Lierop
deesen seevenentwintigsten december
1700 neegenen veertig des toierconde bij ons geteekent
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Willem van Dijck
Peter Verberne
Fr.v.Boome
president scheepe in absentie
vanden secretaris
Inden naame Goedes Aamen
Compareerde voor ons Dierk Warsenborig en Peeter Hermans scheepenen van Lierop , suster Mari
Bernaarts , meerder jaarige jonge
dogter woonende alhier , zijnde
eenigsins siek naar de lighaame
dog egter haar volkoome verstandt
memorie ende uijtspraak alomme wel
magtig ende gebruijkende soo uijtterlijk
voor ons scheen ende bleek,
te kenne geevende zij testatriese comperante in deese dat zij aanmerkende
de seekerheijt des doodts ende de onseekerheijt vanden tijt ende uure van dien
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voorgenoomen hadde alvoorens
uijt deese weerelt te scheijden , vande
teijdelijke goederen haar van Godt
Almagtig genaadelijk verleent , uijtterlijk te hebben gedisponeert , het
welke zij comperante verklaarde
te doen in voegen ende maniere
hier naar beschreeven,
Beveelende voor aff haare onsterffelijke zielle wanneer die uijt haare
sterffelijkligham sal koomen te
scheijden inde genaadige en baremhertige handen van Godt Almagtig
ende haare doodt lighaam de aerde
met een eerelijke en christelijke begraaffenisse,
Koomende niuw tot de disposietie
van haare teijdelijke goederen soo
verklaart sij comperante tot haare
universeelle eerffgenaamen te nomineeren , en instuweeren , Jan Joste
Warsenborig en Lambertus vanden
Eijnde in qualiteijt als regeerende aeremeesters vanden progie aermen alhier , en sulikx ten behoeve vanden progie aermen alhier
ende als onroerende erffelijk , erffhaaffelijk , gelt , gaut , silver gemunt ende ongemunt , item obligatien
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actien credieten , en in schulden eegeen
ter weerelt uijtgescheijden , waar
die geleegen zijn offte bevonde souwde
moogen worden , de selve in hun voorseijde
qualiteijt daar inne instuwerende bij ende mits deesen
Allent welke voorseijde staat , verklaarde zij comperante en testatrise
dit alsoo te weesen haar testament
laasten ende uijtte(r)ste wille , die zij
verklaart te hebben beraamt
ende in geschriffte doen stellen uijt
haaren vreijen eijgen en onbedwongen gemoet , sonder eenige presugatie
off inductie van iemant , begeerende daaromme dat het selve naar haar
doodt volkoomen sal worden agtervoligt , ende naargekoome , het zij
als testament codicille gifte ter
saaken des doedts , off onder den leevende
offte hoedaanig iemants testament
laatsten ende uijttersten wille op het
bondigste sal konnen ende moogen
bestaan niet teegen staande eenige
requisitien naar scherpheijt van regten hier inne niet naar behooren
waaren geobserveert , offte eenige noodige solemniteijten mogten weesen
geommiteert , Aldus gedaan ende
gepasseert op heeden binne Lierop
deesen agtentwintigsten janu
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arij seeventien hondert en vijfftig , des toierconde bij ons geteekent
Dit + merik stelt
suster Mari Bernarts
verklaarde niet anders
te konne schrijve testes
Goort Hermans
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Fr.v.Boome
president scheepe in absentie van den secretaris
Compareerde voor ons ondergeschreeve
scheepenen in Lierop Jan Vlemikx
meester timmerman alhier , en Jan
Wilbers Verberne meester stroij dekker alhier , ook inwoonders alhier
alwelken voorseijde twee comperanten
ter instantie ende requisitie van Jan Goort Bernarts inwoonder alhier als kooper
vande naarvolgende huijsinge alhier
ter secretarije aanden voorseijde Jan Goorts
Bernarts getransporteert op den 27 feberuarij
1750 inde huijsinge vanden voorseijde Jan
Goort Bernarts , staande alhier tot
Lierop inde Hoolstraat genaamt, aldus
naast de pastooreij , ende hebben aldaar
gesien ende bevonden de naar volgende
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werken die noetsaakelijk moete werden gerepareert en
verniuwt , Eerstelijk inde kueken vanden voorseijden huijsinge den floier , wanden en gelaasen
bevonden voor een groetste gedeelte
onstuken , 't welk noetsaakelijk dient
te worden gerepareert , en verniuwt,
Item de floieren , wanden en gelaasen
inde voorkaamer en kelderkaamer voor
een groetste gedeelte onstuken 't welk
meede noetsaakelijk dient te worden
gerepareert off verniuwt,
Item het dack aande noortseijde van
de voorseijde huijsinge bevonden voor
het groetste gedeelte leijkende versleeten 't welk meede dient noetsaakelijk
te worden gerepareert off heel vernieut,
Item het dack vande voorseijde huijsinge inde weste zijde voor de vierde
part bevonden leijkende en versleeten , dient te worden verniuwt,
Den groeten toerffschop bevonden geheel inden
gront gestort , die noetsaakelijk dient
te worden op gebaut en verniuwt
Den kleijnen tuerffschop bevonden
het dack heel ontrepareert , dient
te worden verniuwt,
Item de geheelle solders op de voorseijde
huijsinge altemaal onstuken en verteert bevonden , dient te worden verniuwt,
Item de groete schuer en perde stal
vande voorseijden huisinge bevonde het geheel
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dack leijkende en versleeten , alsmeeden de groetste gedeelte vande wanden ook bevonden heel onstuken en
ontrepareert , dient te worden verniuwt,
Item de dueren en vensters vande
voorseijde huijsinge zijn ook voor een
groetste gedeelte versleeten en ondigt
't welk ook dient te worden gerepareert off verniuwt,
Allent welke wij comperanten voorseijde
verklaarden dat tot conservatie en
tot bewooninge , en schuer noetsaakelijk ten eersten dient te worden gerepareert , en veel verniuwt , en deweijl
den voorseijden requierant versogte dat
hier van voor scheepenen door ons
geleeverde acte van beleijdinge in forme
waaromme deese acte daar van is gedepesceert , omme den requisant te stre(cken)
daar ende soo 't behoort , Aldus gedaan
ende gepasseert op heeden binne Lierop
inde voorseijde huisinge den agtentwintigsten feberuarij 1700 en vijfftig
Jan Vlemikx
Jan Wilbers Verberne
Peter Verberne schepen
Dierk Warenborig schepen
Peeter Hermans schepen
Fr.v.Boome president
scheepen in absentie
vanden secretaris
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Wij Dierk Warsenborig , Peeter Hermans
en Peeter Verberne , scheepenen van Lierop
quartier van Peelandt Meijerije van
's Bosch verklaarden te committeeren
en te authoriseeren bij ende mits deesen
Francis vanden Boomen onsen presiedent
scheepen alhier , omme sig op den derden
deeser maant mart voor middag te
vervoege en te laaten vinden binnen 's Bosch op de
plattelants caamer aldaar , omme
uijt onsen (n)aame te inne en te ontfangen , en quitantie te geeven , van
soodaanige peninge , als deese gemeente nog is competeerende , weegens karvragten , en leverantien aande gealieerde armee gedaan inde jaaren 1746, 1747 en
1748 , als meede vande karen gelevert
en gedient , in en ontrent den Auwden
Bos en Bredaa van leverantien van haut en
stroij int keijserlijk leeger tot Boxtel, en in andere magesijnne , gelovende in ons vorseijde qualiteijt , allent
geene door onsen voorseijde gekommiteerden
daar inne soo als voorseijde staat , gedaan
en verrigt sal worden , te sullen hauwden
en doen hauwden , voor goet vast steedig
ende van waarden , onder verbant als
naar regten , in kenisse der waarheijt
hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent op heeden binne Lierop
den tweeden mart 1700 envijfftig
Fr.v.Boome
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Peter Verberne schepen
apsensies van den secktaris
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Compareerde voor ons Francis
vanden Boome president en Peter Hermans
scheepenen des dorps van Lierop
Goort Hermans inwoonder alhier
dewelke tot securiteijt vanden parochie armen alhier , sig verclaert
te stellen tot borge en schuldenaar
principaal voor Cornelis Doers geboortig tot Vorsselaer en over eenige tijt
getrouwt met sijn comperants dogter
Jennemaria Hermans , en sig alhier
metter woon ter needer geset hebbende
dat ingeval denselven Cornelis Doers
tot armoede off decadentie mogte
koomen te vervallen (dat Godt wil
verhoede) soodanig dat uijt de arme
kasse behoorde geassisteert te werden
hij comparant op sig (sig) is nemende
den eventueelen last van armoede
en alimentatie die gem(elte)
Cornelis Doers in tijden off wijllen
van nooden mogte hebben beloovende de provisoiren van de arme tafel
alhier ende alle andre alwaer den selve
Cornelis Doers sig metter woon mogte
koomenter needer te setten daer van
te sullen ontlasten schadeloos houden
tot eene somme van drie hondert gulden
toe daer voor verbindende sijn persoon
en goederen present ende toekoomende ,
Aldus gedaaen ende gepasseert binnen Lierop
voorseijde op heeden den twaalffden maert
1700 vijfftigh
Goort Hermans
Fr.v.Boome
Peeter Hermans
Mij present
P D.Leeuw substituut secretaris
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Compareerde voor ons Francis van
den Boome president , en Peter Hermans
scheepenen in Lierop , Goort Hendrik Hermans
als(beneffens Goort van de Vorst) regeerende
kerkmeester alhier , den welke bekende
ende verclaerde gelijk hij bekent ende
verclaert bij deesen dat Goort Hermans , ende Jan Leenderts van Hugten
als in huwelijk hebbende Anneke Peter
Hermens , aan sijnen handen heeft
voldaen ende betaalt eene somme
van vijff en seventigh gulden , tot volle
voldoeninge en afflossinge van't capitaal
gestaen hebbende ten behoeve
van de parochie kerk deses dorps voorseijde
en ten lasten van d'erffgenaamen
Peeter Goort Hermens , met de verscheene en veragterde pagten van dien
tot dato deses verschult , scheldende
hij comparant dienvolgens in sijne
voorseijde qualiteijt de voornoemde Goort Peter
Hermens , en Jan Leenderts van Hugten
en alle andre hier van met regt
quitantie behoevende de voorseijde renthe
losch , quijt , ende vrijschelden , ten allen
tijden te sullen houden voor goet vast
steedig , ende van waerden , onder verbant als naer regten ,
Aldus gedaen ende gepassert binnen
Lierop op heeden den twaelffden maert
1700 vijftigh
Goort Hermans
Fr.v.Boome
Peeter Hermans
mij present
P.D.Leeuw substituut secretaris
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Compareerde voor ons Francis van
den Boome president en Peeter Verberne
scheepenen in Lierop , Francis van
Bussel inwoonder alhier den welken
op den elffden junij 1749 verclaert te
hebben verhuurt aan Lambert Francis
Vlemikx gelijk den selven Lambert
Francis Vlemmincx op dato voorseijde bij desen
bekent ende verklaert te hebben ingehuurt de helft in een woonhuisinge
koestal schuure torffhuijs , verkenskooij bakhuijs , oven hoff boomgaert
en aangelagh met de groesen weijen teulland en hoijvelden daer
bij en aangehoorende gestaen ende
geleegen ter plaatse genaemt den
Boome binnen desen dorpe teegenswoordig bij den huurder bewoont
ende gebruikt wordende ende soo
als allen't selve den verhuurder
is aangekoomen bij brieven van
transport van d'heer Jan Louis Verster
in dato den 28 februarij 1749 ende dat
voor den tijt van vier eerstkoomende
en agtereenvolgende jaeren aan vang sullen de neemen de huisinge
en hoff te Paaschen de groesen te
halff maert ende teul off bouwlanden
t'oogst bloodt aan de stoppelen
alles in desen jaere 1750 , ende
bij expiratie van voorseijde vier jaaren
sal den huerder alles op voorseijde tijden
moete verlaten
Item is geconditioneert dat den
huurder sal gehouden weesen
de wanden van voorseijde huijsinge
te houden in behoorlijk reparatie
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van luijken en lijmmen dog het
hout daer toe noodig sal den huurder
op voorseijde goederen moogen kappen
ter minsteer schaede
Den huurder sal vermoogen het
schaarhout op voorseijde goederen staende
wanneer het selve vijff jaeren oudt
sal weesen struijks oorbaer te mogen
hacken
Item sal den huurder gehouden en
verpligt weesen te leeveren , en op de
huijsinge te laaten verdecken twee
vijmmen dakstroij ende de rietdeckers
de kost en drank te geeven , dog de daggelden en andre kosten sal hij
aan sijne huurpenningen mogen korten ,
Verders sal den huurder ook gehouden
weesen onvermindert sijne huurpenningen
te betaelen alle 's landts en dorps
lasten soo ordinaire als extraordinaere
uijt de voorseijde goederen gaende ende die
nog daer op mogte koomen , geduerende
voorseijde huurjaeren
Item sal den huurder gehouden
weesen , ten sijnen kosten te maken
en onderhouden alle schouwen wegen
steegen en rivieren , soodanig dat dan
verhuurder daer door geen schaede kome
te lijden
Ingevalle van hagelslagh off heijrkragt
sal den huurder sijne geleede schaede
werden goedgedaen neevens andre
huurlingen alhier tot Lierop
Op welke voorseijde conditien den verhuurder
en huurder verclaeren dese huure getroffen te sijn , omme ende voor eene
somme van vijffen veertigh gulden
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jaerlijcx te betaelen alle jaeren
te Kerssemis presies,
Tot naerkominge deser voorseijde conditien
en voorwaerden verclaeren sij verhuuerder en huurder resp(ective) te verbinden
haere persoonen en goederen present
ende toekoomende , egeene van dien
uijtgesondert,
Aldus deese gepasseert binnen Lierop
op heeden den dertiende maert
1700 vijftigh
Francis van Bussel
Lambert Vlemmikx
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Mij present
P D.Leeuw substituut secretaris
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Wij Dierk Warsenborig , Peeter
Hermans , Peeter van Eijk , en Peeter
Verberne scheepenen van Lierop , quartier van Peelandt Meijerije van 's Bos
doen conde certificeerende bij ende mits
deesen , en sulkix ten versoeke van Joost
Antoni Welten , den welken is getraut
soo hij verklaarde met Jenneke
Geerits , en haar metter woon hebben
begeeven en ter needer geset , tot
Blaadel int quartier van Kempenlandt,
dat hij requierant is eenen ingeboorne deeses doerps , uijt eerelijke
auwders , en van een goet gedrag , en
comportement voor soo veel ons
kennelijk is , Wijders belooven wij
dat ingevalle den voorseijde requierant tot aermoede mogte koomen
te vervallen soodaanig dat hij requierant onse aerme kasse noodig hadde , den selven beneeffens onse
ander ingeborne aerme sullen
onderhauwden , en den aermen van
Blaadel voorseijde off andere plaatsen
onder het gebiet van haar hoog
moogende , daar hij requierant
hem metter woon ter needer mogte koomen te setten , daar van te
sullen ontlasten , daar onder verbindende het inkoomen ende goederen
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van onsen aermen niuw hebbende
ende naarmals verkreijgende , ende
hebben wij scheepenen voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent , ende door de subsignatie
van Francis vanden Boome president
scheepen in absentie vanden secretaris doen bekragtigen op heeden
binne Lierop den vierde maij 1700 en vijfftig
Dierk Warenborig
Peeter van Eijck
Peter Verberne
Peeter Hermans
Fr.v.Boome
president scheepe in absentie
vanden secretaris
Compareerde voor ons Peeter van Eijk
en Joost van Lieshout scheepenen
deses dorps van Lierop Adriaen Vlemikx
inwoonder alhier out soo hij seijde 75 jaren
die welcke naer geregtelijcke citatie ter ins(tan)tie en requisitie vande verdere schepenen
deses dorps heeft getuijght ende verclaart
gelijck hij getuijght ende verclaart bij deesen
dat hij deponent ontrent aght of negen jaar
out sijnde is gaan woonen bij Huijbert
van den Boomen hoevenaar op de Boomse
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Hoeve alhier tot Lierop en bij continaatie aldaer
is blijven woonen tot den ouderdom van 22 a
23 jaaren als beesten hoeder en kneght , dat
in die tijt en oock na eenen draeijboom
stondt die door dien hoevenaer wierd onderhouden
aan het eijnde van de Coppelstraat loopende van
die hoeve naer den Otterdijck en sijn stantplaets
aldaer hadde aen den hoeck vande Lieropse Camp
en den Schaaps dries beijde lande gehoorende aen de gemelte hoeve soo oock de Coppelstraat en dus diende tot bevrijdingh
der goederen dat hij deponent geduerende sijne
wooning aldaer verscheijde jaaren gesien
heeft dat de ban schouw door de regenten
van Lierop daer wierd begaan op de
graven van het Otterdijk en voort
gingen langs de gronden of landen van
de Boomse Hoeve tot aenden voornoemde draeijboom en van daer langs den voorseijde Lieropse
Camp en de landen nu toebehoorende de
weduwe Jan Coppens en soo voorts door het Heesven dat hij deponent Tijde als die bauschouw
soude gaan van den baas of hoevenaer Huijbert vanden Boomen wierd gelast den draeijboom toe te doen en de wal die aen weer
eijnder vanden draeijboom was op te maken
Wijders verclarende dat op de heijde buijten
de voorseijde landen en draeijboom gelegen
soo wel door ingeseetenen van Lierop
als vanden voorseijde hoevenaer tot het weijden
van schapen peerden en beesten worden gebruijckt
en oock nog alsoo samen gebruijcken
eijndigende hij deponent hier mede sijne waeraghtige
en cinceere verclaringe en 't geene voorseijde in
sijne geheuge er wel kennelijck te zijn en heeft
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naer gedaane voorlesinge daer bij gepersisteert
en 't selve met solemneelen eede bevestight met de woorde soo waerlijck helpe
mij Godt Almagtigh , Aldus gedaen ende
gepasseert op heden den vierden junij seventien hondert vijfftigh
Dit merck + stelt Adriaen Vlemicx
verclaert
niet te conne schrijven
Testis W.D.Vries
Peeter van Eijck
Joost van Lieshout
Gualtheri
1750
Compareerde voor ons ondergeschreeve
scheepenen in Lierop Lambert Francis Vlemikx , Willem Geeve van Dijk
en Antoni Fransen vanden Eijnde
alle inwoonders alhier , eijgenars en bewoonders vande Hoeve
ten Boome den leste comperant
Antoni Fransen vanden Eijnde
hem meede fort en sterick maakende voor zijn swaager Jan Jooste
van Dijk , ook meede eijgenaar en bewoonder vande Hoeve ten Boome
alwelke comperanten voorseijde eenparelijk bekenden ende verklaarden
gelijk zij bekenden ende verklaarden
bij ende mits deesen , te renuntieeeren ende aff te staan , ten
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behoeve vande gemeente alhier , van
alle pretensie off gebruijk vande soo genoemde heijde off vreijheijt , geleegen agter den
Lieropse Kamp , Koppelstraat , Schaaps
dries , en Oetert Acker , sonder daar
niuw off ten eeuwigen daage , bij ons
off onse naarkoomelinge eenige pretensie van gebruijk , off eijgendom
op de voorseijde heijde off soo genoemde vreijheijt meer sullen eijsschen
off pretendeere , te hebben , meer als
andere ingeseetene , vande gemeente
geloovende wij comperanten voorseijde
op't verbant van ons persoon
ende alle onse goederen niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende
dit voorseijde renuntieeren en affstaan van't voorseijde gebruijk off
eijgendom altijt te sullen hauwden en doen hauwden voor goet
vast steedig ende van waarden , Aldus gedaan ende gepasseert op heeden
den agten junij 1700 en vijftig
Lambert Francis Vlemmikx
Willem van Dijck
Dit + merik stelt Antoni
Franse vanden Eijnde verklaarde
niet anders te konne schrijve
testes Fr.v.Boome
Dierk Warenborig
Peeter van Eijck
Peeter Hermans
Joost van Lieshout
Jan Peter Vlemmex
Fr.v.Boome president
scheepe in absentie vanden
secretaris
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Wij Francis van den Boome
president , Peter van Eijk , Jan Peeter
Vlemmincx , en Peeter Hermans , scheepenen des dorps van Lierop quartiere
van Peelandt Meijerije van 's Bosch doen
cont en certificeeren bij deesen , dat
Henderina Gerrits vande Velde , geboortig
alhier sig onlangs met Hendrik Jacobus van
der Heijden ten huwelijk en metter woon
begeeven hebbende tot Mierlo , haer altoos eerlijk ende ordentelijk voor soo
veel ons bekent is , heeft gedragen
ende gecomposteert , wijders beloven
wij dat ingevalle de voornoemde Hendrina
Gerrits vander Velde tot armoede ofte
decadentie mogte koomen te vervallen
soodaanig dat uijt de aerme kasse behoorde geassisteert te werden , de selve
beneffens onse andre arme ingesetenen
te sullen onderhouden , en den armen
van Mierlo voorseijde ende van alle andre
plaatsen alwaer de voornoemde Hendrina
Gerrits vander Velde haer metter woon soude
moogen koomen ter needer te setten
daer van te sullen ontlasten , en schadeloos houden daer voor verbindende
de goederen , en inkomsten van onsen
armen voorseijde , nu hebbende ende naermaals verkrijgende ,
Actum Lierop den eersten julij seeven
tien hondert vijfftigh
Fr.v.Boome
Jan Peter Vlemm( i )x
Peeter hermans
Peeter van Eijck
Mij Present
P.de.Leeuw substituut secretaris
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Wij scheepenen des doerps van ende
dingbanke van Lierop , quartier van
Peelandt , Meijerije van 's Bosch
commietteeren , en authoriseeren , hier
meede Francis van den Boome onsen
presiedent scheepen alhier , omme sig
te begeeven op de voorseijde quartiers
vergaaderi(n)ge welke ingevolige vanden
beschrijff brieff vanden wel edele gestrenge
Heer G Gualtheereri , op maandag den
13en julij 1750 inde stadt Helmondt
gehauwden sal worden , daar bij te doen
en te concuereeren , in alsulken propositien
besluijten , en resolutien , vanden voorseijden
eedele vergaderinge , als hij vermeijnnen
sal te zijn vanden dienst en belang
des voorseijde quartiers , en wijders omme
daar bij te doen , en verrigten 't geen
ten welweesen vanden voorseijden quartiere
int generaal , en deese gemeente in't
besonder eenigsins sal konne strecken
Beloovende dat alles te sullen hauden
voor goet vast steedig ende van warden
onder verbant als naar regten , Aldus
gedaan ende gepasseert op heeden binne
Lierop den elffden julij 1700 en vijfftig
Fr.v.Boome
Dierk Warsenborig
Peeter Hermans
Jan Peter Vlemmex
Peeter van Eijck
Joost van Lieshout
Peter Verberne schepen
in apsenis van den sec
kertaris

29 204 v (zie 29 203v )

29 204 r (zie 29 203 r)
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Wij scheepenen des dorps van
Lierop , quartiere van Peelandt , Meijerije
van 's Bosch , committeeren en authoriseeren , bij ende mits deesen Francis
vanden Boome president scheepen
alhier , omme sig op den 31en deser maent
julij 1750 te vervoegen binnen de stadt
's Bosch , bij de verpagtinge der gemeene
lands middelen deeses quartiers van
Peelandt voorseijde , die als dan sal worden
gedaen , door de heeren gecommitteerden
uijt haer Edele Moogende de Heeren Raeden
van Staeten der Vereenigde Neederlanden
ende hem als pagter van de voorseijde
gemeene lands middelen over den
jaere ingaende primo october deeses
jaers 1750 , voor deesen dorpe in de verpagtcedulle te stellen en teijkenen
mitsgaders ons ondergeschreeve in deselve
verpagtcedulle als borge te nomineeren
en te laeten aanteijkenen , alles in
conformité van haer Edele Mogende Resolutie
van den 2 september 1734 , beloovende
allent geene voorseijde voor goet ende van
waerden te sullen houden en doen
houden onder verbant als naer regten
Actum Lierop den tweeentwintigsten
julij seventienhondert vijfftigh
Fr.v.Boome Peter Verberne
Peeter Hermans
Joost van Lieshout
Peeter vn Eijck
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Wij Francis vanden Boome
Dirk Waerdenborg , en Peeter van Eijk
scheepenen des dorps van Lierop quartiere van Peelant Meijerije van 's Bosch
doen cond en certificeeren bij deesen dat
Peternel Peeters van Beijstervelt geboortigh binnen desen dorpe sig onlangs met Fredericus van der Westen
ten huwelijk en metter woon begeeven
hebbende tot Baekel , haer altoos
eerlijk ende ordentelijk , voor soo veel
ons bekent is , heeft gedraegen ende
gecomporteert , Wijders belooven wij
dat ingevalle de voornoemde Peternel Peters
van Beijstervelt tot aermoede ofte
decadentie (dat Godt verhoede) mogte
koomen te vervallen , soodaanig dat
uijt de arme kasse behoorde geassisteert te werden , deselve beneffens
onse andre arme ingesetenen te
sullen onderhouden , enden armen
van Baekel , ende van alle andre
plaatsen alwaer de voornoemde Peternel
Peters van Beijstervelt haer metter
woon soude mogen koomen ter
needer te setten , daer van te sullen
ontlasten en schadeloos houden
daer voor verbindende de revenues
en inkomsten van onsen voorseijde armen
hebbende ende verkrijgende
Actum Lierop den sestiende october
seventien hondert vijftigh
Fr.v.Boome
Dirk Warenborig
Peeter van Eijck
Mij present P De. Leeuw substituut secretaris
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Compareerdevoor ons Peeter
Verberne en Joost van Lieshout scheepenen
van Lierop , Jan van Eijk oudt vijffenseventigh jaeren inwoonder en geweesene borgemester en en scheepe alhier
tot Lierop, d'heer Gijsbert Gualtheri
stadhouder van den quartier van
Peelant , oudt ontrent agt en sestigh
jaeren erffsecretaris alhier
ontrent den tijt van vijffen veertigh
jaeren mitsgaders Dirk Waerenborg oudt ontrent seven en sestigh
jaeren Jan van Geldrop oudt ontrent ses en vijfftigh jaeren , en Francis
vanden Boome oudt ontrent
vijftigh jaeren , de drie laaste comparanten en meede alhier woonagtigh , alle
luijden van eer, de welke tot instantie en requisitie van officier
en scheepenen deses dorps van Lierop
hebben getuijgt ende verclaert waer
ende waeragtigh te weesen , den
eersten in ordine deponent , dat
hij in den jaere 1706 is geweest
borgemeester , en eenige weijnige
jaeren daar aan tot scheepen
is aangestelt en dat hij geduurende
die twee bedieninge tot den jaere
1748 toe wanneer als scheepen is affgegaen , met scheepenen van Lierop
de schouw heeft begaen , op den
waterloop genaemt den Oudendijkse
Loop ,
scheijdende dien loop de jurisdictie
van Lierop en Mierlo , en begonnen
naast den kant van Lierop aan
den hooijbeemt genaemt den Ouden
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Dijk toebehoorende aan de vrouwe
van Mierlo en verder dien loop
naderwaerts volgende geschouwt
tot aande Helmontse beemden
en van daer verder oostwaerts op
tot in den waterloop genaemt de
Oude Aa , en die opwaerts volgende
tot den Ouden Sluijswiel van de
molen van Stipdonk , in welke limiete gelegen is naast den kant van
Lierop , het soogenaamde Broek
off Groene Gemeente bij de regenten
van Mierlo bij coop verkreegen
van den Hertogh van Brabant onder
eenen chijns soo hij deponent verstaan
heeft en onderrigt is van vier gulden
sestien stuijvers agt penningen , die
de gemeente van Mierlo in het
chijnsboek van Lierop , jaerlijkcx aan
den heere rentmeester der domeijnen
betaelen , tijde als die op de chijnsen
van Lierop alhier sitdagh houdt,
Ende verclaerde hij tweeden in ordine
deponent , dat hij als clercq off secretaris de schouwe op boovengemelde
waterloopen differentereijsen meede
heeft begaen , en de foutige aangetekent,
voorts verclaeren de derde en vierde in
ordine deponenten dat sij de jagt voor
d'heer Hendrik Gualtheri , off naderhant
andre die de selve in pagt hadden
van den Heere Raad en rentmeester der
domeijnen (hoefden ) seedert veertigh
en den eersten seedert tweeendertigh
jaeren herwaerts , tot nu toe met
den snaphaen en honden binnen de
voorgemelde limieten rusten vreedelijk sonder daer in door imant verhindert
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te sijn hebben geexerceert sonder
dat sij deponenten ooijt hebben
gesien off ondervonden , dat eenige
jaegers van Mierlo , met snaphaene
aldaer hebben gejaegen ende verclaert
hij vierde deponent verder dat hem
op seekeren tijt op de Longendonkse
Heijde geleegen d'teegen de voorseijde Groene
Gemeente als hij aldaer beneffens sijn
cameraat Willem Maes jagende was
bij haer is gekoomen Jonker van Eijk
woonende bij sijn schoonmoeder de
Vrouwe van Mierlo , op het casteel aldaer
vragende hoeveel haesen hebt gij
geschooten , waer op Willem Maas
antwoorde een haas , dat gemelde
jonker van Eijk daer op van haer
is aff gescheijden en hij deponent
met gemelde Willem Maas haere
jagt onverstoort verder heeft vervolgt,
Wijders verclaert den vijffden in ordine
deponent dat hij seedert ontrent twintig
jaeren de meeste jaeren is geweest
pagter off collecteur van den Houtse Hof en onder
rentmeesterschap hem. over den dorpe van Lierop en dat
jaerlijx geduurende sijnen pagt met scheepenen , en secretaris off sijnen gelaste
aldaer langs den voorseijde loop naer
den kant van Lierop aldaer de (scheijding)
gevoert sonder ooijt daer in te sijn
geturbeert , dat ook geduurende
sijnen pagt off collecte de eijke boomen off
ander hout dat binnen de voorseijde
limieten was gewassen en verkogt
als het wiert omgehakt aan hem
deponent , den houtschat is betaalt
geworden ,
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Eijndigende sij deponenten hier mede
haer gegevene waaragtige en cinceere
verclaeringen gevende voor redenen
van welwetentheijt , allent geene
voormelt nog in goede en verse geheugen te hebben , en hebben dien
volgende naer aandagtige preelecture
bij den waeren inhoude van dien (ijder
voor soo veel sijn gedeponeerde aangaat)
gepersisteert , met belofte van deese
ten allen tijden desnoodt en gerequireert werdende met solemneelen
eede te sullen bevestigen
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Lierop voornoemt op heeden den seven
entwintigsten october seeventien
hondert vijftigh
Jan van Eijck
Gualtheri
Dierk Warenborig
Jan van Geldorp
Fr.v. Boome
Peter Verberne
Joost van Lieshout
Mij present
P.De.Leeuw substituut secretaris

29 208 v

Compareerde voor ons Francis van
den Boomen Peeter van Eijk scheepenen van den dorpe en dingbanke van
Lierop , Dierk Waerdenborgh en Peter Hermans
scheepenen en inwoonderen alhier de
welke tot securiteijt van den armen
alhier haer verclaeren te stellen tot
borgen voor Anthonij Waerdenborgh geboortigh tot Helmont , en sig onlanghs ten
huwelijk en metter woon begeven
hebbende binnen deesen dorpe , ten
sulken effect dat sij comparanten
beloove dat ingeval het mogte
koomen te gebeuren (dat Godt verhoede)
dat gemelde Anthonij Waerdeborgh
tot aermoede off decadentie mogte
koomen te vervallen soodaanig
dat uijt de arme kasse behoorde
geassisteert te werden denselven te
sullen alimenteeren en onderhouden
met verdere belofte vande provisoiren van de arme tafel alhier
ende van alle andre plaatse alwaar sig den voornoemden Anthonij
Waerdenborgh in tijden en wijlen
soude mogen koomen ter needer
te setten , daer van te sullen
bevreijden kost en schadeloos houden
daer voor verbindende haer persoon en
en goederen hebbende ende verkrijgende,
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Lierop voorseijde op heden den vieren
twintigsten november seeventienhondert vijftigh
Dierk Warenborig
Peeter Hermaans
Fr. v. Boome
Peeter van Eijck
Mij present
P.De Leeuw substituut secretaris
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Wij Francis van den Boome, Peter
van Eijk , Dirk Waerdenborgh Peter Hermans , en Joost van Lieshout , scheepenen vanden dorpe van Lierop
quartiere van Peelant Meijerije van
's Bosch , certificeeren ende verclaeren
bij deesen dat Maria Peeters van
Beijstervelt , geboortigh alhier onlangs ten huwelijk met Hendrik Verdijsteldonk en ter woon begeeven hebbende tot
Valkensweert , haer altoos eerlijk ende
ordentelijk (voor soo veel ons bekent is)
heeft gedragen en gecomporteert
Wijders belooven wij dat ingeval de
selve Maria van Beijstervelt tot
armoede off decadentie (dat Godt verhoede) mogte koomen te vervallen
soodaanig dat uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te werden , de
selve beneffens onse andre arme
ingesetenen te sullen onderhouden
en alimenteeren , ende den armen
van Valkensweert , ende alle andre
plaetsen alwaer de voornoemde Maria
van Beijstervelt haer metter woon
soude moogen koomen ter neder
te setten , daer van te sullen ontlasten
en schadeloos houden , daer voor verbindende de revenues en inkomsten
van onsen voorseijde armen hebbende
ende verkrijgende , Gegeven tot Lierop
voorseijde op heden den vierentwintigsten
november seventien hondert vijfftigh.
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Dierk Warenborig
Joost van Lieshout
Peeter Hermans
Mij present
P.De Leeuw substituut secretaris
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Compareerde voor ons Francis van
den Boome en Peter van Eijk schepenen
des dorps van Lierop d'heer Pieter de
Leeuw substituut secretaris alhier , als daer
toe last hebbende soo verclaerde van den
Weledele Gestrenge Heer G. de Jongh Heere van
Beek etcetera ter eenre
ende Anthonij Fransen vanden Eijnde
alhier ter andre sijde
Welke wedersijse comparanten verclaeren
te hebben aangegaan een schijdinge
ende verdeelinge van eenen hooijbeemt
groot circa tien loopense genaemt
den Drieshurk gelegen binnen desen
dorpe van Lierop , aan den Astense
Dijk , den voornoemde heere de Jongh voor de
helft en de twee laaste comparanten
voor d'andre helft int
gemeen competeerende
welke deelinge sij comperante bij
blinde lotinge hebben voltrocken
Ende is alsoo te deel bevallen
Het eerste loth aan den eersten
comparant in sijne voorseijde qualiteijt
de voorste helft , en dus langst , den
Astense Dijk in den voorseijde
hooijbeemt , aan erve deen sijde de rivier
de Aa , dander sijde Lambert Vleminx
deen eijnde de wederhelft van't tweede
loth , d'ander eijnde den Astense Dijk.
Het tweede loth is te deel bevallen
aan de twee laaste comparanten bestaande in de agterste helft van den voorseijde , hooijbeemt , aan erve deen sijde , en d'eene
eijnde de rivier de Aa , d'ander eijnde , het eerste
loth,
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voorts is geconditioneert en in deesen
ondersprooken dat de voorseijde den
agtersten moeten weegen , ten
naaster velde , en minster schade , als
meede dat een ijder sal moeten maken
en onderhouden , de schouwen op
de straeten , wegen en waterloopen
soo als die langst ijder loth sijn gaande
en leggende,
Wijders hebben sij respective comparanten
malkanderen van elks aanbedeelt
loth volkomen vertinge transport en
opdragt gedaen met belofte in
deese ten allen tijden te sullen houde
voor goet vast steedig ende van waerden
sonder hier tegens ooijt iets te sullen
doen off ondernemen in regten off daer
buijten , onder verbant als naer regte
Aldus gedaen en gepasseert binnen
Lierop voorseijde op heeden den dertiende
januarij 1700 een en vijftigh
P.de Leeuw
Dit ist hant + merk van Anthonij
Franse van den Eijnde verclaerende
niet te koone schrijven
Testes Fr.v.Boome
Jan van Dijck
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Mij present loco secretaris
Peeter Hermans scheepen

29 210 v
deelinge
Compareerde voor ons Francis
vanden Boomen en Peeter van Eijk
scheepenen des dorps van Lierop
Anthonij Fransen van den Eijnde inwoonder alhier ende Jan Janse van
Dijk meede alhier woonagtigh, de
welke verclaeren met malkanderen
te hebben aangegaan de schijdinge
ende verdeelinge van een woonhuijs
bestaende tegenswoordig en twee wooninge
van ouds genaemt de schuur vande
Boomense Hoeve , en eenige parceelen
soo groes als bouwlant , en heijde
de comparanten aangekomen bij transport van Willem Franse van den
Eijnde en vervolgens bij deelinge tegen
Joost van Lieshout , en alsnog haer bijde in gemeenschap competeerende , alles staende ende geleegen
binnen desen dorpe van Lierop ter
plaatse genaemt den Boome welke
deelinge sij comperante bij blinde
loottinge verclaere te hebben
voltrecken in voegen ende manieren
naervolgende , en is alsoo te deel gevallen
Eerste Loth
Het eerste loth is bij blinde lootinge
te beurt ende te deel gevallen aan
den eersten comparant Anthonij
Fransen vanden Eijnde , bestaende in
de voorste helft van de huijsinge scheijdende op
want en
aangelagh , soo ver hetselve met palen
is affgebakent , neevens d'erve off naer
het huijs van Willem van Dijk ,
Item twee lopense in den acker genaemt
den Rulacker groot voort geheel 28 lopense
een roede en 9 voeten , aan erve nevens
dese twee lopense d'een sijde de Koppel-
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straat , d'ander sijde het tweede loth
een en ander eijnde Lambert Vlemmincx
Item nog circa veertien lopense en
vijftien voeten mede op den voorseijde
Rulacker neevens erve van bijde de
zijde het tweede loth en beijde de
eijnde Lambert Vlemmincx,
Item de helft in het Nieuwlant aan
den Ekelhoff in't maatboek bekent en
gespecificeert in vijff parceelen , soo groes
als teulant groot circa int geheel seven
off agt lopense , aan erve d'een sijde de
waterloop de Ren , d'ander sijde het naer
volgende tweede loth , soo als het selve
met palen is affgebakent,
Item de helft in een derde part inde groote
weijde van de Boomense Hoeve groot
in't geheel hondert veertigh loopense , sijnde
dit loth het voorste gedeelte geleegen
langst de Boomerheijde en de Ren soo
als het selve met paelen mede is affgebakent ,
Item de voorste helft , in de helft van eenen
hooijbeemt groot voor't geheel negen en
twintig lopense aan erve d'een sijde
van dit loth , Willem van Dijk , d'ander
sijde het tweede loth , d'een eijnde de
Breede Aa,
Item de voorste helft in een derde part van
de Boomerheijde groot voor't geheel 64
lopense , d'een sijde Willem van Dijk
dander sijde het tweede loth , aan bijde
de eijnde twee parceelen van dit loth,
Item de agterste helft in een stuk hooijlant genaemt den Ronden Hurk groot
voor't geheel agt lopense nevens erve
d'een sijde Lambert Vlemmincx d'ander sijde
en d'een eijnde het tweede loth , d'ander eijnde
Lambert Vlemmincx
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Item de helft in een paerceel hooijvelt
groot circa voor't geheel vijff lopense
genaemt den Drieshurk aan erve
deen sijde de rivier de Aa , d'ander sijde Lambert Vlemmincx d'een einde d'heer G.de
Jong d'ander eijnde het tweede loth,
Tweede loth
Het tweede is bij blinde lootinge voorseijde
te beurt ende te deel gevallen aanden
tweeden comparant Jan Janse van Dijk
bestaende in het naervolgende
namentlijk de agterste helft van de
huijsinge schijdende op de want
met het aangelagh soo verre het
selve met palen is affgebakent
Item circa vijff en halff
loopense op den acker genaemt den
Rulacker aan erve nevens dit part
d'een sijde en d'ander sijde het vooren staende
eerste loth , en aan bijde de eijnden Lambert Vlemmincx
Item nog ontrent 6 1/2 lopense op den
selven acker aan erve d'een sijde het
eerste loth , d'ander sijde Lambert Vlemmincx
Item nog eenen acker genaemt den
Juffvrouwenacker groot circa drie
loopense en 30 roeden aan erve d'een sijde
Willem van Dijk d'ander sijde de Koppelstraat en Lambert Vlemmincx,
Item de helft in't Nieuwlant aanden Ekelhoff
in't maatboek bekent en gespecificeert in
vijff parceelen soo groes als teulant groot
circa voor't geheel seven off agt lopense nevens
erve d'een sijde Lambert Vlemmincx , dander
sijde en d'een eijnde het eerste loth
Item de agterste helfft in den derde part van
de groote weijde van de Boomense Hoeve
groot in't geheel circa hondert veertigh lopense
sijnde dit gedeelte gelegen aande een
tusschen d'erve van Lambert Vlemmincx en
Willem van Dijk
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Item de agterste helft inde helft van
eenen hooijbeemt genaemt den Nieuwen
Beemt groot voor't geheel 29 lopense sijnde
dit gedeelte geleegen nevens d'eerste loth
dander sijde de Groote Aa,
Item de agterste helft in een derde part
van de Boomer Heijde groot voor't geheel
64 loopense , leggende dit gedeelte nevens
de Ren , en voorts rondsomme het eerste loth,
Item de voorste helft in een stuk hooijlant
geheel agt loopense nevens erve d'een sijde
Lambert Vlemmincx dander sijde en d'een
eijnde parceelen van dit loth , en d'ander eijnde
het eerste loth
Item de agterste helft in een parceel hooijvelt genaemt den Drieshurk groot voor't
geheel vijff lopense sijnde dit gedeelte,
gelegen teijnden het gedeelte van't eerste
loth
Voorts is tusschen haer comparanten geconditioneert en ondersprooken , dat aan belangende het capitaal van duijsent en
vijfigh gulden ter saake des coops
van verdeelde d'goederen ten intrest a
vier persente daer op staende geasserteert
ten behoeve van Willem van den Eijnde
den eerste comparant gehouden sal sijn
tot sijnen laste te nemen van't selve capitaal
de somme van ses hondert vijffen seventigh
gulden , en den tweeden comparant de
somme van driehondert vijffenseventigh
gulde ende dat sij comparante ijder
na rato ook de jaerlijcxe intreste sulle
gehouden sijn te betaelen
Verder is nog ondersprooken dat sij respective
comparanten gehouden sullen sijn te
maken en onderhouden de schouwen
weegen en waterloopen , soo als die nevens
ijders aanbedeelde goederen sijn leggende
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als meede dat den voorsten gehouden
en verpligt sal sijn den agtersten
te weegen ter naaster velde en minster
schade , soo als gebruijkelijk is
Met welke voorseijde schijdinge en verdelinge
sij comparanten verclaeren volkoomen
vergenoegt en wel te vreeden te sijn
sonder hier tegens ooijt iets te sullen
doen ofte gedoogde dat gedaen sal
werden het sij in regten off daar buijten
ende hebben sij comparante malkanderen
van elks te deel bevallen loth , volkome
vertigtinge transport en opdragt gedaen
sonder dat d'een op des anders loth eenig
regt actie ofte pretensie is behoudende
off reserveerende alles naer schijdingsregt , en onder verbant als naer regten
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Lierop voorseijde op heden den dertiende
januarij 1700 eenen vijfftigh
Dit ist hant + merk van Anthonij
Franse van den Eijnde , verclaerende
niet te konnen schrijven
testes Fr.v.Boome
Jan van Dijck
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Mij present
P. de Leeuw substituut secretaris
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Compareerde voor ons Francis
van den Boome en Peeter Verberne
scheepenen in Lierop , Jan Waerdenborgh en Lambertus van den Eijnde , regeerende armmeesters alhier , den welken bekenden ende verclaerenden , gelijk sij doen bij
deesen , dat Francis Jan Tijssen aan
hunnen handen heeft voldaen ende betaalt
eene somme van vijtigh gulden tot
volle voldoeninge en afflossinge van't capitaal eener jaerlijkxe renthe van twee
gulden jaarlijkx verschijnende op Ligtmisdagh , gestaen hebbende ten behoeven
van den armen deses dorps voorseijde
en ten lasten van voornoemde Francis Jan
Tijssen , met nog agt gulden voor
vier jaren veragterde pagt off renthe
tot dato deeses verschult , scheldende
sij comparanten in haere voorseijde qualiteijt dienvolgens den voornoemde Francis
Jan Tijssen ende alle andre hier van
met regt quitantie behoevende de
voorseijde renthe losch quijt ende vrij
beloovende dit losch quijt en vrij schelden ten allen tijden te sullen
houden en doen houden voor goet
vast , steedig ende van waarden onder
verbant als naer regten ,
Actum Lierop den seeven en twintigste
januarij 1700 een en vijfftigh
Jan vanden Warenburgh
Lambertus vanden Eijnden
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Mij present
P.de Leeuw substituut secretaris

29 213 v
Wij officier en scheepenen des
doerps ende dingbanke van Lierop ondergenoemt (ge-)
leegen inden quartiere van Peelandt
Meijerije van s'Bosch certificeerende bij ende mits deesen ter instantie ende requisitie vande
weeduwe Jan Jooste vande Vorst inwoonderse alhier , voor de opregte
waarheijt , dat de selve heefft geha(dt)
ene huisinge en stalinge 't welk
door haar , en haaren overleede man
is bewoont geweest met cierca
vier en veertig loopense tuellandt
en cierca vijfftig loopense groes off
weijlandt , alwelke voorseijde landereijen jaarelijkx te saamen inde
's landts verpondinge contrubuweeren sestien
gulde vijff stuijvers en drie peninge
en inde coninkx beede jaarelijkx
vijff gulden veertien stuijvers en
ses peninge hebbende het ongeluk
gewilt dat de voorseijde huijsinge
en stalinge op den drieentwintigsten september 1700 seeven en veertig is
affgebrant tot den gront toe , met
verlies van bauw gereetschap m(ue-)
bellen , cooren , boekweijt , hoeij
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en eenig vee etcetera , zijnde te dugten
dat de voorseijde landerijen in dien de
voorseijde huijsinge niet in voorige staat wordt
op getimmert , en ongecultiveert voor
's landts en doerps lasten sal blijve
liggen , te meer om dat de selve
goederen seer vere buijten van het dorpken
alleen aan een heijkant geleege
zijn , waar door meermals voor deese
de selve goederen voor de lasten zijn
blijve liggen ,
Wijders certificeerende ende verklaarende
verder , dat de voorseijde weeduwe naar het ongeluk vanden voorseijde affbrant van voorseijde huijsinge , haar man is koomen te sterven en
met agterlaatinge van vijff off ses
kleijnne kinderen is blijve sitte , en dat
haar moeder ook naar dien tijt van
voorseijden affbrant heel innocent en kints
gewoorden is , en ook nog in leeven is , en
dat de selve door de leste troebels
vanden orlog , door camppeeringe en
cantonneeringe van troepe veel meer als andere
ingeseetene geleeden heefft , om reede
dat haare huijsinge soo vere affgeleege
waas , in teeken der waarheijt
soo hebben wij deese ten prothocolle eijgenhandig onderteekent op heeden
binne Lierop deesen seevenentwintigsten
september 1700 eenen vijfftig
Peeter van Eijck schepen in
abcencis van den offesier
Peter Verberne schepen
Dierk Warenborig schepen
Jan Peeter Vlemmex
mij present Fr.v.Boome president
scheepe in absentie vanden
secretaris
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Compareerde voor ons Francis vanden Boome , en Dirk Waerdenborg scheepenen in Lierop , Francis
Willems van Moorsel woonende alhier
weduwenaer van Jenneken Janse van
Eijk , ter eenre , ende Tomas Verhees
meede alhier woonagtigh , als in huwelijk hebbende Johanna van Moorsel
ter andre sijde ,
te kennen geevende sij comparanten
dat den eersten comparant , sig ten
tweeden huwelijk staat te begeeven
en bereijds in ondertrouw is opgenomen
en voort voltrecken van welk huwelijk
hij eersten comparant , ten behoeve van
sijne dogter des tweeden comparants
voorseijde huijsvrouw , soude moeten oprigten staat en inventaris , van de
vaste , en erffhaaffelijke goederen en
effecten staende huwelijk met
sijne voorsijde overledene huijsvrouw gepossideert , en alsnog in togte is besittende , soo verclaeren sij comparanten dieswegen , en ontrent de voorseijde
togt goederen te sijn geaccordeert
en overeengekoomen in voegen
ende manieren naervolgende
Namentlijk dat den eersten comparant
sal renuntieeren ende affstant
doen , gelijk hij doet bij deesen , ten
behoeve van den tweeden comparant
als in huwelijk hebbende des eersten
comparants dogter voorsijde , van de togt
welke hij des ten comparant is
hebbende op ende van de vaste
goederen welke hij staende huwelijk
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met sijne voorsijde overledene huijsvrouw
heeft beseten en gepossideert uijtgenomen een parceel groes genaamt den Otterdijkse Beemt , groot
ontrent twee en een halff copsaat
gelegen alhier tot Lierop,
Waeren tegens den tweeden comparant
sal overgeven en affstant doen gelijk
hij doet bij desen aan ende ten behoeve
van den eersten comparant , het erffregt welke sijne huijsvrouw is competeerende in en van de erffhaaffelijke en meubilaire goederen , welke
den eersten comparant uijt hoofde
van sijne voorseijde overledene huijsvrouw
in togte is besittende egeen uijtgeschijden , mitsgaders van soodanige
penningen , als den eersten comparant
heeft geprovenieert van eenige eijke
opgaende boomen de minderjarigheijt van des tweden comparants
huijsvrouw verkogt , alsmede van
soodange penningen als den eerste
comparant heeft genooten bij deelinge
vande huijsinge van de weduwe Hendrik
Verhuijsen , sonder daer op eenig
regt actie , ofte pretensie , meer te
houden ofte reserveeren , maer allen't
selve in vollen eijgendom aan den
eersten comparant overlatende , bij
deesen
Voorts is geconditioneert dat allen
de goederen welke den eersten comparant bij sijn overlijden sal kome
naer te laten sullen moeten devolveeren volgens het versterff regt alhier in observantie , sond(er?) dat den
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eersten comparant , des tweeden comparants huijsvrouw door testament ofte
andere actens van uijtterste wille
daer in sal mogen benadeelen , en
verclaert hij eersten comparant nu
voor alsdan alle actens van uijtterste
wille contrarie deses welke hij in't
vervolg mogte passeeren te houden
voor nul kragteloos , ende van
onwaerde
Met welk voorseijde geaccordeerde en
geconvenieerde sij comparanten
verclaeren volkomen vergenoegt ende
wel te vreeden te sijn met beloffte van hiertegens nooijt iets
te sullen doen ofte gedoogen dat
gedaen sal worden het sij in
regten ofte daer buijten , maer allen't
selve onverbrekelijk te sullen
naerkoomen onder verbant van
haere personen en goederen
hebbende ende verkrijgende
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Lierop voorseijde , op heeden den agt
en twintigsten april 1700 een
en vijfftigh
Francis Willems van Moorsel
Thomas Verhees
Fr.v.Boome
Dierk Warenborig
Mij present
P.de Leeuw substituut secretaris
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compareerde voor ons Francis
van den Boome en Peeter van
Eijk scheepen des dorps en dingbanke van Lierop Anthonij Verhees
inwoonder alhier weduwenaer van
Maria Janse van den Eijnde ter
eenre ende Willemijn Francis
Willems , meerderjarige jonge dogter
woonende tot Lierop voorseijde geadsisteert
met Francis Willems haeren vader
wonende tot Vlierden als haeren
ter deesen geassumeerde momboiers
ter andre sijde , de welke verclaeren
dat sij comparante van voornemens
sijn met den andere te treden
in den huwelijken off egten staat
dog dat voor banden van dien en
alvoorens het selve huwelijk te voltrecken , over en weder over was ver
dragen bedongen en ingewilligt
gelijk sij comperanten verclaeren
bedingen en inwilligen bij deesen
ende sulx uijt kragte van decreet
approbatie en ratificatie van heeren
gesubstueerden van den heere officier
ende scheepenen van Lierop op
heeden verleent ende gegeeven nopende de eenkintsheijt van de comparanten in deesen , waer toe kort
heijts halve geresereert wert naament
lijk en eerstelijk sullen sij toekomende
bruijdegom ende bruijt tot subsidie
en onderstant van dit aanstaende
huwelijk en voorkinderen van den
toekomenden bruijdegom , soo mede der
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kint ofte kinderen , die uijt dit aanstaende huwelijk bij aventure
mogte werden verweckt , inbrengen
alle soodaanige goederen en effecten
als aan haer comparanten in volle
eijgendom , uijt kragte van voorseijde
decreet als andersinds sijn competeerende en ten huwelijk sullen
werden aangebragt , ende is verders
geconditioneert dat naer doode
en afflijvigheijt van hem toekoomende bruijdegom de toekoomende bruijt als dan nog in
leeven sijnde ofte niet , de voorkinderen van den toekomende
bruijdegom
vooruijt sullen genieten
allen de vaste goederen welke hem
toekomende bruijdegom staende
huwelijk met sijne voorseijde overledene
huijsvrouw uijt den boedel van haer
vader Jan Peters van den Eijnde sijn
aangekomen , volgens delinge daer
van voor desen geregte gepasseert
ende
ingeval een der voorseijde voorkinderen voor den toekomende bruijdegom
mogte koomen afflijvig te worden
en wettig kint off kinderen quame
naer te laten , soo sal dat kint ofte
kinderen succedeeren , in plaetse
van desselfs ouders bij representatie
en geen kint ofte kinderen naer
latende , de langst leevende van
voorseijde voorkinderen , voorts is ondersprooken dat in cas van huwelijk ofte anderen geapprobeerde
staat der voorkinderen deselve te(onleesbaar)
uijt den gemeenen boedel sullen genieten
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en voor uijt proffiteeren eene somme
van sestig guldens , tot een uijtselsel , en in cas van overlijden
van een der voorkinderen ,
ten huwelijk gekomen te
sijn de langst levende van hun
beijde , sonder dat de voornoemde voorkinderen ten respecte van de voorseijde
uijtkeeringen meerder dan de welken dese in eenige
schulden des boedels gehouden sullen sijn
ende is wijders geconditioneert dat
de vaste goederen welke de toekoomende bruijt bij versterfff mogte
acquireeren soodanige vaste
goederen allen sullen moeten
worden geerfft en genooten bij
de kinderen welke uijt deesen
huwelijk bij aventure sullen worden verweckt , en sulx met uijtsluijtinge van de voorseijde voorkinderen
voorts is geconditioneert dat de verdre
en andre goederen soo gereede
als ongereede actien crediten en
in schulden welke haer comparanten uijt hooffde van voorseijde decreet
sijn competerende off door haer
ten huwelijk sullen werden aangebragt ofte vande sijde van den
aanstaande bruijdegom aan te sterven
ofte te samen bij aventure te
conquesteere staende naer overlijden
van haer bij de comparanten sullen
werden geerft gedeelt en gepartageert
soo wel bij de voor als naerkinderen
hooft voor hooft , even ende gelijk
off voorseijde voor en naerkinderen uijt
een ende hetselve huwelijk voortgekomen en geproecreeert waere
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ende ingeval een vande voorseijde voor
ofte naerkinderen voor de comparanten afflijvig mogte worden soo sal
desselfs erffportie succedeeren op
desselffs naer te laeten kint ofte kinderen bij representatie sonder dat
sij comparanten ofte de langst levende
van hun bijden imant van de voorseijde
't sij voor ofte naerkinderen meerder sullen moogen te favoriseeren
dan een ander kint off kinderen
't sij bij uijtsetsel , legaten ofte
andersinds , alnog is geconditioneert dat de voor en naerkinderen
gesamentlijk ende sulx uijt den
gemeenen boedel , naer afflijvigheijt
der comparanten sullen moeten
affdoen en betaelen
alle de schulden
des boedels 't sij van obligatien , veragterde lasten als andersins , sonder in reflexie te neemen bij ofte
door wie die schulden mogten sijn
gemaekt en gecontracteert,
alle welke poincten conditien
en artieculen , sij contohraelen
bij deesen respectivelijk accepteeren ende gelooven te sullen
agtervolgen ende naerkomen
op verbant van haere wederseijdse persoonen en goederen hebbende ende verkrijgende
Aldus gedaen ende gepasseert
binnen Lierop voorseijde
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op heeden den agt en twin
tigsten april 1700 een en
vijfftigh
Antoni Verhees
Dit ist + hant merk van Willemijn
Francis Willems verclaerende niet
te konnen schrijven
Dit ist + hantmerk van Francis
Willems verclaerende niet te konnen schrijven testis voor bijde
Peter Verberne
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Mij present
P de Leeuw substituut secretaris
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(de volgende pagina is in gedeeltelijk doorgestreept)
(Alsoo bij het overleijde van
Andries en Jenneke Verdoeijenbr(aake)
meede erffgenaam van dien boedel
naarlatenschap is geworden Margriet Verdoeijenbraake weeduwe Jan Hermans suster (van-)
de drie overleedene , en alsoo d(e)
selve door een geraaktheijt , en d(. .. . . )
heijt van jaaren is geworden (. . . . )
van verstandt en gans buijten (. . . . . . )
niet gepasseert, )
(weggevallen tekstdeeltjes )
Wij Francis van den Boome
president Dirk Waerdenborgh , Peeter
Verberne en Peeter Hermans , scheepenen des dorps en dingbanke van
Lierop quartiere van Peelant Meijerije van 's Bosch , certificeeren ende
verclaren bij desen dat Anna Laurens
Cocx ingebooren alhier , sig onlangs met
Huijbert Beijers ten huwelijk en
metterwoon begeeven hebbende tot
Bakel haer altoos eerlijk ende
ordentlijk (voor soo veel ons bekent
is) heeft gedragen ende gecomporteert , Wijders belooven wij dat
ingeval deselve Anna Laurens Cocx
tot armoede off decadentie (dat Godt
verhoede) mogte koomen te vervallen
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soodanig dat uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te werden , de
selve beneffens onse andre arme
ingesetenen te sullen onderhouden
ende alimenteeren , ende den armen
van Bakel ende van alle andre
plaatsen alwaer de voornoemde Anna
Laurens Cocx haer metter woon soude
moogen koomen ter needer te
setten , daer van te sullen ontlasten
en schadeloos houden daer voor
verbindende de revenues en
inkomsten van onsen armen hebbende ende verkrijgende ,
Actum Lierop den sesentwintigsten
Meij 1700 een envijfftigh
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
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Compareerde voor d'ondergeteekende president loco officier en
scheepenen deses dorps van Lierop , Jan
Sanders en Willemijn Verhees
bevoorens weduwe van Jan Peter
Willems , sijne huijsvrouwe , woonende binen deesen dorpe ter
eenre,
Mitsgaders Francis Versoome(n?)
en Jan Hendrikx Verhees , in qualiteijt als voogden over de drie
minderjarige kinderen van
Willemijn Verhees voorseijde , verweckt
bij Jan Peeter Willems , geadsisteert met Marten Peeter Willems
en Peter Hermens als naaste
vrienden van de voornoemde voorkinderen
ter andre sijde
te kennen geevende sij wedersijdse comparanten dat , tot voorkoominge van disputen en
oneenigheeden die tusschen de
voor en naerkinderen van
Willemijn Verhees , verweckt bij
voorseijde Jan Peeter Willems en
Jan Sanders respective over 't poinct
van successie en deijlinge soude
konnen off mogen ontstaen sij
comparanten geraaden gevonden
hebben op approbatie van heeren
wethouderen voorseijde aan te gaen
en te stabileeren een accoort en
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passagie van een kindsschap 't welke
sij comparanten van weerskanten
van veel vrugt en uttiliteijt
agten , soo met relatie tot de
importante conquesten van den
eersten comparant , als met relatie
tot de eenigheijt en harmonie tusschen de voornoemde voor en naer
kinderen , welk accoort en passagie
van een kindsheijt sij comparanten verclaeren te hebben voltrocken
in voegen ende manieren naervolgende ,
Namentlijk en in den eersten sullen
de voorseijde voorkinderen van Willemijn Verhees , verweckt bij Jan
Peeter Willems , ende kint off kinderen van deesen haeren huwelijk met Jan Sanders in het toekoomende werden geagt en gereputeert , even en als off het kinderen van den ende den selven huwelijk voortgekoomen en geproecreeert
waeren
Dat de twee eerste comparanten vervolgens sullen jouisseren van
alle soodanige gelden , obligatien
en goedren , als de voornoemde voorkinderen van wijlen hennen
vader , grootvader en grootmoeder
paternel , sijn aangekoomen en
bedeijlt dat aan hen ten dien
eijnde door de tweede comparanten
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sullen werden overgegeven
geextradeert de brieven en beschijden daer toe specteerende
Verders dat de eerste comparant
en bij afflijvigheijt van eenen
den langst leevende van hun
beijde verpligt sullen weesen de
voor en naerkinderen egalijk
en sonder onderscheijt even off
het alle kinderen van deesen
huwelijk waeren op te (vorderen)
ter alimenteeren , in kost , drank
kleedinge ende reedinge ende sulx
tot hennen mondigen daege huwelijk off andre geapprobeerden staat
en daer toe gekoomen sijnde aan
ijder derselver , een egaal en ordentelijk uijtsetsel meede te
geeven naer goeddunken en behooren vande eerste comparanten
Voorts dat de twee eerste comparantten bij affsterven van den eenen
de langst leevende van hen , van
nu aff aan sal blijven jouisseeren
gebruijken en possideeren alle de
goederen en effecten soo gereede
als ongereede geen uijtgesondert
van hen eerste comparanten , als
meede die geene die de voorseijde voor
kinderen , van hen vader grootvader , grootmoeder off andre
albereijdts sijn aangekoomen en
bestorven , ofte mogten aankomen
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en besterven , omme daer van te
proffiteeren de jaarlijcxe inkoomen
revenuen , mitsgaders daer
meede te doen en handelen naer
hen goetvinden en discretie
Wijders dat naer overlijden van de
twee eerste comparanten en den
langstleevenden van hen , allen de
goederen en effecten , soo vaste erffelijke en erffhaaffelijke , gereede en
haaffelijke geen uijtgesondert
van wat sijde off kant die gekoomen mogten ijn , daeronder gerekent de togtbaere goederen en
effecten van Willemijn Verhees
mitsgaders de capitaelen gelden
en goederen van de voornoemde voorkinderen , gekoomen van hen grootvader en grootmoeder voornoemt
sonder distinctie off onderscheijt
sullen erven en versterven op de
voornoemde kinderen van Willemijn
Verhees in haeren voorseijden eersten huwelijk bij Jan Peter Willems verweckt
ende kint off kinderen uijt desen
huwelijk bij Jan Sanders verweckt
egalijk ende hooft voor hooft , even
off het kinderen uijt een ende
het selve huwelijk voortgekomen
en geproecreeert waeren , en
bij hen respective voor overlijden henne
kinderen bij representatie in
hunne ouders plaetse , behoudens
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dat de voorgemelde voorkinderen
voor uijt sullen proffiteeren en
verbetert wesen met eene somme
van hondert en vijftigh gulden
eens , aan deselve voorkinderen
uijt te keeren bij hunne meerder
jarigheijt , huwelijk off andren
geapprobeerden staat ,
met welk voorseijde geaccordeerde en
geconvenieerde sij wederseijdtse comparanten
verclaeren volkoomen vergenoegt ende
wel te vreeden te sijn met belofte van deese
ten allen tijden te sullenn houden , en doen
houden voor goet vast steedig ende van
waerden onder verbant als naer regten
Aldus gedaen mitsgaders geapprobeert
en gedecreteert bij ende ten overstaen
van d'heeren Francis vanden Boome president loco officier Peeter Veberne
Dirk Waerdenborg , Peter van Eijk , Jan
Peeter Vlemmincx , en Joost van Lieshout
schepenen van Lierop deesen sevenden
julij 1700 eenen vijftigh
Dit ist hant + merk van Jan Sanders verclaerende
niet te konnen schrijven
Dit ist + hantmerk van Willemijn Verhees
verclaerende niet te konne schrijven
Francis Verhees
dit ist hant
merk van
Jan Hendrik+ Verhees verclaerende
niet te konnen schrijven
Dit ist + hantmerk van Marte Peeter
Willems verclaerende niet te konnen schrijven
testes voor alle vier
Peeter Hermans
P.de Leeuw
Fr.v.Boome
Peter Verberne
Dierk Warenborig
Peeter van Eijck
Jan Peeter Vlemmincx
Joost van Lieshout
Mij present
(P.de Leeuw substituut secretaris)
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Wij scheepenen van des dorps van Lierop quartier van Peelandt Meijerije van 's
Bos , commiteeren en authoriseere
bij deesen Francis vanden Boome
presiedent scheepen alhier , omme
sig op den 4 september 1751 te begeeven
binne de stadt 's Bosch bij de
verpagtinge der gemeene landts
middellen , deeses quartiers van Peelandt voorseijde die als dan sal worden
gedaan door de heeren gecommiteerden uijt haar Edele Moogende de Heeren
Raaden van Staaten der Vereenigde
Neederlande , ende hem als pagter
vande voorseijde 's landts middellen over
den jaare ingaande primo october deeses jaars
1751 voor deesen dorpe inde verpagtcedulle te stellen , en teijkenne
mitsgaaders ons ondergeschreeveinde selve verpagtcedulle als borigen te
noemineere , en te laaten aanteekenne , alles in conformiete van haar
Eedele Moogende Reolutie vanden
tweeden september 1734 beloovende allen't
geene voorseijde voor goet ende van
w(a)arden te sullen hauwden en doen
hauwden onder verbant als naar
regten , Actum Lierop den eenendertigsten augus(tij) 1700 eenenvijfftig
Fr.v.Boome
Dierk Warenborig
Peeter van Eijck
Joost van Lieshout
Jan Peeter Vlemincx
Peter Verberne schepen
in apenes vanden sekertaris
(in absentie van den secretaris)
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Wij Francis vanden Boome
president . Peter van Eijk , Dirk Warenborig
Peeter Hermens schepenen des dorps
en dingbanke van Lierop quartier van
Peellandt Meijerije van 's Bosch certificeeren
ende verclaeren bij deesen dat Johanna
van Gog , geboortig alhier sig onlangs
met Joost vanden Meulenhoff ten huwelijk en metter woon begeven hebbende
tot Deurne haer altoos eerlijk ende ordentlijk , voor soo veel ons bekent is,
heeft gedraegen ende gecompareert ,
Wijders belooven wij dat ingeval de selve
Johanna van Gog tot armoede off decadentie (dat Godt verhoede ) mogte kom(en )
te vervallen , soodanig dat uijt de arme
kasse behoorde geassisteert te werden
deselve beneffens onse andre arme ingesetenen te sullen alimenteeren
en onderhouden , en den armen van
Deurne ende van alle andre plaatsen
alwaer de voornoemde Johanna van Gog haer
metter woon soude moogen koomen
ter needer te setten , daer van te sullen
ontlasten en schadeloos houden , daer
voor verbindende de revenues en inkomsten van onsen armen hebbende
ende verkrijgende
Actum Lierop den twintigsten september 1700 eenen vijftigh
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Dierk Warenborig
Peeter Hermans
Mij present
P.de Leeuw substituut secretaris
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Compareerde voor ons Francis
vanden Boomen en Peeter van Eijk
schepenen des dorps en dingbanke
van Lierop , Nieclaes van Bussel
weduwenaer van Peeternel vanden
Boome inwoonder alhier ter eenre
ende Hendrik Vlemmincx in huwelijk
hebbende Johanna van Bussel , ende
Maria van Bussel weduwe Hendrik Francis Vlemmincx , beijde kinderen
vanden eersten comparant en mede
inwoonderen alhier ter andre sijde,
te kennen geevende sij comparante
dat sij met malkanderen hebben
aangegaen seeker contract , waer op
de twee laaste comparanten den
eersten comparant sullen moeten
onderhouden in kost en drank kleedinge en roedinge , en't geene verder
tot onderhout van een mensch nodig
is welk contract sij comparanten
verclaeren te hebben voltrocken
in voegen ende manieren naer
volgende
namentlijk dat den eersten comparant ten behoeve van de
twee laaste comparanten sal renuntieeren en affstant doen , gelijk
hij eersten comparant verclaert te
renuntieeren ende affstant te doen
bij deesen van de togte welke
hem eersten comparant is competeerende in ende van alle soodanige erffelijke en erffhaaffelijke
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goederen en effecten als hij comparant staende huwelijk met sijne
voornoemde overledene huijsvrouw heeft
beseeten ende gepossideert egeene
gereserveert off uijtgeschijden
dat voorts den eersten comparant
ook aan de twee laaste comparante
sal transporteeren en overgeven
gelijk hij doet bij dese alle soodanige haaffelijke en gereede goederen en effecten als aan hem
eersten comparant in vollen eijgendom sijn gehoorende met
alle active en passive schulden
nietwes gereserveert , uijtgesondert
alleenlijk de timmergereedschappen
en gehakt timmerhout dat den
eersten comparant in vollen eijgendom sal blijven behouden
waarentegens de twee laaste comparanten gehouden en verpligt
sullen sijn den eersten comparant
sijn leeven lang geduurende te
onderhouden in kost drank kleedinge ende reedinge , huijsvestinge
vuur en ligt , en het geene
verder tot gemak en onderhout
van een mensch noodig is en
vereijst wert , soowel in siekte
als gesondheijt , nietwes uijtgesondert
met welk voorseijde geaccordeerde
en geconvenieerde sij wedersijdse
comparanten verclaeren volkoomen vergenoegt ende weltevreeden te sijn , met belofte van
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deese ten allen tijden te sullen
houden en doen houden mitsgaders te sullen agtervolgen en
naerkoomen sonder hier tegens
ooijt iets te doen ofte gedoogen
dat gedaen sal worden het sij in
regten off daer buijten daer voor
verbindende haare persoonen
en goederen hebbende ende verkrijgende
Aldus gedaan ende gepasseert binne
Lierop voornoemt op heeden den vijffden
october 1700 een en vijftigh
Dit ist hant + merk van Niclaes van
Bussel verclaerende niet te konnen schrijven
Dit ist + hantmerk van Hendrik Vlemmincx verclaerende niet te konnen schrijven
testis voor beijde
Jan Francis Vlemmincx
Maria weduwe Hendrik Vlemmincx
Fr.v.Boome
Peeter van Eijck
Mij present
P.de Leeuw substituut secretaris
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In den Naeme Godes Amen
Compareerde voor ons Peeter van
van Eijk en Peeter Hermens scheepenen des dorps en dingbanke van
Lierop , Francis vanden Boome
president scheepen des dorps en
Anna Willemijn Fransen Voermans egte luijden
sijnde hij comparant siekelijk naer
den lighaeme te bedde leggende ende
sij comparante gesont , dog egter beijde
haer verstant memorie wel magtig ende uijtspraek alomme wel magtig ende
gebruijkende soo uijtterlijk scheen
ende bleek
Te kenne gevende sij comparanten
dat sij in aanmerkinge van de
seekerheijt des doodts ende de onseekerheijt van den tijt ende uure van
dien voorgenomen hadde alvoorens
uijt deese weerelt te scheijden van
de tijdelijke goederen haer bij Godt
Almagtigh genadiglijk verleent
uijtterlijk te disponeeren beveelen
voor aff haere onsterffelijke zielen
wanneer die uijt haere sterffelijke
lighamen sullen koomen te
schijden in de genadige en barmhertig handen Godes , ende haere
doode lighamen de aerde met
een eerlijke en cristelijke begraeffenisse
Koomende nu ter disositie van
haere naer te latene goederen
soo verclaeren sij testateuren
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ingeval de langst levende niet komt te hertrouwen
malkanderen ende de een den
andere ende sulcx de eerst stervende den langst leevende uijt
een conjungaele lieffde die sij seijde
den anderen toe te dragen , te nomineeren ende institueeren tot
sijnen offte haere eenige ende universeele erffgenaaem , ende dat in
alle de goederen soo erffelijke , erfhhaaffelijke en haaffelijke , gelt gout silver
gemunt en ongemunt , item obligatien actien crediten en in schulden
nietwes uijtgesondert als de eersstt
stervende metter doodt ontruijmen
ende naerlaten sal , de langst leevende daerinne institueerende bij
ende mits desen , onder den mits
ende conditie nogtans dat de
langst leevende gehouden ende
verpligt sal sijn , de kinderen die
sij alreede bij elkanderen hebben
verwekt , ende nog sullen koomen
te verwecken eerlijk ende ordentelijk op te voeden ende alimenteeren , in kost drank kleedinge ende reedinge , mitsgaders
de selve te laaten leeren en schrijven
met soodanige stij(e)le ofte handwerk alwaer toe deselve kinderen
bequam sullen sijn , en dat soo lange
tot dat de selve kinderen sullen
sijn gekoomen tot hunne mondigen daege huwelijk off andere
geapprobeerden staat , ende aldan
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aan ijder kint uijtte reijken ende
te laten volgen eene somme
van duijsent gulden eens ende (in)
cas van overlijden van imant
derselven kinderen , naar doode van
den eerststervende , soo sal de voorseijde
somme van duijsent gulden van
soodanige overlede kint accresseeren ten behoeve van de andre
in leeven blijvende kinderen tot
de laatste toe , ende dat voor ende
in plaatse van d legitieme portie
de voorseijde kinderen uijt de nalatenschap van haer testateuren
naer regten competeerende de selve
kinderen daerinne meede in stitueerende bij deesen
Voorts verclaeren sij comparanten
en testateuren tot voogt ofte voogdesse over haere naer te laatene
minderjarige kinderen aan te
stellen en die te committeeren de
langst leevende van hun beijde
onder de toesigt van Goort Hermans
woonende alhier swager van hem
testateur , ende Anthonij Fransen
broeder van haer testatrise , geevende aan de selve voogden soodanige ampele magt , last , ende
authoriteijt als alle testamentaire
voogden eenigsins is competeerende
meede met magt omme in cas
van overlijden van imant der
selver , een off meer andre persoonen in plaatse van den
overledene aan te stellen ende
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te surrogeeren , ende dat alles buijten
eenig oppergesagh van heere officier
en schepenen als oppermomboiren
alhier, als de selve (behoudens haere
eerwaerdigheijt en respect ) uijt
haer testateuren boedel en naerlatenschap secludeerende bij ende
mits deesen
Allen't welke voorseijde staat verclaeren sij comparanten en
testateuren te weesen haer
testament , laaste ende uijtterste
wille , die sij verclaeren te hebben
beraemt en in geschrifte doen
stellen uijt haer vrij eijgen en
onbedwongen gemoet sonder
eenige persuagie off inductie van
imant , begeerende daeromme
dat hetselve naer haer doodt volkoomen sal worden agtervolgt
ende naergekoomen het sij als
testament codicille , gifte te
saake des doods , ofte onder de
levende ofte hoedanig imants
testament laaste ende uijtterste
wille op het bondigste sal konnen ende mogen bestaen , niet
tegenstaende eenige requisiten
naer scherpheijt van regten , hierinne niet naer behooren ware
geobserveert ofte ook eenige noodige solemniteijten mogten weesen gecommitteert , ende sal deese
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dispositie door een der testateuren
buijten consent ende bewilliginge
van d'andre niet mogen worden
gealtereert ofte vernietigt
Aldus gedaen ende gepasseert
binnen Lierop voornoemt op heden
den sesden october seventien
hondert een en vijftigh
Fr.v.Boome
Anna Wilemina Franse
Voermans
Peeter van Eijck
Peeter Hermans
mij present
Gualtheri
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Fr.vanden Boomepresiedentschepen pag 2r,e.v.6v,6r, e.v.
Jan van Eijck
schepen
pag 1r,e.v.206v(ex schepen en borgem.)
Breij , Jan van
schepen
pag 2r, e.v tot 167r (overl.)
Dijk , Willem van
schepen
vanaf pag 167r e.v.
Andries vanden Eijndeschepen
pag 100v,tot 120v
Jan vanden Eijnden schepen
pag 2r, e.v.
Hermans , Peter
schepen
vanaf pag 120v,
Leeuw , P de
substituut secr.pag 191v
Vlemix , Peter
schepen
tot pag 120v,
Verberne , Peter
schepen
pag 106r,120v,
Dirk Waarsenberg
schepen
vanaf pag 120v,
Hendrik Waarsenbergsschepen
tot pag 120v,
Gualtheeri ,
Stadthouder pag 3r,54r,167v,168r,206v,
. . . . . . , weduwe Gijsbert (Tongeren)pag 79r,111r,
Adrijaans, Bendert Jan
pag 33r,
Asten , Antoni van
pag 162v,
Asten , Jan van
pag 162v,
Asten , Lau(w)erijns Janse van
pag 161r,
Asten , wed.Laureijns van
pag 169r,
Asten , Willem van
pag 162v,
Baarrins , Swantje (Harlem )
pag 127v,
Bartels , Lauwereijns Matijs(Deurne) pag 39r,
Barschot , Nieclaes van (Blortum ) pag 187r,
Bax , Wilhelmus Aeriaan (Hees)
pag 117v,117r,
Beeverwijk , Johan van
pag 90r,
Benders , Dielis
pag 167v,167r
Ber(i)kers , Hendrik(asten )
pag 175v,176v, 179v,
Bernaarts , Francis
pag 4v,
Bernaarts , Goort
pag 77r,
Bernaarts , Hendrik Goort
pag 159r,160v, 160r,
Bernaerts , Hendrik Jan Goerts
pag 150v, 150r,
Bernaarts , Jan Goort
pag 150r,157r,159r,197v,
Bernaarts , Jan
pag 158v,
Bernaarts , Jan Hendrik
pag 157r,
Bernaarts , Jenniske
pag 150r,159v,
Bernaarts , suster Mari
pag 194r,
Bernaarts, Josijn weduwe Goort
pag 150v,150r,159v,
Beijstervelt , Peternel Peeters
pag 205r,

Beijstervelt , Maria Peters
pag 208r
Biemans , Anna
pag 110v,
Biemans , Anna Jansen
pag 127r,
Biemans, Atoni
pag 112v,
Biemans , Antoni Jansen
pag 61r,82v,94v,
Biemans , Jan Jansen(aeremmeester) pag
22v,37r,39v,47v'73r,82v,82r,93v,93r,94v,110v,110r,112v,113v,
Biemans , Mari Jansen
pag 57r,
Bernaarts , Mari Goort
pag 5r,
Bockhorst , Willem (vorster)
pag 12r,13v,57v,60v,74v,99v,105r,115r,
Boeren , Maria Jansen
pag 125v,126v,
Boogaart , Henderina vanden (Deurne)pag 115v,
Boome Aernoldus vanden
pag 19v,
Boome , Antoni vanden
pag 16v,16r,81v,121v,121r,122v,155v,
Boome , Elisabeth
pag 129129r,
Boome , Francis van (coll.der verponding)
pag12r,16r,23r,34r,55r,57v,60v,67v,67r,70v,73r,75v,75r,84v,86r,96v,103r,133r,16
3v,171,186v,186r,197r, 203r, 205v,206v,
Boome , Johannis vanden
pag 6v,7r,114v,115r,
Boome , Lambertus vande
pag 6v,7r,75v,
(aannemer derverp. en beede in Schijndel)
Box , Willem (schoolmeester)
pag 168v,
Breestraate , Luesiea
pag 4v,
Bregt , weduwe van
pag 112v,
Breij Jan van
pag29v,40v,40r,41v,42v,44,54v,
56r,66v,66r,67r,70v,82r,130v,142r,143v,147r,
Breij , Jan Hendrikx van
pag 147v',
Breij , Jan Jansen van
pag 146v,
Breij , Jan Jooste van
pag 8r,77r,78r,121v,154v,158v,160v,
Breij , Jan Peter van ‘(Soomeren ) pag 185r
Breij , Jenneke Linders van
pag 5v,
Breij , Lambert van
pag158v,160v,
Breij , Mari Linders van
pag 116v,
Breij , Peeter Janse van
pag 179r,
Breij , Willem Tuenis van
pag 106r,176v,
Breij , Toomas Willems van
pag 6v,6r,7r,
Breeij ,Willem Willems van (Asten ) pag 100v,120r,122v,124v,143r,148v,
149r,155v,176v,178r,
Breij , Willem van
pag 84r,105r,109r,123r,
Broek , Hendrik van
pag 79v,
Brues(s)el , Dierk van
pag 29r,45v,45r
Bruesel , Jan Dierkx van
pag 59v,59r,
Bruessel , Marten Dierkx van,
pag 82v
Brussel , Francis van
pag 116v,
Brussel , Marten van
pag 110v,111v,111r,112v,113v,127r,128v,
Brustens , Jan Peeter
pag 76r,77v,

Buckums , Francis
pag 110r,123v,
Bussel , Antoni van
pag 41r,154r,
Bussel , weeduwe Antoni van
pag 89v,89r,121v, 121r,
Bussel , Arnoldus van
pag 66v,68r, 113v,113r,138v,
Bussel , Gijsbert van
pag 67r,70v,113r,138v,
Bussele , Elisabeth van
pag 138v, 138r,
Bussel , Godefriedus van
Pag 180r,
Bussel , Goort Siemons van
pag 67v,70v,
Bussel , weeduwe Antoni van
pag 53v,66v,70v,
Bussel , Francis van
pag
16v,16r,17v,18v,66v,67v,67r,69v,69r,70v,199v,200v,
Bussel Nieclaas van
pag 123v, 132v,145v,
Buijtger (auditeur)
pag 174v,
Ceele , Willm (Hees)
pag 46v,
Cempenaar , Heer Hendrik de(rentm)pag 111r,130r,
Cem(p)s , Tiele ( Leende)
pag 11v,25r,27v,
Claasen , Peeter Willem
pag 39r,
Claus , Peeter Willem(Deurne)
pag 39r
Clijng , Aalegonde (Nuenen)
pag 114v,115r,
Custers , Andries
pag 6v,24r,25v,
26v,45r,48v,102v,107r,113v,113r,121v,
Custers , Francijn Andries
pag 113r,
Coole , Antoni
pag 28r,29r,46v,46r,
Coole , de heer Lambertus
pag 28r,29v,
Coole , Peeter(meester smit)
pag 66r,73v,164v,
C(K)oolle , Peeter Geerit
pag 112v,147v,
Coppens, Clara Antoni
pag 182r,
Coppus , weeduwe Antoni
pag 49r,67r,70v,
Coppus , Gijsbert Marceelis
pag 83v,
Coppus , Goort
pag 66r,70v,
Coppus , weeduwe Jan
pag 66r,67v,70v,
Corsen , Anna Geerit (Bremen)
pag 82v,
Cullenbuerig , Hendrik Willemsvan pag 50 r,
Custers , Andries
pag 44r,45r,78r,108r,138v, 175r,
Custers , Francijn Andries
pag 138v,
Custers , Hendrik
pag 174v,
Cuijpers , Jenneken
pag 104r,105v,
Daams , Willemijn Jansen
pag 33v,
Deenen , Hendrik (meester timmerman)pag 18v,
D(e)uijsen , Seijken
pag 37 r,38v,38r,
Dijk , Anna Goorts van
pag 105r,
Dijk , Andris Marceelis van
pag 81r,
Dijk , derffgenaamen Antoni van
pag 73v,
Dijk , Drieske van
pag 110v,
Dijk , Jan van
pag 110v,113v,
Dijk , Jan Jansen van
pag 210v,
Dijk , Jan Goerts van
pag 154v,

Dijk , Jan Jooste van
pag 93r,127r, 135v,169v,170r,171v,
Dijk , Jenneken van
pag 110v,110r,
Dijk , Joost van
pag 110v,
Dijk , de onmundige kinderen Joostv . pag 10r,26r,73r,93v,
Dijk , Margriet van
pag 110v,112v,127r,
Dijk , Willem van
pag 110v,111r,113v,127r,169r,170v,210v,
Dijk , Willem Geeve van
pag 69v,70v,73r,78r,93v,107v,110v,202v,
(ver)Donschot , Peeter
pag 108r,
Doensen , Peeter (Helmond)
pag 155r,
Doers , Cornelis (Vorsselaar)
pag 198v
Doers , Hendrik (Deurne)
pag 115v,
Draak , L.C.(dir.forticatien)
pag 62r,
Driel , Hendrik van
pag 52v,54r,55r,56r,
Driel , Reijnier van
pag 52v,54r,
Duijsen , Goort Aart
pag 172v,
Dusse , Hendrik
pag 84v,
Eijk , Anneke wed. Goort van
pag 137r
Eijk , Donaatus van
pag 20v,20r,47r,
Eijk , weduwe Goort van
pag 84r,121r,
Eijk , Jan van
pag 67v,70v,121r,125v,
Eijk , Jan Jansen van(koopman)
pag 9r,24r,121r,126r,154v,154r,155v,160v,
Eijk , Jan Peeters van
pag 19r,
Eijk Josijn Jansen van
pag 19r,20r,
Eijk , Jenneke van
pag 120r,172r,
Eijk , Jeneke goorts van
pag. 137r,
Eijk , Jenneke Jansen van
pag,19r,
Eijk , Jan Hendrikx van
pag 9r,10r,154r,160v,
Eijk , Jonker van
pag 207v,
Eijk , Mari Goorts van
pag 137r,151v,
Eijk , Peeter van (kerkmeester)
pag
29v,41v,41r,84r,121r,132v,151r,154r,155v,155r,165v,185v,192v,
Eijk , Peeter van (aeremeester)
pag 99r,
Eijk , Peeter Jansen van
pag 24r,154v,154r,
Eijk , Peternel Mari van
pag 138 r,
Eijk , Willem Goerts van
pag 32r,137v, 137r,141r,
Eijk, Wijnant van
pag 131 r,
Eijnde , Annamari vande
pag 120r,
Eijnde , Annamaria Andriese van
pag 100v,120r,
Eijnde , Annemari Fransen
pag 169v,
Eijnde , Andries vande
pag 47v,78r,120r,
Eijnde , Antoni vanden
pag 68r,70v,
Eijnde, Antoni Fransen vanden
pag 135v,
136v,169v,170v,171v,202v,209v,209r,210v,
Eijnde , Antoni Goerts van
pag 193v,
Eijnde , Arnoldus
pag 69r,
Eijnde, Clara vande
pag 182v,
Eijnde , Cornelis Janse vanden
pag 175v,178r,179v,190v,

Eijnde , Eelisabeth
pag 120r,122v,123r,124v,
Eijnde, Elisabeth Andriese vd.
pag 148v,
Eijnde , Frans vanden
pag 106r,
Eijnde , Frans Jansen vanden
pag 31r,70v,
Eijnde , Goort vande
pag 182v,
Eijnde , Hendrien vande
pag 182v,
Eijnde , Inneke Jansen vanden
pag 174r,
Eijnde, Jakoobus Janse vanden
pag 175v,175r,176r,179v,190v,
Eijnde , Jan van
pag 175r,
Eijnde , Jan Franse vande
pag 182r,
Eijnde , Jan Jansen vanden
pag
26v,106r,108v,175v,176v,176r,177v,177r,178v,179v,190v,
Eijnde , Jan Peeters vanden
pag 45r,58v,77r,107r,108r,121v,158v, 175v,
Eijnde , Jenneke vanden
pag 120r, 122v,124v,143r,148v, 182v,
Eijnde , Jenneke Andriesse vd.
pag 148v,
Eijnde , Jenneke wed.Frans vd.
pag 139r,140r,
Eijnde , Jenneke Janse vanden
pag 174v,
Eijnde, Jennemari Fransen v.d.
pag 135v,
Eijnden , Joost vanden
pag 3r,174v,174r,
Eijnden , Joost Fransen vanden
pag 47r,
Eijnde , Lambertusvanden(kerkm.) pag ,
47v,77v,120r,121v,121r,122r,123v,123r,124r
,149v,149r,175r,184r, 185v, 192v,
Eijnde , Lambertus van (aeremeester)pag 195v,
Eijnden Margriet Fransen vanden
pag 135v,169v,
Eijnden , Margriet Jansen vanden
pag 31r,
Eijnde , Maria Janse vanden
pag 175v,190v,
Eijnde , Peeternela vanden
pag 120r,122v,124v,148v,
Eijnde, Peeternela Jansen vanden
pag 175v,190r,
Eijnde , Peternel Andriesse vd.
pag 148v,
Eijnde , Tonij Fransen v.d.
pag 140 v,
Eijnden , Willem van
pag 68r,79v,
Eijnden , Willem Jansen vanden
pag 31v,32v,
Eijnden, Willem Franse vanden
pag
16v,70v,122r,135v,135r,136v,136r,169v,
170v,210v,
Eijnde , Willemijn Peeters vanden pag 76v,
Eijngelen , Mari Jan
pag 32r
Fassen , Maria Francis
pag 180r,
Franke , Pieter (schoolmeester-coster)pag 35v,35r,36v,36r,37v,166v,166r,168v,
Franse , Mattheus(Hees)
pag 140r
Gavenuers , Francis (Heese)
pag 96r,
Gavernuers , Peeter
pag 94r,95v, 95r,
Geemert , Jan van
pag 40v,
Ge(e)mert , Johan van(den Bosch) pag 12v,12r,42v,43r,
Geeraarts , Heijleena
pag 97v,
Geerits , Jenneke (Blaadel)
pag 200 r,

Gelabeek , Mari Hester van
pag 191v,
Gelderop , Jan van
pag 66r, 206v,
Gelderop , Willen Antonis van
pag 141r,
Gijsberts , Frans
pag 134r,
Gog , Jan van
pag 115v,
Gog , Jenneke van
pag 28v,
Gog , Lambert van
pag 115r,
Gooris , Aart Hendrik
pag 58v,59r,
Gooris , Jan Peeter
pag 33v,
Grootel , Toomas van
pag 5r,
Gualtherij, Gijsbertus(commies)
pag 12v, 75r,
Haaren , W.van (quartierschout)
pag 167v,
Hanegraaff , Leonardus
pag 190v,
Hansleeden (soldaat )
pag 173v,173r,
Helmont , heer van
pag 42v,43r,
Helmont , Maria Jansen van
pag 185r,
Hermans , Goort Hendrik (kerkmeester)pag
39r,66r,70v,75r,121v,123r,131r,172v,198r,
Hermans , de weduwe Jan
pag 78vv
Heijde , Willemijn Jaakop vander
pag 33r,
Huerkmans , Arnoldus
pag 76r,77v,80r,106r,
Huerkmans , Jan Jakop
pag 31r,
Hermans , Anna
pag 41r,
Hermans , Anneke Peter
pag 198r,
Hermans , GoortHendrik(kerkmeester) pag 6v,6r,7r,26v,41r,67r,75r,172v,198v,
Hermans , Peter Goort
pag 198r,
Hermans , Jeenemari
pag 198v,
Hermans , Jan
pag 154r,175r,
Hermans, weduwe Jan
pag 154r,
Hermans , Peeter
pag 44r,46v,48v,
Hermans , Peeter Goort
pag 198r,
Heugte , Jan Tijsse van
pag 151r,
Heijde , Hendrik Jacobus van (Mierlo)pag 203v,
Hilacker, Gerrit van(Baakel)
pag 137r,151v,
Hillemer, Venderik
pag 174v,
Hoek , Jenneken van (Helmont)
pag 49v,
Huerk , Daniel vanden
pag 174v,
Huevel , Geerit Leijssen vd.
Pag 158v,
Huevell , Hendrik Pauwels vanen
pag 125 v,126v,
Heuvel , Margriet van
pag 188r,
Huevel , Margrita Hendrikx vanden pag 124r, 125v,
Huevel , Willem vanden
pag 46v,
Huerkmans , Arnoldus
pag 76v, 77r,78v,
Hurkmans , Corstiaan
pag 189v,
Huerkmans , Jacobus
pag 176r,178v,
Huerkmans, Maria Jakop
pag 175v,
Hugten , Jan Leenderts van
pag 198r,

Hunsel , Matijs van
pag 142v,142r,144v,
Jaagers , Mattijs(Asten)
pag 129r,131r, 132r,192r,
Jaspers , Johanna
pag 51v,
Juijn , Otto (stadthauder etc)
pag 62r,
Jong , Gerardt de(drossaerdt)
pag 62r,70v,135r,
Jong , Heer G de (Heere van Beek) 209v,pag
Kerikhoff , Jan (kerkm.)
pag 99r,107r, 158v,185v,
Kessel , Jan van (sche.Maashees)
pag 48r,
Kielsmansegge (graaffe van )
pag 173v,
Knippenberg , Geeraardus (Helmond)pag 133v,
Koikx , Linardus (Eindoove)
pag 129v,
Kosters , Marten
pag 130v,
Kuijpers , Jakop
pag 60v,
Laarhoove , Hendrik van (Mierlo) pag 77r,
Lambers , Geerit
pag 47v,
Lambers , Willem Willemse(soomeren)pag 119v, 119r,
Lankamp, Cornelis (leende )
pag 142v 142r,143v, 144v,145r,
Leene , Peeter
pag 173v, 173r,
Leensel , Johannis van (Mierlo
)pag 172r,
Lenen , Mari,Peeter, geb.Verdijseldonk pag173r,
Lieshout , Anneke van
pag 8v,8r,10v,11r,24v,
Lieshout , Goort van
pag
8v,9v,10v,10r,23v,25v,25r,26v,26r,108v,121r,154v,160v,
176r,
Lieshout , Goort Jooste van
pag 77v,78v,120r,154v,
Lieshout , Jan van
pag 102v,103r,
Lieshout , Joost van
pag
8v,8r,9r,10v,11r,24v,24r,26v,26r,27r,100r,102r,103v,117v,117r,
135v, 136r,169v, 170v,
170r,171v,175r,210v,
Lieshout , Mari van
pag 102r,
Lieshout , Mari Jooste van
pag 8v,
Linders , Jan
pag 167v,167r,
Loemers , weeduwe Nieclaas
pag 49v,49r,
Loo , Hendrina vande(Tongeren )
pag 179r,
Loomans , (Loeijmans)Joost
pag 52v,54r,55r,56r,
Loon , Eijmert van (leijssel)
pag 175v,176v,179v,
Maas , Jennemari
pag 187r,
Maas , Willem
pag 9v,207v,
Matthijsse , Goort
pag 184v,
Matijsse , Maarceelis
pag 47r,67v,70v,
Meijel , Heer van
pag 8r,
Meijell , Jockkemijn van
pag 25
Mensing , (soldaat)
pag 174v,
Menten , Jan
pag 20v,20r,
Mente , Antonet Jan
pag 48r,
Muelendijkx , Aalbert Toomase
pag 90r

( de Schaafft)
Muelendijks , Gertruij Jan
pag 141r,
Meulendijkx , Peeter
pag 71v,72r,73v,73r,90r,91v,
Mierlo , heer of mevrouw
pag 76r,77v,
Momfort, Wilbert van
pag 49r,
Moorsel , Antonet Janse van
pag 161v,
Moorsel , Antoni van
pag 52v,54r,55r,56r,130v,131r,
Moorsel , Antoni Dierkx van
pag 82r,83v,
Moorsel , Dierk van
pag 46v,
Moorsel , de weeduwe Dierk van
pag 20v,
Moorsel , Dierk Jansen van
pag 51r,
Moorsel , Dierk Willems van
pag 41 r,156v,157v, 157r,
Moorsel , Francis van
pag 20v,20r,
Moorsel , Francis Dierkx van
pag 20
Moorsel , Francis Willems van
pag 19r,20v,21v,21r,66v,
Moorsel , Goort van
pag 12r,25v,
Moorsel , Jenneke van
pag 29v,132v,
Moorsel , Jenneke Goerts van
pag 193v,
Moorsel , Jenneke Willems van
pag 161r,
Moorsel , Joost van
pag 46v,134r,
Moorsel , Jan Jooste van
pag 127v,
Moorsel , Peeter van
pag 57r,
Moorsel , Peternela Goerts van
pag 194v,
Muelendijkx , Wilbert Geerit
pag 51v,
Muelendijkx , Peeter
pag 29v,40v,42r,43v,44r
Muelenhoff , Francis
pag 108v,121v,122r,123v,
Neervens , Andries
pag 84v,
Neervens , Peeter
pag 84v,165v,
Niuwstadt Michael (advocaat)
pag 90r,
(Luijkxgestel)
Nisterik , Geerit van
pag 79v,
Otterdijk , Dierk Willems vanden
pag 45r,48v,
Otterdijk , Peeter Dierkx vanden
pag 89r,90v,
(meester stroijdekker)
Paasschen , de weduwe Hendrik van pag 131r, 132v,
Pauwels , Hendrik
pag 41v,
Pauwels , Margriet Hendrik
pag 124r,
Pauwels , Willem(Soomeren )
pag 119v,119r,
Pauwlus , Jan
pag 16v,
Peeters , Joost
pag 106v,
Peeters , Miggiel(duerne)
pag 173v,
Pot , Johannis(Hoogstraate)
pag 191v,
Praets , Jakoobus (Maarhees)
pag 48r,49r,50v,
Putten , Jenneken Hendrikx vander pag 81r,
Reijnders , Peeter (Soomeren)
pag 46v, Reijt ,
Jan Antonis van (Asten )
pag 161v,
Roede , van (luitenant)
pag 174v,

Roijmans , Antonij Jan
Sand, Martienus vande
Sande , Jan Martens vande
Sande , Jennemari vande
Sande , Joost vande
Sande , Martienus vande
Sande , Jenneke wed.Mart.v.d
Sande , Peeternela
Sanders Corneelus
Sanders , Elisabeth
Sanders , Goort
Sanders , Jan Pauwels

pag 138v, 138r,
pag 143r,
pag 76v,
pag 76v,
pag 76v,76r,79r,80r,
pag 76v,76r,78v,80r,148v,
.pag 78v,
pag 76v,
pag 105r,108v,109r,177v,
pag 106v,107r,108v,109r,133v,
pag 107r,
pag
77v,106r,107v,107r,108r,109r,122r,177r,
178v,
Sanders , Jenneken
pag 106v,109r,
Sanders , Jenneken Willem
pag 100r,102r,
Sanders , Mari
pag 106v,
Sanders , Paulus
pag 105r,
Sanders , de weduwe Pauwels
pag 78r,
Sanders , Willemijn
pag 105r,
Scheelle (maoor)
pag 173v,
Siemons , Jan Hendrik
pag 25 v,106r,107v,107r,108v,122r,175r,
Slaats , Jan
pag52v,54v,55r,56r,57v,151r,153v,
153r,166v, 166r,
Smits , Jan (Maarhees)
pag 48 r,49v,50v,
Smits , Reijnnier Job
pag 172v,
Speeken Cornelis vander(Tongelre) pag 129r,132r,
Stiphaut , Jennemari van
pag 51r,
Stiphaut , de weduwe Peeter van
pag 78r
Terhol , Willem
paf 131r,
Tieleman , Anna Corneelis
pag 95v,96v,
Tielemans , Corneelis
pag 96v,
Tijsse , Francis Jan
pag
25v,39v,77r,99v,106r,107r,176r,177r,178v
Tijsse , Hendrik Jan
pag 9v,9r,10r,24r,25r,26r,38r,39v,154r,
Tijsse , Peeternel Jan
pag 99v,
Toomas , Aalbert Jan
pag 159r,
Vaallens , Peternel Hendrik
pag 155r,
Ve(e)gt , Antoni van
pag 45r,47v,49v,132v,
Velde , Hendrina gerrits van
pag 203v,
Velde , Peeternela Geerits vd.
pag 140r
Velde ,Willem Gerardts vande
pag 92r,
Ven , Willem van de
pag 76r,
Verbeek , Catharina
pag 189v,
Verbeek , Jan Jooste
pag 167v,
Verberne , Anneke Peeters,
pag 1r,2r,
Verberne , Arnoldus
pag 52v,54r,56r,

Verberne , Catarina
pag 52v,
Verberne , Dierk
pag 20r,58v,59r,
Verberne , wed.Jan Martens
pag 46r,
Verberne , Francis Jooste
pag 129r,131r, 132r,
Verberne , Francis Willems
pag 52v,54r,55r,56r,66r,84r,
Verberne , Huijbert
pag 068 r,
Verberne , Huijbert Jooste
pag 129r,132r,
Verberne , Jan
pag 52v,54r,
Verberne , Jan Wilbers(meester stroijdekker)pag 18v,66v,131r,196v,197v,
Verberne, Jennemari
pag 192r,
Verberne Jennemarie Jooste
pag 129r,
Verberne , Jenneke(Martens)
pag 52v,54r,
Verberne , Joost Gielens
pag 29v,
Verberne , kinderen en erven Joost Huijbers pag 129r, 130v,
Verberne , Joost Peeters
pag77v,122r,
Verberne , weeduwe Joost
pag 41r,42r,43v,49r,
Verberne , Jan Jooste
pag 129r,130v,130r,132r,
Verberne , Lambert
pag 52v,55r,56r,
Verberne , Marte
pag 52v,54r,57v,
Verberne , de weeduwe Marte
pag 74v,
Verberne , Catalijn (Marte )
pag 52v,52r,54r,
Verberne , Mari
pag 44r,54v,55r,56r,57v,
Verberne , Mari Jooste
pag 129r,
Verberne , Meggel
pag 52v,54r,
Verberne , Pauwels
pag 52v,54r,55r,56r,
Verberne , Peeter
pag 29v,52v,55r,56r,68r,70v,122r,
Verberne , Peeter Jooste
pag 46r,
Verberne , Joost Peeters
pag 78r
Verberne , Peeternella Jooste
pag 52v,54r,
Verberne , Wilbert
pag 110r,
Verdoeijenbraake , Andries
pag 8r,25v,26v,154v,154r,
Verdonschot , Peeter
pag 26v,108v,121v,122v,122r,176r,177r,
Verdijsteldonk(pres.sche.Soomeren ) pag 173v,
Verdijsteldonk , Hendrik(Valkensweert)pag 208r,
Verdijsteldonk, Maria Janse
pag 173v,
Verhees , Aart
pag 9r,81v,
Verhees , Andries
pag 58v,59r,
Verhees , Anneke Aart
pag 81v,
Verhees , Antoni
pag 26r,123v,
175v,177v,177r,178r,179v,190r,
Verhees , Cathalijn Janse
pag 58v,
Verhees , Dierk
pag 76v,77v,78v,78r,79v,80r,148v,,
149r,175r,
Verhees , Dierk Hendrik
pag 143,
Verhees , Jan Hendrikx
pag 45v,46r,48v,69v,70v,121v,159r,
Verhees , Jan Willems
pag 24r,121v,121r,154r,
Verhees , Jenneke Toomas
pag 94r,95v,

Verhees , Josina
pag 144v,
Verhees , Mari Jansen
pag 58v,80v,
Verhees , Anna, weeduwe Toomas pag 43v,47r,
Verhees , Teunis Driesse
pag 178r,
Verhees , Thomas
pag 95r,142v, 142r, 143v,144v,145r,
Verhees , Wilemijn Hendrikx
pag 45
Verheije , Hendrik
pag 102r,
Verhoeve , Aart
pag 97v,98r,
Verhoeve , (suster) Anna
pag 28 r,29r,97v,98r,
Verhuijse, Hendrik
pag 19r,20r,21r,
Verhuijse , de weeduwe Hendrik
pag 49v,
Verschuere , Annemari
pag 52v,54r,
Verhuijse , Jan(Hendrik)
pag 19r
Verhuijse Joost
(Mierlo)
pag 79v,176r,
Verienus (capiteijn)
pag 174v,
Verspeek , Willem
pag 105r,107v,109r
Versuems , Francis
pag 44r,47v,48v,49v,70r,
Verster, Johan Lowies(leenman der leen en tolcamer tot
’s Bosch)pag 13v,18v,
Verstere , de heer J.L.
pag 68v,69v,110r,111v,169r,170v,199v,
Verstere , Miggiel
pag 104r,105v,105r,
Visser (soldaat)
pag 174v,
Vissers , Pieter(deurwaarder)
pag 134v,
Vlemikx , Aarieaan
pag 49v,
Vlemmix Adriaen (kneght beestenhoeder)pag 201v,202v,
Vlemikx , Annamari Antoni
pag 155r,
Vlemikx , Drieske weduwe Hendrik pag 8v,9r,10v,11r,
Vlemikx , Francis
pag 20r,29r,
Vlemikx , weduwe Francis
pag 45r,
Vlemikx , Hendrik
pag 188r,
Vlemikx , Hendrik Janse
pag 124r,
Vlemikx , Hendrik Francis
pag 144v,
Vlemicx , Hendrik Peeter
pag 181v,
Vlemikx , Jan(meester timmerman) pag 47v,87v,108r,124r,196v,197v,
Vlemikx , Jan Hendrik
pag 149v,188r,
Vlemikx , Jan Jansen
pag 83r,87r,142r,143v,145v,
Vlemikx , Johannis Janse
pag 167v,
Vlemikx , Joseph
pag 148v,
Vlemikx , Joseph Janse
pag 149r,
Vlemikx , weduwe Hendrik
pag 9v,24r,25v,26v,123v,
Vlemikx , de weeduwe Jan
pag 29v,45r,
Vlemikx , Mari Antoni
pag 31r,
Vlemikx , Lambert
pag 166v, 166r,209v,210r,
Vlemikx , Lambert Jan(mr.timmerm.)pag 4r,45v,46r,48v,70r,83r,87v,142r,
Vlemikx Lambert Francis
pag 145v,145r,199v,202v,202r,
Vlemikx , Peeter
pag 52v,66v,
Vlemikx , Peeter Hendrik(mr.timmerm.)pag 4r,8v,11r,69v,70v,89r,

Vo( i )ermans , Antoni
pag 95r,96r,
Voermans , Peter
pag 129r,131r,132r,
Voorst , Anna Jansen vande pag 129v,
Voorst , Goort vande(kerkm). pag 29r,67r,70v,97r,98v,142r,143v, 172v,198r,
Voorst , de weduwe Jan vandeVoorst pag 29v, 45,132v,162v,
Voorst,Jan Jansen v.d.(aeremmeest.)pag 22v,37r,39v,83
Voorst , Jan Jooste vande
pag 176r,
van de Vorst , heer van
pag 129r
Vos , Antoni
pag 176r,
Vries , W. de
pag 137r,140r,166v,167r,
Vriens , Lambert
pag 2
Waerdenborgh, Anthonij(geb. helmond)pag 208v,
Waagenaar , Conraat
pag 174v, 174r,
Warsenborig Anna Hendrikx van
pag 83r,87v,87r,145v,
Warsenborgh , Anneke Jansen vande pag 182r,
Warsenborig Anna junior Hendrikx v.pag 87v,89v,
Warsenborig , Antoni Jooste vande pag 182v,
Warsenborig, Dierck(aeremmeester) pag
3v,23v,28r,29r,66r,67v,67r,70v,181r,testament,183r,206v,
Warsenborig, weeduwe Goort Peeter pag 26v,46v,47v,
Warsenborig, Huijbert vande
pag 146v,
Warsenborig , Huijbert Jooste vande pag 87v,152v,
Warsenborig , Jan (aeremmeester) pag 23v,116r,
Wersenborig , Jan
pag 93v,
Warsenborig Jan Hendrikx
pag 87v, 88r,89v,
Warsenborig, Jan Jooste vande(kerkm)(aermmeester) pag
5v,182v,184r,185v,195v,
Warsenborig , Jeeneke Hendrijkx vd pag 156v, 157v,
Warsenborig , Marie Janse vande
pag 182v,
Warsenborig , Peeternela Jansen v.d. pag 44r,
Warsenborig , Philips
pag 172v,
Warsenbo(o)rig Joost
pag 19v,46r,87v,87r,182v,
Warsen borig, weduwe Joost
pag, 131,
Welten , Joost Antonij
pag 220r,
Welten , Peeternela Hendrik(Vlierden )pag 124r,126v,188r,
Westen , Fredericus van der(Bakel ) pag 205r
Wijgars, Cornelis (den Bosch)
pag 12v,12r,41r,
Willems , Francijna Peeter
pag 44r,
Willems , Francis(Brauwhuijs)
pag 131r,
Willems , Jan Peeter
pag 45v,70r,
Willems , Jenneke Peeter
pag 44r
Willems , Marte Peeter
pag 44r,45v,48v,
Willems , Mari Peeter
pag 45v,
Willems Matijs Peeter (Deurne)
pag 39r,
Willems , Peeter
pag 44r,
Zoest , Elsken Toomas van
pag 28v,29r,30r,
Zoest , Toomas
pag 28v,

Zoest , Jan Toomas van
Zoest , Joost Toomas

pag 24v,24r,25v,25r,27r,28v,28r,29v,30r,
pag 28v,28r,30r,46r,

TOPONIEMEN
NAMEN AKKERS E.D.
Aa de rivier de
pag 170v,209v,211v,
aande Aa
de Smaalen Beemd
breede Aa
pag 210r,
oude Aa
pag 206r
oude Sluijswiel
pag 206r,
Agterbroek
(beschr.erfenis)
pag 115r
Agterbroek
groes saaijlant etc
pag 146v,158v,
Astende Dijk
Drieshurk
pag 209v,
de Astense Vonder den Drieshurk
pag 68v,
aant Berikeijntje
(groes en landt)
pag 28r,
aant Berikeijntje
het Niuw Velt
pag 29v,
aande Berikvelde
(stukxke groese)
pag 29
aande Boome
erfenis wonhuij etc etc.
pag 199v,
Boome>Koppelstraat >Otterdijk
pag 201r,
Boome , Hoeve ten de Groote Schuur
pag 135r,
Boome , Hoeve ten
pag 202v, 210r,
Boomer heijde
170v,
Broek (of groene gemeente)
pag 206r,
Broek, het van Mierlo (erffschaare)e.d.
pag
79v,108r,123r,176v,177v,177r,178v,
Bruijstens huijsken
pag 78r,
Capelle camp
ackerlandt
pag 77r,159r,
aant Cromven
het Lank velt
pag 29r,
aande Groen Bemde
pag 41r
aande Eekelhoff
het Nieulandt
pag 68v,169r, 210r,
Elgerom ,
de beemt
pag 77r,
aant Eijntje
woonhuijs stal etc
pag 122 v,
aant Eijntje
Niuwvelt
pag 178v,
de Gruenstraat
den Caamp
pag 20v,
de Gruenstraat
de Schi(e)ltmeer
pag 20v,20r,
de Gruenstraat
Franken Dries
pag 20v,20r
de Gruenstraat
pag 20r,
de Gruenstraat
landerijen etc etc.
pag 144v,
de Haamesdonk
de Haamesdonk
pag 29v,
de groete Hastelt
den voorsten Heemelaar
pag 41r,
Heesven
woonhuijs ,stal etc
pag 154v,204r,
aant Heijeneijnt
(stukxke ackerlant) pag 29v,
Hersel
woonhuijs etc (erfdeel)
pag 106v,
Hersel ,
niuw huijs etc
pag 77v
Hersel
het aut huijs etc.
pag 78v,
Hersel
woonhuijs etc etc
pag 175r,
Hersel
Hendrik Jan Tijsse
pag 99v,
Eijntje op Hersel
woonhuijs stal etc, etc
pag 149r,

Hooge weg
den acker
pag 132v,
Kerkenhuijs
(Peeter Coole pagter)
pag 72r,
Hoolstraat(naast de pastooreij)
huijsinge
pag 196v,
Kerkenhuijs
het huijs bew.bij etc. etc.
pag 112v
K(C)oppelstraat
pag 201r210v,
Krestaart , de
huijsinge, groes etc
pag 110r
het Leeg-Huijs
(st.ackerlandt)
pag pag 29v,95v,
Leeghuijs
grasveltje aant
pag 157v,
Longendonkse heijde
pag 207v,
de Mo(e)olestraat
(off Herbaan)
pag 16v,17v,
Niuwvelt
pag 177 r,
Niuw erve
Joostvandeneijnden acker
pag 112v
Oetert
den Beempt
pag 49v,
Oeijenbraak
stuck ackerlant (2 Lop.)
pag 130v
aant Otterdijk
den Beemt
pag 20v,20r,
aan het Otterdijk
het Reijsstuk
pag 26v,
Otterdijk
den Langen Acker
pag 48r
Otterdijk
den Dries
pag 49r,
De Ren
den acker neeffens de loop pag 157v,
de Rulacker
den Ronden Heurk
pag 68v,
de Rulacker
pag 210v
Schutskoeij
het drieske
pag 77v,79v,
het Slotje
pag 13v,
de Smaalvelde
pag 79v,
de Stibdonkxe waatermoole
pag 17v,206r,
de Straat
woonhuijs stal etc
pag 130v,
Straatje, het
pag 143v,
Vaareschut debeemt in
pag 123 r,
Vaarshoeff
het Niuwlandt
pag 131r,
Vaerweg de gemeenen de Renacker
pag 131r
Vlerix Velt (soomeren )
pag 131,
Vluet (loop)
pag 10v,77r,160v,
Voort
Beemt aan de
pag 142r,143v,
Waaterloop , de Mierlose
pag 77r,
Winkelstraat
pag 8 v,10v,
Winkelstraat
den Custeracker
pag 24r,
Winkelstraat
den Donk Acker
pag 26v,
Winkelstraat
het Donkveltje
pag 25v,
Winkelstraat (huijs , hoff , aangelaag etc.)
pag 120r,
Winkelstraat (huijsinge Joost van Lieshout)
pag 117v
Winkelstraat , (huijs stal etc. etc.)
pag 154v,
Winkelstraat ?(de gehele erffenis v.Jenneke Willem Sanders ) pag 102v ,102r,
Winkelstraat (huijsinge groes landerijen etc.v.M.v.Br.)pag 111v, 111r,
Winkelstraat
het Eeuwsel
pag 25v,
Winkelstraat
het Voorste Eeuwsel
pag 26r,
Winkelstraat
Heijtvelt den Toore
pag 24r,
Winkelstraat
de Braakacker
pag 24r,

Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat
Winkelstraat

den Hooge Graaff
pag 26v,
Lang Ackerken
pag 154v,
het Loeij Ackerken
pag 26v,
den Pasacker
pag 25v,
het Rietbeemtje
pag 25v,
Santermans Dries,Ackerke pag 154r,
de Scherse
pag 26r,
de Streep
pag 26v,
den Agtersten Sassenbeemt) pag 26r,
den Voorsten Sassenbeemt pag 25v,
Hendrik Jan Tijsse
pag 99v
erve Jan Willems Verhees
pag 58v,
den Acker bij Jan Verhees pag121r,
Aelsvort (Clijn)
pag 66v,69v,
Appelboom de (ackerlandt) pag 154r,
Baalisboom
pag 68r,169r,
nieuwen Beemt(29loopense) pag 68v,69v,
Leijs Bekx Beemt
pag 123v,
de Beverkoet (hoijbeemt)
pag 66r
de Bockhorst
pag 84r,177r,
Boekxbeemt
pag 176r,
de Boix beemt
pag121r, 123v,176v,
Boomer Heijde
pag 68r,
Boomse Hoeve
pag 62r,169r,201r
Bollen acker , den
pag 108r,
de Braakacker
pag 8r,95v,
Bruijstensacker
pag 106r
Bullecamp , de
pag 84r,
Camphuerk
pag 108r,177v,177r,
Clijn Aalsvoort
pag 68r,
Colik de(Mierlo)
pag 76r
Coppelstraat
pag 67r,
Corommert acker
pag159r,
Daandels Acker ,de
pag 9v,
Dioone (of niuw velt)
pag 77r,107r,158v,176v,176r,
Donckacker
pag 176r,
Donk veltje
pag 175r,
Doorenbos Acker ,de
pag 20r,
den dries bij Aart Verhees pag 122v,
Drieshuerck
pag 170v,211v,
den voorsten dries
pag123v,
Duerekoop den
pag 9r,
Eijgenham de(Mierlo)
pag 76r,
Eeuwsel , het
pag 10r,
Eeuwselke , het
pag 154r,
het agterste eeuwsel
pag 123v,

het koppen Eeuwsel
pag 123r,
Eeuwsel , het neeffens ...
pag 108v
het Eeuwselken
pag 121r, 123v,
Eeuwsel neeffens J.J.vanden Epag 108v,
Eewsels , de
pag 84v,
de acker van Frans Gijsberts pag121v,
Geerit Leijssen Huevel (ackerl)pag 78v,
Het Geluk
pag 178v,
Goore , agterste
pag 8v,
Goore voorste
pag 8v,
Goorkens , de
pag 26r,78r,176r,
Jan Goortjes Veltje
pag 84v,
Groen Beemde
pag 43v,
Groote Weij,
pag 68r,
Hastelt . inde
pag 84r,
Hastelt . inde Voorste
pag 84r,85r,
Hasteltacker , den
pag 41v,43v,
Hasteltdijk , den
pag 41r,
Boomer Heijde (64loopense) pag 68v,210r,
Hense veltje
pag 107v,
Heijde off vreijtheijt
pag 202r,
het Heijtvelt
pag 121r,121r, 122r,
het kleijn Heijtvelt
pag122r,
Heiligen Geest de voorste
pag 160v,
Hoekacker
pag 177v,
het Hoeffackerke
pag 121r,
Hoeremesdonx Eeuwsel , het pag 8r,25v,
Hoeveackerken , het
pag 10r,
Hoeve , de korte
pag 40v,
de Hueff
pag 121v,175r,
Hueve het ackerke inde
pag 108v,
Huevell
ackerlandt
pag 175r,
Huevell de voorste
pag 77r,
Huijsken , het aerme
pag 40r,
Ronden Huerck
pag 170v,210r,
de Jufferacker
pag 68v,
de Juffrouwenacker
pag 169r,
Kaamp ,de
pag 10v,
Kaamp , de Lieropse
pag 67r, 201r,202r,
den Kalverdries
pag 68r,
Kapelle Camp
pag 108r
het Kemken
pag 122r,
Kenep hoff ,de
pag 40r,
Kerik , de groete
pag 41v,
de vaarweg >groete Kerik pag 42r
de Kersboom
pag 108v,
Klamp , de
pag 43v,

de Kreijtenberig
pag 8r,
de Lange acker
pag 121v,
Latbroek
pag 8v,
de Leeuwerick
pag 132v
Den Letclaers dries
pag 131r
de Logt
pag122r,
de Looacker
pag 106r,
de Missie
pag 41v
het Niuwvelt
pag 107v,107r
de Nonne kamp
pag 121v,
Oetertacker
pag 66r,68r,202r,
Oetert (beemt)
pag 66v,95v,
Otterdijkse acker
pag 66r,
Oudendijkse Loop
pag 206v,
de Pasacker
pag 78r,106r,
de voorste Pasacker
pag 121v,
de Pas vande Keijser
pag 121v,
het Raatstuk
pag 107v,
de Ren
pag 41v,41r,169r,
de Renacker
pag 29v,
de Renloop
pag 42r,210r,
Renweg , het straatje den
pag 40r,
Rosbeemt eeuwsel aande
pag 160v,
de Rulakker
pag 68v,169r,170v,
de Rutmans acker
pag 121v,
Sassenbeemt
pag 8r,9r,10r,
de Schaapsdries
pag 41v,42r,202r,
Schauw , de Agterste
pag 84r,
de Schersse
pag 10v,
de Sluetelacker
pag 41v,42r,
Smaal veltje , het
pag 87r,
de Streepacker
pag 121v,
Streijbroek
pag 8v,
den Toore
pag 107v,
Voorsaal ,de
pag41r,
Veltje, het voorste
pag 9r,
Vloete , de
pag 79v,
Vluet , de
pag 41r,176v,
de beemt over de Vluet
pag121r,154r,
de waaterloop > Ren.
pag 42r,
de groote Weijde(140loopens)pag 68v
de Wert (beemt)
pag 66v,121r,123r,178r,
Wiligacker
pag 178v,
de Wittenberik
pag 108v,
de voorste Wittenberik
pag 122r,
den agtersten Wittenberik
pag 122r,
den dries op den Wittenberik pag 123v,

de hoog Zill
Stibdonk
Stibdonk
Stibdonk

pag 121r,
de Auwde Kooij
den Camp
het Niuwlandt

pag 16v,
pag 16v,
pag 16v,

