(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS)
RA Lierop boek 31- 1r

Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Pieter Weijnen woonende alhier dewelke
verklaart verhuurt te hebben aan Jan Lambert
Vlemminx mede woonende alhier, die hier, mede
is gecompareert en verklaart deselve huuringe
te accepteeren ende aan te neemen en dat op de
navolgende conditien
Eerstelijk sal deese huuringe duure en
continueeren voor den tijt en termijn van tien
agtereen volgende jaare, sijnde het gebruijk van
een stuk land groot volgens quohier agt en
twintig roeije twee en een halve voet nevens erve
d'eene sijde de straat en d'andere sijde de weduwe
Antoni van Moorsel, d'eene eijnde Goort van de
Vorst, en d'andere sijde de erfgenamen van de
weduwe Hendrick Verhuijsen, welke twee parseelen den voorn(oemde) huurder zal aanvaarde het lant
nu bloot aan de stoppelen en de groese te halff
meert eerstkomende en die alsoo wederom over tien
jaare moeten verlaaten en zal hij huurder daar
voor jaarlijx voor huur of pagt penningen
moeten betalen aan den verhuurder off sijn
regt verkrijgende twee gulden lasten vrij
sullende de lasten door den verhuurder worden
betaalt en waar van het eerste jaar huur off
pagt sal verscheijnen en betaalt moet worden
te St-Marten van den aanstaande jaare 1700
(agt en ) negen en sestig en soo vervolgens
van jaare tot jaare soo lange deese huuringe
van tien jaare sal duure en geexpireert
sal weesen.
Den huurder zal voors(chreve) lant en groese ten
zijne voordeele moete en konne gebruijken
soo als gebruijkelijk is.
Beloovende de voornoemde comparanten
verhuurder en huurder in desen voors(chreve)
huuringe te sullen observeere voldoen
en naar te komen, sonder tegen seggen
en dat alles onder verband submissie
verte
( in de kantlijn) [[[Compareerde Pieter Weijnen

en Jan Lambert Vlemminx hier nevens genoemt
dewelke verklaaren dese nevenstaande huur
cedulle te casseeren sonder daar mede te komen
off wille behelpen in regten off daar buijten
actum Lierop den ses en twintigsten augusti 1700
agt en sestig ten overstaan van Cornelis Doers en
Jan Janse van Eijck schepenen.Peter Wijnen,
Jan Lambert Vlemix, Cornelis Doers, Jan Janse van Eijck
Mij present J.Losecaat secretaris
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en renuntiatie als na regten
aldus gedaan en gepasseert binne
Lierop den negen en twintigste julii
1700 agt en sestig, ten overstaan van
Cornelis Doers en Jan Janse van Eijck
schepenen, Peter Weijnen, Jan Lambert Vlemix
Cornelis Doers, Jan Janse van Eijck
mij present J.Losecaat, secretaris
Wij Cornelis Doers president, Peter Verberne,
Francis Versums en Huijbert vanden
Boomen schepenen van Lierop geleegen
in den quartiere van Peeland, Meijerije van
's-Bosch, verklaaren bij desen, dat Anneke van
Hunzel tans woonende te Soetermeer, alhier van
eerlijke ouders is gebooren en haar altijt soo
veel ons bekent wel en eerlijk heeft
gecomporteert, belovende wij in dien
zij tot armoede mogte vervalle ( 't welke
God verhoede) haar als na inhoude
van haar hoog mogende resolutie vanden 7e
september 1731 uijt de arme kasse alhier
en na vermogen van deselve sodanig
sullen alimenteeren, dat de voorschreve
Anneke van Hunzel noijt sal komen
tot lasten van den armen van Zoetermeer
voornoemd of andere plaatsen alwaar sij haar
metterwoon nog soude mogen begeven onder
verband als na regten; in waarheijts kennisse hebben wij met onsen secretaris de
menute prothocollair eijgenhandig onderteekent op heeden binne Lierop den
vijftiende september 1700 agt en sestig
Cornelis Doers, Peter Verberne
Francis Versums. Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Jenneke van Moorsel laast
weduwe van Lambert Vlemminx sijnde geassisteert met Johannes en Antoni van Asten
haare meerderjaarige soons verweckt in
haar eerste huwelijk bij Laurens van
Asten inwoonderen alhier, te kennen
gevende dat haare soon Wilhelmus
van Asten theologant tot Loven
die voornemens is hem te begeven
tot de geestelijken staat als werelts priester
ende vermits daar toe bij gebrek van titel exclesiastieq
nodig is, een titel patrimonieel rendeerende
jaarlijx eene somme van een hondert en vijftig guldens hollants om in cas van nood daar van onderhouden te worden, soo verklaart de voornoemde
Jenneke van Moorsel en haare genoemde twee
soons haar selve te stelle en te verbinde om
in cas van nood aan de voors. Wilhelmus van
Asten haare soon en broeder respective te sulle
voldoen uijtkeere off jaarlijx betaalen eene somme
van een hondert en vijftig guldens daar voor sij
comparanten haar submiteeren en verbinden
als na regten; en verklaren wij schepenen dat
de voors. persoonen voor de voors. geloften van een
hondert en vijftig guldens suffisant sijn, aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije van Lierop
den dertigste september 1700 agt en sestig ten
overstaan van Cornelis Doers en Huijbert van
den Boomen schepenen,
Dit is het + hantmerk van Jenneke van Moorsel
verklarende niet te konne schrijven
Johannes van Asten, Antonie van Asten
Cornelius Doers, Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Adriaan Warenberg en
Nicolaas van den Heuvel inwoonderen alhier, de
welke op den vijffde deser door officier en
schepenen alhier sijn aangestelt tot voogden
over de vijff onmondige kinderen nagelaaten

bij Huijbert van de Warenberg en JenneMaria van den Heuvel in leven egteluijden, overleden en gewoont hebbende
alhier # sijnde deselve kinderen genaamt
Peter, Josijna, Willem, elisabet en AnneMaria # welke comparanten in die qualiteijt aan handen van den president
in plaats van den officier den behoorlijke en
gewoonlijke eed gedaan en daarbij belooft hun
int bedienen waarneemen en administreere van de voorn. onmondige haare
persoonen en goederen te sulle
administreere en regeeren na behooren
en sulle ten meeste proffijte
voorts van de voors. nalatenschap met den
eerste te sulle formeeren behoorlijke en
voldoenende staat en inventaris, en daar
van ten alle tijde des gerequireert wordende
voor heeren officier en schepenen alhier te
sullen doen behoorlijke reekeninge, bewijs en
reliqua, alles ingevolge de waarschouwinge
van den edele mogende raade van Braband van
dato den 7e junii 1764 en hebben zij comparanten
op het geene voors. gedaan den eed met de woorden
soo waarlijk helpe haar God almagtig
actum Lierop den agste december 1700 agt
en sestig ten overstaan van Peter Verberne
en Huijbert van den Boomen schepenen
Ariaan van Warsenburgh, Klaas van den Heuvel,
Peter Verberne, Huijbert vanden Boomen
mij present J. Losecaat secretaris
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Compareerde voor ons schepenen van Lierop
ondergenoemt, Francis Willems Verberne
wonende tot Someren, denwelke verklaart
bij en mits desen te renuntieeren ende
afstand van togte te doen van en ten
behoeve van sijne kinderen met naame
Jan, Willem, Gerrit, en Peter
sijne soons en Jan Claas Sack in huwelijk hebbende sijne dogter Meggel, en
sulx van eene acker aan het Hagelkruis groot twee loopense twee en
twintig roede en veertien voeten, als ook
van een drieske aant Cromven groot

een loopense seven en twintig roeden en
seventien voeten waarvan hij comparant
de togt was toebehoorende en sijne voorn.
kinderen het erffregt, latende aan deselve sijne kinderen vrij om daar mede
te doen en te handelen als haar vrij eijgen
goederen, met belofte van voorschreve
afstand van togte voor goet vast en van waarde
te sullen houden en doen houden, als na
regten. Actum Lierop den derde februari 1700 negen en sestig ten overstaan
van Cornelis Doers en Johannes van
Eijck schepenen. Fancis Wilms Ver(ber)ne
Cornelis Doers, Johannes van Eijck
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Francis van Bussel inwoonder
en oud borgemeester alhier, sijnde oud ontrent
seventig jaaren, denwelke ter instantie ende
requisitie van Jan Hermans mede alhier
wonende verklaart voor de opregte waarheijt
waar ende waaragtig te weesen, dat aan
hem comparant nog in goede geheuge en
nog kennelijk is, dat hij in den jaare
1700 en sestien off daar ontrent is geweest
in het clooster tot Ommel onder de heerlijkheijd Asten met sijn vader Antoni
van Bussel en met de eerwaarde
heer Evermodus Wouters als doen
in leven rooms pastoor
alhier, als wanneer doen te tijt een
seekere beurs vacant off open was
sijnde gefondeert de heer Jan
Jacobs alias Heijnen in leven Canonk
te Bruggen in Vlaanderen, waar van den
pater van het voors. clooster te Ommel
als doen presentateur van die beurse
was, soo wel als de pastoor van Asten
en waar toe als doen daar toe verscheijde
pretendenten waaren, om die selve
beurse te trecken, wanneer den gemelde
pater opentlijk ter presentie
van des comparants vader en pastoor
van Lierop voorn. sijde de familie

van die van Bussel tot Lierop
sijn de naaste daar toe, voorts
verklaart den comparant dat onder
sijne vriende een Boom is en
sijnde een kint vanden requirant
in desen genaamt Henricus Hermans tans van de voorschreve beurs
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Als uijt die familie voorkomt
een pretendent eijndigende
hij comparant in desen sijne opregte
verklaaringe waarbij na duijdelijke
voorleesinge verklaart te persisteere
en redenen van wel wetentheijt
te allegeeren soo als voorchreve staat
en hebbende het selve
met eede bevestigt aan handen van
den gecommitteerde officier met de
woorden soo waarlijk helpe hem
God almagtig, Actum Lierop den
derde februarii 1700 negen en sestig
Johannes van Eijck schepenen
Francis van Bussel, Cornelius Doense
Jan Janse van Eijck
mij present J.Losecaat secr.
31 - 5r
Wij Cornelis Doersen en Peter Verberne
schepenen van Lierop maaken kennelijk certificeeren
bij desen, dat voor ons persoonlijk is gecompareert
^ en inwoonder
Hendrik Bernards armmeester ^ alhier, die
bekent en verklaart dat de regenten alhier, aan
sijne handen hebben voldaan en betaalt de
somme van drie hondert drie en veertig
gulden vijf stuijvers en negen penningen
en sulcx ter voldoening en aflossing eerst vant
restant capitaal van twee hondert taggentig
gulden, sijnde een hondert vijftien gulden
en tien stuijvers en seven penningen (alsoo
den vierde meert 1700 agt en sestig daarop was
afgelost een hondert vier en sestig gulden
negen stuijvers en negen penningen) ten lasten
van het corpus alhier gestaan hebbende

ten behoeve van Gijsbert van Eijck geconstitueert sijnde van dato den 14e december
1704 ten comptoire der beede geregistreert
en geteekent no. 19 sijnde den armen alhier
aangekomen bij transport gepasseert alhier
den 13e meert 1750
Item ter voldoeninge en aflossinge van
een capitaal van twee hondert gulden
ten lasten vant corpus alhier genegotieert
den 23e october 1703 agtervolgens haar
hoog mogende resolutie van 22 september
1704, zijnde den armen aangekomen bij
koop volgens transport alhier den 13e december 1731 gepasseert ten comptoire
der beede geregistreert en geteekent no. 16
laastelijk in mingering van een capitaal van vijff en taggentig gulden
ten lasten vant corpus genegotieert den
2e november 1702 agtervolgens voorschreve
resolutie, sijnde den arme aan gekome
bij transport alhier op den 13e december
1731 gepasseert ten comptoire der
beede geregistreert en geteekent no. 12
zijnde daar op als nu gelost seven en
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twintig gulden vijftien stuijvers en twee
penningen, dus rest daar nu nog te lossen
twee en vijftig gulden vier stuijvers en veertien
penningen, scheldende oversulx ter voors. somme
van drie hondert drie en veertig gulden vijff
stuijvers en negen penningen de gemeente
quijt los en vrij en alle andere hier van met
regt quitantie behoevende ( zijnde de obligatie
brieven niet vindbaar) gelovende op verband
van persoon en goederen in sijne qualiteijt
dit quijt, los en vrijschelden, altoos voor goet
vast, stedig en van waarden te sullen
houden en doen houden als na regten
wijders verklaaren wij schepenen ingevolge
haar hoog mogende publicatie van den 4e meij
1726 op de eed onser bedieninge gedaan
dat de renten off intressen van de voorschreve
capitaalen sonder interruptie zedert
meer dan vijff jaaren aan den armen alhier
ten lasten van dese gemeente tot lossinge

toe sijn betaalt, in kennisse der
waarheijd hebbe wij desen ten prothocolle
benevens den comparant met den
secretaris onderteekent binnen Lierop
den seventiende meert 1700 negen en sestig
Henrik Bernards, Cornelius Doers,
Peter Verberne, mij present J.Losecaat
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Staat en inventaris
gadaan maaken ende opgegeven
bij Adriaan Warenberg en Nicolaas
van den Heuvel inwoonderen
alhier in qualiteijt als aangestelde
en beedigde voogden over de
onmondige kinderen van wijlen
Huijbert vande Warenberg en
Jennemaria van den Heuvel
in leven egteluijden overleden en gewoont hebbende
alhier, sijnde deselve kinderen
met naame Peter, Josijna,
Willem, Elisabet en Annamaria, edog voorn. Josijna
is den 13e januari laastleden overleden, dus nog
in leven voors. vier kinderen
wordende dese inventaris
geformeert ten behoeven
van de voors. kinderen
en dat van al het gene de
voors. moeder van de onmondige als langstlevende
heeft nagelaaten, en bij de
voorn. voogden soo in den
sterffhuijse als anders
bevonden te sijn en aan
deselve kinderen toebehoorende soo en
gelijk hier na volgt
eerst van de vaste onroerende
goederen.
Eerst een stuk lant in de Horsepoote
groot een en dertig roeijen en elff voeten
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item den Renacker groot een loopense
tien roeijen en sestien voeten
een drieske nevens het straatje
groot een loopense en tien roeden
het oude Goor sijnde hoijland groot
ses en dertig roeden
laastelijk een stuck hoijland
genaamt het oude Goor groot een loopense
twaalff roede en seven voeten
staat te weeten dat voorschreve vijff parceelen
vermits het overlijde van voornoemde Josijna
op den 24e februari 1769 een vijffde
part sijn getaxeert op eene somme
van agt en twintig gulden
Door dien de onmondige int huijshoude
niet konde blijve woonen, is ten meeste
voordeele den nagelaate inboedel ten
eerste door de voogden na voorgaande
publicatien soo hier als op verscheijde
nabuurige plaatsen gedaan, op den
13e en 14e december 1768 publieuq en
voor alle man verkogt, waar van suiver
na aftreck van de ongelden is geproffiteert eene somme van agt hondert
agt gulden veertien stuijvers en
vier penningen, blijkende bij de
voorschreve verkoopcedulle waar toe ten
deese wort gerefereert dus
808 - 14 - 4
En is na de voorschreve verkoopinge
bevonden dat er nog in huijs,
schuur en stallinge eenige rommelderije
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was vergeete, tgeen bij den andere
versamelt, tgeen daar na mede
publiecq is verkogt, waar van
suijver is gekomen eene somme
van seventien gulden vijftien stuijvers en agt penningen, blijkende
bij de verkoops conditie wesende
van dato den 4e februari 1769 waar
toe hier mede gerefereert wort dus 17-15-8
De voornoemde voogde hebben in den
boedel gevonden aan gereet gelt
eene somme van vijff en taggentig gulden

agt stuijvers en agt penningen dico 85-8-4
Item hebben deselve verkogt
een vijm stroo tot
0 - 17 - 0
van vijff pond boter
1- 0- 0
Item twee en vijftig vaten rogge
na Helmond gebragt en aldaar
verkogt voor 0-17-8 't vat
beloopt
47 - 1 - 0
Staat te weeten dat de voogden de erve
off landerije, die de ouders van de
onmondige in huur bewoonde en onder
cultuure hadde hebbe besaijt welke
oogst nu ten velde, tegens den aanstaande oogst publiecq en voor alle
man sulle worde verkogt, waartoe
ten dese mede word gerefereert
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Nicolaas van den Heuvel mede voogd
der onmondige, is aan deselve onmondige schuldig eene somme van
twee hondert gulden, spruijtende ter
saake van gedaane uijt koop van den
boedel van Hendrik van den Heuvel
vader van de moeder der onmondige
in desen, volgens inventaris off acte
daar van alhier ter secretarije op
den 26e september 1766 gepasseert
en waarvan aan de vader der onmondige
intrest was belooft te betaalen 's jaars
drie gulden vant hondert, verscheijnende
jaarlijx op den 26 september dus 200-0-0
Item heeft de voorschreve Nicolaas van den
Heuvel genegotieert van de vader
der onmondige in deesen twee hondert
gulden en daar van belooft intrest
te sullen betaalen drie gulden en tien
stuijvers jaarlijx, dus 's jaars seven gulden
dus 200-0-0
Is voor de onmondige nog twee kisten,
seven voorschoote
een mantje met eenige dassen en neusdoeken
twee tierentaijen schorten met een stoffen
twee slaaplijven, een boek met silveren sloote
twee zilvere hairpinne
een zilver en een gout kruijs

een karhuijff
agt hemden, twaalff lakens
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Schulden ten lasten van den
boedel voor soo veel die tot nog
toe zijn bekent
Eerst hebben de inventarisanten
betaalt voor de dootkist en doot
schulde vant begrave van de moeder
der onmondige te saame eene
somme van twee en twintig gulden
en elff stuijvers
dico
22-11-0
Item te voorschreve saake betaalt voor
de dood schulden van Josijna een der
onmondige in desen te saame eene
somme van
3- 8 - 0
Item staat ter secrtarije alhier
te betaalen voor het aanstelle der
voogde doen van eed, de jura
van taxaat met den 20e penning, verhuure van deselve
vaste goederen, verboeke ten
quohiere als andere te saame
eene somme van vijftien gulden
twee stuijvers en agt penningen dico 15 - 2 - 8
aan schoolmeester voor extract uijt
dootboek
0- 6-0
Item staat wegens s'lants reele
en personeele lasten te betaalen
aan Cornelis Doers over den jaare
1768 verschult sijnde verponding
beede en gemeene middele seven
en twintig gulden elff stuijvers
en veertien penningen dico
27-11-14
en aan den selve betaalt de resteerende s'lans verponding van
1766 en 1767 tot drie en dertig gulden en twee stuijvers dico
33- 2 - 0
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Item moet Peter Verberne
hebbe van verschulde huur off
pagtpenningen van de huijsinge
en landen door de ouders van de

onmondige bewoont en gebruijkt
voor twee jaare met
dack stro etc. te saame een
hondert en twaalff gulden dico
112-0 - 0
Jan Hermans alhier heeft een
pretentie van intrest van een
gelost capitaal, dog niet weetende
hoeveel, moet sulx daar over gesprooke en geaccordeert worden
't welk nader bij betalinge sal
blijken dus hier
memorie
Betaalt aan Abraham van Eersel
die voor knegt bij de ouders van de
onmondige heeft gewoont van
geleent gelt tot vijff gulden dico
5-0-0
En aan Adriaantje van den Broek
geweese dienstmeijt de resteerende huur tot seven gulden
en setien stuijvers
dico
7 -16 - 0
Aan Peter van Eijck sijn pretentie
van verdienste als kuijper
2 -5-0
Betaalt aan Joseph Vlemminx
cum suo borgemeesters van 1768
2 -0-0
op selve borgemeestersboek ontrent 3 - 0 - 0
De inventarisanten hebbe int
doen der verkoopinge gegeve
aan treck gelt in alles elff gulden
en twaalff stuijvers
11 -12 - 0
Betaalt aan de dorsers vant
koorn in de schuur te saame
9 -0 -0
en aan vragt na Helmond
1 -4 -0
153 - 15 - 0
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Betaalt aan Jan Sanders voor
weeve van een stuckje linne
2-5-0
Aan de weduwe Verspeek voor haar
oppasse in der siekte van de moeder
der onmondige
3 -15 - 0
Aan Johannes Vlemminx als
timmerman verdient
0 -12 - 0
Betaalt aan de armmeesters voor
rogge aan de ouders van de onmondige verkogt tot agt
gulden en ses stuijvers
8-6-0
aan Petit voor een kinnetje

bier in de siekte van de moeder
der onmondige gelevert

1-4-0
16 - 2 - 0
Compareerde de voornoemde Adriaan Warenberg ende
Nicilaas van den Heuvel, dewelke in haare voorschreve
qualiteijt verklaaren haar int formeeren
van den voorenstaande staat ende inventaris haar opregtelijk gedragen te hebben
sonder ietwes agter gehouden off versweegen te hebben, voor soo veel haar
tot nog toe is bekent, en ingeval haar
na dato deses ietwes mogte voorkomen
dat desen inventaris met eenige stucke
behoorden vermeerdert off vermindert
te worden dat denselve daar na
sal worden gerigt tot gemeen voordeel off
schaade, sonder daar over off daar in
agterhaalt te wille sijn, aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop den een en twintigste
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april 1700 negen en sestig ten
overstaan van Cornelis Doers en
Huijbert vanden Boomen schepenen
Ariaan van Warsenburgh, Cornelis Doers
Huijbert vanden Boomen, mij present J.Losecaat
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Hendrik Bernards
armmeester en inwoonder alhier
denwelke bekende ende verklaarde bij en mits desen ontfange
te hebben van Peter van Eijck inwoonder
alhier eene somme van ses en
sestig gulden en veertien stuijvers
en sulx in voldoeninge ende tot aflossinge van eene jaarlijkse rente
van twee gulden den armen alhier
competeerende, sijnde den selve
Peter van Eijck die rente aangekoomen van Jan Hendrik Verhees
volgens transport alhier den 14e junii
1768 gepasseert, en heeft denselve alnog betaalt de jaarlijkse rente
van twee gulden en sulx den
jaare verscheene ligtmis 1768 en
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1769 en dan nog voor de drie maande
tot heden toe tien stuijvers, zijnde
voors. rente int arm register geroijeert
scheldende derhalve quijt los en vrij
den voors. Peter van Eijck en alle andere
hier van quitantie behoevende en
consenteerende soo in tijde ende wijlen
den origineele constitutie brieff mogte
worden gevonden in de cassatie van
deselve, gelovende de voors. lossinge en
quijtscheldinge altijt voor goet ende
van waarden te sullen houden onder
verband als na regten, aldus gedaan
en gepasseert binne Lierop den agt en
twintigste april 1700 negen en
sestig ten overstaan van Cornelis
Doers en Johannes van Eijck schepenen
Hendrik Bernards, Cornelis Doers
Jan Janse van Eijck, mij present J.Losecaat
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Wij Cornelis Doers, Peter Verberne en
Huijbert vanden Boomen schepenen van Lierop
verklaare ter requisitie vant hooge officie van de
stad en Meijerije van 's-Bosch, waar en waaragtig te
weesen, dat wij op saterdag in den avont laat
den agste juli 1700 negen en sestig, ons met
Hendrik Halbersmit chirurgijn woonende te
Asten, hebben begeven ten huijse van Jan van
Warenberg gewoont hebbende alhier, op den uijthoek
genaamt Herselt, alwaar wij dood hebben vinden
leggen den voorschreve Jan Warenberg, die vermist
was geworden, en door sijne kinderen gesogt
en gevonden verdronke te leggen in het
water en wel in de revier genaamt de groote
Aa ontrent den watermoolen van Stipdonck
alhier, alwaar denselve in presentie
van ons schepenen op vrijdag den sevende
^ door den vorster
deser namiddag ontrent twee uuren ^ is uijt het
water gehaalt en ten sijne voorschreve huijse gebragt
voorts is het selve lighaam door den voorschreve
chirurgijn in onse presentie gevisiteert, den-

welke verklaart geen quetsuure off wonde aan het
selve lighaam bevonden te hebben maar dat het
selve lighaam vol water was hetgeen de doot veroorsaakt sal hebben; voorts verklaaren wij schepenen
dat den voorschreve Jan Warenberg som wijlen wel wat
onnosel off enigsints sinneloos was
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije van
Lierop den tiende julii 1700 negen en sestig t'oirkonde
desen door voornoemde schepenen en chirurgijn
met mij ondergeschreve secretaris ten prothocolle
onderteekent hebben, Cornelius Doers,
Hendrik Halbersmit, Peter Verberne
Huijbert vanden Boomen, mij present J.Losecaat
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Wij schepenen van Lierop, geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van 's-Bosch,
certificeeren dat wij sijn versogt om een acte
van cautie tot decharge van den arme van
Mierlo voor de kinderen van wijlen Willem
van Dijk, zijnde zijne weduwe genaamt Alegonde
Verhees aldaar met haare vijf kinderen alhier
geboore woonende, derhalve belooven wij indien
deselve kinderen met naame Antoni, Goort
Jennemie, Johannes en Gerardus van Dijk
tot armoede mogte komen te vervalle ( t geen
wij hoope dat God verhoede zal) sodanig
dat deselve uijt de armekasse behoorde
geassisteert te worden, dat wij als dan
deselve benevens onse arme ingesetenen zullen
alimenteeren en onderhouden verders dat wij
de magistraat off arme besorgers van Mierlo voorn.
off waar deselve elders anders mogte komen
te woonen, ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september 1700 een
en dertig, onder verband als na regten
actum Lierop den vijff en twintigste
augusti 1700 negen en sestig
Cornelius Doers, Peter Verberne
Jan Kerckhof, Jan Janse van Eijck
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor ons schepenen van

Lierop ondergenoemt, Jan vanden
Boomen molenaar en inwoonder alhier
en Johanna vanden Boomen zijne
huijsvrouw, dewelke ter instantie
ende requisitie van de heer Nataniel
Donker drossard der heerlijkheijd Mierlo
verklaaren waar ende waaragtig te wesen
te weeten den eerste comparant
dat hij op maandag sijnde geweest den
elffde september deses jaars 1700 negen
en sestig, met sijn eijge kar en peert
is gevaaren na Mierlo bij deselfs broeder Henrik vanden Boomen molenaar
aldaar, ten tijde dat het aldaar kermis
was en bij het terug komen
is gekomen ten huijse van Lambert
Verberne in den roode leuw alwaar
onder andere was Dirk van de Loverbosch woonende bij sijn broeder
voornoemt waar mede hij in geselschap en in het vriendelijke gedronken heeft en bij sijn vertreck aldaar beleeft afscheijt genoomen
dat hij comparant aldaar op sijn
kar geklomme sijnde en gevaare
tot aan de huijsinge van Dielis
Branten off even ddar voorbij, een
gerugt heeft gehoort aan de huijff agter
de kar, 't welk hij met sijn voornoemde
huijsvrouw, die mede op de kar sat,
vermeende en ook sijde de wint te
sulle sijn, dog tot ondersoek van
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dien is hij comparant geklomme van de
kar en agter komende bevonden heeft
^ soo het scheen
dat de koorde van de huijff ^ waaren
afgesneede, welke huijff hij met
de koussebant van sijn vrouw heeft
vast gebonden, sonder voor off na imand
bij de kar te hebbe gesien als Dirk
van de Loverbosch die aan hem vraagde
waar hij aan voer, waarop hij tot antwoort gaff bij Knoopse, daar op voornoemde
Loverbosch verder sijde ik sal u liede

van den avont uijtgeleij doen, want gij
lieden kent mijn nog niet, dat hij comparant als doen voortjagende off vaarende en gekome tot voorbij de huijsinge
de drie swaantjes, de huijff wederom
op nieuws los raakte en
de koussebande waar mede gebonde
was ontstukke, wanneer den comparant
^ aan de drie swaantjes
van te voore ^ te gemoet quam eer de
huijff voor de tweede maal als voor los
raakte, eene Laurens
Porters mooleknegt bij sijn broeder
voors. en voorschreve Dirk Loverbosch
welke Laurens Porters
hem een snuijff presenteerde
't welk hij wijgerde hem comparant
vraagde off hij hem niet vertrouwde
seffens sijn hand uijtsteekende
waarop hij comparant ging jaagen
tot bij de huijsinge van Hendrik
Knoops en aldaar van de kar springende dat Dirk Loverbosch voorschreve
met een blinkend instrument in de
hand 't welk hem toe scheen een
mes te sijn
na hem comparant heeft gesneede
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't welk hij met sijn sweepstok heeft
afgeweert en vervolgens is hij comparant gegaan in de huijsinge
van Hendrik Knoops voornoemd en
dat na eenige tijt in die huijsinge geweest te sijn aldaar is gekomen
Barbara Peter Aarts woonende
te Mierlo, seggende komt siet na
u kar want daar blijft geen
aling aan u huijff, 't welk hij
comparant ook soo heeft bevonden
alsoo ontstucke gesneede off ten
eene maal geruineert was
De tweede comparant verklaart
dat sij ten tijde als boven met haar
man na Mierlo is gevaaren, en in
terug komen met haare man

voornoemd is geweest ten huijse en
herberge van Lambert Verberne
alwaar Dirk Loverbosch met meer ander
was, en aldaar int minnelijke gedronken
en afscheijt genoomen hebbende
alwaar sij op de kar geklomme
sijnde en met haar man gekomen
tot ontrent de huijsinge van Dielis
Branten off even daar voorbij een
gerugt off geraas agter aan de huijff
van de kar gehoort en met haare man daar over
gesprooke off het van de wint was
dat haare man daarop van de kar
is gegaan en bevond de huijff los te
sijn geevende hem de koussebande
om de huijff vast te binden, 't geen
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gedaan zijnde en zijn alsoo verder voort
gevaare tot even voorbij de huijsinge
van de drie swaantjes, alwaar de huijff
wederom op nieuws los ging en treckende
de huijff na haar toe op de kar om
dat die niet van de kar soude raake
en als doen gesien dat er een mans
persoon agter de kar was, die door het
sterk jaagen niet bij kon blijven en
gekomen sijnde tot aan de huisinge
en herberge van Hendrik Knoops zij
van de kar is gegaan en gesien dat
immediaat aldaar mede was voornoemde
Dirk Loverbosch die haar man toe
quam en haare man denselve
van hem weerde sijnde
aldaar present Hendrik Knoops
en in de huijsinge van Hendrik
Knoops sijnde Barbara Peter
Aarts sijde komt siet na u kar
want daar blijft geen aling aan u
huijff en zij comparante buijte
de huijsinge van Knoops sijnde, den
voorn. Knoops iets aan voorn. Dirk
Loverbosch sijde off vraagde, daar voorn.
Loverbosch op antwoorde in de voorleede
week heeft hij nog ses sacke meel
gelevert aan Martinus van Kol,

is sulx gepermiteert, moet ik mijn
heer en meester niet getrouw sijn,
waarop sij comparante met eenige woorde
heeft uijt gelaaten seggende zijn dat
de reeden waarom gij ons zijt na
gekomen en vervolgt.
En verklaart zij comparante
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alnog dat wanneer als voore haare
man de kar stil houde tusschen de
huijsinge van Dielis Brante en de drie
swaantjes niemand daar ontrent heeft gesien
als dat Dirk Loverbosch daar voorbij
en voor uijt was gegaan # en kort daarop
nog imand voorbij heeft sien gaan die sij
daarna bevond Laurens Porters te sijn en komende
bij off ontrent drie swaantjes heeft gesien
dat er door imand aan de muur van de drie
swaantjes werd geschaart geschrapt
off gesneede sodanig dat scheen vuur
off vonke daar uijt te komen en daar
voorbij rijende aldaar
ontrent de drie swaantjes heeft sien
staan den voornoemde Dirk Loverbosch
en Laurens Porters voornoemd
eijndigende zij comparanten dese
haar opregte verklaaringe waar bij na
duijdelijke voorleesinge verklaare te
persisteeren en redenen van welwetentheijt te allegeeren soo als voorschreeve
staat, hebbende al het selve met
de woorden soo waarlijk mogt haar
God almagtig helpen bevestigt
Aldus gedaan en gepasseert binne
Lierop den negende december 1700
negen en sestig ten overstaan van Francis
Versums en Johannes van Eijck schepenen
Jan vanden Boomen, Johanna M. vanden Boomen,
Francis Versums, Johannes van Eijck
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Jan Francis Vlem-

minx en Willem Willemse van Breij
inwoonderen alhier, door heeren schepenen
aan gestelt tot voogden over Francis
en Martinus onmondige kinderen van wijlen
Francis Willems van Breij en Clara
Francis Vlemminx, die in die qualiteijt
hebben belooft het intrest van deselve
kinderen te sulle waarneemen soo in
het regeeren als administreere van
derselver personen en goederen na behooren en daar van des van noode
en gerequireert wordende ten alle tijde
voor den geregte alhier te sulle doen
behoorlijke reekeninge bewijs en reliqua
hebbende daar op gedaan en afgelegt den
eed van getrouwigheijd met de woorden
soo waarlijk helpe haar God almagtig
staat te weeten dat de vader der onmondige
nu is overleden nalatende sijn tweede
vrouw en kindere, en de voor kindere volgens
den inventaris dato 30 augusti 1765 enige wijnige meubele competeert en de weduwe hede
zal koopdag houden en de voor kindere haar
competeerende daar uijt te proffiteere, sulle
de voogde geen inventaris nader off anders
konne formeere. Actum Lierop vijftiende
december 1700 negen en sestig ten overstaan van
Cornelis Doers en Peter Verberne schepenen
Jan Vlemminx,
dit is het X hantmerk van Willem Willemse
van Breij niet konnende schrijven
Conelius Doers, Peter Verberne
mij present J.Losecaat secretaris
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Alsoo questien verschille en
processen stonden te ontstaan tusschen
Antoni Warenberg en Peter Vlemminx
als voogden over Johannes soone van
Huijbert Warenberg verweckt bij Elisabet
Vlemminx sijne eerste huijsvrouw ter
eenre, En Adriaan Warenberg met
Nicolaas van den Heuvel als voogde van de
kinderen van deselve Huijbert van de
Warenberg verweckt in sijn tweede
huwelijk bij Jennemaria van den

Heuvel, sijnde deselve kinderen genaamt
Peter, Willem, Elisabet en Annamaria
ter andere sijde. Ter oorsaake dat de vader
van den voorn.Huijbert van den Warenberg
in sijn eerste huwelijk was komen
te overlijden en dat denselve na
overlijden van sijn eerste vrouw met
twee kinderen en gereede haaffelijke
en erffhaaffelijke goederen is blijve
sitten en sig in tweede huwelijk met
voorn. sijne tweede vrouw begevende
bij testament van dato 28 april 1752
aan sijne voorn. twee voor kinderen
heeft gemaakt de legitieme portie
en voor en in plaatse van de erffhaaffelijke meubilaire goederen ider vijftig
gulden, soo als bij heeren schepenen
in plaats van inventaris is geapprobeert, mits van deselve natuur
soude blijve, hebbende sij daar van
gedaan afstand van togte van dato
sevende april 1752 sijnde een van
die twee kinderen overleden en dus
de helft verstorve op de vader en
de wederhelft op voors. voorkint, soo dat
voors. voorkint uijt dien hoofde competeert vijf en seventig gulden
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zijnde vant eerste huwelijk van Huijbert
Warenberg geen vaste goederen, die in
volle eijgendom bezeeten hebben nagelaten
als de goederen van Joost Warenberg
de vader van deselve Huijbert die int
voors. eerste huwelijk was overleden en
dien volgende de vaste goederen met de
erffhaaffelijke verstorve en gedevolveert
op de kinderen met den bant van
dubbelde devolutie.
Welke vaste goederen van voorn. Joost
Warenberg door de kinderen sijn verdeelt volgens scheijdinge en deijlinge
van dato 5 juni 1761
waar bij aan Huijbert van Warenberg
is aangedeelt drie parceelen soo land
en groese en voorts tot egalisatie zoude

daar bij van de verdere condividenten hebben
genooten eene somme van vier hondert
gulden, hoewel die somme in de deijlinge
niet is benoemt off beschreven, edog
dat die effective heeft gehad is bekent
bij de andere condividenten en wel bij
Antoni en Adriaan Warenberg de
mede momboiren voornoemd gelijk
sulx ook bij calculatie van de verdere
bedeelde goederen genoeg is op te maken
En heeft voornoemde Huijbert Warenberg
in sijn tweede huwelijk maar alleen
bij koop bekomen eene beemtje
ontrent een en een halff loopense
Zijnde denselve Huijbert Warenberg
en cort daarop sijne vrouw in 1768
komen te overlijden nalatende voors.
voorkint en vijff kinderen vant
tweede huwelijk, zijnde daarne een
van de vijff kinderen overleden en
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en zijn door de voogde deselve nakinderen de gereede haaffelijke en erffhaafelijke goederen publicq en voor
alle man verkogt en tot gelde gemaakt
en voorts van de nalatenschap gemaakt staat ende inventaris van
dato 21 april 1769
over welke nalatenschap de voorn. voogde
bij versceijde advocaaten zijn ten
advise geweest en verschillende advise
aangetroffe, soo ten aansien der goederen vanJoost Warenberg dat de
dubbelde devolutie diputabel is soo
ook off voors. scheijdinge en deijlinge
dier goederen sonder approbatie van de
wet is gedaan, wel en na regten soude
konne bestaan, waar uijt tusschen
de verdere vriende mede oneenigheden
en proceduure soude konne ontstaan
hebbende voorn. voogde al het selve
nog nader ter beoordeeling over gelaten
aan de heer en mr. C. van Boxtel
die om verscheijde redenen bij missive
gemelt van gedagte is het beste

te sijn, dat het voorkint behoorde
te geniete de voorgemelde vier hondert
vijf en seventig guldens, met de
parceeltjes land bij op gemelde
deijling benoemt en dat dan
de kinderen vant voors. tweede huwelijk de meerest van het provenue
der verkogte gereede en erffhaaffelijke goederen, mits gaders het
aangekogte parceeltje lant voor
haar soude konne en behoore te houden
waar tegens de voogde van de
31 - 16r
compareerde
Peter Vlemminx en Antoni
Warenberg
voogde over
Johannes
Warenberg
dewelke verklaarde de
nevenstaande
vier hondert
vijff en seventig gulden
in voldoeninge
van neven
staande accoort
ontfangen te
hebben van
de voogden
der nakinderen
van Huijbert
Warenberg
Actum Lierop
den negen en
twintigste
december 1700
negen en sestig
ten overstaan van
Cornelis Doers en
Huijbert vanden
Boomen schepenen
Peter Vlemminx,

nakinderen nog vermeende te nadeelig
voor deselve te wesen
Soo is tot afsnijdinge en voorkominge van
alle verdere disputen, costen en ruineuse
proceduure met tusschen spreeken van
goede lieden, op goet vinden van de verdere
naaste vriende der onmondige en op
speciaale approbatie van de magistraat
alhier, de voorn. momboiren geconvenieert en geaccordeert in voegen
navolgende. Eerst soo sal voorn. Johannes Warenberg, voorkint, voor al sijn
regt in voors. nalatenschap hebben
genieten en in volle eijgendom besitten
de voorgemelde parceelen land, sooals
die sijn vader sijn aangedeelt in de
voors. scheijdinge en deijlinge van dato
5 juni 1761 en dan mede alnog eene
somme van vier hondert vijff en sevetig
gulden ( met uijtkeering van een
hondert vijff en twintig gulden, hier
na breeder gemelt) sonder eenig verder
regt, acie off pretentie te behoude
off te konne pretendeeren en dat
de meerest van de geheele nalatenschap van voorn. Huijbert Warenberg
en laaste vrouw met het parceel lant
in het laaste huwelijk aangekogt
al het verdere hoegenaamt sal
sijn en blijven voor en ten behoeve
van de voorn. nakinderen, zullende
de costen van dese accoorde en

Antoni Warenberg, op te versoeke approbatie van de wet
Cornelius Doers,
Huijbert van den Boomen, mij present J.Losecaat
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met den gevolge en aankleeve van dien
gedrage worde, bij ider partije halff en
halff. Edog dewijle de voogde der
nakinderen tot geene voorschreve niet
wel konde overgaan en de voogde
vant voorkint over haar niet
verders off anders konden neemen
soo is bij het voors. minnelijk en
vriendelijk accoort gedaan in presentie
en met goetvinden van voornoemde
Johannes Warenberg, die alhier
mede is gecompareert, sijnde oud
ontrent twintig jaaren, die hoewel
na regten hem in desen niet kan
verbinden, hij egter welwetende
wat voor hem het voordeeligste is
verklaart hij niet alleen met voors.
accoort genoege te neemen, maar
belooft soodra hij tot sijne meerderjarigheijt off andere geapprobeerde staat sal sijn gekomen aan de
voorn. nakinderen sijne halve
broeders en susters te sulle
uijtkeere voldoen en betaalen
van voors. vier hondert vijff
en seventig gulden eene somme
van een hondert vijff en twintig
gulden en sulx sonder eenig tegenseggen in regten off daarbuijten
met renuntiatie van alle
voordeelige beneficien die hem
te staade soude konne komen
en tot naar kominge en de wel
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voldoeninge van voors. een hondert
vijff en twintig gulden verklaare
sijne voogde Peter Vlemminx en
Antoni Warenberg, daar voor haar
te verbinden als borge en schulde-

naar pricipaal onder verband
submissie en renuntiatie als na
regten.
Alle het welke de voornoemde voogden
en comparanten in desen duijdelijk voorgeleesen
accordeerde in voege en maniere als
voorschreve staat te sulle voldoen
en naarkomen sonder tegenseggen
in regten off daar buijten en dat alles
onder submissie, renuntiatie en
verband als na regten. Aldus gedaan
en gepasseert ter secretarije van
Lierop op heeden den negen en twintigste december 1700 negen en sestig
ten overstaan van Peter Verberne en
Johannes van Eijck schepenen
Antoni van Warsenburgh, Peter Vlemminx
Klas van den Heuvel, Ariaen Warsenburgh
Peter Verberne, Jan Waarsenburgh
Jan van Eijck
mij present J.Losecaat secr.
31 - 17Av in het oorspronkelijk boek blz.14v

Den 8 meert
1782 hier van
copie authenticq
uijtgemaakt
voor Antoni
Verhees en
Theodora Verhees weduwe
Jan van den
Eijnden

Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Dirk Verhees en
Peternel Janse van de Sande egte luijden
woonende alhier sijnde gezont na den lighaam
haar verstant, memorie en sinne wel magtig
en gebruijkende soo als volkomen scheen
en bleek, dewelke met goet overleg vrije
wil sonder opmakinge off misleijdinge
van imande bij desen verklaaren op de
beste wijse doenelijk te revoceeren
casseeren dood en te niete doende
alle haare testamenten dispositien
en andere instrumenten waar bij
over haar nalatenschap hebben gedisponeert willende en begeerende
dat deselve worde nagekomen en
speciaal te niet te doen en te casseeren
haar testament alhier door haar comparanten gepasseert den seven en twintigste januarii 1700 vier en sestig, willende en begeerende zij comparanten
dat het geene door haar
sal worden negelaaten, geerfft en genooten zal worden

door haare naaste vriende die ab intestato daar toe volgens de costuijmen
geregtigt zal off sullen sijn welke
revocatien en cassatien van voors testament en andere dispositien zij
comparanten wille en begeeren
dat zal worden na gekomen
en effect sorteeren zal, sonder
dat imande met het selve testament
sig sal konne off mogen behelpen
in regten off daar buijten maar
sig moete reguleeren na het
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versterffregt alhier ter plaatse
geobserveert wordende. Aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop den seventiende februarii
1700 en seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Peter Verberne
schepenen die de menute deses ten
prothocolle met de voornoemde comparanten en mij ondergeschreve
secretaris onderteekent hebben
Dirck Verhees
Dit is het + hantmerk van Peternel Janse van de
Sande verklaarde niet te konne schrijven
Cornelis Doers, Peter Verberne
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij Conelis Doers en Peter Verberne
schepenen van Lierop, maaken kennelijk
certificeeren bij desen, dat voor ons personelijk
is gecompareert Jan van Asten armmeester
alhier, die bekent en
verklaart dat de regenten alhier aan sijne
handen hebben voldaan en betaalt
de somme van drie hondert drie en
vijftig gulden elff stuijvers en negen
penningen en sulx ter voldoeninge ende
allossinge eerst vant restant capitaal
van seven en vijftig gulden vier stuijvers
en veertien penningen, sijnde geweest
een capitaal van vijff en taggentig

gulden (sijnde 17 meert 1769 daar op gelost
seven en twintig gulden vijftien stuijvers
en twee penningen) gestaan hebbende
ten lasten vant corpus alhier genegotieert
den 21 november 1702 ten comptoir
der beede geregistreert en geteekent
no. 12 en den armen alhier aangekomen
bij transport alhier gepasseert den
13e december 1731
Item ter voldoening ende aflossinge
van een capitaal van twee hondert
gulden ten lasten vant corpus alhier
genegotieert den 1e augustii 1702
agtervolgens haar hoog mogende
resolutie van den 22 september 1704
zijnde den armen aangekomen
bij transport alhier op den 24e
meij 1735 gepasseert ten comptoire
der beede geregistreert en geteekent
no. 11 # Item ses en negentig gulden ses
stuijvers en elff penningen in mindering
van ses hondert vijf en seventig gulden
genegotieert voor den jaare 1708 ten
comptoire der beede geregistreert
no.-7-8 en 9 #
Scheldende oversulx ter voors. somme
van drie hondert drie en vijftig
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gulden elff stuijvers en negen penningen de gemeente quijt, los en vrij en alle
andere hier van met regt quitantie
behoevende, ( sijnde de oblgatie brieven
niet vindbaar) geloovende op verband
van persoon en goederen in sijne qualiteijt
dat quijt los en vrij schelden, altoos voor
goet, vast, stedig en van waarden
te sulle houden en doen houden als na regten
Wijders verklaaren wij schepenen
ingevolge haar hoog mogende publicatie
van den 4e meij 1726 op den eed
onser bedieninge gedaan, dat de
renten off intressen van de voors. capitaalen
sonder interuptie zedert meer dan
vijff jaaren aan den armen alhier
ten lasten van de gemeente tot lossinge

toe sijn betaalt. In kennisse der
waarheijd hebbe wij dese ten prothocolle
benevens den comparant met den
secretaris onderteekent 1700 en seventig
Jan van Asten, Cornelis Doers, Peter Verberne
J.Losecaat secretaris
31 - 17Cv,
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Antoni Roijmans weduwenaar en
boedelhouder van wijlen Fransijn Keusters
inwoonder alhier den welcken verklaarden (over)
sijnen minderjaarighe soon Antonii Roijmans soo
uijt kragte van den testamente van wijlen
Andries Aart Keusters en Anna van Brussel van dato
den 27 september 1754 als over de goederen en
effecten bij hem comparant na te laaten en
met de doodt te ontruijmen tot voogden en
momboirs aen te stellen en te committeeren
Gijsbert Roijmans sijnen meerderjarighe soon
en Hendrick Roijmans soo gesaamenlijck als
iider in t besonder met soodanighe magt als
voogden na regten is competerende oock
met magt om de haeffelijke, erfhaeffelijke en
gereede goederen te verdeijlen of die met de
meerderjarighe onverdeelt te laeten soo en in
dier voegen de voornoemde vooghden raadsaam
sullen vinden en dit alles met seclusie van
desen eerwaerde geregte en alle andere. Aldus
gedaan ende gepasseert ten woonhuijse van den
voornoemden Antoni Roijmans vermits sijne
sieckte niet in staat sijnde ter secretarije te
compareren op heden binnen Lierop den twaelfde
meert 1700 en seventig ten overstaan van Peter
Verberne en Jan van Eijck schepenen die de
minute deses ten prothocolle met den voornoemde
comparant en mij secretaris ondertekent hebben
Antoni Rooimans, Peter Verberne, Jan van Eijck
Cornelius Doers president schepen
in absentie van den secretaris.
31 - 17Cr oorspronkelijk blz. 16r
Staat en inventaris gedaan maaken ende opgegeven bij Gijsbert Roijmans woonende alhier
en Hendrik Roijmans woonende te Someren

als voogden door wijlen Antoni Roijmans aangestelt over Antoni Roijmans volgens
acte alhier op den twaalfde meert laast
leeden gepasseert wordende dese
inventaris geformeert ten behoeve van den
voornoemde onmondige Antoni Roijmans
en dat van al het geene door wijlen sijnen
vader als langstlevende nagelaaten en bij
de voornoemde voogden soo in den sterffhuijse als anders bevonden te zijn, en aan
denselve onmondige met sijne broeder
Gijsbert Roijmans en sijn halve suster
Elisabet van Bussel in huwelijk hebbende
31 - 17Dv oorspronkelijk blz. 17v
Hendrik Vlemminx zijn toebehoorende
bestaande in het naarvolgende
Eerst van de vaste onroerende goederen
Staat te weeten dat den overledene
Antoni Roijmans van sijne vader
Jan Roijmans overleden en gewoont
hebbende te Someren, voor sijn
kints gedeelte en aandeel heeft
bekoomen een huijs, schop, hoff
en aangelag met verscheijde parceelen van groes en land te saame
groot ontrent seven en vijftig
loopense en dat alles volgens
wettige scheijdinge en deijlinge
gepasseert ter secretarije van
Someren zijnde van dato 25 augustii 1759 waar toe ten deese
word gerefereert en welke
goederen nu bij versterff
zijn toebehoorende aan de voorn.
Gijsbert en Antoni Roijmans
verweckt in wettig huwelijk
bij Francijn Kusters en
wordende die goederen bewoont
17Dr oorspronkelijk blz. 17r
en gebruijkt bij Willem Peter Roijmans doende jaarlijx in huur
vijftig gulden, los en vrij alsoo
den huurder de 's lans en dorps

lasten moet betaalen boven
de huurpenningen
Item heeft den voorn. Antoni Roijmans
naargelaaten de vaste en onroerende
goederen gekomen van Andries
Custers gestaan en geleege alhier
bestaande in een huijs, schuur, stallinge, hoff en aangelag met veele
parceele land en groese staande
ten quohiere alhier folio 175
alwaar den overledene heeft gewoont en nu bij de voors.kinderen
welke goederen alhier nu
zijn verstorve en competeerende
aan voorn. Hendrik Vlemminx
in huwelijk hebbende Elisabet van
Bussel voor een derde. Gijsbert
en Antoni Roijmans voorn. ider
voor het andere derde part
welke goedere int cort met
de nalatenschap staat verdeelt
te worden en wordende over sulx
tot voors. vaste goederen gerefereert
31 - 18v
Ten tweede van de gereede
haaffelijke en erffhaaffelijke goederen
Eerst twee paarden en twee veulens een
van twee en een van een jaar
veertig schapen en veertig lammeren
vier ossen, twee veerse en negen koeije
off melkbeesten, twee mestverkens
ontrent vier en veertig loopense met rogge
bezaijt en ontrent twaalff loopense met
somer vrugte bezaijt
twee hooge karre een met een een
sonder beslag, twee slagkarren
Item drie paarde zaale en drie haame
met verdere peers getuijge, een ploeg
twee eegde ses schuppe en rieke
vier kiste met een kast, twee schepkes
off kasjes vier beddens met de deekens
agt paar slaaplakens, twaalff stoele,
drie tafels, een baktrog
31 - 18r

Twintig tinne schotele, sestien tinne lepels
vijff kopere ketels, een kopere koeijketel
een vuur pan, twaalff tafellakens, ses biervaaten,
twee olie vaatjes, drie spinwiele, twee schotelbanke,
een stand en tob, haal en tang, een vuureijser,
een struijffpan, een pan eijser,
ontrent hondert pont speck.
Den overledene heeft ten halve uijtstaande gehat
ontrent twee en twintig schapen
In den sterff huijse is aan gereet gelt gevonden
twee hondert en vijftig gulden.
En zal soo verre bekent is staan
ten lasten van den boedel te betalen
een hondert en vijftig gulden.
Compareerde de voorn. Gijbert
Roijmans en Hendrik Roijmans
dewelke in haare voors. qualiteijt
31 - 19v
verklaaren haar int formeeren
van den voorenstaande staat ende
inventaris opregtelijk gedragen te
hebben, sonder ietwes agter gehouden
off versweegen te hebben, voor soo veel
haar tot nog toe is bekent en in geval
haar na dato deses ietwes mogte
voorkomen dat desen inventaris
met eenige stucke behoorde vermeerdert off vermindert te worden
dat denselve daar na sal worden
gerigt tot gemeen voordeel off schaade
sonder daar in agterhaalt te wille
sijn. Aldus gedaan en
gepasseert ter secretarije van
Lierop op heden den twee
en twintigste juni 1700 en seventig
ten overstaan van Cornelis Doers
en Peter Verberne schepenen.
Gijbert Rooijmans, Hendrik Jan Roijmans,
Cornelius Doers, Peter Verberne,
mij present J.Losecaat secr.
31 - 19r
Wij Cornelis Doers president, Peter

Verberne, Francis Versums, Johannes
van Eijck en Huijbert vanden Boomen schepenen
van Lierop geleegen in den quartiere van Peland
Meijerije van 's-Bosch, verklaaren bij desen
dat Johanna van Hunzel tans woonende
te Segweert onder Soetermeer, alhier van
eerlijke ouders is gebooren en haar altijt
voor soo veel ons is bekend wel en eerlijk heeft
gecomporteert, belovende wij indien zij
tot armoede mogte vervalle ('t welk God verhoede)
haar na inhoude van haar hoog mogende
resolutie van den sevende september 1731
uijt de arme kasse alhier en na het vermogen van deselve, soodanig sullen alimenteeren, dat de voorn. Johanna van Hunzel
noijt zal komen tot lasten van den
armen van Zoetermeer voorn. off andere
plaatsen alwaar zij haar metter woon
nog zoude mogen begeeven onder verband
als na regten, in waarheijts kennisse
hebben wij met onsen secretaris de menute
prothocollair eijgenhandig onderteekent
op heden binne Lierop den negen en
twintigste juni 1700 en seventig
Cornelius Doers, Peter Verberne,
Francis Versums, Johannes van Eijck.
Huijbert vanden Boomen, J.Losecaat
31 - 20v
Wij schepenen van Lierop geleegen
in de quartiere van Peeland Meijerije van
's-Bosch, certificeere dat wij door off van weegens Johanna van den Born zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van den
arme van 's-Haage en alsoe deselve
van wettige en eerlijke ouders is geboore
en sijnde soo veel ons bekent is van een
goed gedrag, derhalve belooven wij bij desen
in dien het quame te gebeuren dat deselve
Johanna van den Born tot armoede quame
te vervalle ( 't geene wij hoope dat God zal
verhoede) soodanig dat deselve uijt de arme
kasse behoefde geassisteert te worden, dat wij
deselve als dan sulle alimanteere en
onderhouden benevens onse andere arme
ingesetenen, verders dat wij de arme

besorgers van 's-Haage voorn. off waar deselve elders anders mogte komen te
woonen, ter saake deses te sullen ontlasten en bevrijden, ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den sevende
september 1700 een en dertig, onder verband als na regten. Actum Lierop
den agt en twintigste september 1700 en
seventig. Cornelius Doers, Peter Verberne,
Fancis Versums, Joost Warsenberg, Jan Kerkhof,
Jan van Eijck, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris.
31 - 20r
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Hendrik
Vlemminx als in huwelijk hebbende
Elisabet van Bussel woonende alhier
alsmede Gijbert Roijmans mede woonende alhier soo voor hem selve als mede
in qualiteijt als voogd over sijne minderjaarige broeder Antoni Roijmans als ook
voor Hendrik Roijmans woonende te Someren
die mede voogd is over voorn. Antoni Roijmans
die wegens zijn siekte hier niet present heeft
konne komen en daarom den voorn. Gijsbert
Roijmans hem daarvoor fort en sterk maakt,
zijnde den voorn. Gijsbert en Antonii
Roijmans kinderen van wijlen Antoni
Roijmans en Francijn Custers in leven
egteluijden en voornoemde Elisabet van
Bussel verweckt in eerste huwelijk
van Francijn Custers met Gijsbert van
Bussel, en dus halve suster van voornoemde
Gijsbert en Antoni Roijmans en dus
wettige erffgenamen en kinderen van
voornoemde Antoni Roijmans en Francijn
Custers en te saame besittende de
goederen bij haare voornoemde ouders nagelaaten en die zij comparanten
niet geneegen zijn langer te saame
onverdeelt te laten, namentlijk
de vasteonroerende goederen
alhier gestaan en geleegen zijnde
allodiaale goederen, maar den
voornoemde Hendrik Vlemminx als in

huwelijk hebbende voornoemde Elisabet
van Bussel voor sijn aandeel
off geregte derde part van deselve
31 - 21v
goederen bij desen in der minne aff
en aan te deelen en de twee overige
derde parten voor als nog onverdeeld
en in het gemeen te laten aan
voorn. Gijsbert en Antoni Roijmans
voorn. En is alsoo voor het voors. derde
part aan den voorn. Hendrik Vlemminx in sijne qualiteijt aangedeelt
te weeten een stuck teulant genaamt den
Nieuwen hoff groot drie loopense vijff reoijen
en elff voeten nevens erve d'eene sijde
Peter Verberne en d'andere sijde Laurens de
Haan met meer andere.
Item een acker genaamt het Braakske
groot een loopense en ses roeijen nevens
erve d'eene sijde Joost van Lieshout en
d'andere sijde Hendrik van Eijck.
Den acker van Jan Tonis van Dijk groot
een loopense vijff en dertig roeijen en
negen voeten nevens erve d'eene sijde het
volgende parceel en d'andere sijde
Laurens de Haan.
Item den Camphurk groot twee
loopense vijff roeijen en negen voeten
nevens erve d'eene sijde het voorige
parceel en d'andere sijde Cornelis
Sanders.
Den kleijne Pasacker groot seven en
veertig roeijen nevens erve d'eene
sijde Willem van Breij en d'ander
sijde de Braake, moetende in de
beede betalen 8 - 2 - 8 en verpondinge 0 - 4 - 0, en aan den heer van
Helmond twee duijte chijns
31 - 21r
Item den beemt op de Werte groot
een loopense drie en twintig roeijen en
vijff voeten reijdende
met Nol Maas, Willem van Eijk en

Gerrit Lambers.
Item op de Buijtenbeemden groot seven
en dertig roeden en elff voeten reijdende
met Hendrik Verhees.
Nog op de Buijten Beemden een parceel
groot een loopense viet veertig
roeijen en vijff voeten reijdende
met de weduwe Francis vanden Boomen
Item het Eeusel
aan het Heufke gekomen
van Anneke Kusters groot drie loopense
negen en twintig roeijen en vijftien
voeten nevens erve d'eene sijde Hendrik
Verhees en d, andere sijde Peter Verberne
Item een hoijvelt in de Goore groot
twaalf loopense, veertig roeijen en agtien
voeten nevens erve d'eene sijde Peter
Verberne en d'andere sijde Peter Vlemminx
Een parceel groese sijnde Nieuwe erve groot twee
loopense, nevens erve d'eene sijde Hendrik Verhees
en d'andere sijde Joost van Lieshout, moetende
hieruijt betalen drie stuijvers chijns aan s'lans
domeijnen zijnde alle de voors. goederen los en vrij
gereserveert de s'lans en gemeentes
lasten met de chijnsen van den gronde
die bevonden sullen worden met
regt daar uijt te gaan aan te
vaarden de groese te halff meert
31 - 22v
en het lant te oogst bloot aan de
stoppelen van de aanstaande jaare
1700 een en seventig.
Item is aan den voorn. Hendrik Vlemminx in desen tot egalisatie der
vaste goederen aan gedeelt vier hondert gulden door de condividenten
van de verdere en andere goederen
uijt te keeren te voldoen en te betalen
En is voor de tweede lootinge en
deelinge in desen verder aangedeelt
int gemeen voor de twee derde parte
aan voorn. Gijsbert en Antoni
Roijmans voorn. als eerst den
acker genaamt de Hoogepas groot een
loopense een en dertig roeijen en agtien
voeten nevens erve d'eene sijde Willem

Van Stiphout en d'andere sijde de weduwe
Jan van Eijk.
Den acker aan de Coolen groot ses loopense
vier en dertig roeijen nevens erve d'eene
sijde het aangelag,
Den Braakacker groot elff loopense
ses en dertig roeijen nevens erve
d'eene sijde Peter Verberne en d'andere
sijde de condividenten
het wortel velt groot negentien
roeijen, sijnde nu lant.
Den Beijlsteelacker groot twee loopense sestien roeijen en twee voeten
nevens erve d'eene sijde Willem
van Bree en d'andere sijde de weduwe
Jan van Eijk
31 - 22r
Item den Looijacker groot twaalff loopense
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan
van Eijk en d'andere sijde Hendrik Verhees
De Cromdeacker groot vijff loopense
seven en dertig roeijen nevens erve d'eene
sijde de Braake en d'andere sijde den weg.
Het derde in den Heijacker groot drie
loopense seven en twintig roeijen nevens
erve d'eene sijde Joost van Lieshout en
d'andere sijde de condividenten
De agterste Donkacker groot twee
loopense dertig roeijen en sestien voeten
neven erve d'eene sijde Jan Paulus
Sanders de andere sijde de condividenten.
Het Breetbijlacker groot een loopense
en dertien roeijen nevens erve d'eene
sijde Willem van Bree en de andere sijde
Peter Verberne.
Item groes in de Donkvelden groot
vier loopense ses en veertig roeijen
nevens erve de eene sijde Peter Verberne
en de andere sijde Cornelis van den Eijnde
en meer andere
De helft in de Hamesdonk sijnde een
weijvelt groot agtien loopense drie
en dertig roeijen en tien voeten, nevens
erve de eene sijde de weduwe Jan van Eijk
en de andere sijde Jan Vlemminx.

Het Donkveltje groot twee loopense
en ses roeijen nevens erve d'eene sijde
Joost van Lieshout en d'eene eijnde
Peter Verberne
31 - 23v
groese in de Haverhorst groot een
loopense vier roeijen en veertien voeten
nevens erve d'eene sijde den weg en
d'andere sijde Jan van Asten
Nog heij daar bij geleege groot een
loopense vijff en dertig roeijen.
Alnog groes daar aan geleege groot een
loopense tien roeijen en seven voeten
Item heij teijnden het weijvelt groot
agt loopense twaalff roeijen en seven
voeten nevens erve d'eene sijde Peter
Verberne en d'andere sijde Willem
van den Eijnde.
De helft van de Groote Haag groot negen
loopense twee roeijen en negen voeten
nevens erve d'eene sijde de condividenten
en d'andere sijde Martinus van der Sande.
Een velt in de Goore groot elff loopense
dertien roeijen en tien voeten nevens
erve Peter Verberne en d'andere sijde
Willem van den Eijnde.
Item het Huijs, schuur en stallinge met
den hoff en dries aan een geleege groot
seven loopense negen en twintig
roeijen en elff voeten nevens erve
d'eene sijde Willem vam Stiphout
en d'andere sijde de condividenten
Item de weege en de bergen
groot vijff loopense vier roeijen en
vier voeten nevens de condividenten
in desen.
31 - 23r
De halff Braak groot veertien loopense
seven en dertig roeijen en tien voeten nevens
erve d'eene sijde de weduwe Jan van Eijk en
Peter Verberne.
een parceel hoijlant in den Hamesdonk
Groot seven loopense dertig roeijen nevens

erve d'eene sijde Peter Verberne en d'andere
sijde Huijbert van den Boomen.
De helft in de Lomerheij groot negetien
loopense negen en twintig roeijen
en vijftien voeten nevens erve d'eene
sijde Peter Verberne en de weduwe
Jan van Eijk.
Item de Kleine Haage groot drie loopense
nevens erve d'eene sijde de condividenten
en d'andere sijde Hendrik Verhees.
Zijnde alle voors. goederen allodiaal
los en vrij gereserveert de s'lans en
gemeentes lasten met de chijnsen
van den gronde die bevonden sullen
worden met regt daat uijt te gaan zijnde
eene chijns van eene gulden jaarliiks
aan den heer van Helmond.
aan te vaarden de groese te halff
meert de huijsinge te paasse en
het lant te oogst bloot aan de stoppelen
van den aanstaande jaare 1771.
En moeten de condividenten in desen
tot egalisatie van dese deijlinge aan
Hendrik Vlemminx voorn. uijtkeere
voldoen en betaalen eene somme
van vier hondert gulden
31 - 24v
Met welke voorschreve scheijdinge en
deijlinge de voornoemde comparanten en
condividenten in haare voorschreve qualiteijten
verklaaren volkomen vergenoegt en wel
te vreede te zijn en zal den voorste
den agterste weege ten naaste velde en
te minste schade, en belovende zij comparanten dese deijlinge ten alle tijden te
sullen houden en doen houden voot goet, vast
stedig en van waarden, sonder hier tegens
oijt iets te sulle doen off laten doen in regten
off daar buijten en hebben zij comparanten
dien volgende op en van des andere portie
gerenuntieert, vertijden ende afstand gedaan met alle zijne brieve daar van
sijnde, sonder dat d'een op des anders
portie, kavel ofte lot eenig het minste
regt actie off pretentie meer is houdende

ofte reserveerende, alles na scheijding
regt en onder verband en renuntiatie
als na regten. Aldus gedaan en
gepasseert binne Lierop ter secretarije
op den ses en twintigste october 1700
en seventig ter presentie en ten
overstaan van Cornelis Doers en
Peter Verberne schepenen.
Hendrik Vlemminx, Gijsbert Rooijmans,
Cornelius Doers, Peter Verberne,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 24r
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Lambert Vrients inwoonder
alhier denwelke verklaart bij desen te
renuntieeren van de togte hem competeerende
van eene acker van het Agterbroek groot seven
en veertig roeijen en veertien voeten nevens
erve d'eene sijde de weduwe Francis
vanden Boomen en d'andere sijde en
eijnde de gemeente en waar van
het erffregt is competeerende aan
sijne kinderen met naame Jan,
Cornelia getrouwt met Peter
Gerwen als mede Maria en Anneke
latende aan deselve vrij om daar mede
te doen en handelen als met vrij eijgen
goet. Belovende te renuntieere
en afgaan van togte voor goet, vast
stedig en van waarden te sullen
houden en doen houden onder verband als na regten. Actum Lierop
den negende november 1700 en
seventig ten overstaan van Cornelis
Doers en Johannes van Eijk schepenen
dit is X het hantmerk van Lambert
Vrients niet konnende schrijven
Cornelis Doers, Jan van Eijk,
mij present J.Losecaat secr.
31 - 25v
Wij schepenen van Lierop geleegen
in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeeren dat wij door off

van wegens Gerardus Verspeek geboortig
alhier, zijn versogt om een acte van cautie
tot decharge van den armen van 's-Haage,
En alsoo denselve alhier van wettige en
eerlijke ouders is gebooren en sijnde soo
veel ons bekent is van goed gedrag.
Derhalve belooven wij bij desen in dien
het quaame te gebeuren dat den voors.
Gerardus Verspeek tot armoede quaame
te vervalle ('t geen wij hoope dat God
zal verhoede) sodanig dat denselve
uijt de arme kasse behoorde geassisteert
te worden dat wij als dan hem zulle
alimenteere en onderhouden benevens onse
andere arme ingesetenen, verders dat
wij de arme besorgers van 's-Haage voors.
off waar denselve elders ander mogte
komen te woonen, ter saake deses te sulle
ontlasten en bevrijden ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den
sevende september 1731 onder verband
als na regten. Actum Lierop den
seventiende december 1700 en seventig.
Cornelius Doers, Peter Verberne,
Francis Versums, Janse van Eijck.
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 25r
Wij schepenen van Lierop geleegen in den
quartiere van Peeland, Meijerije van 's-Bosch
certificeeren dat wij door off van weegens
Jan Francis Vlemminx, met Maria Verhees
zijne huijsvrouw, als mede haar wettige
kinderen met naame Hendrik, Joost,
Anneke, Ida, Hendrina, Johanna en
Jennemaria, zijn versogt om acte
van cautie tot decharge van den armen van
Mierlo, also voornemens sijn daar te gaan
woonen, en alsoo alle deselve alhier van
wettige en eerlijke ouders sijn gebooren
en van een goed gedrag. Derhalve belooven
wij bij desen in dien het quame te gebeuren
dat de voorschreve personen tot armoede
quame te vervalle ( 't geen wij hoope dat
God verhoede zal) sodanig dat
deselve off een van dien uijt de arme

kasse behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan haar benevens onse
arme ingesetenen zullen alimanteeren
en onderhouden, verders dat wij de magistraat off armebesorgers van Mierlo voors.
off waar deselve elders anders mogte
komen te woonen, ter saake deses te sullen
ontlasten en bevrijden ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den sevende
september 1731, onder verband als na
regten. Actum Lierop den agt en twintigste december 1700 en seventig
Peter Verberne, Francis Versums,
Joost Warsenberg, Jan Kerkhof,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 26v
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Jan Jooste van
Breij woonende alhier, dewelke verklaart bij desen te renuntieere ende
afstand van togte te doen van een
stuckje lant genaamt het Heijtvelt
groot een loopense twee roeijen en
ses voeten nevens erve d'eene Joost van
Lieshout d'andere sijde de weduwe
Jan van de Vorst, d'eene eijnde Peter van
Eijk en d'andere eijnde Jan van Zoest,
waar het erffregt is competeerende
aan des comparants kindere met naame
Jenneke en Johannes Slaats in huwelijk hebbende Anneke van Breij, latende
oversulx vrij aan deselve sijne kinderen om voors. parceel te transporteere en daar mede te doen
als vrij eijgen goet. Belovende
voors. afstand van togte voor goet,
vast en van waarden te sulle houden
en doen houden onder verband als na
regten. Actum Lierop den vijff en
twintigste januari 1700 een en seventig
ten overstaan van Cornelis Doers en
Jan Kerkhof schepenen.
dit is het X hantmerk van Jan Jooste
van Breij niet konnende schrijven.
Cornelis Doers, Jan Kerkhof

mij present J.Losecaat secr.
31 - 26r
Wij Cornelis Doers en Francis Versums
schepenen van Lierop, maken kennelijk en certificeeren bij desen, dat voor ons personeelijk is gecompareert Jan van Asten armmeester alhier
die bekent en verklaart dat de regenten alhier
aan sijnen handen hebben voldaan en betaalt
de somme van drie hondert vier en sestig gulden
drie stuijvers en elff penningen en sulx in
minderingen van een capitaal van ses hondert
vijf en seventig gulden genegotieert in drie
distinete reijse voor den jaare 1708 ten
comptoire der beeden geregistreert en
getekent no. 7, 8 en 9.
Scheldende oversulx ter voors. somme van
drie hondert vier en sestig gulden drie stuijvers en elff penningen de gemeente quijt los
en vrij en alle andere hier van met regt quitantie
behoevende ( sijnde de obligatiebrieven
niet vindbaar) gelovende op verband van persoon
en goederen in sijne qualiteijt, dit quit los en vrij
schelden, altoos voor goet, vast, stedig en van
waarden te sullen houden en doen houden als na regten
Wijders verklaaren wij schepenen ingevolge haar
hoog mogende publicatie van den 4e meij 1726
op den eed onser bedieninge gedaan dat de renten
off intressen van voors. capitaal sonder interruptie
zedert meer dan vijff jaaren aan den armen alhier
tot lasten van de gemeente tot de lossinge toe
sijn betaalt, in kennisse der waarheijd
hebben wij desen ten prothocolle benevens den
comparant met den secretaris ondertekent
binne Lierop den vijftiende meert 1700 een en
seventig,
Jan van Asten, Cornelis Doers, Francis Versums
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Peter
Weijnen weduwenaar van Jennemie van de Vorst woonende alhier
als mede Johannes vanden Boomen

in huwelijk hebbende Anna van de
Vorst woonende te St-Oedenrode
te zaame uijt hooffde van haare
vrouwe kinderen en erffgenamen
van wijlen Goort van de Vorst
en Helena Verhoeven in leven
egte luijden overleden en gewoont hebbende alhier, dewelke
aan de comparanten hebben nagelaaten de nabeschreevene vaste
allodiaale goederen en dus
aan haar competeerende, die zij
comparanten verklaaren in der
minne onder haar te hebben
verdeelt en vervolgens daar
daar van te passeere dese hunne
wettige scheijdinge en deijlinge
in voege en maniere navolgende
Eerst soo is met dese minnelijke
scheijdinge en deijlinge ten loote
en ten deele gevalle aan en ten behoeve van Pieter Weijnen voorn.
en sulx aan hem ter togte en
aan sijne twee kinderen met naame
Gerardus en Jan verwekt en nagelaten bij wijlen zijne voorn. vrouw
Jennemie van de Vorst ten erfregte
een huijs, hoff en aangelag gestaan
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en geleege alhier ter plaatse genaamt
in de Groenstraat staande ten quohiere
in twee parceele zaame groot drie loopense
twaalf roeijen en sestien voeten
nevens erve d'eene sijde Hendrik
Vlemminx d'andere sijde de weduwe
Hendrik Welten d'eene eijnde de
straat en d'andere eijnde Hendrik van Tilberg.
eene acker genaamt Luijtenacker
groot een loopense vier roeijen en negen
voeten nevens erve d'eene sijde Lambert
Vrients d'andere sijde Hendrik van
Tilberg de eene eijnde Francis van
Bussel en d'andere eijnde de Ren
Den Renacker groot een loopense

veertien roeijen tien en een halve
voet nevens erve d'eene sijde
Hendrik Vlemminx en de andere sijde
de onmondige kinderen Huijbert
van de Warenberg en de eene eijnde
de Ren
eene acker in de Nieuwe erve groot
een loopense en veertien roeijen
nevens erve de eene sijde de erffgenamen
Willem Verberne en de andere sijde
de weduwe Jan Warenberg
Den Kerkacker groot een loopense
een en veertig roeijen en elff voeten
nevens erve d'eene sijde Nicolaas
van den Heuvel en de andere sijde
de weg en d'eene eijnde de
weduwe Francis Buckums
den acker van Heijlke verasdonk
groot twee en dertig roeijen en drie voete
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Land in de Heuff tot Hersel groot
twee en dertig roeijen en drie voeten
nevens erve de eene eijnde Peter Verberne en de andere eijnde Nol van
Bussel. alnog in de Heuff land groot ses
en twintig roeijen en seventien voeten
en aldaar nog een stuckje groese
Groot een en twintig roeijen aan een
geleege nevens erve de eene sijde
Hendrik van Eijk en de andere sijde
de weduwe Jan Janse van den Eijnde
een stukje groese in de Nieuwe erve
geleege aan den voors. acker in de
Nieuwe erve sijnde groot elff roeijen
en vijff voete en wesende nu mede
lant aan den selve acker
den beemt op de buijtenbeemden
groot ses en veertig roeijen en twaalff
voeten nevens erve de eene sijde
Cornelis Doers en d'andere sijde
off eijnde de oude Aa.
Den dries in de Groenstraat groot
twee loopense dertig roeijen en
drie voeten nevens erve de eene
sijde Jan Tomas van Soest en

de andere sijde de straat.
Laatstelijk een vierde part in een
hoijvelt geleege onder Someren
in de Vloet zijnde geleege nevens
de kleijne Aa.
Zijnde vrij allodiaale goederen
als dat den condivident in desen
28r,
moet blijve vergelden uijt de
Nieuwe erve ontrent ses duijten
chijns aan s'lans domeijnen.
En is tot egaliatie ten deele
gevalle aan den condivident in desen
door den condivident vant volgende
lot te voldoen en uijt te keeren
eene somme van vier hondert
gulden te betaalen wanneer door
een der condividenten gerequireert
off goet gevonden zal worden mits
elkander te waarschouwen drie
maanden van te vooren en daar
van ondertusschen intrest moete
betaalen tot drie gulden en tien
stuijvers jaarlijx vant hondert
makende eene jaarlijkse intrest
van veertien gulden waar van
het eerste jaar zal verscheijnen
paasschen 1772
En is met den tweede minnelijke loote ten deele gevalle aan
den voornoemde Johannes vanden
Boomen als in huwelijk hebbende
Anna van de Vorst. eerst een
huijs, hoff en aangelag gestaan en
geleege alhier ter plaatse genaamt
de Groenstraat te saame groot
soo groese als land elff loopense
vijf en dertig roeijen en negentien
voeten ten quohiere in drie parceele
nevens erve de eene sijde Willem
van den Born cum suis d'andere sijde
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Jan Verhuijsen en Joost Verberne

cum suis.
Moeten den condividenten hier uijt blijven
vergelden jaarlijx dertien stuijvers chijns
aan den s'lans domeijnen.
Den dries aant Cromven groot een
loopense ses en veertig roeijen en
veertien voeten nevens erve de
eene sijde Nicolaas van Bussel
en de andere sijde de weduwe
Tomas Verhees en de een eijnde
het Cromven.
Moetende den condividenten uijt
dit parceel blijven vergelden
den chijns van den gronde die
bevonden zal worden daar uijt te gaan.
Item een parceel Nieuwe erve
groot ontrent twee loopense nevens
erve de eene sijde de erffgenamen
Donatus van Eijk.
Moetende den condividenten hier
uijt jaarlijx vergelden aan s'lans
domeijnen eene gebuur chijns
van drie stuijvers.
Item eenen beemt aan den Vlerksen
dijk groot twee loopense vier en
twintig roeijen nevens erve d'eene
sijde de erffgenamen Jenneke van
Hoek en d'andere sijde de straat
en de eene eijnde de Aa
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Den beemt op de Buijtenbeemden
groot twee loopense agt en twintig
roeijen en eene voet nevens erve
d'eene sijde Cornelis Doers en
andere sijde de weduwe Gerrit Lambers
Den acker gekomen van Hendrik
Vlemminx groot een loopense agt
en veertig roeijen en eene voet
nevens erve de eene sijde Antoni Warenborg en d'andere sijde Hendrik
Warenborg cum suo.
Den Renacker gekomen van Marten
Verberne groot twee loopense seventien
roeije en eene voet nevens erve
de eene sijde Francis van Bussel en

d'andere sijde Jan van de Vorst
Land in den Bogaard groot vier en
twintig roeijen en twaalff voeten
nevens erve beijde de sijde de weduwe
Peter Hermans.
Den beemt aan de Voort groot een
loopense negen en twintig roeijen en
een halve voet nevens erve de eene
sijde de Aa en d'andere sijde Jan
Vlemminx en meerdere andere
Zijnde allodiaale goedere los en vrij
gereserveert dat den verkrijger moet
blijve vergelden eene chijns van eene
stuijver en agt penningen aan s'lans
domeijne in een meerdere chijns
met meer andere.
Nog tien duijten chijns aan den heer
van Helmond gaande uijt den Bogaart
soo vermeent worde
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Compareerde nicolaas Doers alhier
woonagtig denwelke
aan ons vertoonde
een quitantie
luijdende als volgt
wij ondergetekende
Gerardus Wijnen
en Theodora Maria
van der Elsen weduwe Jan Wijnen
bekennen voldaan te
sijn van de weduwe
Jan vanden Boomen
een capitaal de somme van 400 gulden
verders van alle saken die wij onder
malkander hebben
gehad versoeke
deselve te doceeren
op 't protokol des-

Nog aan den heer van Helmond
eene chijns van ontrent negen duijten
met meer andere uijt den acker
gekomen van Hendrik Vlemminx.
Item jaarlijx vijff stuijvers aan
het gemeene land ten comptoire
van den rentmeester Kempenaar
jaarlijx
En moet de condivident in desen
tot egalisatie van Peter Weijnen,
condivident van 't voorige eerste lot
eene capitaale somme van vier hondert
gulden te betaalen wanneer door een
der condividenten gerequireert off
goet gevonden sal worden, mits elkander drie maanden van te vooren
te waarschouwen en waar van den
condivident in desen aan den voornoemde
Pieter Weijnen ondertusschen tot de
volle betalinge van deselve vier
hondert gulden intrest betaalen
drie gulden en tien stuijvers van ider
hondert makende eene jaarlijkse
intrest van veertien gulden waar
van het eerste jaar zal verschijne

elve 400 gulden die te paassche van den aanstaande
bij deijlinde sijn blij- jaare 1772
ven staan. Actum
Met welke voorschreve scheijdinst-Odenrooij den
ge en deijlinge de voornoemde com1e april 1796
paranten en condividenten verklaare
samen ondertekent volkomen genoege te neemen en
Gerardus Jan Wijnen zal den voorste den agterste weege
Doremieken van der ten naaste velde en ten minste schade
Elsen weduwe van
Jan Peter Wijnen
Versoeke ider mits dien dat voorn. somme ten
protocolle aande
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geene laat en
geroijeert
Actum Lierop
den negen en
twintigsten april
1700 ses en
negentig presentem Jan
vanden Eijnde
Jan .....
Hermans schepenen
weshalven het
capitaal alhier
werd gecasseert
en geroijeert
D. Hermans
H. Verhees
A.V.Nouhuijs
secretaris

en belovende een ider zijne aangedeelde
rente en chijnse te sulle blijve vergelde
en betalen sonder schade van een ander.
en al hetgeene voorschreve staat te sulle
naarkomen en dien volgende op en
van des andere aanbedeelde over en
weder over te renuntieere vertijden
en afstand te doen, als ook van
alle brieve en instrumenten daar
van mentioneerende, sonder dat den
een op des ander portie off lot eenig
het minste regt, actie off pretensie
te behouden off te reserveere in regten
off daar buijten, alles onder verband
en renuntiatie als na regten
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije van Lierop den vijftiende
juni 1700 een en seventig, ten overstaan
van Cornelis Doers en Huijbert
vanden Boomen schepenen
Peter Wijnen, Johannes vanden Boomen,
Cornelis Doers, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris

31 - 31v
Compareerde voor schepenen ondergenoemt Joost van Lieshout schepen
en inwoonder alhier, denwelke verklaart
bij en mits desen op de beste wijse doenelijk te renuntieeren en afstand te
doen van de togte soo simpele

als erfftogt die hij comparant is
hebbende in en op de vaste erffelijke
en erffhaaffelijke goederen soo als
die bij versterff van Jenneke Sanders
zijne eerste overledene vrouw zijn aangekomen, mitsgaders mede die hem
zijn aangekomen van zijn tweede
huwelijk mits het overlijden van
de tweede vrouw Margriet vanden
Eijnden, zijnde twee huijsen, schuure,
stallinge, hoff en aangelag met verscheijde parceele van groes en land
gestaan en geleege alhier, soo en
in dier voege alle deselve goederen
door hem comparant worde beseeten
latende daar van het erff regt
ten volle daarvan aan sijne kinderen met naame Willem en Jan
van Lieshout, als mede aan Marten
Verbeek als in huwelijk hebbende
zijne dogter Maria van Lieshout
kinderen van zijn eerste huwelijk
als ook aan Hendrik Adriaans in
huwelijk hebbende sijne dogter Jennemie
van Lieshout, met Hendrik en Johanna van Lieshout kinderen
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van zijn tweede vrouw Magriet van den
Eijnde, sonder dat hij comparant eenig
verder togt regt daarop off daarvan
behoud off reserveert, maar latende alle
deselve goederen aan zijne voorn. kinderen
om daar mede te doen en te handelen
als met vrije eijge goederen, belovende
hij comparant dit afstaan van
togte als voore ten behoeve van sijne
gemelde kinderen, voor goet, vast, stedig
en van waarden te sullen houden
en doen houden onder verband en
renuntiatie als na regten, aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop den vier en twintigsten
juni 1700 een en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Peter Verberne
schepenen.
Joost van Lieshout,

Cornelis Doers, Peter Verberne,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt, Willem en
Jan van Lieshout als mede Marten
Verbeek als in huwelijk hebbende Maria
van Lieshout inwoonderen alhier wettige
kinderen van Joost van Lieshout verwekt
in zijn eerste huwelijk bij Jenneke
Sanders, mitsgaders Hendrik Adriaans
als in huwelijk hebbende Jenneke
van Lieshout zijnde dogter van
den voorn. Joost van Lieshout verwekt
in zijn tweede huwelijk bij Magriet
van den Eijnde met Hendrik en
Johanna onmondige kinderen van
deselve tweede huwelijk en dus
drie voor en drie na kinderen van
den gesegde Joost van Lieshout
schepen en inwoonder alhier en
laast weduwenaar van Magriet van
den Eijnde voornoemt en welke Joost
van Lieshout op heden bij acte ter
secretarije alhier gepasseert heeft gerenuntieert en afgestaan zijn simpele
als erff togt regt in de erffelijke
vaste onroerende goederen als erffhaaffelijk aangekomen bij het overlijden soo van sijn eerste als tweede
vrouw en sulx voor en ten behoeve
van sijne voorn. ses kinderen zijnde
vant eerste en tweede huwelijk
voornoemt, ten eijnde deselve kinderen
met erffelijke en erffhaaffelijke
goederen zoude doen en handelen
als met vrij eijge goet, soo verklaaren
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de voorn. vier eerst genoemde kinderen
en comparanten en voor de twee laaste
kinderen vermits nog minderjaarig
zijn alhier gecompareert ten eijnde om haar
intrest in desen waar te neemen Antoni van

den Eijnde en Aalbertus Meulendijk twee
der naaste vrinde van deselve twee
onmondige en zijnde ten dien eijnde
hier toe mede geassisteert en gecompareert Joost van Lieshout vader van
deselve kinderen hier voor mede benoemt
en dus aan alle deselve het erff regt
van haare ouders goederen aangekomen
en daar van ten volle om redene als
voor meester en eijgenaars sijnde
dog niet geneege zijnde deselve goederen
alsoo onverdeelt te laaten, maar met
gemeen nut voordeel in der minne alle
die selve vaste onroerende goederen
bij anticipatie onder haar te verdeele
ten eijnde om die nu en int vervolg
altoos ten erff regte te bezitte
en vervolgens daar van aan te gaan
en te maake dese hunne wettige
erffelijke scheijdinge en deijlinge in
voege en maniere navolgende
Eerstelijk is alsoo bij egaale minnelijke scheijdinge en deijlinge ten
ten deele gevalle aan en ten behoeve
van de drie kinderen van het eerste
huwelijk voornoemt met naame
Willem en Jan van Lieshout als mede
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Marten Verbeek als in huwelijk
hebbende Maria van Lieshout, eerst
een huijs, schuur en stallinge, hoff en
aangelag met den acker en dries aan een
geleege opt quohier in twee parceele en
groot vier loopense veertig roeijen
veertien en een halve voet nevens erve
d'eene sijde Jan Vlemminx en d'andere
sijde Hendrik Jan Tijssen,
eene acker genaamt het leeg Heijtvelt groot
een loopense seven roeijen en een en
een halve voet nevens erve d'eene sijde
Hendrik Jan Tijsse en d'andere sijde
Jan Jooste van Bree
Den Langeacker gekomen van Andries
Custers groot een loopense vijf en veertig
roeijen en vijftien voeten nevens erve

d'eene sijde Hendrik van Eijk en d'andere
sijde Jan de Haan
Eenen acker genaamt de Scharze groot
een loopense twee en twintig roeijen en seven
voeten nevens erve d'eene en d'endere
sijde Jan Vlemminx
Den Hoogegraaffacker groot twee
loopense en negetien roeijen nevens
erve d'eene sijde Jan Vlemminx en
meer andere en de andere sijde Jan Coolen
Den Joppeacker groot twee loopense
een en veertig roeijen en agtien voeten
nevens erve d'eene sijde Jan Vlemminx
en de andere sijde de wed. Jan van de Vorst
eene acker genaamt den Leuwerick groot
een loopense tien roeijen vier en een
halve voet nevens erve d'eene sijde
Hendrik Jan Tijsse en de andere
sijde den weg
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Land int aangelag van Maria van Lieshout
groot een loopense en veertien roeijen
nevens erve d'eene sijde Jan van Soest
en d'andere sijde de condividenten.
Het heijtvelt van Hendrik Verheijen groot
agt en veertig roeijen en elff voeten
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan
Dirks van Brussel en de andere sijde
de condividenten.
Den Kusteracker groot een loopense
en agtien roeijen nevens erve d'eene
sijde Hendrik Jan Tijssen en d'andere
sijde de kinderen Antoni Roijmans.
Den Braakacker groot een loopense
twee en twintig roeijen vier en een
halve voet nevens erve Hendrik Verhees
en d'andere sijde de weduwe Jan van Eijk
Item het agterste Eeusel zijnde een
hoijvelt groot een loopense veertig roeijen
seven en een halve voet nevens erve d'eene
sijde Hendrik Jan Tijsse en d'andere
sijde de condividenten.
Het voorste Weijvelt off eeusel groot
twee loopense drie roeijen en negen
voeten nevens erve d'eene en andere

sijde de condividenten van dit lot.
Het agterste Eeusel van Jan van Lieshout
groot twee loopense negen en dertig roeijen
nevens erve d'eene sijde Jan Vlemminx
d'andere sijde de condividenten.
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Het Eerkens eeusel groot twee loopense
agt en dertig roeijen en elf voeten nevens
erve d'eene sijdeHendrik Jan Tijssen en
d'andere sijde de erve Jan van Eijk
Het Hamesdonk eeusel groot twee
loopense dertien roeijen twee en
een halve voet nevens erve d'eene
sijde de weduwe Jan van de Vorst en d'andere
sijde Jan Vlemminx.
Een derde part in het heijtvelt groot vijff
loopense drie en veertig roeijen en seven voeten
nevens erve d'eene sijde Hendrik Jan
Tijsse en d'andere sijde Jan Vlemminx
Het heijtvelt gekomen van zijn vader
groot ontrent vier loopense seven en
twintig roeijen nevens erve d'eene sijde
de condividenten en d'andere sijde Jan
Vlemminx
Den Sassenbeemt groot een loopense
drie roeijen seven en een halve voet nevens
erve d'eene sijde Jan van Soest en d'andere
sijde de Putten.
De Putte een en veertig roeijen vier
en een halve voet nevens erve d'eene
sijde de weduwe Jan van Eijk en d'andere
sijde de condividenten.
Den Rietbeemt een loopense en
twintig roeijen en vijff voeten nevens
de condividenten.
Den Lingenbeemt groot een loopense
negen en twintig roeijen sestien en
een halve voet nevens erve d'eene
sijde Hendrik Jan Tijsse en d'andere
de condividenten.
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Item den Sassenbeemt gekomen van sijn vader
groot een loopense dertig roeijen en tien

voeten nevens erve beijde sijde Jan van Soest
Het Nieuw Eeusel groot twee loopense
vier en veertig roeijen en dertien voeten
nevens erve d'eene sijde Hendrik Jan
Tijsse en d'andere sijde Jan de Haan
Den Rietbeemt gekomen van zijn
vader groot een loopense drie roeijen
seven en een halve voet nevens erve d'eene
en d'andere sijde de condividenten
Zijnde allodiaale goederen los en vrij
gereserveert dat de condividenten
hier uijt sulle moeten blijve vergelden
en betaalen eene jaarlijkse chijns van
vijff duijte uijt den Kosteracker aan
den heer van Helmond.
Nog vier duijten chijns aan den
heer van Helmont in twee poste.
Item eene jaarlijkse rente van
vijff gulden en tien stuijvers aan het
gemeene land ten comptoire van den
rentmeester Verster.
En moeten de condividenten in desen
tot onderhoud van haare vader
Joost van Lieshout uijt keere voldoen
en betaalen eene somme van dertig
gulden jaarlijx en sulx geduurende
zijn leven lang, waar het eerste
jaar verscheijne zal van heden
over een jaar en alsoo continueere
promt te betaalen met nog drie
hemden s'jaars te levere mede geduurende zijn leven
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En is alsoo met den tweede minnelijke
loote ten deele gevalle in voege en
maniere als voore aanbedeelt aan
en ten behoeve van Hendrik Adriaans
als in huwelijk hebbende Jennemie
van Lieshout en aan hendrik en
Johanna van Lieshout voornoemt
kinderen van het laatste huwelijk, eerst
een huijs, schuur, schop, hoff en aangelag te saame groot drie loopense
twee en dertig roeijen en vijftien voeten
zijnde opt quohier in twee parceele nevens

erve d'eene sijde Hendrik Verhees
en d'andere sijde de gemeente.
Den acker in Joost Muijen Campke
groot twee en veertig roeijen en vier
voeten nevens erve d'eene sijde de weduwe
Dirk van Moorsel en d'andere sijde den
armen van Lierop.
Het Braaxken lant groot een loopense twee en dertig roeijen en agt voeten
nevens erve d'eene sijde Pieter Verberne
en d'andere sijde Hendrik Vlemminx
Item het Lankbraakske groot ses en
dertig roeijen en vijftig voeten nevens
erve d'eene sijde Peter Verberne
en d'andere sijde Hendrik Vlemminx
Den Paalacker groot een loopense
drie en veertig roeijen en seventien
voeten nevens erve d'eene sijde Cornelis
van den Eijnde en d'andere sijde den vaarweg
Den acker genaamt het Haaske van
G. van Doorn groot een loopense
en negen roeijen nevens erve d'eene
sijde Peter Verberne en d'andere
sijde den vaarweg.
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Item den Pasacker groot seven en veertig
toeijen en tien voeten nevens erve d'eene
sijde Jan Vlemminx en d'andere sijde
de weduwe Jan van Eijk.
Een parceel op de Buijtenbeemden groot
agt en veertig roeijen en tien voeten nevens
erve d'eene sijde Huijbert Beijers en
Cornelis Doers cum suis
Nog op de beemde twee loopense
nevens Cornelis Doers cum suis
Item het Oude goor groot drie loopense
negen en twintig roeijen agtien en een
halve voet nevens erve d'eene sijde
Joseph Vlemminx en meer andere
Nog een stuk groese genaamt
het Donkveltje gekomen van de vader van
Joost van Lieshout groot een loopense
vijff roeijen en dertien voeten nevens
erve d'eene sijde de kinderen Antoni Roijmans
en d'andere sijde Hendrik van Eijk.

Het voorste parceel Nieuwe erve
groot twee loopense nevens erve
d'eene sijde de gemeente en d'andere
sijde Hendrik Vlemminx.
En het agterste parceel Nieuwe
erve groot ontrent een en een halff
loopense nevens erve d'eene sijde
Antoni Verhees en d'andere sijde
de gemeente.
Zijnde allodiaale goederen los en
vrij gereserveert dat de condividenten
in desen moete blijven vergelden en
31 - 36v
N.B. bevonde dat
abusief is opgegeve vande heer
Versters en moet
sijn ten comptoire vanden
heere Kempenaar no. 2183

Betaalen jaarlijx aan den armen
alhier twee gulden en tien stuijvers
Item aan het gemmene land ten
comptoire van rentmeester Verters vijftien stuijvers
Item eene chijns van eene stuijver aan den heer van Helmond
met meer andere.
Item aan s'lans domeijnen uijt
de Nieuwe erve eene chijns van
vijff stuijvers en agt penningen staande
in twee posten.
Item te betaalen wegens opgenomen
gelt eene somme van een hondert
gulden aan Engel Smits verschult
staande ten intresse tot 3 - 5 - 0
Wijders is aan dese bedeelde goedere
het regt van twee erffschaaren
opt Broek van Mierlo off Lungedonk
En moeten de condividenten in
desen tot onderhoud van haare vader
Joost van Lieshout voorn uijtkeere
voldoen en betaalen eene somme
van dertig gulden met drie hemden
jaarlijx, en sulx geduurende
zijn leven lang te voldoen
waarvan het eerste jaar zal
verschijne van heden over een
jaare en soo jaarlijx te continueeren.
31 - 36r

En door dien de voornoemde comparanten
en condividenten soo voor haar selve
als ook voor haare vader de vooren staande
deijlinge dier vaste onroerende
goederen in alle opsigte is gedaan
met bijsonder genoege, eendragt
en liefde, soo is alsoo mede nagesien
de erffhaaffelijke goederen van haare
ouders waar van aan haare vader
is gebleven in vrije eijgendom een
betkoets met het bet en toebehooren
met de gereede goederen sijnde
over de erffhaaffelijke goederen mede
minnelijk geaccordeert namentlijk dat
alle die selve in volle eijgendom zal zijn
en blijven aan Willem en Jan van
Lieshout mits daar voor aan de verder
kinderen uijt te keere en te voldoen eene
somme van veertig gulden en dus
aan ider tien gulden.
Mits welke voorschreve scheijdinge
en deijlinge verklaaren de voorsschreve
comparanten en condividenten in
het hooft deses genoemt en sulx Joost
van Lieshout als vader en voogd voor
sijne voors. twee minderjarige kindere
daartoe gemagtigt Antoni van den Eijnde
met Aalbertus Meulendijk
als voogd voor deselve kindere daar
toe tot dese deijlinge speciaal versogt
en gemagtigt bij desen, met voorschreve
deijlinge volkomen genoegen te neemen
en zal den voorste den agterste weege
ten naaste velde en ten minste schaade
31 - 37v
met belofte dat een ider zijne aangedeelde
rente en chijnse te sulle blijve vergelden en
betalen sonder schaade van een ander en al het
geene voorschreve staat te sulle naarkomen en
dien volgende op en van des andere portie
en aanbedeelde over en weder over te renuntieere vertijden ende afstand te doen
als ook van alle brieve en instrumenten
daar van mentioneerende, sonder dat den
een off ander op des andere portie off

aanbedeelde goedere, eenig het minste
regt actie off pretensie te behouden
off te reserveere en dus dese hunne min
nelijke deijlinge voor nu en namaals
voor goet, vast, stedig en van waarde
te sulle houden en doen houden onder
verband en renuntiatie als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert ter
secretarije van Lierop den vier en
twintigste juni 1700 een en seventig ten
overstaan van Cornelis Doers en Peter
Verberne schepenen,
Willem van Lieshout, Jan van Lieshout
dit is het X hantmerk van Marten Verbeek
verklarende niet te konnen schrijven
Hendrik Adriaans, Joost van Lieshout,
dit is het X hantmerk van Antoni van den
Eijnde niet konnende schrijven
Albertus Meulendijk, Cornelis Doers,
Peter Verberne, mij present J.Losecaat
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Wij schepenen van Lierop geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van 's-Bosch
certificeere dat wij door off van wegens
Francijn Gerrit Lambers zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van
den armen van Mierlo en alsoo deselve
alhier van wettige en eerlijke ouders is
gebooren en zijnde soo veel ons is bekend
van een goed gedrag, derhalve beloven
wij bij desen indien het quame te gebeuren
dat de voornoemde Francijn Lambers tot
armoede quame te vervalle ( 't geen wij
hoope dat God zal verhoede ) sodanig dat
deselve uijt de arme kasse behoorde geassisteert te worden, dat wij als dan haar
benevens onse arme ingesetenen zullen
onderhouden, verders dat wij de magistraat off arme besorgers van Mierlo voorn.
off waar deselve elders anders onder het
gebiet van haar hoog mogende mogte
komen te woonen ter saake deses te sullen
ontlasten en bevrijden ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den sevende
september 1731. Actum Lierop den vier

en twintigst juni 1700 een en seventig
Cornelis Doers, Peter Verberne,
Francis Versums, Janse van Eijck
Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secr.
31 - 38v
Wij schepenen van Lierop gelegen in
den quartiere van Peeland Meijerije van
's-Bosch, certificeere dat wij door off van wegen
Jan Hurkmans zijn versogt om een acte
van cautie tot decharge van den armen van
Heese en alsoo denselve alhier van eerlijke
en wettige ouders is geboren en zijnde soo
veel ons bekent van een goed gedrag derhalve beloven wij bij desen indien het
quame te gebeuren dat den voornoemde Jan
Hurkmans tot armoede quame te vervalle
('t geen wij hoope dat God zal verhoede)
soodanig dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden, dat wij
als dan hem benevens onse arme ingesetenen zullen alimenteeren, verders dat
wij de magistraat off arme besorgers
van Heese voornoemd off waar denselve
elders anders onder het gebiet van
haar hoog mogende mogte komen te
woonen ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731 onder verband als na regten
actum Lierop den vijffde juli 1700
een en seventig.
Cornelis Doers,
Peter Verberne, Francis Versums.
Janse van Eijck, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 38r
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Jenneke Martens van
Dijk weduwe Jan Janse van Eijk zijnde
geassisteert met Joost van Lieshout
schepen alhier, inwoonderen alhier
dewelke verklaart te renuntieere
ende afstand van togte te doen van

een huijs, stallinge en schuur met
den hoff en aangelag te saame groot
een loopense vier roeijen en twee voete
staande ten quohiere in twee posten
geleege nevens erve d'eene sijde Jan Jooste
van Bree, d'andere sijde Jan Vlemminx
d'eene eijnde Jan van Soest en de andere
eijnde de straat, latende het selve ten erff
regte aan en ten behoeve van Jan Bernards
in huwelijk hebbende Maria van Eijk, Johannes
en Hendrik van eijk, Francis van Grinsven
in huwelijk hebbende Peternel van Eijk
Martinus van Eijk, Hendricus van Eijk
om daar mede door deselve kinderen te
doen als vrij eijgen goet mits dat zij com
parante vant selve nog moet geniete de
huure verscheijnende paasse 1772 en 1773
belovende zij comparante voors. afstand
van togte voor goet, vast, stedig en van waarden te sullen houden en doen houden als na
regten. Actum Lierop den vier en twintiste
augusti 1700 een en seventig ten
overstaan van Cornelis Doers en Francis
Verseems schepenen.
Jenneke van Dijk, Joost van Lieshout,
Cornelis Doers, Francis Versums.
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop gelegen
in den quartiere van Peeland Meijerije van
's-Bosch certificeeren dat wij door off van
wegens Antoni Bollen zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge
van den armen van Hees mede in dese
quartiere geleegen en alsoo denselve alhier
van wettige en eerlijke ouders is geboren
en sijnde soo veel ons bekent van een goed
gedrag, derhalve beloven wij bij desen
indien het quame te gebeuren dat den
voornoemde Antoni Bollen tot armoede quame
te vervalle ('t geen wij hoope dat God zal
verhoede) sodanig dat denselve uijt de
arme kasse behoorde geassisteert te
worden dat wij als dan hem benevens onse
arme ingesetenen zullen alimenteeren,

verders dat wij de magistraat off arme
besorgers van Heese voorn. off waar den
selve elders anders onder het gebiet van
haar hoog mogende mogte komen te
woonen ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september 1731
onder verband als na regten. Actum
Lierop den dertigste augusti 1700 een en
seventig. Peter Verberne, Francis Versums,
Janse van Eijk, Huijbert vanden Boomen.
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 39r
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Hendrik vanden
Boomen molenaar en inwoonder te Mierlo
denwelke verklaart verhuurt te hebben
zijne hoeve genaamt Moorsel gestaan
en geleegen alhier, aan Francis van
Brussel woonende te Helmond die
alhier mede is gecompareert en verklaart deselve huuringe te accepteeren en aan te neemen en sulx
op de navolgende conditien.
Eerstelijk zal dese huuringe duure
en continueeren voor den tijt en termijn
van agt eerst komende jaaren en
aan te vaarden de huijsinge, schuur
en stallinge met den hoff te paasschen
van den aanstaande jaare 1772 ende
groese off weijlanden te halff meert
en de zaij off ackerlanden te oogst
bloot aan de stoppelen van den
selve jaare 1772 en zulx met
den halve oogst die inden voors.
jaare ten velde en op de erve
van de voorschreve hoeve Moorsel
zal staan en welke huijsinge,
zaij en weijlande zoo als die
den huurder aan vaart na expiratie
van de voorschreve agt jaare wederom
op die wijse zal moeten verlaten
in goede staat en maniere als
alhier gebruijkelijk is en dat met
den halve oogst voor den verhuur-

der off sijn regt verkrijgende
31 - 40v
Den huurder zal als voor aanvaarden de geheele hoeve van
Moorsel soo en gelijk die aan den
verhuurder is competeerende met
alle sijne toebehoore sonder ietwes
te reserveeren. En waar voor den
selve voor huur off pagt penningen
jaarlijx promt aan den verhuurder
off sijn regt verkrijgende
zal moeten voldoen en betaalen
eene somme van een hondert en
negentig gulden waar van het
eerste jaar zal moeten worden betaalt
de helft de kersmis van den jaare
1772 en de wederhelft te paasschen
van den jaare 1773 en soo lange deese
huure zal duure.
daar en boven zal den huurder
sonder korte jaarlijx moete levere
en ten sijne kosten na huurders gebruijk
moete verdecke op de hoeve ten
genoege van den verhuurder ses
vijmen goet dack stro, als mede
deselve hoeve overal wel en loffelijk moeten onderhouden in luijke
en lijme soo als gebruijkelijk is
Item moet den huurder alnog ten
sijne coste in de Peel te Somere off op de
velde bij de hoeve hoorende maaken
en levere voor den verhuurder tien
goede karre bagger torff en
sulx te Somere int Eend daar door
den verhuurder zal worden bepaalt.
daar en boven zal den huurder
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alnog sonder korten gehouden zijn in ider
jaar te werken agt dagen en sooals
door den verhuurder op de erve van de
hoeve zal worde aangeweese, het zij
tot aanpoote van boomen off ander werk
Item zal den huurder de sloote die tusschen

dese en andere hoeve van Moorsel
geleegen is met den andere hoevenaar wel
en na behooren moeten opmaaken soo
als tot bevrijdinge en aftrecke van water
nodig geoordeelt zal worden en voorts
overal de sloote wel en loffelijk moeten opmaken en onderhouden dat water
kan afloopen en wijders de reviere
weege off straten houden buijten calangie van de schouw.
Item zal den huurder de voorschreve
hoeve wel en loffelijk moete bewoone
en wel sorg dragen voor vuur en ligt
dat door zijn of door die van zijn huijs
gesin versuijm geen schade off
brant wort veroorsaackt of sal
die schade moete vergoeden en
zal voorts den grond tot die hoeve
hoorende moete gebruijke, teule, meste
besaijen, weijen en hoijen soo als
gebruijkelijk is, sonder ook int laaste
der huur off pagt jaaren zijn beeste
off schapen daar van te brengen, maar
met zijn volle haaff blijve gebruijken
en na behooren bemisten en bezaijen
ten eijnde in geen erger staat
als aanvaart heeft komt te verlaten.
Den huurder zal al het schaarhout
op de gehuurde erve staande genieten
en kappen op zijn behoorlijke en
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gewoonlijk tijt en daar het de gelegentheijt aan heeft schaarhout mogen
aanpooten, edog alle opgaande boomen blijve voor den verhuurder die
ook na zijn welgevalle kan aanpooten
Den verhuurder zal de huijsinge,
schuur en stallinge in een goede
en behoorlijke staat besorgen en
deselve in goede reparatien onderhouden en de reele s'lans en
dorps lasten van de verhuurde goederen
verschult wordende betalen.
Alle welke voorschreeve conditien
van verhuuringe aan den verhuurder

en huurder met de nagenoemde comparanten als borge duijdelijk voorgeleese zijnde, verklaarde deselve
voorschreve conditien te sullen voldoen
en naarkomen, ten welke eijnde
hier mede alnog zijn gecompareert
Jan Kerkhoff en Jenneke Leenders
van Bree weduwe van Jan van de
Warenborg inwoonders alhier
dewelke verklaarde tot securiteijt
van den verhuurder int betalen der
jaarlijkse voors. beloofde huurpenningen en naarkominge van
al het geene voorschreve staat haar
te stelle en te verbinden voor
den voornoemde Francis van Brussel
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als borge en schuldenaar principaal en ider een voor al onder renuntiatie
van de beneficien die haar te stade
soude konne komen alles onder
verband submissie en renuntiatie
als na regten. Actum Lierop
den dertigste augusti 1700 een
en seventig, ten overstaan van
Johannes Janse van Eijk en Huijbert vanden Boomen schepenen.
Hendrik vanden Boomen,
dit is het X hantmerk van Francis van
Brussel verklarende niet te konnen schrijven
Jan Kerckhof, Dit is het X hantmerk
van Jenneke Leenders van Bree weduwe Jan van
de Waarenberg verklarende niet te konnen schrijven
Janse van Eijk, Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 42v,
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Pieter Weijnen
weduwenaar van Jennemie van de
Vorst woonende alhier denwelke
verklaarde bij desen op de beste
wijse doenelijk over sijne twee
minderjaarige kinderen verweckt

bij wijlen zijne voornoemde overledene
vrouw met naame Gerrit en Jan
tot voogden aan te stellen sijnen
broeder Hendrik Weijnen woonende
te Someren en zijnen swager Jan
vanden Boomen woonende te st-Oedenroode, omme na het overlijden
van hem comparant zijne nalatenschap voor en ten behoeve
van zijne kinderen te aanvaarden
en voorts deselve zijne kinderen
haare personen en goederen die
op haar mogte komen het zij bij
versterff als anders, hoegenaamt
te regeeren en te administreere
na behooren en voorts te doen en
te handelen wat goede voogde
temn meeste voordeele van de selve
kinderen zulle oordeele en bevinden
te behooren en sooals na
regten zulle konne en mogen doen.
Aldus gedaan en gepasseert
ten huijse van den voorschreve Pieter
31 - 42r,
Weijnen vermits sijne ziekte die
niet in staat is ter secretarije
te compareere. Op heden binne
Lierop den vierde september 1700
een en seventig ter presentie en
ten overstaan van Cornelis Doers
en Huijbert vanden Boomen
schepenen, die dese ten prothocolle
met den comparant en mij ondergeschreve secretaris behoorlijk
hebben onderteekent. Peter Wijnen,
Cornelis Doers, Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 43v
Wij cornelis Doers president en
Peter Verberne schepen van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch, certificeere
en verklaare bij desen dat Hendrik

van Eijk is een inwoonder alhier
die sig van der jeugd immers soo
lange en soo veel ons is bekend
altoos heeft gestaan ter goeder
naam en faam en sig gedragen
als een goed ingeseten op
wiens handel en wandel
immer eenige opspraak is
gevallen, gereserveert den
koophandel off drijven met
runderbeesten des ten oirkonde
hebbe wij dese met onsen secretaris
ten prothocolle onderteekent
binne Lierop den twee en twintigste october 1700 een en seventig
Cornelius Doers, Peter Verberne,
mij present J.Losecaat secr.
31 - 43r
Wij Cornelis Doers president en
Peter Verberne schepen van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch, certificeere en
verklaare bij desen dat Hendrik
Verspeek is een inwoonder alhier
die sig van der jeugd immers
soo lange en soo veel ons bekend
altoos heeft gestaan ter goeder naam
en faam en sig gedragen als een
goed ingeseten, op wiens handel
en wandel immer eenige opspraak
is gevallen, gereserveert den
koophandel off drijven met runderbeesten. Des ten oirkonde
hebben wij desen met onsen secretaris ten prothocolle onderteekent
binne Lierop den twee en twintigste
october 1700 een en seventig
Cornelis Doers, Peter Verberne.
mij present J.Losecaat secr.
31 - 44v
Compareerde voor ons scheepenen des
dorps van Lierop onderget. Johannes Vlemminx
out in de veertig jaren staande ter goeder naam en

faam en inwoonder alhier dewelke ter instantie
en requisitie van het oficij fiscaal van Brabant
voor de opregte en suijvere waerheid heeft getuigt
en verklaart dat hij in deesen jaare 1700 een en seventig
kort na pinsteren dog den juijste tijt niet kunnende
bepalen voornemen sijnde met tien runderbeesten gedeeltelijk uit sijn eijge stal en de overige alhier gekogt
te drijven van hier na holland sig heeft vervoegt
gehadt voor eerst bij de regenten alhier ter bekoming
van eene certificatie voor de genoemde baten welke hij comparant
ook heeft gekregen dog sonder te kunne seggen
wat die behelsde dat hij comparant met die
attestatie is gegaan na het comptoir der convoijen
en licenten te Helmond en van den ontvanger
Gallas heeft gevraagt een inlands paspoort voor
de voors.beesten dat de heer Gallas en sijn
soon beijde op het comptoir waren en na dat
de certificatie door hem was gesien een van beijde
[ sonder dat de comparant kan seggen welke] tegen
den comparant seijde dat hij hem geen inlandse
paspoort kon geeven want dat sijne attestatie
niet en deugde dat hij na Vlierde soude
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gaan en daar attestatie laten maken dat hij hem daar
het inlandse paspoort soude geven dat hij comparant
daar op antwoorde gehoort te hebben dat Heijcoop geen
attestatie meer schreef dog dat de eene der heere Gallas
daar op weder seijde dat weet ik beter ik heb er vandaag
nog op mijn comptoir gehadt dat hij comparant
evewel niet kunnende resolveeren om na Vlierden
te gaan met sijne beesten sonder paspoort is voort
gedreeve eijndigende hij comparant hier meede
sijne waeragtige verklaringe gevende voor redenen
van welwetenheijd het geene voors. hem alsoo te
sijn wedervaaren en nog in goede geheugen te hebben
en heeft deselve bevestigt met H....... ede afgelegt
in handen van den gecommitteerde van den heere
officier met de woorden soo waerlijk helpe
mij Godt almagtig.
Aldus gedaan en gepasseerd op heeden
binnen Lierop den dertigsten october
1700 een en seeventig ten overstaan van Francis
Versums en Tieleman Roose schepenen
dit merk X stelt Johannes Vlemminx welke
verklaarde niet te konne schrijven testes

J.Nouhuijs, Tieleman Roosen,
Conelis Doers president schepen
in absentie van den secretaris
31 - 45v
staat ende inventaris
gedaan maken ende
opgegeven bij Johannes
vanden Boomen woonende
te st-oedenroode en
Hendrik Weijnen woonende
Someren door Pieter
Weijnen alhier aangestelt tot voogden
over sijne na te
laate twee onmondige kinderen met
naame Gerrit en
Jan volgens acte
alhier gepasseert
op den vierde september laastleeden
wordende desen inventaris geformeert
ten behoeve van
de voorn. Gerrit en
Jan Weijnen onmondige kinderen van
den voorn. Pieter
Weijnen en Jennemie van de Vorst
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in leven egteluijden
overleden en gewoont
hebbende alhier en
dat van al het geene door
den voornoemde Pieter
Weijnen langstlevende
is negelaaten en bij
de voornoemde voogden
soo in den sterffhuijse
als anders bevonden
en aan de voornoemde onmondige in eijgendom

verstorve en toebehoorende, alles bestaande
in het naarvolgende
Eerst van de vaste onroerende goederen
staat te weeten dat de grootmoeder der onmondige van
vaders zijde nog in leven is, die
woonagtig is te Someren waar
van dus voor als nog geen goederen zijn aangekomen maar
nog te verwagten zijn.
31 - 46v
Ten tweede van de
vaste onroerende
goederen gekomen
van de zijde der onmondige moeder
volgens deijlinge alhier
op den 15 juni 1771
gepasseert
Eerst een huijs, hoff, aangelag gestaan en geleege alhier
in de Groenstraat groot ontrent
drie loopense twaalff roeijen
en sestien voeten staande ten
quohiere in twee parceelen
nevens erve de eene sijde Hendrik Vlemminx en de andere
sijde de weduwe Hendrik Welten
Enne acker genaamt Luijtenacker
groot een loopense vier roeijen
en negen voeten nevens erve
de eene sijde Lambert Vrients en
de andere sijde Hendrik van Tilborg
Den Renacker groot een loopense
veertien roeijen en tien voeten
nevens erve de eene sijde Hendrik
Vlemminx en de andere
sijde de onmondige kinderen van
Huijbert Warenberg
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eene acker de Nieuwe erve groot
een loopense en veertien roeijen

nevens erve de eene sijde de erffgenaame Willem Verberne en de andere
sijde de weduwe Jan Warenberg
Den Kerkacker groot een loopense
een en veertig roeijen en elff voeten
nevens erve de eene sijde en eene
eijnde de weduwe Francis Buckums
Land in de Heuff tot Hersel groot
twee en dertig roeijen en drie voeten
neven erve de eene eijnde
Peter Verberne en de andere eijnde
Nol van Bussel.
Nog land in de Heuff groot ses en
twintig roeijen en seventien voeten
en aldaar nog een stuckje groese
groot een en twintig roeijen
aan een geleege nevens erve de eene
sijde Hendrik van Eijk en de andere
sijde de weduwe Jan Janse van Eijk
Een stuckje groese in de Nieuwe
erve geleege aan de voorschreve acker
in de Nieuweerve sijnde groot
elff roeijen en vijff voeten en is
nu mede lant aan denselve acker
31 - 47v
Den beemt op de Buijtenbeemden groot ses en veertig
roeijen en twaalff voeten nevens
de eene sijde Cornelis Doers
en de andere sijde off eijnde
de Oude Aa.
Den dries in de Groenstraat
groot twee loopense dertig
roeijen en drie voeten nevens
erve de eene sijde Jan Tomas
van Soest en de andere sijde
de straat.
Laastelijk een vierde part
in een hoijvelt geleege onder
Someren in de Vloet geleegen
nevens de Kleijne Aa
Zijnde voorschreve goederen
allodiaal los en vrij gereserveert te vergelden uijt de
Nieuwe erve aan 's-lans

domeijnen eene jaarlijkse chijns
van ontrent ses duijten die
gelost is bij het leven van Pieter Weijnen
staat te weeten dat de voornoemde
voogden alle de voorschreve goedren hebben verhuurt aan Goort van den
Broek jaarlijx voor veertig gulden
vrij gelt, voor ses jaare en met drie
te konne opsegge, ingaande
het gebruijk van de huijsinge te
paasse, de groese te halff meert
en het lant te oogst bloot aan de
stoppelen van den oogst 1772
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Ten derde van de gereede
haaffelijke en erffhaaffelijke goederen als anders
Eerst een veere bet met peuluw en
kusse, twee deekens
drie paar slaaplakens
en twee betgordijnen
een kast met vier deuren
een paar zilvere mans schoengespen
een paar dito broekgespen
een zilvere snuijfdoos
een gout kruijs met knop en slot
een goude ring
eenige boeken met een leij
En hebben de voogden na voorgaande
publicatien op den een en twintigste deser publicq voor alle man
verkogt alle de verdere inboedel van de
ouders der onmondige bevonde
soo als die in de conditie staan
opgeschreeve waar toe ten
desen word gerefereert
en waar van suijver geproffiteert is eene somme van
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Ten vierde van gereede
en uijtstaande penningen
Johannes vanden Boomen
voornoemd is aan de voornoemde on-

mondige in desen uijt hoofde van
voorschreve scheijdinge en deijlinge schuldig eene capitaale somme
van vier hondert gulden
waar van intrest moet betalen
drie gulden en twee stuijvers
van der hondert, makende eene
jaarlijkse intrest van veertien
gulden, waar van het eerste jaar
zal verschijne paasse 1772
Item ten lasten van Marten Peter
Willems alhier eene capitaale
somme van twee hondert gulden
staande ten intresse te betalen met
drie gulden ider hondert off meer
Item een hondert gulden ten
lasten van Hendrik Antoni
Vlemminx ten intresse van
drie gulden en tien stuijvers volgens
hantobligatie van dato..........
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En is in den boedel geen gelt
bevonden alsoo verteert en uijtgegeven is aan dagelijkse verteeringe en begravenis costen
Ten vijfde van schulden
ten lasten van den boedel.
Zijnde soo veel bekent geen
schulden ten lasten van den
boedel als de loopende
's-lans en dorps lasten
Compareerde de voornoemde Johannes
vanden Boomen en Hendrik Weijnen
de welke in haare voorschreve qualiteijt verklaaren haar int formeeren
van den vooren staande staat
en inventaris opregtelijk
gedragen te hebben sonder
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ietwes agtergehouden off
versweegen te hebben (voor soo veel
haar tot nog toe is bekent) en
ingeval haar na dato deses ietwes

mogte voorkomen dat desen
inventaris met eenige stucke
behoorde vermeerdert off vermindert te worden dat denselve
daar na sal worden gerrigt
tot gemeen voordeel off schaade
sonder daar in agterhaalt te
wille sijn. Aldus gedaan
en gepasseert ter secretarije
van Lierop den twee en twintigste november 1700 een en
seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Johannes
van Eijk schepenen
Johannes vanden Boomen, Hendrik Wijnen,
Cornelius Doers, Janse van Eijck.
mij present J.Losecaat
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt de navolgende personen eerst
1 Johannes van den Broek wonende te Helmont
2 Pieter van de Cruijs wonende te Bakel
3 Peter Noijen mede wonende te Bakel
4 Wilbert Hendriks mede wonende te Bakel
5 Jan van Breij wonende te Vlierde
6 Arnoldus Meulendijk mede wonende te Vlierde
7 Wibert Pieter Coolen wonende te Asten
8 Hendrik van Helmond mede wonende te Asten
9 Hendrik van de Goor mede wonende te Asten
10 Pieter van den Eijnde wonende te Mierlo
11 Jan Vlemminx wonende alhier
12 Willem van Lieshout mede alhier wonende
13 Hendrik Tijssen alhier wonende
14 Martinus van Eijk wonende alhier
15 Hendricus van Eijk wonende alhier
16 Peter Verberne schepen inwoonder alhier
17 Willem van Bree mede alhier wonende
18 Antoni Joosten wonende alhier
19 Lambert Verheijden wonende te Asten
Welke comparanten alle zijn van competente
ouderdom die verklaaren ter requisitie van Hendrik van Eijk woonende
alhier voor de opregte waarheijt
waar ende waaragtig te wesen
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te weete den eerste comparant
in desen dat zijn vrouwe vader
Reijnier Renders mede onder Helmond
woonende aan den requirant en
desen heeft verkogt op den
25 meij 1771 eene os oud drie jaare
rood van haar met een sproetel
kop en dat het selve beest op zijn
vaders stal is geworpen en gevoet
en dus een inlans beest is geweest
Den tweede in ordine comparant
verklaart dat hij aan den requirant
in desen heeft verkogt den 22 april
1771 een maal off veers oud drie
jaare rood van haar met een
sproetelkop, 't geen hij van een
nabuur te Bakel heeft gekogt
wanner ontren twee maanden
out was en hem bekent dat
aldaar is geworpen en gevoet
Den derde in ordine comparant
verklaart dat hij aan den requirant
in desen op de Lieropse mart den
negende april 1771 heeft verkogt
een os oud ontrent drie jaaren
swart van hair en hetwelke bij
hem is geworpe en gevoet
Den viirde comparant verklaarde dat
hij aan den requirant in desen
soo hij vermeent in de maand april
1771 heeft verkogt een koeij oud
ontrent vijff jaaren vaal van hair
met eenig wit aan de kop
welk beest hij van een nabuure te
Bakel heeft gekogt en aldaar
geworpe en gevoet geweest
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Den vijffde comparant verklaart aan den
requirant op den geldropse mart die
in juni valt en wel int jaar 1700 en
seventig verkogt eene os ontrent drie
jaare oud rood van hair en sproetel kop
het welk tot Vlierde is geworpe en gevoet

Den sesde comparant verklaart op den
Geldropse martdag zijnde geweest den 23e
april 1771 heeft verkogt aan Johannes
Antoni Vlemminx wonende te Lierop
een os oud ontrent vijff jaaren
swart van hair die bij hem is
geworpen en gevoet
Den sevende comparant verklaart
dat zijn swager Pieter coolen woonende
mede te Asten aan den requirant in desen
heeft verkogt ( soo als zijn zwager aan
hem heeft verhaalt) op den voorschreve
Geldropse mart dag den 23sten
april 1771 eene os oud ontrent
twee jaaren sijnde swart van hair en
sproetel kop en welke os hij comparant
een kalf sijnde heeft gehaalt
bij Hendrik Berkers woonende
te Asten, alwaar is geworpen en gevoet.
Den agste comparant verklaart
dat hij comparant int voorjaar 1771
ten zijne huijse heeft verkogt aan
Peter Verberne woonende alhier ter
presentie van den requirant in desen
(en soo hij sijt voor hem) een os out
ontrent twee jaare swart van hair en
wat wit aan de kop het welk bij
hem is geworpen en gevoet,
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Den negende comparant verklaart
dat hij aan den requirant in desen
int voorjaar 1700 een en seventig
heeft verkogt eene os oud ontrent
vier jaaren, swart van hair en
bonte kop, welke os
bij zijne nabuur Lambert Verheijde
is geworpe en gevoet, alwaar hij het
heeft gekogt.
Den tiende comparant verklaart
dat hij aan den requirant in desen
opden Geldropse mart dag den 23 april
1771 heeft verkogt een koeij oud
ontrent tien jaaren swart van hair
met een witte kop welk beest hij
comparant ontrent ses jaaren

heeft gehad, sijnde door zijn vrouwe
vader als doen te Deurne gekogt
soo als aan hem verhaalt is geworden
Den elffde comparant verklaart
dat hij op den Geldropse
martdag den 23 april 1771 aan Jan
Antoni Vlemminx alhier heeft verkogt
eene os oud ontrent vijff jaaren swart
van hair en vier witte pootte, welke
os bij hem comparant is geworpe
en gevoet.
Den twaalfde comparant verklaart
dat hij op den Geldropse martdag
den 23 april 1771 aan Johannes
Antoni Vlemminx heeft verkogt een
veers out ontrent twee jaaren
rood van hair en witte kop, 't geen
bij Nol Maas alhier heeft gekogt
alwaar het is geworpe en gevoet
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Den dertiende comparant verklaart
dat hij op den Geldropse martdag den 23e
april 1771 aan Johannes Antoni Vlemminx
inwiinder alhier heeft verkogt een
veers out ontrent twee jaaren
swart van hair en witte placke, 't geen
hij comparant ontrent een jaar heeft
gehad en het selve gehaalt onder
Bakel alwaar het geworpe en gevoet
soude sijn soo als aan hem is geseijt.
Den veertiende comparant in ordine
Martinus van Eijk verklaart dat hij
comparant bij Jan Bernards alhier eenige
jaaren gewoont heeft welke Jan
Bernards is overleden en dus aan
hem bekent dat aan den requirant
door Jan Bernards in april 1771 off
daar ontrent is verkogt een koeij
out ontrent ses jaaren swart van hair
en eenig wit aan de kop, nog een koeij
oud ontrent agt jaaren greijs van hair
item alnog een veers oud ontrent twee
jaare swart van hair en welke drie
beesten alhier zijn geworpe en gevoet.
Den vijftiende comparant verklaart

dat hij aan den requirant in desen
ontrent de maand van april
off meij 1771 heeft verkogt twee
osse eene oud vier jaare swart van
hair en sproetel kop en den tweede
oud drie jaare heel swart van hair en welke
twee beesten alhier sijn geworpe en gevoet
Den sestiende comparant verklaart
dat hij aan den requirant
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door sijn soon op den Geldrpse
mart den 23 april 1771 heeft
verkogt en gelevert twee
ossen eene oud ontrent vier jaaren
swart van hair en wat wit aan de kop
den tweede oud ontrent twee jaaren
swart van hair en wit aan de kop
item nog een veers als doen verkogt
aan Johannes Vlemminx alhier
woonende oud ontrent
drie jaare swart van hair en wat
wit aan de kop, sijnde dese veers
en voors. os van vier jaaren alhier
bij hem comparant geworpe en
gevoet en den andere os van twee jaaren is
vanden agste comparant in desen gekomen
Den seventiene comparant verklaart
aan den requirant in desen daags na
den Geldropse mart sijnde geweest den
24 april 1771 te hebben verkogt eene
os oud ontrent twee jaaren swart
van hair met wat witte placke
die hij ontrent ses weeken heeft gehad en niet wetende off denselve
hier geworpe en gevoet is
Den agtiende comparant verklaart dat
hij op den Geldropse martdag den 23 april
1771 heeft verkogt aan Jan Antoni Vlemminx
een koeij oud ontrent vier jaaren rood en
wit van hair welke koeij hij comparant
ontrent een jaar heeft gehad, dog niet
te weete off die hier is geworpe en gevoet
Den negentiende en laaste comparant Lambert Verheijde verklaart
dat hij aan den requirant in desen

in de maant van april 1771 heeft
verkogt twee beesten als een
koeij oud ontrent vier jaare rood
van hair en witte kop en een veers
out ontrent vier jaaren rood van hair
welke twee beesten hij ontrent een halff
jaar heeft gehad en die te Helmont gekogt
heeft sonder te weeten off die alhier sijn
geworpe off gevoet.
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Eijndigende zij comparanten dese haare
opregte verklaaringe soo als hier vooren staat
waarbij deselve na duijdelijke voorleesinge
verklaaren te persisteeren en reedenen
van welwetentheijt geallegeert soo als voors.
ider heeft verklaart en hebbe zij comparanten voor soo veel ider van hun aan
gaat het selve aan handen van Corneli
Doers president loco officier bevestigt
met de woorden soo waarlijk helpe
haar God almagtig. Aldus gedaan
ter recretarije van Lierop den dertiende
januari 1700 twee en seventig ten
overstaan van Francis Versums en
Jan Kerkhof schepenen.
dit is het X hantmerk van Tomas van
den Broek niet konnende schrijven
Peeter van de Kruijs, Peter Noijen
dit is het X hantmerk van Wilbert
Hendriks niet konnende schrijven
dit is het X hantmark van Jan van Breij
dit is het X hantmerk van Arnoldus Meulendijk
Wilbert Colen, Hendrik van Helmont
dit is het X hantmerk van Hendrik van de Goor
Jan Vlemminx, Peeter van den Eijnde
dit is het X hantmerk van Hendrik Tijssen
Willem van Lieshout, Martinus van Eijk
Hendrik van Eijk, Peter Verberne,
dit is het X hantmerk van Peter van Bree
dit is het X hantmerk van Antoni Joosten
dit is het X hantmerk van Lambert Verheijden
niet konnende schrijven, Cornelius Doers
Francis Versums, Jan Kerckhof
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt, Michiel
van Lierop president schepen en
inwoonder te Mierlo en Hendrik
Gielens woonende onder Deurne
alsmede Jan Antoni Vlemminx
woonende alhier, zijnde alle
van competenten ouderdom dewelke
ter requisitie van Hendrik van
Eijk inwoonder alhier, verklaaren
voor den opregte waarheijd, waar
ende waaragtig te wesen te weete
den eerste in ordine comparant
dat hij op de Geldropse martdag sijnde
soo vermeent geweest den 23e april
1771 aan den reguirant in desen
heeft vermangelt een koeij tegens
een veers van den requirant en welke
koeij hij comparant als doen
heeft gelevert sijnde oud ontrent
tien jaaren rood van hair en
welke koeij hij comparant ontren
agt dagen heeft gehad sonder te
weeten off die alhier te lande is
geworpe en gevoet.
Den tweede in ordine comparant
verklaart dat hij aan de requirant
op den martdag van deurne sijnde
geweest den vijftiende april 1771
heeft verkogt en gelevert
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een koeij oud ontrent vijff jaare
rood van hair met eenig wit aan de
kop en dat hij dat beest wel ontrent
een jaar heeft gehad sonder te weete
off die alhier ter land is geworpe of gevoet.
Den derde in ordine comparant
verklaart dat hij aan den requirant
in desen daags of cort na de Geldropse mart
dag in april 1771 heeft gelevert een
koeij oud vijff jaare zwart van hair
en wat wit aan de kop om voor hem
comparant onder andere mede te neeme

gelijk ook gedaan is met nog een os oud
ontrent vijff jaare blauw greijs van hair
item nog een os gekogt van Arnoldus
Meulendijk te Vlierden, item eene
os van Jan Vlemminx, nog een
veers gekogt van Willem van Lieshout
item nog een veers gekogt van Hendrik
Tijssen, alnog een veers gekogt
van Peter Verberne met een koeij
van Antoni Jooste gekogt.
Eijndigende zij comparanten
dese haare opregte verklaaringe
waarbij deselve na duijdelijke voorleesinge verklaaren te persisteeren
en redenen van welwetentheijt
te allegeeren soe als voorschreve staat
soo veel ider van hun aangaat
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het selve aan handen van
Cornelis Doers present loco officier
bevestigt met de woorden soo
waarlijk helpe haar God almagtig
Aldus gadaan en gepasseert ter
secretarije van Lierop den een
en twintigste februari 1700 twee
en seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Tieleman Roosen
schepenen. Michiel van Lierop
Hendrik Gielens,
dit is het X hantmerk van Jan Antoni Vlemminx
verklaarende niet te konnen schrijven
Cornelius Doers, Tieleman Roosen
mij present J.Losecaat secretaris
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In den naam des heere amen
Bij den inhoude van desen openbaare
instrumente van testamente sij kennelijk
dat in den jaare onses saligmaakers 1700 twee
en seventigh ses en twintig daghen in de
maandt februari des avonts de clocke agt
uure sijn wij Jan Kerkhof en Thieleman Roosen
schepenen mitsgaders Cornelius Doers president
loco secretaris gecompareert ten huijse van

Jan van Geldrop sieck te bedde
bevonden hebben dogh sijn verstant, sinne en
memorie wel magtigh en volkomen
gebruijkende soo als ons volkomen scheen en
bleeck, die aen ons te kenne gaf dat hij in
aenmerckinghe van de sekerheijt des doodts ende
de onsekerheijt en uure van dien niet
gaerne uijt dese werelt soude scheijde sonder
van sijne tijdelijcke goederen door Godt
almagtigh aen hem verleent, uijtterlijck soude
hebbe bevolen en gedisponeert, doende soo als hij
verklaarde uijt sijne vrije wil en gemoet
sonder opmaakinghe of misleijdinge van imande
beveelende alvorens sijne onsterfelijke siele
in de genadige hande Gods sijnen schepper en
saligmaaker en sijn lighaam de aerde met een
eerlijcke begrafenisse na sijnen staat revoseerende
casseerende doodt en te niet doende bij desen
alle voorgaande testamenten codicille ofte
andere maakinghe die hij testateur voor dato
deser gemaackt ofte gepasseert mogt hebben
niet willende dat daar op eenige reguaert
genomen sal worden het sij in of buijten regten
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Compareerde
voor schepenen
ondergenoemt
Jan van Geldrop
denwelke bekent
dat zijne broeders
en swagers bij
minnelijk accoort
aan hem hebben
voldaan en betaalt
de nevenstaande
legaaten en dus
ten volle van alles
te zijn voldaan en
betaalt vant geene
uijt hoofde vant
nevenstaande
testament konde
pretendeere.Actum

en hier mede op nieuws disponerende
soo verklaart den voornoemden Jan van
Geldrop testateur bij desen te maaken en te
legaateren aen sijnen soon Jan bij hem
woonende eene somme van een hondert en
vijftigh gulden met sijn testateurs peeirt en
de beste koeij met het beste jaarigh kalf soo
als dat peirdt, koeij en overjaarigh kalf bij
overlijden van hem testateur bevonden sal
worden en na genoege van de selve sije
soon Jan uijt de stal te haale en dat alles
tot erketenisse van sijne trouwe dienst
die denselve aen den testateur tot heden
heeft gedaan en in het vervolg nog sal komen
te doen en dat alles met volle regt
van institutie en meesterschap willende
en begeerende hij testateur wijders dat al
het geene bij sijn overlijden verder bevonden
sal worden bij sijne kinderen egaal
genoten geerft sal worden na dat sijnen
voorscreve soon Jan het voorgenoemde voor

Lierop den tiende
uijt sal hebben genoten en soo verre een
november 1700
van de kinderen onverhoopt hier tegens ietwes
twee en seventig
wilde doen, soo wil en begeert hij
ten overstaan van
testateur dat die maar alleen sal genieten
Cornelis Doers en
sijn of haar regt kintsgedeelte dat na
Tieleman Roosen
scherpheijt van regten soude konne of mogen
schepenen Dit is
eijsschen sonder ietwes verders oft anders te
het X hantmerk van konnen erven, deijlen of pretendere in
Jan van Geldrop
regten of daar buijten en het overighe
verklaart niet te
maakende aen die met dese sijn testateurs
konnen schrijven
testament en wille in dese vervat genoege
Cornelius Doers
neemt ten eijnde die in der minne
Tieleman Roosen
egaal erve en konne deijlen
mij present J.Losecaat
31 - 55r
alle het welke voorscreve staat aen den
voornoemde Jan van Geldrop testateur
duijdelijk voorgeleese sijnde verklaarde bij desen
te wesen sijn testament, laaste en uijterste wille
willende en begeerende dat het selve oock alsoo
stiptelijck sal moeten worden agtervolgt en
nagekomen het sij testament, codicille, contract,
gifte die men noemt ter saake des doodts ofte
onder den levende ofte andersints soo als het selve
best sal konne bestaan oft effect sorteren al
was het oock, dat alle solemnitijten na regten
gerequireert hier in niet waaren geobserveert
die hij testateur alhier is houdende voor geinsereert
en oock niet tegenstaande dit soude mogen
contrarieren aen eenige costuijmen of statuten t
welcke in soo verre hij testateur alhier houdt
voor gecasseert en gederogeert mitsgaders door
den testateur met schepenen en president
loco secretaris voornoemd eijgenhandigh ten
prothocolle onderteeckent op dagh uur en
Jan van Geldrop, Jan Kerkhof, Tieleman Roosen,
Cornelius Doers president schepen loco secretaris.
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In den naam des heere amen.
bij den inhoude van desen opembaare
instrumenten van testamente sij kennelijk dat
in den jaare onses saligmaaker 1700 twee
en seventigh twee daghen in de maant van

maart des avonts de klocke nege uure
sijn wij Jan Kerckhof en Jan van Dijck
schepenen mitsgaders Cornelius Doers president
loco secretaris gecompareert ten huijse van Dierck
van Dijck woonende alhier aen het Agterbroek
alwaar deselve Dierck van Dijck sieck te bedde
bevonden hebben dogh sijn verstant, sinne en
memorie wel magtig en volkomen gebruijckende
soo als ons volkomen scheen en bleeck die aen ons
te kenne gaf dat hij in aenmerckinghe van de
sekerhijt des doodts en de onsekerheijt en uure
van dien niet gaerne uijt dese werelt soude scheijde
sonder van sijne tijdelijcke goederen door Godt almagtig
aen hem verleent uijterlijck soude hebbe bevolen
en gedisponeert doende soo als hij verklaarde uijt sijne
vrije wil en gemoet sonder opmaakinghe of
misleijdinghe van imande, bevelende alvorens sijne
onsteffelijcke siele in de genaadighe hande Godts
sijnen schepper en saligmaaker en sijn lighaam de
aerde met een eerlijcke begrafenisse na sijnen
staat, revoceerende, casseerende, doodt ende te
niet doende bij desen alles voorgaende testamenten,
codicille ofte andere maakinghe die hij testateur
voor dato deser gemaackt ofte gepasseert
mogt hebben niet willende dat dese op
eenig reguart genomen sal worden het sij in
of buijten regten en hier op nieuws disponeerende
soo verklaart den voornoemde Dierck van
Dijck testateur bij desen Clara van den
Eijnden sijne wettige huijsvrouw te stellen
en te nomineren sijne eenige en universeele
erfgenaam in alle sijne testateurs soo vaste
onroerende als gereede haeffelijcke erfhaeffelijcke
als alle andere goederen actien en crediten
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Compareerde voor
schepenen ondergenoemt Willem van
Dijk woonende te
Eckard, Elisabet van
Dijk huijsvrouw van
Lambert van Bree
woonende alhier,
zijnde haare man
wegens ziekte niet

niets uijtgesondert soo als het selve bij sijn
overlijden sal werden bevonden en dat alles
met volle regt van institutie en meesterschap
onder die mits dat naer haar overlijden door
haare erfgenaamen als dan prompt sal moeten
worden uijtgerijckt voldaen en betaalt aen sijne
testateurs naaste bloetvrinden eens eene somme
van vijftigh gulden de selve somme bij dese
legaterende aen sijne vrinden bij ende mits desen
sonder dat de selve ietwes verders of anders sulle

in staat alhier te
konnen of mogen pretenderen
compareeren Coralle het welck voorscreve staat aen den voornoemde
nelis van den Eijnde
Dierck van Dijck testateur duijdelijck voorgelesen
in huwelijk hebbende
sijnde verklaarde bij desen te wesen sijn testament
Goortje van Dijk
laaste en uijterste wille, willende ende begeerende
mede alhier wonende
dat alle hetselve oock alsoo stiptelijck sal moeten
alsmede Mattijs van
worden agtervolgt en nagekomen het sij testament,
Dijk in huwelijk hebcodicille, contract, gifte die men noemt ter saake
bende Maria van Dijk
des doodts ofte onder den levende of andersints
woonende te Asten
soo als hetselve best sal konne bestaan of effect
alle naaste vrinden
sorteren al was het oock dat alle solemnitijten
van Dirk van Dijk tesna regten gerequireert hier in niet waaren
tateur van den nevengeobserveert die hij testateur alhier is houdende
staande testamente
voor geinsereert en oock niet tegenstaande
dewelke bekenne en
dit soude mogen contraeieren aen eenige costuijmen
verklaaren dat de erfof statuten welcke in soo verre hij testateur
genamen Clara vanden
alhier soude voor gecasseert en gederogeert
Eijnde weduwe van de
Aldus gedaan ende gepasseert mitsgaders door
selve testateur Dirk van
den testateur met schepenen en president loco
Dijk aan hun hebben
secretaris voornoemt eijgenhandigh ten
voldoen en betaalt de
prothocolle onderteeckent op dagh uur en
vijftig guldens in dese
plaats boven genoemt
testamente aan haar
dit hant X merk stelt Dierck van Dijck
gelegateert aldus hier
Verklaarende niet te konnen scrijven
mede gecasseert, actum
Jan Kerckhof, Jan Janse van Eijck
Lierop den vijf en twinCornelius Doers president schepen
tigste april 1700 seven
loco secretaris
en seventig ten overstaan van Cornelis Doers
en Tieleman Roosen
Elisabet van Dijk heeft dit X merk
gestelt niet konnende schrijven, Willem van Dijck, Cornelis van den Eijnde
Matijs van Dijk, Cornelius Doers, Tieleman Roosen, J.Losecaat secretaris
31 - 57v
Wij Peter Verberne en Francis Verseems
schepen van Lierop, certificeere bij desen
dat voor ons sijn gecompareert, Jan van Asten
en Jan van den Eijnde armmeesters alhier
die bekenne en verklaaren dat die regenten
alhier aan haare handen hebbe voldoen
en betaalt de somme van twee hondert
veertien gulden negen stuijvers en tien
penningen en sulx ter voldoeninge
vant restant capitaal van ses hondert
vijf en seventig gulden in drie dis-

tincte reijse genegotieert voor den
jaare 1708 ten comptoire der beede
geregistreert en geteekent no.7, 8 en 9
scheldende oversulx ter voors. somme
van twee hondert veertien gulden negen
stuijvers en tien penningen de gemeente
quijt, los en vrij en alle andere
hier van met regt quitantie behoevende (sijnde de obligatie brieve
niet vindbaar) gelovende op verband
van persoon en goederen in haare qualiteijt
dit quijt los en vrij schelden altoos voor
goet, vast, stedig en van waarden te sullen
houden en doen houden als na regten.
wijders verklaaren wij schepenen ingevolge haar hoog mogende publicatie van den
4 meij 1726 op den eed onser bedieninge
gedaan dat de intressen van voors. capitaal sonder interruptie zedert meer dan
vijf jaaren aan den armen alhier tot lasten
vande gemeente tot lossinge toe sijn
betaalt in kennisse der waarheijd
hebben wij dese ten prothocolle benevens
de comparanten met den secretaris onderteekent binne Lierop den sesde meert
1700 twee en seventig,
Jan van Asten, Jan van den Eijnden
Peter Verberne, Francis Versums.
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 57r
Wij Peter Verberne en Francis Verseems
schepenen van Lierop certificeeren bij desen, dat
voor ons sijn gecompareert Cornelis Doers
kerkmeester alhier den welke bekende ende
verklaarde dat de regenten alhier aan sijne
hande hebbe voldaan en betaalt de somme van
een hondert sestig gulden twaalf stuijvers
en negen penningen en sulx in mindering
van een capitaal van vijff hondert gulden
staande ten laste vant corpus alhier
genegotieert 27 october 1706 ten compoire
der beede geregistreert en geteekent no 6 c
scheldende oversulx ter voorschreve somme
van een hondert sestig gulden twaalff
stuijvers en negen penningen de gemeente

quijt los en vrij en alle andere hier van met
regt quitantie behoevende ( sijnde den
obligatie brieff niet vindbaar) gelovende
op verband van persoon en goederen in sijne
qualiteijt, dit quijt en, los en vrij schelden altoos,
voor goet, vast, stedig en van waarden te sullen houden en doen houden als na regten.
Wijders verklaaren wij schepenen ingevolge
haar hoog mogende publicatie van de 4 meij 1726
op den eed onser bedieningen gedaan
dat de intresse van voorschreve capitaal sonder
interruptie zedert meer dan vijff jaaren aan
de kerk alhier tot lasten van de gemeente
tot de lossinge toe sijn betaalt in kennisse
der waarheijd hebben wij desen ten prothocolle
benevens den comparant met den secretaris
onderteekent binne Lierop den sesde meert
1700 twee en seventig,
Cornelius Doers
Peter Verberne, Francis Versums
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 58v
Wij cornelis Doers en Johannes van Eijck
schepenen als mede Jacobus Losecaat
secretaris van Lierop verklaaren ter requisitie vant hooge offici van de stad en
Meijerije van 's-Bosch dat wij op heden
morge ontrent agt uuren met Hendrik
Halbersmit chirurgijn woonende te Asten
ons hebben begeven ten huijse van Willem
van Dijk woonende alhier alwaar dood hebben
vinden leggen Peter Bollen zijnde ontrent
oud vier en taggentig jaaren die op donderdag
laastleden tegens den avont alhier op
eene dries int Heesven ontrent de
huijsinge van Antoni Warenberg
(soo ons is geseijt) dood gevonden is
en vandaar gebragt ten huijse van
sijn aangetrouwde soon den voorschreve
Willem van Dijk, welk dood lighaam
door den voorn. chirurgijn is gevisiteert
denwelke verklaart geen wonden off
teekenen aant selve lighaam gevonden te hebben
maar soo hem voorkomt denselve
een natuurlijke dood overleden
is. In teeken der waarheijd

hebben wij desen ten prothocolle
onderteekent ter secretarije van
Lierop op heden den drie en twintigste meert 1700 twee en seventig
Hend. Habersmidt, Cornelis Doers
Johannes van Eijk, J.Losecaat secr.
31 - 58r
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Johannes
Vlemminx en Jan Antoni van Moorsel
inwoonderen alhier, sijnde van
competente ouderdom, de welke
ter requisitie van Gerrit van Hugten
inwoonder alhier, verklaaren waar
ende waaragtig te wesen, dat sij comparanten op den sestiende september
1700 een en seventig met de vrouw
van den voorn. Gerrit van Hugten
zijn geweest ten huijse van Dirk de
Groot woonende te Geldrop, zijnde
momboir alhier aangestelt over
Gijsbert Iven, om aldaar voor den
selve Gerrit van Hugten te huure
het huijske en goederen toebehoorende aan denselve Gijsbert Iven en
gelegen alhier aan de Visbrug 't geen zij
comparanten als doen ook van de
vrouw van voornoemde Dirk de Groot
voor Gerrit van Hugten hebben gehuurt
voor twaalff gulden en een vijm
stro op het huijs te decken
en daar en boven de lasten vant
huijske en aanhoorende goederen
te betalen door den huurder en sulx
voor een jaar in te gaan en aan te
vaarden met de gewoonelijke als doen aan
staande verhuijsens tijt van dese jaare 1700
twee en seventig off wel soo dra
31 - 59v
den bewoonder Johannes Seijkens
daar uijt stond te vertrecken, die
te Asten gehuurd had en daar soude
gaan woonen en die mogelijk

voor kersmis als doen aanstaande
van den jaar 1771 daar uijt soude vertrecken, voorts verklaaren de
comparanten dat zij voor de
huur en lasten hebben belooft borg
te blijven, op welke gedaane
huuringe den voornoemde Dirk de Groot
bij de comparanten in zijne huijsinge
aan de tafel is gekomen # dat de huijsvrouw van voorschreve Dirk de Groot
als doe aan den eerste comparant seijde
nu moet gij evenwel nog een dropje geven
op dat mijn man eens er op met ons drinkt
dat vervolgens denselve de Groot met de
comparante nog een dropje als voor
zijn koop gedronken heeft #
En compareerde hier meede
Johannes van Eijck schepen en
Hedrik Costers oud borgemeester
alhier, de welke ter requisitie als
vooren verklaaren dat zij int najaar
1700 een en seventig, sonder den preciese
tijt te weeten zijn geweest ten huijse
van Dirk de Groot woonende te Geldrop
die momboir is over Gijsbert Iven
welke Dirk de Groot onder andere
aan haar comparante sijde het huijs
van Gijsbert Iven is verhuurt aan
een wijfke te Lierop daar Johannes
Vlemminx bij was en de smit
die re in woont treckt na Asten
eijndigende zij comparanten
31 - 59r
hier mede dese haare opregte verklaringe waar bij deselve na duijdelijke voorleesinge verklaaren te
persisteeren en rdene van wel wetentheijt allegeerende soo als voorschreve
staat en hebbe alle het selve
aan handen van Cornelis Doers
president loco officier met de
eeds woorden soo waarlijk
helpe haar God almagtig bevestigt
Actum Lierop den sestiende april
1700 twee en seventig

ten overstaan van Cornelis Doers
en Peter Verberne schepenen mede
bij ons gezien het renvoij op de kant
Dit is X het hantmerk van Johannes
Vlemminx niet konnende schrijven
Dit is X het hantmerk van Jan Antoni
van Moorsel niet konnende schrijven
Johannes van Eijck, Hendrik Kusters
Cornelius Doers, Peter Verberne.
mij present J.Losecaat secr.
31 - 60v
Wij schepenen van Lierop geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch certificeeren dat
wij door off van wegens Willem Verspeek
zijn versogt om een acte van
cautie tot decharge van den armen van
's-Haage en alsoo denselve alhier van
wettige en eerlijke ouders is gebooren
en sijnde van een goed gedrag soo
veel ons bekent derhalve belooven
wij bij desen in dien het quame te
gebeuren dat denselve tot armoede
verviel ( t geen wij hoope dat God
zal verhoede) sodanig dat denselve uijt de arme kasse behoorde
geassisteert te worden, dat wij
als dan hem benevens onse arme
ingesetenen zullen alimenteere
en onderhouden, verders dat wij de
de magistraat off arme besorgers
van 's-Haage of waar denselve mogte
koome te woonen ter saake deses te
sullen ontlasten en bevrijden ingevolge haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1731
Actum Lierop den twee en twintigste
april 1700 twee en seventig.
Cornelius Doers, Peter Verberne,
Janse van Eijck, Tieleman Roosen,
Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris.
31 - 60r

In den naame des heeren amen
Bij den inhoude van desen openbaare
instrumenten van testamente zij kennelijk
dat in de jaare onses heeren en zaligmaker
17 hondert twee en seventig, veertien
dagen in de maand meij des namiddag
ontrent de clocke twee uure zijn wij Huijbert vanden
Boomen en Tieleman Roosen schepenen mitsgaders
Jacobus Losecaat secretaris gecompareert ten
huijse van Cornelis Sanders en Maria
Vlemminx egte luijden woonende alhier
ter plaatse genaamt Herzel alwaar wij
den voorn. Cornelis Sanders siek te bedde
bevonden hebben, dog sijn verstand,
sinne en (me)morie wel magtig en gebruijkende, soo als aan ons volkomen scheen
en bleek, dewelke aan ons te kenne
gaven dat zij in aanmerkinge van de
seekerheijd des doods en de onseekere tijt
en uure van dien, niet gaare uijt dese werelt
soude scheijden sonder van haare tijdelijke
goederen door God almagtig aan haar verleent
uijtterlijk zoude hebben bevoolen en
gedisponeert, doende sooals sij verklaarde
uijt haare vrije wil en gemoet sonder
opmakinge ofte misleijdinge van
imande, beveelende alvoorens haare
onstervelijke ziele in de genadige hande
Godes hune schepper en saligmaker
en haar lighaame de aarde met eene
eerlijke begravenisse na haare staat
revoceerende casseerende dood en te
niet doende bij desen alle voorgaande
testamente codicille ofte andere
31 - 61v
makinge die zij voor dato deser gemaakt
ofte gepasseert mogte hebben, niet willende
dat daar op eenig requart genomen zal worden
het zij in regten off daar buijten en sulx
hier mede op nieuws disponeerende, soo
verklaaren deselve testateuren
uijt sonderlinge lieffde te stelle en
te nomineere tot sijne off haare erffgenaam de langstlevende van hun
beijde, ten eijnde met het overlijden

van den eerst stervende, de langstlevende van hun de nalatenschap sal
aanvaarden behouden en daar mede
doen en handelen als vrij eijgen goet
hoegenaamt en niets gereserveert
deselve langstlevende daar in nominerende tot sijne off haare erffgenaam
met regt van institutie en meesterschap als voore.
alle het welke voorschreve staat
aan den voornoemde testateuren
duijdelijk en d'stinct voorgeleese
sijnde, verklaaren sulx te wesen
haar testament, laaste en
uijterste wille, willende ende
begeerende dat alle hetselve ook
alsoo stiptelijk zal moeten worden
agtervolgt en nagekomen het zij
31 - 61r
als testament, codicille, contract, gifte
die men noemt ter saake des doods
ofte onder den levende off andersints, soo
als hetselve best sal konne bestaan
off effect sorteeren, al was het ook dat
alle solemniteijten na regten gerequireert hier in niet waren geobserveert
die zij testateuren alhier zijn houdende
voor geinsereert en ook niet tegenstaande
dit zoude mogen contrarieren aan eenige
costuijmen off statuten, welke in soo
verre zij testateuren alhier houden
voor gecasseert en gerogeert.
Aldus gedaan ende gepasseert
mitsgaders door de testateuren en
schepenen en secretaris voornoemt
eijgenhandig ten prothocolle onderteekent op dag, uur en plaats voornoemt
Dit is X het hantmerk van Cornelis Sanders
verklarende niet te konne schrijven,
Dit is het X hantmerk van Maria Vlemminx
verklaarende niet te konne schrijven
Huijbert vanden Boomen, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 62v

Alsoo Jan Kerkhof met sijne
eerste vrouw Elisabet van Altona
en Heijlke van Altona, suster van deselve
Elisabet te daame van haare goederen
hebben gedisponeert en de lagstlevende
van haar gestelt tot erffgenaam en na
overlijde van de langstlevende sonder dat
de vrouw van Jan Kerkhoff kint off kinderen komt na te laaten, de nalatenschap
sal komen op de naaste vriende en door
dien voorn. Elisabet van Altona sonder
kint off kinderen na te laten is overleden
als mede voorn. Heijlke van Altona
waar door nu na het overlijden van
voorn. Jan Kerkhof de goederen voor de
helft soude komen te versterve op de
heer Henricus Moolenhof en Maria
Moolehof off bij voor overlijden aan de
kinderen van Maria Moolehof, edog
dat egter daarover in tijde en wijle
eenige differente en disputen soude
konne ontstaan, om welke disputen
voor te komen den voors. Jan Kerkhoff
met gemelde heer Moolehoff en met
Peter Verberne in huwelijk hebbende
Maria Moolehoff heeft geaccordeert
om van die te verwagte erffenisse
af te sien voor eene somme van vier
hondert en vijftig gulden, soo sijn
alhier mede gecompareert den genoemde
heer Henricus Moolehof rooms pastoor
te Eersel en Peter Verberne schepen en
inwoonder alhier in huwelijk hebbende
voornoemde Maria Moolehof dewelke
verklaaren uijt hoofde als voore met voorn.
31 - 62r
Compareerde
de heer Henricus
Moolehoff en
Peter Verberne
dewelke verklaarde de
nevenstaande
somme van vier

Jan Kerkhof in der minne te hebben geaccordeert
om voors. haar te verwagte regt hetgeen in tijde
en wijle op haar off dezelver regt verkrijgende
mogte aankomen hoegenaamt uijt hoofde voors.
op de beste wijse doenelijk in der minne daar
van bij desen te renuntieere en af te staan
latende al hetselve hoegenaamt aan den
voorn. Jan Kerkhof off sijn regt verkrij-

hondert en vijftig
gulden ontfange
te hebbe van
Jan Kerkhof ter
voldoeninge van
den inhoude van
de nevenstaande
acte. Actum
Lierop den twintigste meij 1700
twee en seventig
ten overstaan
van Cornelis
Doers en
Tieleman Roosen
schepenen
Henricus Meulenhof, Peter Verberne
Cornelis Doers
Tieleman Roosen
mij present
J.Losecaat secr.

gende en dat om en voor de somme van
voors. vier hondert en vijftig gulden
sonder voor haar off derselver regt verkrijgende ietwes te reserveere in regten
off daarbuijten, met verdere beloften
soo nu off na het overlijden
van voorn. Jan Kerkhof eenige nadere
afstand overgifte off transporte
off ietwes anders nodig mogte sijn het
selve sal worde gedaan en gepasseert ten
costen en lasten van den voorn Jan Kerkhof
off sijn regt verkrijgende en sulx door den
voorn heer Moolehof en Peter Verberne off
wel door den laaste alleen, soo voor hem selve
als ook voor en in den naam van gemelde heer
Moolehoff, soo als na regten gerequireert
en nodig geoordeelt sal worden. Belovende
de comparanten al het geene voors. staat
te sullen agtervolgen voldoen en naarkomen
onder verband submissie en renuntiatie
als na regten, aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop den twintigste
meij 1700 twee en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Tieleman Roosen.
Jan Kerkhof, Henricus Meulenhof
Peter Verberne, Cornelius Doers, Tieleman roosen
mij present J.Losecaat secretaris.

31 - 63v
Wij Cornelis Doers en Peter
Verberne schepenen van Lierop certificeeren bij desen dat voor ons
personeelijk zijn gecompareert en verscheenen Antoni Verhees en Willemijn
Francis Willems egte lieden woonende
alhier te Hersel, zijnde gezond na
den lighaame haare verstand memorie
en vijff sinnen in alles wel gebruijkende gelijk ons opentlijk scheen en
bleek, dewelke verklaarde dat zij
overdenkende de swackheijd des mensche
lighaams de sekerheijd van de dood en
de onseekere tijt en uure van dien, niet
willende van de wereld scheijden
voor en aleer van hunne goederen
bij God almagtig aan haar verleent

off nog te verleenen te hebben gedeponeert, daar omme met volkomen
verstand, vrije wille en libere
dispositie van hun beijde te zamen
der hand gemaakt te hebben, dit haar
testament laaste en uijterste wille
in voege en maniere navolgende
eerstelijk revoceerende, casseerende,
dood en te niet doende alle voorgaande
contracten van huwelijkse voorwaarden
testamente, codicille, gifte ter saake
des doods en alle andere soorte van
uijterste wille bij hen testateuren
voor dato deses te zaame off afsonderlijk
gemaakt gepasseert off geteekent
niet willende dat eenigsins worde
geobserveert off nagekomen ende nu
op nieuws disponeerende verklaaren
31 - 63r
zij testateuren na recommandatie van
hunne ziele in de genadige bescherminge
van God almagtig en in de verdienste
van Jesus Christus haaren verlosser en
zaligmaker ende hunne doode lighaam
de aarde met eene Christelijke
begavenisse na haare staat, te
nomineeren ende te institueeren tot
haare universeele erffgenamen in alle
henne erffelijke erffhaaffelijke en
gereede goederen haare kinderen
off kint bij hen reets te saame verweckt off nog te verwecken, als ook
de twee voorkinderen van den testateur
in zijn eerste huwelijk verweckt en
nog in leven en sulx even off het kint
off kinderen van een der bedde waare
zaame egaal erve en deijlen en sulx
met volle regt van institutie en meesterschap en waar onder in soo een geval daar
onder mede zal zijn begreepen de vaste
onroerende goederen gekomen van de
zijde van de moeder van de voorkinderen
en mede die gekomen zijn van de
sijde van de moeder der nakinderen
in dese huwelijk verweckt als voore

te zaame egaal te verdeele, onder
conditie nogtans dat de lanstlevende
van hun testateuren de togte daar
van sal behouden van alles zijn off haar
leven lang geduurende, welke togtenaar
off togteresse gehouden zal zijn de
goederen in een goede en in ordentelijke
staat te houden, daar en boven zal
de langstlevende gehouden zijn
31 - 64v
de kinderen na haare staat op te
brengen en te besorgen en als tot huwelijke off andere geapprobeerde staat
komen, moeten geven een behoorlijk
uijtsetsel na den staat der boedels, willende en begeerende
dat al hetselve als voor door haare
kinderen, soo wel bij de voor als
na kinderen al het geene voorschreve
staat zal worde geobserveert en
nagekomen en soo onverhoopt
een van deselve na dese niet wilde
reguleere, soo maake zij testateuren
aan deselve maar alleen het geene
zij na scherpheijt van regten zoude
konne predendeere en dus alleen
haar legitime portie ofte
kintsgedeelte maakende en het
verdere aan die met dese maakinge
genoege neeme.
En om soo veel mogelijk disputen
af te snijden en voor te komen zoo
sijn alhier mede gecompareert
Elisabet en Jenneke Verhees
meerderjarige kinderen van den
testateur verweckt in eerste huwelijk bij Peternel Janse van den Eijnde
aan dewelke het voorenstaande testament
is voorgeleese, verklaare deselve daar
mede wel vergenoegt te zijn, met belofte
van t selve te sulle observeere en naar
komen en dat zij dien volgende de vaste
en andere goederen gekomen van de sijde
van haar voorn. moedere in den boedel
sulle laten en verdeele als voore in alles

met de nakinderen hooft voor hooft even
off zij kinderen van eender bedde waaren
31 - 64r
Alle het welke voorschreeve
is, de voornoemde testateuren
verklaaren te wesen hun testament
laaste en uijterste wille begeerende dat
hetselve effect sal sorteeren niet
tegenstaande eenige costuijmen
ofte lant regten ter contrarie
die zij mits desen zijn derogeerende
in kennisse der waarheijd, soo
hebben wij schepenen int hooft
deses genoemt, benevens de testateuren en comparanten met Jacobus
Losecaat secretaris dese ten
prothocolle geteekent binne
lierop den negende juni 1700
twee en seventig, Antoni Verhees,
dit is het X hantmerk van Willemijn Francis
Willems verklaarende niet te konne schrijven
dit is het X hantmerk van Elisabet Verhees
verklaarende niet te konne schrijven
dit is het X hantmerk van Jeenemie Verhees
verklaarende niet te konne schrijven
Cornelius Doers, Peter Verberne
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 65v
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Arnoldus van
Gog Inwoonder alhier, denwelke verklaart verhuurt te hebben een
huijs met verscheijde parceele van
lant gestaan en geleegen alhier, aan
Arnoldus van Lierop mede alhier
woonende, die verklaart deselve
huuringe te accepteeren en aan te
neemen en dat op conditie naarvolgende.
Eerstelijk is dese verhuuringe gedaan
voor den tijt en termijn van ses agter
een volgende jaaren, edog met drie
jaaren te konne en mogen scheijden
en te konne opseggen, wie gelieven

zal het zij eijgenaar off huurder
mits de opsegging word gedaan
op behoorlijke tijt wel tijdig.
Dese huuringe en gebruijk heeft zijne
aanvang genomen op den ordinaare
gewoonelijke tijt te weten de huijsinge
te paassen, de groese te halff meert
en het zaijland te oogst aan de
stoppelen van desen jaare 1700 twee
en seventig en bestaan de goederen
gelijk die bij Jan de Haan zijn
bewoont geweest en door hem verder
verlaten zal worden, dog den halve
schop, zijnde te saame groot ontrent
agtien loopense, maar het hoijvelt
in de Hamelsdonk is hier niet onder
begreepen, maar zal den huurder daar
en tegen hebben het heele velt
genaamt Harselsdijk
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Den huurder zal gehouden zijn alle nabuurlijke regten waar te neemen ende
landerije te houden vrij met heijne
sloote en diergelijke, als ook de weegen en
waterlaten houden buijten calangie van
de schouw voorts deselve goederen wel
en loffelijk moeten bewoonen en gebruijken misten en in alles doen t geen
gebruijkelijk is en sal ook sorg moeten
dragen voor vuur en ligt dat daar door
geen schaade te verwagten ie off sal
die schaade moeten vergoeden.
En zal den huurder de huijsinge en
stallinge wel en na behooren moeten
onderhouden in luijke en lijmen
als ook op deselve jaarlijx ten sijne
costen moeten leveren en verdecken
twee vijmen dackstro
Den verhuurder zal van de verhuurde
goederen alle de reele 's-lans en
dorps lasten betalen, zijnde de verponding,
beede en reele dorps verponding.
Den verhuurder reserveert de greijnt
heg aan hem te behouden en twee
schreede te laten van de schaapshorst

tot de weg.
Den huurder zal bij de gehuurde
goederen geen andere goederen daar
bij mogen gebruijken off zal ook geen
opgaande boomen mogen afsnoeijen.
Den huurder zal voor huur off
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penningen jaarlijx aan den verhuurder
off zijn regt verkrijgende moeten
betaalen twee en veertig gulden
waar van het eerste jaar zal verschijnen en betaalt moet worden
te paasschen van den aanstaande
jaare 1700 drie en seventig en
soo vervolgens van jaare tot jaare
zoo lange dese huure zal duuren.
Belovende den verhuurder en
huurder in desen alle het geene
voorschreeve staat en voor soo veel
ider van haar is aangaande te sulle
observeere voldoen en naarkomen
onder verband submissie en
renuntiatie als na regten en
tot meerder securiteijt van den verhuurder zijn alhier mede gecompareert
inwoonderen alhier, dewelke haar
stellen, verbinden voor den huurder als borge en schuldenaar
principaal onder renuntiatie van de
beneficien, ordinis, divisionis
et excussionis met belofte van
voorschreve huur en pagtpenningen
te sulle worden voldaan en
naargekomen, onder verband
als na regten. Aldus gedaan
en gepasseert ter secretarije
van Lierop op heden den
derde juni 1700 twee en
seventig ten overstaan van
[[[blz.66r is leeg
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt eerst Antoni van der Velden

diender en bedeljager alhier, ten tweede
Catarina Laarmans huijsvrouw van den
selve Antoni van der Velden.
Ten derde Antoni van den Eijnden
Ten vierde Peternel Koppens huijsvrouw
van Antoni Warenberg.
Laastelijk Jan Leender van Hugten
alle van competente ouderdom en
inwoonderen alhier, dewelke ter requisitie
van de heer Canisius drossard der stad
Helmond, verklaaren voor de opregte waarheijd, waar en waaragtig te wesen te weeten
den eersten comparant Antonius van der Velden
dat hij op saterdag den dertigste meij laastleden sijnde sijnde jaarmarkt is geweest in de
stad Helmond en daar des namiddags ontrent tusschen
drie en vier uuren is geweest ten huijse van
Michiel Sanders en daar met sijn vrouw
koffij gedronken, alwaar eenige ingezetenen
van Lierop soude sijn, wanneer daar uijt
dat huijs meende te gaan, zijn voor int
huijs gekomen verscheijde ingezetenen
van Helmond met stokken in de hand, wanneer
daar door imand heeft hoore seggen, wat off
dat volk komt doen, waarop als doen door
de soon van Mie Bont genaamt Michiel
heeft hoore segge, wij koome om Antoni
van der Velden de kop af te trekken, dat
hij comparant daarop de stad meende
in te gaan, dog door persoonen van Lierop
aangemoedigt om met haar na huijs te
gaan, dat niemand hem quaat soude
doen, is vervolgens uijt voors. huijs gegaan
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met sijn vrouw en andere van Lierop en
ietwes vooruijt sijnde tot even door de Donke(re)
poort zijnde, is bij hem comparant gekomen
een persoon woonende te Helmond genaamt
werdende Jan Klep, zeggende soude mij
hier wel doen 't geen te Lierop gedaan hebt
en daar aanstons door hem wier aangevat
bij het hair getrocke en te gelijk een
meenigte andere op hem zijn aangevalle
en onder de voet getrokke, roepende slaat
hem maar dood en alsoo veel slagen op

zijn hooft, arme en beenen bekomen, sonder
alle die personen met naam te konne
noemen, dog wel te weeten dat daar aan
handadig zijn geweest onder andere
Jacobus van Gemert, Gerretje Suijkers
eene genaamt Blumke en Henricus Jan
Coenen en alsoo door een groot getal overvallen
zijnde dewelke zijn sackpistool hebbe
afgenomen en de muts vant hooft
heeft hij comparant tragte het gevaar
te ontkomen, zijn mes uijt de sak nog
gehaalt en op de grond op
sijn rug leggende met dat mes onder
het volk, soo als best uijt zijn defensie
konde, gesneede of gestooke, dat er verscheijde personen zijn gequetst, wanneer
daar door wierd opgelaaten en soo het
gevaar tragte te ontloope, wanneer nog
veele vant volk hem tot in de beemden en
tot over het Hout hebbe nageloopen en
vervolgens het woede en gevaar vant
volk ontkomen, voorts verklaart hij comparant dat voorleede saterdag Dirk
Verhees inwoonder alhier hem heeft
komen seggen uijt naam van Jacobus
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van Gemert woonende te Helmond
buijten de stad, dat als hij comparant
wederom te Helmond mogt komen het
zijn leven dan zoude kosten.
De tweede in ordine comparant verklaart dat zij ten tijde en plaatse voor genoemt te Helmond is geweest en als voor
met haare man na huijs meenende te gaan
als doen gezien heeft dat haare voorn. man
op een geweldige wijse even buijten de
Donkere poort is overvalle door veele
persoonen en op de gront
geworpen en seer elendig wierd geslagen en geroepen wierd slaat hem
maar dood en een persoon met een mes
over hem sien staan die sijde ik sal hem
maar te langs open snijden, daarop een
ander sijde dat doet niet laat het mes
maar weg, men zal het evenwel gedaan

krijgen, slaat hem maar op de kop
en andere riepe verdrinkt de vrouw
off hex maar en haare man egter
nog op komende is weggeloopen
sonder iets opt hooft te hebben alsoo
zijn muts in de Vest was geraakt
en haare man int velt tegens een
sloot nog eenigsins vast loopende
wierd nog geroepe god dank nu zal
hij vermoord worden en wegens schrik
en alteratie heeft zij comparante
onder al het volk met naame geen
kennisse gesien van die haare man
hebbe aan getast als alleen Jan Klep
woonende te Helmond en daar ontrent
sien staan Michiel Sanders en Gerrit
Verberne inwoonders te Helmond.
31 - 68r
Den derde in ordine comparant, verklaart
op voors. tijt en plaatse met Antoni van der
Velden voorn. te Helmond geweest te sijn
en aldaar als vooruijt gegaan en als doen
gesien dat den selve Antoni van der Velden
even de Donkere poort uijt zijnde door een
menigte ingezetenen van Helmond is overvalle ter aarde geworpen en seer geslagen
geworden en gehoord dat er waare die
riepe slaat hem maar dood, sonder door
de menigte te konne segge door wie en
veel van aansien wel te kennen maar
niet met naame te konne noemen, voorts
verklaart hij comparant er wijfs onder
het volk waare die riepe om de vrouw
van Antoni van der Velden in 't water te
werpen, 't geen hij nog getragt heeft met
woorde tegen te gaan en te stille, dog door
de menigvuldigheijt vant volk en om
sig in geen gevaar te begeven is hij van
daar sagjes weggegaan naar huijs.
De vierde comparante verklaart dat zij
als voor op den dertigste meij te Helmond
ten huijse van Michiel Sanders is geweest
en daar wanneer meende na huijs te gaan
een menigte van ingezetenen bijeen heeft
sien vergaderen met stokke en Antoni

van der Velde van daar gegaan sijnde
't geen zij meede dagt te doen maar door
de menigte vant volk schrik kreeg en
Michiel Sanders haar sijde blijft wat
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terug off gaat een andere weg, waarom
zij wat later is weg gegaan en daar
door de mishandeling van Antoni
van der Velden niet heeft gezien
Den vijfde comparant verklaart dat hij
als voor te helmond is geweest en met
Antoni van der Velden van Michiel
Sanders de Donkerpoort is uijtgegaan
wanneer daar een persoon heeft sien aankomen die van aansien wel kent alsoo
aan zijn huijs dikwils een aalmoes heeft
gegeven, dog den naam niet te weeten
welk persoon tegens Antoni van der Velden
sijde doet mijn dat hu eens dat gij te
Lierop bij den pastoor gedaan hebt
en daar op aanstons Antoni van der
Velden aangetast met hair getrocken
en ter aarde geworpen en door menigte
personen overvalle en deerlijk geslagen
wierd, wanneer geroepen werd slaat
hem maar dood waarop hij comparant
staande bleef # een persoon tegens hem sijde
neemde gij het voor hem op en tegelijk met
een mes boven sijn hooft houdende, sijde hij
comparant siet toe wat gij doet, wat heb ik
met u saake te doen en het mes met sijn stok
afkeerde # is vandaar weggegaan den weg
op langs den olieslager alwaar ook
een menigte volk stont, roepende
om de vrouw van Antoni van der Velden
int water te werpen, 't geen nog
gestuijt is en is hij comparant
alsoo stil weg gegaan om uijt
het gevaar te zijn.
Al het geene voorschreve staat de
de comparanten duijdelijk en
distinct voor geleesen zijnde
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hebben zij, zoo veel ider van hun aangaat, verklaart daar bij te persisteeren
gevende redenen van wel wetentheijt
sooals voors. staat en daar op haar
deponeerde bevestigt met de
ordinaare eeds woorden gedaan aan
handen van Cornelis Doers president
loco officier met de woorden soo
waarlijk helpe haar God almagtig
Aldus gedaan en gepasseert binne
Lierop den tiende juni 1700 twee
en seventig ten overstaan van Cornelis
Doers en Jan Kerkhof schepenen.
Antoni van der Velden,
dit is het X hantmerk van Catarina
Laarmans niet konnende schrijven,
dit is het X hantmerk van Antoni van den Eijnden
Eijnde niet konnende schrijven, Peternel Koppens
dit is het X hantmerk van Jan Leenders van
Hugten niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Jan Kerkhof,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop geleegen
in den qaurtiere van Peeland, Meijerije
van 's-Bosch. Certificeere dat wij door
off wegens Joost Gerrit Lambers zijn
versogt om een acte van cautie tot
decharge van den armen van Heese
en alsoo denselve alhier van geboorte
is en sijnde van een goed gedrag derhalve beloven wij bij desen in dien
het quame te gebeuren dat denselve
tot armoede verviel ( 't geen wij
hoope dat God verhoede) sodanig
dat denselve uijt de
arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan denselve
benevens onse arme ingesetenen
zullen alimenteeren en onderhouden
verders dat wij de magistraat off arme
besorgers van Heese voorn. off waar
denselve mogte komen te woonen
ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden ingevolge haar hoog

mogende resolutie van den sevende
september 1731. Actum Lierop den
tiende juli 1700 twee en seventig
Cornelius Doers, Peter Verberne, Francis Versums
Janse van Eijck, Huijbert van den Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 70r
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Willemijna Franse weduwe
van Francis vanden Boomen woonende alhier zijnde
geassisteert met Huijbert vanden Boomen
schepen alhier als haare geassumeerde
momboir in desen, te kennen gevende dat
haare soon de heer Lambertus vanden
Boomen geweese
Theologant tot Loven en tans rector
tot Turenhout, die voornemens is hem
te begeven tot den geestelijken staat
als werelts priester, en vermits daartoe
bij gebrek van titel exclesiasticq nodig is
een titel patrimonieel rendeerende jaarlijx
eene somme van een hondert en vijftig guldens
hollant om in cas van nood daarvan onderhouden te worden, soo verklaart de voornoemde
comparante weduwe Francis vanden Boomen
haar selve te stelle en te verbinden om in cas
van nood aan den voorn. heer Lambertus van
den Boomen haare soon te sulle voldoen uijtkeeren off jaarlijx te betalen eene somme van een
hondert en vijftig guldens suffisant en
gegoet is. aldus gedaan en gepasseert
binne Lierop den agt en twintigste augusti
1700 twee en seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Tieleman Roosen schepenen.
Willemijna Franci wed. van Francis vanden Boomen,
Huijbert vanden Boomen,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Willemijna Franse
weduwe van Francis van den Boomen woonende
alhier, zijnde geassisteert met Pieter Hermans

mede woonende alhier als haare geassu
meerde momboir in dese
te kennen gevende dat haare soon de heer
Lambertus vanden Boomen geweese
Theologant tot Loven en tans Rector
tot Turenhout voornemens is hem te
begeven tot den geestelijken staat
als werelts priester, en vermits daar
toe bij gebrek van titel exclesiasicq
nodig is, een titel patrimonieel rendeerende
jaarlijx eene somme van een hondert
en vijftig guldens Hollants, om in
cas van nood daar van onderhouden
te worden; soo belooft de voors.
comparante weduwe Francis van
den Boomen in cas van nood, aan
den voorschreve heer Lambertus van
den Boomen haare soon jaarlijx te
betaalen, eene somme van een hondert
en vijftig guldens, daar voor haar
submitteert en verbind als na regten
verpligtende mede haare erffgenamen
om het selve na des comparantes aflijvigheid te doen, met welke last
sij hun erfdeel sullen moeten aannemen
En verklaaren wij schepenen
dat de voornoemde comparante
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voor de voorschreve gelofte van een hondert
en vijftig guldens suffisant en
gegoet is, te meer door dien deselve
door haare overledene man bij testament alhier ter secretarije op den sesde
october 1751 gepasseert volkomen meester
en erffgenaam van alles is gemaakt
Aldus gedaan en gepasseert ter
secretarije van Lierop op den vijff en
twintigste september 1700 twee en
seventig ten overstaan van Cornelis
Doers en Tieleman Roosen schepenen
Willemijna Franci wed. Francis vanden Boomen,
Peter Hermans, Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Alsoo Cornelis Doers president
schepen en inwoonder alhier op den
veertiende van dese maand october
binne den dorpe van Someren publicq
heeft aangenomen het collecteeren
van de 's lans gemeene middelen
ingegaan met den eerste van deese
maand, als mede de 's lans ordinaare beede en verpondinge
over den aanstaande jaare 1700 drie
en seventig, alle voor een jaar
over den voors. dorpe van Someren
en alsoo ingevolge de conditie van
besteedinge gehouden is borge te stelle.
Soo sijn gecompareert Peter
Verberne schepen en inwoonder
alhier en Jan Hermans mede
alhier woonende, dewelke te
zaame verklaaren, soo als sij sijn
doende bij desen haar selve te
stellen tot borgen en ider als
schuldenaar principaal voor
den voorn. Cornelis Doers tot securiteijt
van heeren regenten van Someren
voor de voors. collectens ingevolge
de ordres van den landen, soo mede
voor het slot off slooten van reekeningen, alles ingevolge en tot voldoeninge van de conditie van besteedinge en dat onder verband van
haare respective persoonen en
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goederen als na regten met submissie aan
de willige condemnatie als in gemelde
conditie. En verklaaren wij
ondergeteekende schepenen, dat de voorgestelde borgen te samen alhier
soo veel gegoeijt en geerft zijn, dat
na aftrek van alle belastinge suffisant en in staat sijn te voldoen
aan voors. conditie en de te collectere
penningen en sloote van
reekeninge conform haar edele
mogende resolutie van den 20

september 1736.
Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop den
negetiende october 1700 twee en
seventig ter presentie en ten overstaan van Huijbert vanden Boomen
en Tieleman Roosen schepenen
Peter Verberne, Jan Hermans,
Huijbert vanden Boomen, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Jan Hendrik
Verhuijsen in huwelijk hebbende
Elisabet van Geldrop, Jan van
Geldrop inwoonders alhier en
Nicolaas Hendriks in huwelijk
hebbende Hendrien van Geldrop
woonende te Stiphout als mede
Adriaan Verhaagen in huwelijk
hebbende Catarina van Geldrop
woonende te Nederwetten, item
Goort van den Broek in huwelijk
hebbende Jenneke van Geldrop
woonende alhier en alnog Peter
van Geldrop mede alhier woonende alle kinderen en
erfgenamen van wijlen Jan
van Geldrop en Clara Vlemminx in hun leven egte luijden overleden en gewoont
hebbende alhier, welke kinderen en erfgenamen comparanten
in desen verklaaren in der
minne de vaste en onroerende
goederen aan haar bij overlijden
van hunne gemelde ouders
nagelaaten, te hebben verdeelt
sijnde allodiaale goederen
en waarvan bij desen verklaren
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te maken en te passeere dese hunne
wettige erfgelijke scheijdinge en

deijlinge in voege en maniere
navolgende.
Eerstelijk soo is met den eerste
minnelijke lootinge en deelinge
gevallen aan Jan Hendrik Verhuijsen en Jan
van Geldrop. Eerst een huijs, schuur
en stallinge met den dries in de
Hoolstraat opt quohier in twee parceelen
groot een en dertig roeijen en negentien
voeten nevens erve de eene sijde
Cornelis Doers en de andere sijde
de erffgenamen Joseph Costers
item eene acker genaamt het Coolvelt
groot seven en twintig roeijen en twee
voeten nevens erve de eene sijde den
armen en de andere sijde Jan van Bree
Den acker nevens de Hoffstad van
Erken Haanen groot vijff en dertig
roeijen en twaalff voeten nevens
erve de eene sijde Jan van Bree
en de andere sijde de weduwe Antoni
Vlemminx.
Den acker daar ontrent groot twee
en twintig roeijen en elff voeten
nevens erve de eene sijde Jan
van Bree en de andere sijde de
condividenten.
Nog daar een acker groot drie en twintig
roeijen en dertien voeten nevens
erve de eene sijde de erffgenamen
Jan Versums en de andere sijde den loop.
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Den acker in den Scherpenborg groot
twaalff roeijen en vijff voeten nevens
erve de eene sijde Jan van Bree
Den Sandcamp groot drie loopense
tien roeije vijff en een halve
voet nevens erve de eene sijde
de erffgenamen van de weduwe
Antoni Vlemminx en de andere
sijde de gemeene straat.
Den acker bij het huijs een loopense
vier en twintig roeijen en elf voeten
nevens erve de eene zijde de
condividenten en de andere sijde

Cornelis Doers.
Item den acker aan de Groenbeemden
groot een loopense nevens erve
de eene sijde Wouter van Bree
en de andere sijde de erfgename
Wilbert Verberne
eene acker gekomen van Joost Vlemminx groot een loopense vier en
twintig roeijen en elff voeten nevens
erve de eene sijde Cornelis Doers
en de andere sijde de gemeente
De helft in eene acker nevens Goort
Hermans ten quohiere voor het geheel
drie loopense vijf en veertig roeijen
en drie voeten, dus voor de helft een
loopense agt en veertig roeijen, zijnde
dese helft na de zijde van Willem
van Dijk en de wederhelft aan de
condividenten vant volgende lot
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Item nog een ackerke genaamt het
half loopense groot ses en twintig
roeijen en eene voet, nevens erve
de weduwe Hendrik Welten en de andere
sijde de weduwe Antoni Vlemminx
Item een parceel groese in den Scherpenberg groot veertien roeijen en negen voeten
nevens erve de eene sijde de erffgenamen
Jan Verseems en de andere sijde de loop
het velt in de Groenbeemde groot een
loopense agt en twintig roeijen
en negen voeten nevens erve de
sijde de weduwe Jan Bernards en
de andere sijde Jan Verbeek.
Den beemt in de Hamesdonk groot
een loopense dertien roeijen en tien
voeten reijende met Nol van Gog en de
erffgenamen Hendrik Goossens
De helft in den dries int Berkenven groot
int geheel twee loopense agt en veertig
roeijen en twaalff voeten, zijnde dwars
gedeelt en dese helft na de zijde
vant noorde, nevens Willem
van Dijk en de andere sijde Wouter van Bree
Het drieske in de Santcamp groot

drie en veertig roeijen en vijftien voeten
nevens erve de eene sijde de condividenten en de andere sijde de gemeente
Den dries in de Groenbeemde
groot een loopense eene roeij en
seven voeten nevens erve de sijde Jan
Verbeek en de andere sijde
Johannes van Moorsel
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Item het Nieuwvelt groot een
loopense nevens erve de eene
sijde Hendrik Verhees en de andere
sijde het straatje.
En moeten de condividenten in
dese, uijt dese bedeelde goederen
blijven vergelden en jaarlijx betaalen agt vaten rogge aan het
clooster ten Haage te Eijndhoven
Item eene gulden en tien stuijvers
aan het gemeene land ten comptoire
van den rentmeester Kempenaar
Item eene gulden en sestien
stuijvers aan de erffgenamen van
Jan Tijssen.
Item aan de kerk alhier ses
stuijvers en vier penningen
Item de chijnsen van den
gronde, die bevonden sullen
worden met regt daar uijt
te gaan aan te vaarde dese
bedeelde goedere het lant
aanstons, met de huijsinge
en groese verhuijsens tijt
off wel aanstons.
En is met den tweede loote
ten deele gevallen aan en ten
behoeve van Goort van den Broek
als in huwelijk hebbende Jenneke
van Geldrop en Peter van Geldrop
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Geldrop. Eerst een huijs, schuur
en stallinge met den hoff en den dries
groot seventien roeijen vijf en een

halve voet nevens erve beijde de
sijde Willem van Dijk
Eene acker genaamt den drie copsaat
aan den Hoogeberg groot veertig roeijen
nevens erve de eene sijde Hendrik
van Moorsel en de andere sijde de wed.
Hendrik Welten.
Het heijtvelt groot een loopense
twee en twintig roeijen en een halve
voet nevens erve de eene sijde
Willem van Dijk en de andere sijde
Wouter van Bree.
Den acker nevens Goort Hermans
groot een loopense eene roeij en
seven voeten nevens erve de eene
sijde de erffgenamen Joost Verberne
en de andere sijde Cornelis Doers
De helft in eene acker daar nevens
groot voor het geheel drie loopense
vijff en veertig roeijen en drie
voeten zijnde dese helft na de
sijde vant zuijde nevens erve
de eene sijde de erffgenamen
Jan Custers en de andere sijde
de condividenten vant eerste lot.
Den acker in de kamp een loopense
sestien roeijen nevens erve de eene
en andere sijde Willem van Dijk
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Den acker genaamt den Turffput groot
seven en veertig roeijen en vijf voeten
nevens erve de eene sijde en andere
sijde Willem van Dijk.
Lant aan het Heijeneijnt groot veertien
roeijen en agtien voeten nevens erve
de eene sijde Willem van Dijk en
de andere sijde de condividenten.
Nog lant aant Heijeneijnt groot twee
en veertig roeijen elff en een halve voet
nevens erve de eene sijde de erffgenamen Joost Verberne
Alnog het Delleke groot twintig roeijen
nevens erve de eene en andere
sijde de condividenten
Den dries aan Jaspers ven groot

twee loopense twee en veertig
roeijen en agt voeten, nevens erve
de eene sijde Wouter van Bree
en de andere sijde de gemeente.
De helft van den dries int Berkeven groot int geheel twee loopense
agt en veertig roeijen en twaalff
voeten, zijnde dese helft ten deele
gevalle aan de zuijt sijde nevens
erve beijde de sijde Willem van Dijk.
Den Boetsaart een loopense vijff en
dertig roeijen en tien voeten nevens
erve de eene sijde de weduwe Joost
Bollen en de andere sijde Willem van Dijk
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Den Sandcamp groot drie loopense
tien roeijen en vijff voeten nevens
erve de eene sijde de gemeente en
de andere sijde de condividenten.
Item een nieuwevelt aan het Heijeijnt
groot twee loopense nevens erve
de eene sijde Willem van Dijk en de
andere sijde Jan van de Vorst.
En moeten de condividenten uijt dese
hunne aanbedeelde goederen blijve
vergelden en jaarlijks betaalen
eerst agt vaten rogge aan het
clooster Ten Haage te Eijndhoven.
Item aan den armen alhier twee
gulden agt stuijvers en agt penningen.
Item nog aan den armen alhier
seventien stuijvers.
En aan de kerk te Someren vijftien
stuijvers en aan den gulden te Someren
ses stuijvers.
Item de chijnsen van den gronde
die bevonden sullen worden met
regt uijt de bedeelde goederen gaande.
Aan te vaarden aanstons off
wel op behoorlijke verhuijsingstijt
En is met den derde loote ten
deele gevallen aan Nicolaas Hendriks
in huwelijk hebbende Hendrien
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van Geldrop en Adriaan Verhagen
in huwelijk hebbende Catarina
van Geldrop te saame eene
capitaale somme van vijff hondert en vijftig gulden en dus
aan ider twee hindert vijf en
seventig gulden en dat voor
en in plaats van eenige erfgoederen.
Belovende de voornoemde
comparanten en de condividenten
met de voors. hunne minnelijke
erff scheijdinge en deijlinge
volkomen genoege te neemen
sonder eenige andere off nadere
deijlinge te konne pretendeeren
en dien volgende op en van des
andere aanbedeelde soo als
voorenstaat te renutieren
vertijden en afstand te doen
als mede op alle lettere
brieve en instrumenten
daar van mentioneerende
en belovende de condividenten
de renten en pagten ider in
sijn lot en onder sijn aanbedeelde
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goederen genoemt te sulle blijven
vergelden en betaalen, sonder last
off schade van de andere condividenten
edog in geval na dato, deser eenige
rente pagten off schulden op de
verdeelde goederen mogte opkomen
die men nu niet en weete, sulle die
gesamentlijk moeten voldoen en
betaalen door alle de condividenten
met alle de agterstaande
schulden en zal den voorste den
agterste moete weegen ten naaste velden
en ten minste schaden, alles onder
verband en renuntiatie als na
regten. Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop op heden
den tiende november 1700 twee en
seventig ten overstaan van Cornelis

Doers en Tieleman Roosen schepenen
Jan Hendriks Verhuijsen,
dit is het X hantmerk van Jan van Geldrop
verklarende niet te konne schrijven,
Claas Hendrickx,
dit is het X hantmerk van Adriaan Verhagen
verklarende niet te konne schrijven,
dit is het X hantmerk van Goort van den
Broek niet konnende schrijven
Pieter van Geldrop,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen
mij present J.Losecaat secr.
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Peter van
Stratum woonende te Liessel denwelke
ter instantie en requisitie van
Antoni van de Warsenburg inwwonder alhier voor de opregte waarheijd
heeft getuijgt en verklaart bij en
mits desen, dat hij in de maand augusti
des gepasseerde jaars 1700 een en
seventig op eene donderdag sijnde
merkt dag te Delft sonder precise
datum te konne seggen, Antoni van de
Warsenburgh bij hem te Delft is gekomen
klagende dat hij veel gelt van Jan
Ververs en Michiel Sanders te pretendeere
hadde, dat Jan Ververs op die tijt met
eenige vette beesten aldaar ter markt
was, hij comparant Antoni van de
Warsenburgh doe raade om aan Jan
Ververs te vraage off hem die beesten
mede raakte, om soo die ja seijde
daar door des te beter aan sijn gelt
te komen, dat sij daar na te samen sijn
gegaan na seekere herberg te Delft
dat hij daar gesien heeft voors. Jan
Ververs en Peter van der Laar
beijde woonende te Helmond, dat
hij comparant doe heeft gehoort
dat Antoni van de Warsenburgh
aan Jan Ververs vraagde
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Jan raaken mij die beesten meede
en dat Jan ververs antwoorde neen
verder verklaart hij comparant seer wel
te weeten dat voornoemde Jan Ververs
doe al eenige weeken off maande
met Peter van der Laar te Helmond woonende
te saame coopmanschap gedreeve hadde.
Eijndigende hij comparant hier mede
sijne waaragtige verklaaringe gevende
voor redenen van wel wetentheijd
het geene voorschreve alsoo gehoort te
hebben en ook selver coopmanschap
in beesten te hebben gedreven
en daardoor met de bovenstaande
personen verscheijde maal in gesprek
geweest te sijn en heeft na duijdelijke
voorleesinge daarbij gepersisteert
en dese sijne verklaring met eede
bevestigt aan handen van Peter Verberne schepen loco officier, met de
woorden soo waarlijk helpe hem
God almagtig. Actum Lierop den
dertiende november 1700 twee en
seventig ten overstaan van Jan Janse
van Eijk en Tieleman Roosen schepenen
Dit is het X hantmerk van Peter van
Stratum verklarende niet te konne schrijven
Janse van Eijck, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Adriaan Warsenburgh en Peter Vlemminx inwoonderen alhier, dewelke ter instantie
ende requisitie van Antoni vande
Warsenburgh inwoonder alhier voor
de opregte waarheijd verklaaren
bij en mits desen dat sij comparanten
in de week voor pinxteren des voorleede
jaars 1700 een en seventig, sonder
den juijsten dag te konnen noeme
sijn geweest ten huijse van voornoemde
Antoni Warsenburgh alhier (welke
sig eenige tijt te voore door 't valle

van een peerd bezeerd hebbende
te bedde lag) dat sij op die tijt
aldaar mede gesien hebben, Jan
Ververs woonende te Helmond
dat sij alsoo ook gehoort hebbe
dat Antoni van de Warsenburg
voornoemd aan Jan Ververs seijde deese
off diergelijke woorde in substantie
Jan ik word de koopmanschap
moei, en scheij daar uijt, gij
moet eens komen om klaare
reekening te maken, sonder op
de verdere gesprekken die tusschen
hen passeerde agt gegeven te hebben
wijders verklaart den tweede
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comparant Peter Vlemminx dat
hij op denselven dag dat dese woorde
wisseling tusschen Antoni Warsenburg
en Jan Ververs waren voorgevallen
voorn. Jan Ververs van hem comparant
heeft gekogt vier rundbeesten
voor de somme van een hondert
ses en negentig gulden, welke door
hem comparant ook sijn gelevert
en eenige dagen daarna door Miggiel
Sanders aan hem sijn betaalt geworden
Eijndigende sij comparanten hier
mede dese hunne opregte verklaaringe, waar bij deselve na duijdelijke
voorleesinge verklaaren te persisteeren en redenen van welwetentheijt
te allegeeren soo als voorschreve staat
hebbende alle het selve met eede
bevestigt aan handen van Peter
Verberne schepen loco officier
met de woorden soo waarlijk
helpe hem God almagtig. Actum
Lierop den dertiende november 1700
twee en seventig, ten overstaan van
Jan Janse van Eijck en Tieleman Roosen
schepenen. Arian Warsenburg, Peter Vlemminx,
Janse van Eijck, Tieleman Roosen
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor ons schepenen van
Lierop ondergeschreve Arnoldus van Gogh
inwoonder alhier den welken verklaart
verhuurt te hebben, een huijs met verscheijde parceelen van land gestaan en
geleegen alhier, aan Arnoldus van
Lierop meede alhier wonende die verklaart deselve huijsinge te accepteere
en aan te nemen en dat op conditien en
voorwaerden hier navolgende.
Eerstelijk is deese verhuringe gedaan voor
den tijt en termijn van ses eerstkomende en
aan een volgende jaren, edog met drie
te mogen scheijden wie van partijen
sulx sal gelieven mits malkanderen op
behoorlijke tijt en wel tijdig opsegging doende.
Deese huringe heeft haer gebruik en
aanvang genomen op de ordinare en
gewonelijke tijden te weeten de huijsinge
te paassen, de groese te halff meert en
het zaaijland t' oigst bloot aan de
stoppelen alles in deesen jaare 1700 twee
seventig, bestaande de goederen
soo als die bij Jan de Haan sijn bewoont
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geweest dog met uijtsonderinge van de halve
schop sijnde te samen groot ontrent agtien
loopense blijvende meede buijten deese
huringe het hoijveld in de Hamelsdonk
waer en tegen den huurder tot sijn gebruik
sal hebben het heele velt genaamt Harselsdijk
Den huurder sal gehoude wesen alle nabuure
regten waaer te nemen en de landerije vrij te
houden met heije, sloote en dergelijke
als ook de weegen en waterlaten buijten
calangie te houden van schouwe, voorts
de voors. goederen wel en loffelijk te moeten
bewonen en gebruiken, misten en in alles doen
tgeen gebruikelijk is en sal ook sorg moeten
dragen voor vuur en ligt dat daer door
geen schade te verwagten is off sal in alle
voorsc. gevallen de schade door sijne nalatigheid veroorsaakt wordende door hem moeten

worden vergoet
En sal den huurder de huijsinge en stallinge
wel en na behooren moeten onderhouden in
luijken en leemen, als ook op deselve jaerlijx
ten sijnen kosten moeten leveren en verdekken
twee vijmen goet leverbaar dakstroo.
Den huurder sal van de verhuurde
goederen alle de reeële slands en dorpslasten
moeten betalen zijnde de verpondinge, beede
en dorps reeële omslag.
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den verhuurder reserveert voor hem de
greijnt heg te houden en twee schreede
te laten van de schaapshorst tot een weg
Den huurder sal geene andere of meerdere
goederen als deese mogen gebruiken ook geen
opgaande boomen mogen snoijen dan
met speciale voorkennisse en consent
van den verhuurder.
Den huurder sal aan handen van de verhuurder
of sijn regt verkrijgende jaerlijx voor huur en
pagtpenningen moeten betalen twee en veertig
guldens waer van het eerste jaer sal om
gekomen en verscheenen weesen paessen in
den aanstaande jaere 1700 drie en veertig
en soo voorts van jaere tot jaere gedurende
deese huringe te continueeren.
Belovende den verhuurder en huurder
in deese alle het geene voorsc. staat ider
voor soo veel hen is aangaande te sullen
observeere voldoen en nakomen onder
verbant submissie en renuntiatie als na regten.
Ende tot meerder securiteit van den
verhuurder soo sijn alhier meede gecompareert Antoni van den Eijnde en
Jan van Dijk inwoonderen alhier
dewelke bij deesen verklaarde hen te stelle
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tot borge en schuldenaren principaal
in solidum en indivisum voor den voorn.
Arnoldus van Lierop soo tot voldoeninge
van de uitgeloofde huurpenningen als de
verdere conditien in deese gemelt daer voor

meede verbindende henne persoonen en goederen hebbende en verkrijgende ten dien eijnde
renuntieren aan de benefitie ordinis devisionis et excusionis van den inhoude
van die onder regt houdende.
Aldus gedaan en gepasseert op heede
ter secretarije van Lierop den elffde
december 1700 twee en seventig ten overstaan van Cornelis Doers en
Tieleman Roosen.
Arnoldus van Gogh, Arnoldus van Lierop,
Dit is het X hantmerk van Antoni van den
Eijnde verklarende niet te konne schrijven,
Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 82v
Wij schepenen van Lierop, geleegen
in den quatiere van Peelande Meijerije
van 's-Bosch certificeeren dat wij door off van
wegens Jenneke Versterre alhier geboore zijnde
in ondertrouw met Willem van Leent
en voornemens sijnde te Asten gaan
woonen, derhalve beloven wij bij desen
in dien het quame te geneuren dat
deselve tot armoede verviel ( tgeene
wij hoope dat God verhoede) sodanig
dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan deselve benevens onse
arme ingesetenen zullen alimenteere
en onderhouden, verders dat wij
de magstraat off arme besorgers
van Asten voornoemd off waar deselve
elders anders onder het gebiet
van haar hoog mogende mogte
komen te woonen ter saake deses te
sullen ontlasten en bevrijden ingevolge haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1700 een
en dertig. Actum Lierop den vijftiende
januari 1700 drie en seventig.
Cornelis Doers, Peter Verberne,
Francis Versums, Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop geleegen
in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeeren dat wij door
off van wegens Elisabet Kuijpers zijn versogt om acte van cautie tot decharge
van den armen van Mierlo en alsoo
deselve alhier van wettige en eerlijke
ouders is gebooren en zijnde soo veel ons
bekent van een goed gedrag; derhalve
belooven wij bij desen indien het quame
te gebeuren dat deselve tot armoede
mogte vervalle ( tgeen wij hoope dat
God verhoede) sodanig dat deselve uijt
de arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan deselve benevens onse arme ingezetenen zullen
alimenteeren en onderhouden, verders
dat wij de magistraat off armebesorgers van Mierlo voorn. off waar deselve
elders anders onder het gebiet van
haar hoog mogende mogte komen te
woonen ter saake deses te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge haar hoog
mogende resolutie van den sevende
september 1700 een en dertig. Actum
Lierop den negen en twintigste
januari 1700 drie en seventig
Cornelis Doers, Peter verberne,
Francis Versums, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Op heden den twaalfde februari
1700 drie en seventig zijn door schepenen
alhier aangestelt tot voogden over
Maria onmondige dogter van Willem
Weijnen in eerste huwelijk verweckt bij Maria Paulus Verschuuren,
Adriaan van Doorn en Dirk Jan Wijnen
woonende te Someren als van de
naaste vriende, zijnde de voors. Willem
Wijnen alhier overleden en nagelaten
zijn tweede vrouw Jenneke van den
Eijnde sonder kinderen en dus alleen

voors. eemig kint van sijn voorn. eerste
vrouw, soo sijn alhier gecompareert
de voorn. Adriaan van Doorn en Dirk
Jan Wijnen die als voogde over voorn.
Maria Wijnen hebben belooft de persoon en goedere vant selve kint
soo int regeere van haar persoon en goederen waar te neeme na behooren, onder
beloften van te formeere staat ende
inventaris en des gerequireert wordende
voor den geregte alhier te sullen doen
reekeninge bewijs en reliqua, en hebbe
daar op aan handen van Cornelis Doers
president loco officier gedaan den eed
met de woorde soo waarlijk helpe haar God
almagtig. Actum Lierop op dato ut
supra coram Cornelis Doers President,
Peter Verberne en Huijbert vanden
Boomen schepenen, Ariaen van Doorn
Dit is het X hantmerk van Dirk Jan
Wijnen niet konnende schrijven
Cornelius Doers, Peter Verberne,
Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
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Staat en inventaris gedaan maaken ende
opgegeven bij Adriaan van Doorn en Dirk
Jan Wijnen woonende te Someren alhier
op den twaalffde februari laastleeden aangestelde en beedigde voogden over Maria
onmondige dogter van Willem Wijnen in
eerste huwelijk verweckt bij Maria Paulus
Verschuuren zijnde den voorn. Willem
Wijnen alhier overleden en nagelaaten zijn
tweede vrouw Jenneke van den Eijnde zonder
kinderen wordende dus alhier door de voorn.
voogde opgegeve al het geene aan voorn.
onmondige is competeerende en door Willem
Wijnen nagelaten bestaande in het navolgende.
Eerst van de vaste goederen
Eerst en laastelijk een acker in de
Stemet groot ontrent seven en veertig
roeijen en tien voeten, aangekogt van
Joost Peter Vlemminx bij voors. tweede
huwelijk, volgens transport dato

Lierop den 26 meert 1762
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Staat te weeten dat Willem Wijnen eenige vaste goederen
van zijne ouders sijn aangekomen staande sijn tweede
huwelijk, en welke goedere denselve heeft verkogt
voor vier hondert gulden en welke vier hondert gulden
soude zijn en blijve voor sijn voorkint, soo als met
sijn vrouw is afgesprooke en geaccordeert dat al het
geene van sijne zijde was gekomen, zoude zijn en blijve
voor zijn kint, wat tot Someren geleegen is,
en al wat hier te Lierop is soo gereed, ongereede,
haaffelijke en erffhaaffelijke goederen zoude wesen en
blijven aan de zijde van zijne vrouw, edog al het
welke bij testament off andere dispositie niet
gereguleert is, maar is hetselve aan de voornoemde
voogde en weduwe bekent en dus gaare op die voet
als het beste oordeelende zoude volgen en daarop
versoeken approbatie van de weth alhier
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En heeft den voorn. Willem Wijnen
voor en ten behoeve van zijne
dogter voorn. ingekogt tot
Someren de navolgende vaste
goederen volgens transport
dato 29 januari 1767 voor vijff sesde
parten en een part was aan haar verstorve
sijnde een huijs, schuur, schop, hoff en aangelag gestaan en geleegen te Someren
ter plaatse genaamt Varsel groot
int geheel ontrent vijftien loopense
aldaar de eene sijde Jan Antoni
Groenen en beijde de eijnde de
gemeene straat.
Een parceel lant en groese genaamt
de Horst groot ontrent vier loopense
de een sijde Lambert Dirk Lamberts
en de andere sijde de Broekstraat.
Nog een parceel soo lant als groese
geleege aan het Turffven groot int
geheel ontrent drie en een halff loopense
nevens beijde de eijndens de gemeente
Item een parceel groese groot
int geheel ontrent twee loopense

de eene eijnde Hendrik Verdeijseldonk
en de andere eijnde de Heijhorsten.
Item een parceel groese
geleege in de Geerkens groot
ontrent vijff copse aldaar de eene
sijde Gerrit Verberne cumsuo,
de andere sijde en eijnde
Jan Dirk Verdonschot en
de andere eijnde de Kleine Aa
31 - 85v
Zijnde de voors. goederen voor een sesde de onmondige aangekomen bij versterff van haare grootvader en grootmoeder en de vijff sesde part door
haare vader Willem Wijnen ingekogt voor eene somme
van twee hondert negen en twintig gulden drie stuijvers
en ses penningen, dog zijn deselve goederen
belast met eene rente van twaalff vaten rogge jaarlijx
peelse maate aan den armen van Helmond.
Item nog jaarlijx int geheel belast met eene pagt van
drie gulden aan den armen van Someren.
En aan de parochie kerk aldaar jaarlijks drie gulden
Item nog jaarlijx eene gulden en tien stuijvers in een meerdere
pagt van drie gulden aan de heer rentmeester Tengnagel
en nog eene gulden en tien stuijvers aan de Gulde alhier
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Edog de voors. pagt van twaalff
vaten rogge aan den armen
van Helmond, zijn gelost
en gequeeten met vier hondert gulden, die als hier
voor gekomen zijn van de
goederen door Willem Wijnen
van sijn ouders tot Someren
verkogt dus hier - memorie
31 - 86v leeg blad
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Staat te weten dat den voorn Willem Wijnen voor zijn
tweede huwelijk heeft gemaakt inventaris van dato Lierop
den vijftiende januari 1758 en daarop het volgende
en anders niet gebragt
Eerst een kleerkast

item drie vrouweschorten
item twee lijfkens
item een stiklijff
twee blauwe vrouwescholken
item twee beuken
twee roode oostindische neusdoeken
drie neteldoeke neusdoeken
een zilveren hair naalt
item nog een zilver hair eijsere dog int
midde kooper voort hooft
item vier baaten
Welke goederen de voogde van de weduwe
bij desen ontfangen hebben om ten behoeve
van het onmondige kint gade te slaan
Wijders staat te weeten dat de
voorn weduwe staande huwelijk met Willem Wijnen reets wanneer
trouwde int huijshouwe als weduwe
zat en dus wijnige erffhaaffelijke
off andere goederen hebbe
aangekogt, en de vaste goederen mede te voore in
eijgendom was bezittende
die als nu aan haare zijde
moete blijven, volgens
voors. minnelijke accoort en daarom
niets bij desen wort opgegeven , memorie
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Compareerde de voornoemde Adriaan
van Doorn en Dirk Jan Wijnen
dewelke in haare voors. qualiteijt
verklaaren haar in het formeeren van
den voors. inventaris opregtelijk gedragen te hebben sonder ietwes agter
gehouden off verzweegen te hebben
( voor soo veel haar tot nog toe is bekent)
en in geval haar na dato deses ietwes
mogte voorkomen dat den inventaris met eenige stucke behoorde
vermeerdert off vermindert te worden
dat denselve daar na sal worden
gerigt, tot gemeen voordeel off schade
sonder daar in agterhaalt te wille sijn
en is hier mede
gecompareert Jenneke van den Eijnde

weduwe Willem Weijnen zijnde geassisteert met Goort van den Eijnde haare
broeder dewelke verklaarde dat met
haare voorn. overleden man als voor
was gereguleert dat al het geene hier
hebben bezeeten aan haare zijde zoude
blijve, en wat te Someren was voor sijn
voors. kint en schoon ten haare nadeele
zoude konne wesen zij egter soo veel
haar aan gaat daar aan sig sal houden
sonder daar op eenig ander regt off
actie te reserveere off behouden
en door dien ten opsigte van het voors.
onmondig geen plaats kan
hebbe als met approbatie van de
weth alhier, ten welke eijnde alhier
op het geene voors. zal worde
versogt approbatie en dat
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gevolgt zijnde verklaaren de voogde
te renuntieere vant geene de voorn.
weduwe alhier te Lierop is bezittende
en dat sonder reserve aan deselve
te laaten, gelijk ook de voorn.
weduwe verklaart al wat van
haare voorn. man is gekomen in
voege als voore te laten aan het
voorkint van haare man, sonder
ietwes te reserveere in regt en
off daar daarbuijten, belovende het
geene voors. staat te sulle voldoen
en naarkomen onder verband
als na regten. Aldus gedaan en
gepasseert ter secretarije van
Lierop den twee en twintigste
februari 1700 drie en seventig
ten overstaan van Cornelis Doers
en Tieleman Roosen schepenen
Ariaen van Doorn
Dit is het X hantmerk van Dirk Jan
Wijnen niet konnende schrijven
Dit is het X hantmerk van Jenneke
van den Eijnde weduwe Willem
Wijnen niet konnende schrijven
Goort van den Eijnden

Conelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij Peter Verberne en Francis
Verseems schepenen van Lierop certificeeren bij desen dat voor ons sijn gekompareert Cornelis Doers kerkmeester alhier
denwelke bekende ende verklaarde
dat de regenten alhier aan sijne handen
hebben voldaan en betaalt de somme
van drie hondert negen en dertig gulden
seven stuijvers en seven penningen
en sulx in voldoening van restant capitaal van vijff hondert gulden gestaan hebbende
ten lasten vant corpus alhier genegotieert
in october 1706 ten comptoire der beede
geregistreert en geteekent no. 6
Item bekent denselve alnog dat de
regenten aan hem hebben betaalt eene
somme van ses en veertig gulden negentien
stuijvers en dertien penningen in mindering
van een capitaal van hondert gulden, staande
ten lasten vant corpus alhier genegotieert
4 februari 1703 ten comptoire der beede
geregistreert en geteekent no. 13
Scheldende hij comparant over
sulx ter voors. somme de gemeente
quijt, los en vrij en alle andere hier
van met regt quitantie behoevende
( sijnde de oblgatie brieven niet
vindbaar) gelovende op verband van
persoon en goederen in sijne qualiteijt
dit quijt, los en vrij schelden, altoos
voor goet vast stedig en van
waarden te sullen houden en
doen houden als na regten,
wijders verklaaren wij schepenen
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ingevolge haar hoog mogende publicatie
van den 4e meij 1726 op den eed onser
bedieninge gedaan, dat de intressen
van voors. capitaal sonder interruptie
zedert meer dan vijff jaaren aan de

kerk alhier tot lasten van de gemeente
tot de lossinge toe sijn betaalt
in kennisse der waarheijd hebben
wij desen ten prothocolle benevens
den comparant met den secretaris
onderteekent binne Lierop den
vijftiende meert 1700 drie en seventig
Cornelius Doers, Peter Verberne, Frans Versums,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Adriaan van Doorn
en Dirk Wijnen woonende te Someren
als voogden over Maria onmondige
dogter van Willem Wijnen in eerste huwelijk
verweckt bij Maria Paulus Verschuuren
zijnde den voorn. Willem Wijnen alhier
overleden en nagelaten zijn tweede
vrouw Jenneke van den Eijnde sonder
kinderen, welke Jenneke van den
Eijnde alhier mede is gecompareert
zijnde geassisteert met Goort
van den Eijnde als haare geassumeerde
momboir in desen, inwoonderen
alhier, welke comparanten elkander
in der minne hebbe voldaan van
al het geene deselve uijt hoofde vant
overlijden van Willem Wijnen nu off
int vervolg soude hebbe konne pretendeeren soo als reets op den 22 februari laastleeden bij het reguleeren van den
inventaris was opgegeven, namentlijk dat al wat van de sijde van voors.
Willem Wijnen was gekomen
aan zijne zijde soude blijve en dus
nu aan sijne voorn. dogter en al wat hier
te Lierop was gekomen van de sijde
van Jenneke van den Eijnde aan deselver
zoude verblijven met den aangekogte
acker in de Stemet, op alle het welke
is versogt van heeren officier en schepenen
alhier approbatie en authorisatie
om voors. acker voor de helft aan de
voorn. weduwe over te geven, alle
het welke alsoo bij decreet van dato

negentiende meert laastleden
is verleent, uijt welker hoofde
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de voors. voogden op heden de helft
van denselve acker hebben getransporteert
aan ve voorn. Jenneke van den Eijnde
Wijders verklaaren deselve voogden
dat de voorn. weduwe aan haar heeft
voldaan en betaalt eene somme van
vier hondert gulden, gekomen van de goederen door Willem Wijnen te
Someren verkogt en getransporteert, waarom
deselve voogde op al het geene alhier te
Lierop geleege is renuntieere en laaten
aan voorn. weduwe Willem Wijnen
alsoo van alles sijn voldaan, sonder
ietwes te reserveere off te konne
pretendeeren in regten off daar buijten
gelijk ook voorn. Jenneke van
den Eijnde weduwe Willem Wijnen
voorn. verklaart al wat van de
sijde van haare man is gekomen
te laten aan voorn. dogter van Willem
Wijnen, sonder dat zij van voorn.
voogde in haare qualiteijt off van
de dogter Maria Wijnen ietwes
te konne pretendeeren off ten
haare lasten te reserveeren in regten
off daar buijten alsoo van deselve
is voldaan. Belovende
de comparanten het geene voors.
staat te sulle nakomen
onder verband, submissie en
renuntiatie als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop
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Op heden den een en twintigste
april 1700 drie en seventig
ten overstaan van Tieleman Roosen
en Johannes van Eijk schepenen
Ariaan van Doorn,
Dit is het X hantmerk van Dirk Jan Wijnen

verklarende niet te konne schrijven
Dit is het X hantmerk van Jenneke van den Eijnde
weduwe Willem Wijnen verklarende niet te konne schrijven
Goort van den Eijnden, Tieleman Roosen, Janse van Eijck
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop gelegen
in den quartiere van Peelant Meijerije
van 's-Bosch sertificeeren dat wij door
oft van wegens Anna Maria vanden
Boomen sijn versogt om een acte van cautie
tot decharge van den armmen van Erp en
alsoo de selve alhier van wettige en eerlijcke
ouders is geboren en sijnde soo veel ons
bekent is, van goedt gedragh, derhalve
belooven wij bij desen in dien het quame
te gebeuren dat deselve tot armmoede
mogte vervallen ( tgeen wij hoopen
dat Godt verhoede) soodanigh dat de selve
uijt de arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan deselve
beneffens onse arme ingesetenen sullen
alimenteren en onderhouden verders dat
wij de magistraat oft armme besorgers van
Erp voorn. of waar deselve elders anders
onder het gebiet van haar hoog
mogende mogte komen te woonen ter
saacke deses te sullen ontlasten en
bevrijden ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september 1700
een en dertigh. Actum Lierop den twee
en twintigste meij 1700 dreij en seventigh
Jan Kerkhof, Janse van Eijck, Tieleman Roosen
Huijbert vanden Boomen, Cornelius Doers
president schepen loco secretari
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Alsoo Antoni Warsenburg woonende
alhier, door den vorster van desen dorpe
van Lierop hadde gedaan dagvaarden
de heer A. Verbeet als bediende procureur
van Hendrik Hikspoors woonende te
Deurne, omme ter secretarije alhier op
saterdag den een en dertigste juli

deses jaars 1700 drie en seventig te compareeren en aldaar met eede te sien staven
sodanige verklaaringen die als dan door
Peter van Stratum woonende te Liessel
zouden gegeven en gepasseert, mitsgaders
door Peter van Stratum gecolecteert
worden, met inthimatie dat hij compareerende dan niet, egter daar mede
zouden worden voort gevaaren na behooren
gelijk aan ons schepenen en secretaris
van desen dorpe voors. uijt de acte
van authorisatie op en het relaas
van den voorseijden vorster, bij het
passeeren deses gebleken te compareeren op heden een en dertigste
juli 1700 drie en seventig, soo is voor
ons gecompareert den voorn. Peter
van Stratum woonende tot Liessel
aan denwelke de onderstaande
verklaaring gepasseert ten overstaan
van secretaris en schepenen alhier
den dertiende november 1700 twee en
seventig is voorgeleesen, luijdende van
woord tot woord als volgt.
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Peter van
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Stratum woonende te Lieszel. Denwelke
ter instantie en requisitie van Antoni van
de Warsenburg inwoonder alhier voor de
opregte waarheijt heeft getuijgt en verklaart
bij en mits desen, dat hij in de maand
augusti des gepasseerde jaars 1700 een en
seventig, op eene donderdag sijnde merkdag
te Delft, sonder den precise datum
te konnen seggen, Antoni van de Warsenburg
bij hem te Delft is gekomen, klagende dat
hij veel gelt van Jan Ververs en Michiel
Sanders te pretendeeren hadde, dat Jan
Ververs op die tijt met eenige vette beesten
aldaar ter merkt was, hij comparant
Antoni van de Warsenburgh, doe raade
om aan Jan Ververs te vraage off hem
die beesten meede raakte, om soo die
ja seijde daar door des te beter aan

sijn gelt te komen, dat sij daar na te saamen
sijn gegaan na seekere herberg te Delft
dat hij daar gesien heeft voorschreve Jan
Ververs en Peter van de Laar beijde
woonende te Helmond, dat hij comparant doe heeft gehoort dat Antoni
van de Warsenburgh aan Jan Ververs
vraagde Jan raaken mij die beesten
meede en dat Jan Ververs antwoorde
neen, verder verklaart hij comparant seer wel te weeten dat voornoemde
Jan Ververs doe al eenige weeken
off maanden met Peter van de
Laar te Helmond woonende te saame
coopmanschap gedreven hadde.
Eijndigende hij comparant hier
mede zijne waaragtige verklaaringe
31 - 92v
gevende voor redenen van welwetentheijd, het geene voors. alsoo gehoord te
hebben en ook selve coopmanschap
in beesten te hebben gedreven en daar
door met de bovenstaande personen
versceijde maal in gesprek geweest
te sijn en heeft na duijdelijke voor
leesinge daar bij gepersisteert en dese
sijne verklaaring met eede bevestigt
aan handen van Peter Verberne
schepen loco officier met de woorden
soo waarlijk helpe hem God almagtig.
Actum Lierop den dertiende
november 1700 twee en seventig
ten overstaan van Jan Janse van
Eijck en Tieleman Roosen schepenen.
En heeft den comparant na duijdelijke
en aandagtige voorleesinge bij zijne
voorenstaande verklaring gepersisteert en deselve de nove met
heiligen eede bevestigt
zeggende soo waarlijk helpe
mij God almagtig en sulx aan
handen van Cornelis Doers president loco officier.
en sulx
in het af weesen van den voorn.
procureur Verbeet, die als

voormelt tot het zien afleggen
van den eed deses was geciteert
maar op het passeeren
deses niet gecompareert
Aldus gedaan en gepasseert
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ter raad camer van Lierop
op heden den een en dertigste
juli 1700 drie en seventig, ter
presentie en ten overstaan
van Francis Verseems en Jan
van Asten schepenen.
Dit is het X hantmerk van Peter van Stratum
verklaarende niet te konne schrijven
Francis Versums, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Peter Vlemminx oud
borgemeester alhier, Jan vanden Boomen
molenaar alhier, Gijsbert Roijmans
borgemeester en Hendrik Warsenburgh
inwoonderen alhier alle
van competenten ouderdom en luijden
staande ter goeder naam en faam
En geregtelijk geciteert sijnde
om getuijgenis der waarheijd te geven
en sulx ter instantie ende requisitie van
Antoni van de Warsenberg mede inwoonder alhier
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voor de suijvere en opregte waarheijd
verklaaren waar ende waaragtig te
weesen te weeten den eerste in ordine
comparant Peter Vlemminx, dat hij
in de maand meij des jaars 1700 een en
seventig aan Jan Ververs inwoonder te Helmond
alhier te Lierop heeft verkogt gehad vier stuck
rundbeesten voor eene somme van een
hondert ses en negentig gulden en twee
stuijvers welke door hem comparant ook sijn
gelevert en eenige daagen daarna
door Michiel Sanders aan hem
comparant ten sijne huijse sijn betaalt.
Wijders verklaart den tweede in

in ordine comparant met naame Jan
vanden Boomen dat hij mede in den
selve jaar 1700 een en seventig in de
maand april off meij ten sijne
huijse, aan Jan Ververs, woonende te
Helmond heeft verkogt gehad een
greijse koeij voor de somme van
tien ducaaten en seelgelt, met
conditie dat deselve bij de leverantie
moeste worden betaalt, dat eenige
daagen na de verkooping Michiel
Sanders in mede woonende te Helmond
met sijn vader ten huijse van
hem comparant deselve beest
heeft komen afhaalen en hij comparant door een van die twee persoonen den coopprijs ook heeft ontfange.
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Verklaarende den derde comparant
Gijsbert Roijmans, dat ontrent de
voors. tijt, sonder den precise dag te
konne noemen door zijne
cameraat met naame Adriaan
Warsenburgh in april off meij 1700 een
en seventig aan Jan Ververs woonende
te Helmond, in zijn comparants presentie is verkogt geworden een
swarte koeij met een witte kop
voor de somme van drie en vijftig
gulden en seelgelt en dat hij
comparant met zijn cameraat
eenige tijt daarna na Holland
sijn gegaan, om Jan Ververs te
gaan opsoeken ten eijnde haar gelt
te bekomen, dat zij Jan Ververs
en Michiel Sanders tot Gorkom
hebben aangetroffen en met
Michiel Sanders terug na
huijs sijn gegaan, die onderweegens en wel ter plaatse genaamt
den Elshout de voors. rundbeest
met meer andere penningen
die sij te pretendeeren hadden
aan hem comparant en sijn
cameraat betaalt

heeft, verklarende hij comparant alnog
dat tijde voors. door Peter van de Laar
woonende te Helmond, die doen ook te
Gorkom was, aan hem comparant
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is gesegt, dat hij met Jan Ververs
te saame coopmanschap deede
en beesten kogten en verkogten.
Verklaarende den vierde
in ordine comparant Hendrik Warsenburgh
dat hij comparant om denselve tijt
in de maand april off meij 1700 een
en seventig, sonder den precise dag
te konnen noemen aan Michiel
Sanders heeft verkogt gehad een
vaale os, en dat eenige tijt daarna
Jan Ververs woonende te Helmond
den voorschreve os aan hem comparant
heeft betaalt, verklaarende hij
comparant alnog dat hij comparant
ontrent deselve tijt
en wel int begin van de maand
meij desselve jaars is geweest
op de jaarmart te Asten en aldaar
te hebben gesien, dat Michiel Sanders
voornoemd verscheijde runderbeesten
kogt en betaalde, sonder den
requirant in desen daar omtrent off
op den geheele mart gesien te hebben.
Wijders verklaaren zij comparanten een paarlijk dat sij
niet weeten, off hen niet
voorstaat dat sij bij de voorschreve
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coopmanschappen door hen repectivelijk gedaan, een woord van
eenige compagnieschap met
Antoni van de Warsenburgh requirant
in desen hebben hooren spreeken
En hebben zij comparanten na aandagtige voorleesinge bij henne
voorschreeve respective verklaaringen
gepersisteert, gevende voor redenen

van wetenschap het geene voorschreve hen
alsoo te sijn weder vaaren en het
selve nog in goede geheugen te hebben
hebbende ider hun gedeponeerde
met heijlige eede bevestigt met
de woorden soo waarlijk helpe
mij God almagtig, afgelegt aan
handen van Cornelis Doers president
loco officier
en sulx in
het afweesen van Allexander
Verbeet bediende procureur van
Hendrik Hikspoors woonende te
Deurne tot het hen afleggen
van de eeden deses behoorlijk geciteert, maar bij het
passeeren niet gecompareert.
Aldus gedaan ter raad camer van
Lierop op heden den een
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en dertigste juli 1700 drie
en seventig, ter presentie
en ten overstaan van
Francis Verseems en Jan van Asten
schepenen. Peter Vlemminx,
Jan vanden Boome, Gijsbert Roijmans,
Hendrik Warsenburgh, Fransis Versums, Jan van Asten,
Mij present J.Losecaat secr.
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Wij schepenen van Lierop geleegen
in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch certificeeren dat wij door
off van wegens Peternel dogter van
Jan Vrients, sijn versogt om een acte
van cautie tot decharge van den armen
van Leende, alwaar
voornemens is daar te woonen,
en alsoo deselve alhier van wettige en
eerlijke ouders is geboren en sijnde van
een goed gedrag soo veel ons is bekent.
Derhalve beloven wij bij desen, in dien het
quame te gebeuren dat deselve tot armoede
mogte vervallen ( tgeen wij hoope dat God
zal verhoede) sodanig dat deselve uijt

de arme kasse behoorde geassisteert te
worden, dat wij als dan haar benevens
onse arme ingesetenen sullen alimanteeren en onderhouden, verders dat wij de
magistraat off arme besorgers van Leende
voornoemd off waar deselve elders anders
mogte komen te woonen ter saake deses
te sullen ontlasten en bevrijden, ingevolge
haar hoog mogende resolutie van den
sevende september 1700 een en dertig.
Actum Lierop den een en dertigste juli
1700 drie en seventig.
Cornelius Doers, Fransis Versums,
Jan van Asten, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Inventaris gedaan maken ende opgegeven
bij Jan Verbeek weduwenaar van Jennmie Jansen en
dat ten behoeve van Joost, Maria, Peternel en Jan
zijne kinderen verweckt bij wijlen zijne voorn. overledene vrouw en dat van soodanige goederen als met
deselve staande huwelijk heeft bezeeten, waar van
het erffregt aan zijne voorn kinderen en het togt regt
aan hem competeerende is. Zijnde voornemen hem in
tweede huwelijk te gegeven met Maria van de
Leensel woonende tot Mierlo en dat ter voldoeninge
van den 53 articul van haar hoog mogende egt
reglement en daarop gevolgde haar hoog mogende
waarschouwinge van den derde april 1708, bestaande
in het navolgende.
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerst de helft in alle de navolgende
parceelen alsoo sijne broeder Francis
Verbeek de wederhelft competeert
namentlijk een huijs, schuur en
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stallinge met het aangelag te saame
groot seven en dertig roeijen en agtien
voeten, nevens Tomas Vlemminx
en Francis van Bussel.
Den Renacker groot twee loopense
en eene roeij nevens d'eene sijde Antoni
Joosten en de andere sijde Dielis Benders.

eene acker in de Nieuwe erve groot een
loopense een en twintig roeijen en elff
voeten, nevens erve de eene sijde Hendrik
Coolen en de andere sijde de heij.
Alnog den Renacker groot een loopense
drie en veertig roeijen en agt voeten
nevens erve de eene sijde Goort van den
Eijnde en de andere eijnde Piet Costers.
Land in de Nieuwe erve groot negen
en veertig roeijen en vier voeten, nevens
erve de eene sijde Cornelis Doers en
de andere sijde Martinus van Eijk.
Nog land in de Camp groot vier
en twintig roeijen en veertien voeten
nevens erve de eene sijde Tomas Vlemminx.
Nog land daarbij geleegen groot
een loopense en tien roeijen.
Item den dries aan de Schutsboom
groot drie en veertig roeijen en ses voeten
nevens erve de eene sijde Martinus
van Eijk en de gemeente.
Het velt in de Groene beemden groot een
loopense agt en twintig roeijen en
negen voeten nevens de eene sijde
Willem van Eijk en de andere sijde Pieter Costers.
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Den Duurecoop in de Groene beemden groot
vijff en veertig roeijen nevens erve Pieter Custers
Nog een parceel aldaar groot twee
en veertig roeijen en twee voeten
nevens erve als voor.
Den dries in de Nieuwe erve groot
negen en veertig roeijen nevens erve
de eene sijde Cornelis Doers en de andere
sijde Martinus van Eijk.
Laastelijk den dries aan de
Drie venne groot een loopense
een en veertig roeijen en
sestien voeten, nevens erve als voor.
Ten tweede van de gereede
erffhaaffelijke goederen
Eerst de hoge en lage kar sonder beslag.
een eegd en ploeg
twee zijsens
twee koornzigten

een hair getouw
een wan
een schop en riek
drie vlegels
twee hoijgaffels
een gootbank
een moespot
twee kopere ketels
een eijsere koeijketel
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een eijsere papketel
een moes vlootje
een tob en stand
twee halve koetse
een kaske
twee kisten
een backtrog
een wolle spoel met sijn gereetschap
een tafel met een tafelstoel
vijff stoele eene vierkante en vier driekante
twee banke
ses tinne lepels
vier dito van hout
twee kanne
een vuureijser
een pan en hangeijser
haal en tang
een tinne schotel
een tin bort
vier Delfse borden
dertien Delfse aarde schotele
een strijkeijser met bouten
een lantern
een spiegel
een tinne soutvat
een koornvat off kuijpke
een snijbank en snijmes
drie koeijbacken
een scherm met planken
een teeketel van kooper
een tinne treckpot
vier kopjes en schoteltjes Delfs
een veere bet met sijn toebehoore
twee linne beddens met linde deekens
vier paar slaaplakens
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twee spinnewielen
ses eijsere vorketten
een brootmes
een steene roompot
ses roomtijlen
een kopere zeij
een olievaatje
een houte deurslag
twee vlessen
eenige schotele aan de gootbank
een schrijffdoos
een tinne tregter
twee eijsere lampen
een emmer
twee zeeve
een olie kanneke
een melkton
drie recken
een kruijwaage
een waskuijp
een braak
een lijmspaan
twee ketels
De klederen van de overledene vrouw
worden en zijn gebruijkt voor de kinderen
Compareerde den voornoemde
Jan Verbeek. Denwelke verklaart
hem in het maaken van den voorschreve
staat ende inventaris opregtelijk
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gedragen te hebben, sonder
ietwes agter gehouden off versweegen
te hebben en ingeval hem na dato deses
ietwes mogte voorkomen, dat desen
staat ende inventaris met eenige
stucken behoorden vermeerdert off
vermindert te worden, dat denselve
daar na sal worden gerigt tot gemeen
voordeel off schaden, sonder daar in
agterhaalt te wille sijn, presenteerende als dan des gerequireert
off van noode weesende met eede

te bevestigen. Actum Lierop den
agtiende september 1700 drie
en seventig ten overstaan
van Francis Versums en Tieleman
Roosen schepenen. Jan Verbeek
Francis Versums, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Jan Verbeek weduwenaar
van Jenneke Jansen woonende alhier
ter eenre en Maria van Leensel
meerderjaarige jonge dogter woonende
te Mierlo zijnde tot het passeere deses
geassisteert met Jan van Asten schepen
alhier als haare geassumeerde momboir in desen
ter andere sijde. Welke comparanten
verklaaren voorneemens te zijn aan te gaan
een wettig huwelijk, dog dat over een
waaren gekomen om voorbande van dien
bij dese hunne huwelijkse voorwaarde
te bedingen en in te willigen om na te
komen de volgende articulen.
Eerstelijk is wel expresselijk besprooken
en geconditioneert dat een ider van hun
tot onderstand van haar aanstaande huwelijk zulle aan brengen het geene een
ider heeft en bezit, namentlijk den aanstaande bruijdegom zijn gereede waar
van meesterschap heeft en voorts het geene
in togte is bezittende volgens den inventaris daar van heden gepasseert Ende
aanstaande bruijt brengt daarentegens in het geene
bezit en speciaal twee hondert en twintig gulden
staande ten intresse ten lasten van
Jan van Leensel haare broeder woonende
te Mierlo volgens onderhanse obligatie
van dato 10 augusti 1771 die ten alle tijde
moet worden voldaan en betaalt en dus
ten profijte voor den gemeene boedel in desen kan
worden ingevordert.
Ten tweede is mede geconditioneert dat ingeval den bruijdegom voor zijne aanstaande
vrouw mogte komen te overlijden sonder
kint off kinderen van dit hun aanstaande

huwelijk na te laten deselve Maria van
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Leensel als dan uijt den boedel en nalatenschap
zal moeten vooraf genieten de voors. twee hondert en twintig gulden soo die in dese hunne
boedel zijn genooten, met het geene zij verder
ingebragt mogt hebben, en in geval
denselve Jan Verbeek de langstlevende mogte
wesen sonder kint als voor nu te laten zal denselve genieten en proffiteere het geene door zijne voorn.
aanstaande vrouw ingebragt is.
Ten derde is geconditioneert dat zoo kint off
kindere van dit hun aanstaande huwelijk
mogte verweckt en nagelaten worden, dat
als dan deselve kint off kinderen alleen
sulle behoude en geniete al het geene van de
sijde van de bruijt is ingebragt off van
die kant bij versterff mogte aan komen
en wat van de sijde van Jan Verbeek mogte
komen zal bij de voor en nakindere egaal
genooten worden en wat voorts in dit hun aanstaande huwelijk gewonne mogt worden zal
int gemeen vor de voor en nakinderen wesen.
Alle het geene voorschreeve staat aan de
comparanten duijdelijk en distinct voorgeleese
sijnde. Beloven zij comparanten en contractanten
alle hetselve te sullen observeeren
en nakomen en voor goet, vast, stedig en
van waarden te houden en doen houden
alles onder verband submissie en renuntiatie
als na regten. Aldus gedaan en gepasseert ter
secretarije van Lierop op heden den agtiende
september 1700 drie en seventig ten overstaan
van Francis Versums en Tieleman Roosen schepenen
Jan Verbeek,
Dit is het X hantmerk van Maria van Leensel
niet konnende schrijven,
Jan van Asten,
Francis Versums, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Inventaris gedaan maken ende opgegeven
bij Hendrik Verspeek weduwenaar van Maria
Verhees en dat ten behoeven van Peternel

en Willemijn zijne kinderen verweckt bij
wijlen sijne voors. vrouw en dat van
sodanige goederen als met sijne gemelde
vrouw bezeeten heeft waar van het erffregt aan zijne kinderen toebehoort en
aan hem ter togte. Zijnde voornemens
hem in tweede huwelijk te begeven met
Magriet Jan Hendriks woonende te Bakel
en dat ter voldoeninge vanden 53 articul
van haar hoog mogende egt reglement en
daar op gevolgde haar hoog mogende waarschouwinge van den derde april 1708
bestaande in het navolgende.
Hebbende geene vaste goederen
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met zijn vrouw bezeeten.
Ten tweede van de erffhaaffelijke goederen
Eerst een ijsere koeijketel
een dito papketel
een hantketel van koper
een moor koper
een melktob en stand
een melkton
een tafel
twee stoelen
haal en tang
een vuureijser
een slagkar
een ploeg en eegd
wand
schop en riek
vijff effers
een kortsaag
een kleeffsaag
drie schaaven
drie booren
een dissel en aks.
De kleederen van de overledene
vrouw worde voor de kinderen
gebruijkt en staat te weeten
dat geen meerdere meubelen
heeft alsoo met den afbrand
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die over eenige jaare gehad heeft verbrand zijn.
Compareerde den voornoemde
Hendrik Verspeek. Denwelke
verklaart hem in het maken
van desen staat en inventaris
hem opregtelijk gedragen te hebben
sonder ietwes agter gehouden
off versweege te hebben en ingeval hem na dato deses ietwes
mogte voorkomen dat desen met
eenige stucken vermeerdert off
vermindert te worden dat denselve daar na sal worden gerigt tot
gemeen voodeel off schade
sonder daar in agterhaalt te wille
zijn. Actum Lierop den agste
october 1700 drie en seventig
ten overstaan van Cornelis Doers
en Jan Kerkhoff schepenen.
Hendrik Verspeek, Cornelis Doers, Jan Kerkhof,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch certificeeren
dat wij door off van wegens Catriena
van den Heuvel zijn versogt om een acte
van cautie tot descharge van den armen
van Deurne mede in dese quartiere
geleegen en alsoo deselve alhier van
wttige en eerlijke ouders is gebooren en
sijnde, soo veel ons bekent, van een goed
gedrag
Derhalve
beloven wij bij desen in dien het quaame
te gebeuren, dat deselve tot armoede mogte
vervalle ( tgeen wij hoope dat God zal
verhoede) sodanig dat deselve uijt
de arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan haar benevens
onse arme ingezetenen alhier sullen
allimenteeren en onderhouden, verders dat
wij de magistraat off arme besorgers van
Deurne voorn. off waar deselve mogte
komen te woonen ter saake deses te sullen
ontlasten en bevrijden ingevolge haar

hoog mogende resolutie van den sevende
september 1731. Actum Lierop den twee
en twintigste actober 1700 drie en seventig.
Cornelis Doers, Francis Versums, Jan Kerkhof,
Huijbert vanden Boomen, Janse van Eijck,
mij present J.Losecaat secr.
31 - 102v
Compareerde voor ons schepenen des dorps
van Lierop onderget. Hendrik Vlemmings
Inwoonde alhier als bij instantie van Jan
Vlemmings woonende te Mierlo weesende van
dato den negende deeses loopende maand october
en hem den elfden dito door den vorster van Lierop
gedaan insinueeren aan hem in delatie van
eede gepresenteert sijnde off den voorn. comparant
sig soude hebben gestelt tot borge ofte niet voor
seekere Johannes Plukken in de voors. insinuatie
gemelt voor de somme van sestig guldens en twee schellingen waar voor den voorn.
Jan vlemmings aan den opgem(elde) Johannes
Plukken op den derden kersdag des gepasseerden
jaers 1772 sijn paerd soude hebben verkogt
en met bijvoeging van deese woorden in substantie
door hem comparant "Ik blijf er goet voor en sal
maken dat gij u gelt hebt" en agtervolgens
de acceptatie van den comparant bij contra insinuatie van dato den twee en twintigsten deeser
maand en op dien datum aan den selven Jan
Vlemmings geinsinueert
ende heeft den voorn. comparant ingevolge
de voors. aan hem gedaene insinuatie ende door
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hem daer tegen gedaene contra insinuatie verklaert
dat hij op den derden kersdag des jaers 1772 geen
borg voor de hier voor gemelde Johannes Plukken
voor de somme van sestig gulden en twee schellingen is geworden nog te daer voor goet te sijn
gebleeven off te hebben gesegt van te sullen maken
dat hij Jan Vlemmings sijn gelt souden hebben
Ende heeft hij comparant dit sijn verklaerde
met solemneelen eede ter presentie van Jan
Vlemminx meerg(enoemd) afgelegt in handen van
Tieleman Roosen scheepe loco officier bevestigt

met de woorden soo waerlijk helpe mij
God almagtig.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den vijff
en twintigsten october 1700 drie en seventig
ten overstaan van Francis Verseems en
Jan van Eijk scheepene
[[[ niet gepasseert en 2 volgende
maar geaccordeert ziet folio 104
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Alsoo Peeter Verhees wonende te Mierlo
op den elfden deeser maand october aan Hendrik
Vlemminx inwoonder alhier te Lierop hadde
gedaan insinueeren dat hij Vlemmings op den
derden kersdag des afgelopen jaers 1772 geweest
waere ten huijse van hem Verhees met seekere
Johannes Plukken wonende te Bruggen in het
Gulks, dat Hendrik Vlemmings aan de voorn.
Verhees soude gevraagt hebben of hij sijne twee
paerden aan dien Johannes Plukken wilde
verkopen met bijvoeging dat hij nu het gelt
wel niet bij sig hadde maar er goet voor was
dat hij Verhees aan den selve Vlemmings
verder soude gesegt hebben, ik kan die man
niet maer gij moet de man sijn, dat hij
Vlemmings sulx hadde toegestemt dog op dien
dag de coopmanschap niet waere afgegaen
maer dat de dag daer daer aan volgende de
soon van hem Vlemmings weerom gekomen waere
ten huijse van den insinuant en den voorn.
soon van hem Vlemminx teegens den insinuant
soude gesegt hebben gelijk als vader gesegt
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heeft soo sal het geschieden en hij insinuant
daerop sijn paerden aan Johannes Plukken voor de
somme van vijff en taghentig guldens twee schellingen helfter heeft laten volge op credit
presenteerende den selve Verhees het geene voors.
met H(eilige) eede te bevestigen off wel het tegendeel
te doen ten koste van hem Verhees
van dien aan d(ie) eedt van den voorn. Hendrik
Vlemmings desereerende ende de voorn.
Hendrik Vlemmings bij contra insinuatie van den

22e deser maand de aan hem gedesereerden eedt
onder de conditien en mitsen inde insinuatie
van den 9e deeser aan hem den elfste dito gedaan
insinueeren gemelt hadde geaccepteert.
Soo compareerde voor ons schepenen van
Lierop onderget. Hendrik Vlemmings inwoonder
alhier denwelken onder solemnelen eede afgelegt in handen van Tieleman Roosen scheepen
loco officier heeft verklaart dat hij op den
derden kersdag des afgelopen jaers 1772 voor
Johannes Plukken niet goet gesproken
heeft bij aldien hij de paerden van den voorn.
Peeter Verhees kogt nog daer voor borge te sijn
gebleeve of aangenomen voor de betalinge
van die te staan ook niet aan sijnen
soone eenige commissie daer toe gegeven te hebben
en niet met de woorden soo waerlijk helpe mij Godt
almagtig. Actum dato et testes ut supra
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Alsoo Jan van Eijk wonende te someren
opden elfsten deeser maand october aan Hendrik
Vlemmings inwoonder alhier te Lierop hadde
gedaan insinueeren dat hij van Eijk op den derden
kersdag des afgelopen jaers 1772 is geweest ten
huijse en herberge van Hendrik Vlemmings
voors. dat daer meede present waren eenen Johannes Plukken en sijn swager dat die insinuant
op conditie en afspraak met gemelde Hendrik Vlemmings namentlijk dat hij Hendrik Vlemminx
voor koopman en betaalder moeste staen aan
gemelde Johannes Plukken hadde sijn paerd voor
twaelf ducaten en twee schellingen
Dat de coop geschied sijnde den insinuant aan
gemelde Hendrik Vlemmings geinsinueertde in
deesen nog maels seijde hoor ik heb het paerd nu
verkogt, maer ik houde u voor betaalder en dat
den geinsinueerde daer op soude hebben geantwoord
ik wel gij sult in twaelf dagen u gelt hebbe
dat hij insinuant dit een en ander aanbod
met eede te bevestige.
ofte wel aan den geinsinueerde gelaten heeft omme
ten kosten en bij weese van hem insinuant het
teegendeel van dien met H(eilige) eede te verklaren
met aanmeldinge dat soo waneer den geinsinueerde
de voors. aan hem gedesereerde eed quaeme te

accepteere en int te sweeren den insinuant
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nu voor als dan en dan voor als nu van sijne voors.
(pretentie) ten aansien van den geinsinueerde was
renuntieerende.
Ende denselven Hendrik Vlemmings bij contra
insinuatie op den 22 daer aan volgende aan den
voorn. Jan van Eijk gedaan insinueeren den
voors. aan hem gedesereerde lodt onder soodanige
voordeelige conditien en mitsen als bij meer geen
insinuatie waer gemelt hadde geaccepteert.
Compareerde voor ons schepenen van
Lierop onderget. Hendrik Vlemmings hier
voorgenoemd den welke in presentie van Jan van Eijk
voors. onder solemneelen eede afgelegt in handen
van Tieleman Roosen scheepen loco officier
heeft verklaard dat hij voor den voorgemelde Johannes
Plukken sig niet tot borge heeft gestelt nog
aangenomen den coopprijs voor het paerd hier boven gemelt
ter somme van twaelff ducaten en twee schellingen te betalen en sulx met de woorden
soo waerlijk helpe mij Godt almagtig.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lierop den
vijff en twintigsten october 1700 drie en seventig
ten overstaan als voore
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Compareerde voor ons scheepenen van
Lierop onderget. Jan van Eijk eonende te
someren, Jan Vlemminx en Peeter Verhees
wonende te Mierlo ter eenre, ende Hendrik
Vlemminx wonende alhier ter andere seijde
Den welken bekende ende verklaarde bij ende
mits deesen over de disputen tussen hen sijnde
ofte den voorn. Hendrik Vlemminx sig soude
hebben gestelt tot borge voor seekeren Johannes Plukken wonende te Bruggen in
het Guliks voor eenige paerden van de
comparanten ter een te in de maand december
1772 gekogt, het geen den comparant ter
andere seijde ontkent, tot voorkominge
van verdere oneenigheeden te sijn verdragen
in maniere hier na volgende
Dat hij comparant ter andere seijde heeden

binnen vier weeken sal betalen aan Jan van
Eijk eene somme van een en dertig gulden
en sestien stuijvers
Item aan Peeter Verhees de somme van twee
en veertig gulden en sestien stuijvers
Item aan Jan Vlemminx de somme van
dertig guldens en ses stuijvers.
Sijnde aan een ider de helft van henne respective
pretentien welke sij comparanten ten eenre
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ten lasten van voorn. Johannes Plukken ter
sake voors. sijn hebbende ende dat sij comparanten ter eenre daervoor den comparant ter
andere seijde van alle verdere pretensien
welke sij uit hoofden voors. op den comparant
ter andere seijde sustineerde te hebben
ontslaan bij deesen.
Dat sij comparanten gesamelijk henne devoire
sullen aan wenden om van den voorn Johannes
Plukken betalinge van het geene hij aan de
comparanten ter eenre, uit hoofde voors. is
verschult te erlangen en dat de penn(ingen)
welke bij de comparanten ter deeser saake sullen
ontvangen worden geprofiteert worden
bij den comparant ter andere seijde
voor de eene helft, en bij de comparanten ter
(andere) voor de wederhelft ider na rato dat
sijne pretensie bedraagt der hunne voors.
diferenten hier meede sullen af sijn en een
ider sijne aangewende kosten betalen
tot nakominge en prompte voldoeninge van het
geene voors. verbinden sij comparanten gesamentlijk
en ider voor soo verre hem betreft
henne persoonen en goedere present en toekomende.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen
Lierop den vijff en twintigsten october 1700
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drie en seventig ten overstaan van Tieleman
Roosen en Huijbert vanden Boomen schepenen
Dit is het X merk van Jan van Eijk die verklaarde
niet te kunne schrijven testus J.Nouhuijs
Jan Vlemminx, Hendrick Vlemminx,
Dit merk X stelt Peeter Verhees die verklaarde

niet te kanne schrijven testes J.Nouhuijs
Tieleman Roosen, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt, Antoni
Verhees inwoonder alhier door schepenen alhier aangestelt zijnde
tot momboir over de onmondige
kinderen van Jennemie Jansen
en Jan Verbeek met naame Joost,
Jan, Maria, en Peternella,
omme de goederen en erffenisse
de onmondige van haare overledene moeders ouders bij versterff
aangekomen en deselve erffenisse met en benevens haare
gemelde vader Jan Verbeek
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gade te slaan en te administreere
na behooren, hebbende hij
comparant belooft het intrest
van gemelde onmondige te sulle
administreere na behooren
en voorts te sulle doen soo als
ten meeste voordeele van deselve
onmondige zal nodig wesen
onder belofte van te sulle
formeere staat en inventaris
en des gerequireert wordende voor
den geregte alhier van voors.
administratie te sulle doen
behoorlijke reekeninge, bewijs
en reliqua, hebbende den eed
gedaan van getrouwigheijd, aan
handen van Cornelis Doers president
loco officier met de woorden soo
waarlijk helpe mij Gad almagtig
Actum Lierop den een en dertigste
december 1700 drie en seventig, ten
overstaan van Tieleman Roosen
en Johannes van Eijck schepenen
Antoni Verhees,
Tieleman Roosen, Janse van Eijck,
mij present J.Losecaat secr.
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Inventaris gedaan en
maken ende opgegeven bij
Maria van Breij weduwe Francis
Smits en dat van soodaanige
goederen als met denselven
heeft beseten en sulckx ten behoeve
Jennemari en Huijbert
haare kinderen verweckt bij wijle
haare voorn. overledene man,
vermits voornemene is haar in
vierde huwelijck te begeven met
Martinus Joseph Beels en dat
tot voldoeninge van den
53e artikel van egt reglement en
opgevolgde haar ho. mo. waarschouwinge
van den 2e april 1708
bestaande in het navolgende
Staat te weten, dat geene vaste goederen
hebbe beseten maar alleen de volgende erfmeubelen
Eerst een kast
een kist
een gootbanck
een haal en tang
een linne bedt met toebehoore
een eijsere ketel
een eijsere hangende lamp
een ronde tafel
drij stoelen drij stapele
een struijfpan
een vuur eijsere
een tinne treckpot
schotel en lepel
een spinnewiel
een eijsere moespot
Compareerde voornoemde Maria van
Breij weduwe van Francis Smits, de welcke
verklaarde haar int maaken van de voors.
inventaris opregtelijck gedraagen te hebben
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sonder ietwes agtergehouden oft verswegen
te hebben en ingeval haar na dato deses
ietwes mogte voorkomen dat desen inventaris
met eenige stucken behoorde vermeerdert

oft vermindert te worden, dat denselven
daar na sal worden gerigt tot gemeen voordeel
oft schaade sonder daar in agterhaalt te willen
sijn. Actum Lierop den agste jannuari
1700 vier en seventigh ten overstaan van
Jan Kerkhof en Jan van Eijck schepenen
Dit hant X merk stelt Maria van Breij
verklaarende niet te konnen scrijven
Jan Kerkhof, Janse van Eijck, Cornelis Doers,
president schepen absente secretario
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Willem en
Jan van Lieshout als mede Marten
Verbeek als in huwelijk hebbende
Maria van Lieshout, alle woonende
alhier de welke op den
24e juni 1771 bij deijlinge zijn
aangekomen de navolgende
vaste goederen, gekomen van
haare vader Joost van Lieshout
en welke goederen niet meer in
het gemeen geneege zijn te laten
maar deselve onder haar in der
minne verdeelt, namentlijk
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de vaste goederen aan de twee
eerste comparanten, en aan Marten Verbeek het geene uijt den
boedel heeft genooten en dat
in voegen en maniere navolgende
Eerstelijk is alsoo ten deele
gevallen aan den voornoemde
Willem en Jan van Lieshout
voor het geheel de vaste goederen
in voorsc. deijlinge aan haar voor
twee derde aangekomen en nu
voor het geheel bestaande
in ses en twintig parceele volgens
het quohier en in voors. deijlinge
beschreven met zijne reengenoote
soo als aan een geleege zijn in vijff en
twintig parceelen waartoe ten desen
word gerefereert, zijnde allodiaale
goederen, los en vrij gereserveert dat
de voorn. Willem en Jan van Lieshout

moeten blijve vergelden eene jaarlijkse
chijns van vijff duijten uijt den Coster
acker aan den heer van Helmont
verschult en dan nog aan denselve
heer van Helmond vier duijten chijns
in twee posten.
Item eene jaarlijkse rente van
vijff gulden en tien stuijvers aan het
gemeene land ten comptoire van den
rentmeester Kempenaar
voots lans en gemeentes lasten
met sijne voor en nadeelige servituten(erfdienstbaarheden)
en regten, aan te vaarden aanstons
met den last van moeten betaalen aan
Cornelis Doers alhier een hondert gulden
volgens hant obligatie daar van door Joost
van Lieshout gegeve
en nog volgens hant obligatie twee hondert
en vijftig guldens aan de weduwe Francis
vanden Boomen alhier ten intresse staande.
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En is voorts ten tweede ten deele gevallen aan den voors. Marten Verbeek in huwelijk hebbende Maria van
Lieshout een huijs en aangelag
zijnde op den 24e augusti 1771 alhier
aan den comparant getransporteert
en gekomen off betaalt soo sij comparanten door haar vader uijt den
gemeene boedel en daar en boven
alnog genooten uijt den gemeene
boedel een hondert gulden, die hij
condivident verklaart alsoo ont
fange te hebben en dat alles los
en vrij, sonder eenige last off schulden van sijn ouders te hebben
maar moete de schulden van zijne
vrouwe vader betaalt worden
door voorn. Willem en Jan van
Lieshout soo als voors in haar
lot staat genoemt om die uijt
de voors. vaste goederen te vergelden en te betaalen sonder dat
den gemelde Marten Verbeek daar
voor aanspreekelijk zal wesen

Mits welke scheijdinge en deijlinge
in voege als vooren staat, verklaaren
zij comparanten in het hooft deses
genoemt volkomen genoegen te
neemen, met beloften dat de
twee eerste comparanten zullen
betaalen voors. rente en obligatien
hier voor genoemt, zonder dat
daar voor den gemelde Marten
Verbeek aanspreekelijk zal zijn
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en waar mede den voorn. Marten Verbeek
renuntieert van voors. vaste goederen
latende die als voor aan de twee eerste
comparanten, met beloften vant geene
voors. staat te sulle voldoen en naar
komen en dien volgende op en van des
andere portie en aanbedeelde over
en wederover te renuntieere vertijden
ende afstand te doen, als ook van
alle brieven en instrumenten daar
van mntioneerende, sonder dat den een
off ander op zijn aangedeelde eenig
het minste regt, actie off pretentie
te behouden off te reserveere en dus
dese hunne minnelijke deijlinge voor
nu en altijt voor goet, vast, stedig
en van waarden te sulle houden en
doen houden onder verband en renuntiatie als na regten. Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop op heden den veertiende
januari 1700 vier en seventig ten
overstaan van Cornelis Doers en
Tieleman Roosen schepenen
Willem van Lieshout, Jan van Lieshout,
Dit is het X hentmerk van Marten Verbeek
verklaarende niet te konne schrijven
Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop gelegen
in den quartiere van Peeland Meijerije van

's-Bosch, certificeere dat wij door off van
wegens Hendrien Oberge zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van
den armen van Son, mede in desen quartiere
geleegen en alsoo deselve alhier van
wettige en eerlijke ouders is geboren en
sijnde soo veel ons bekent van een goed
gedrag, derhalve beloven wij bij desen
in dien het quame te gebeuren dat deselve tot armoede mogte vervalle (tgeen
wij hoope dat God zal verhoede)
soodanig dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden, dat
wij als dan haar benevens onse arme
ingezetenen alhier zullen alimenteere
en onderhouden, verders dat wij de magistraat off armen besorgers van Son voorn.
off waar deselve elders anders
mogte komen te woonen ter saake deses
te sullen ontlasten en bevrijden, ingevolge
haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1731. Actum
Lierop den een en twintigste januari
1700 vier en seventig, Cornelis Doers,
Janse van Eijk, Tieleman Roosen,
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Staat ende inventaris
gedaan maken ende
opgegeve bij Antoni Verhees inwoonder alhier
door heeren schepenen alhier
aangesteld tot momboir
over de onmondige kinderen
van Jennemie Jansen en
Jan Verbeek met naame
Joost, Jan, Maria en Peternella
en sulx omme de goederen
van hunne overledene
moeders ouders te administreere en gade te slaan
met den voorn. Jan Verbeek haare vader die
hertouwt is met Maria

van Leensel en daarom
desen inventaris geformeert met den voorn.
Jan Verbeek en dat van
al het geene door Jan
Sanders die onlangs is
overleden, nagelaaten
is en welke Jan
Sanders in huwelijk
heeft gehad Willemijn
Verhees grootmoeder
van de onmondige
die eerst in huwelijk
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heeft gehad Jan Peter Willems, waarbij deselve
verweckt en nagelaaten
heeft voorn. Jenemie
Jansen moeder van de
voorn. onmondige, met
Hendrik en Andries Janse
hebbende deselve grootmoeder der onmondige
met haare tweede man
voorn. Jan Sanders aangegaan en gemaakt met
goetvinde der naaste
vriende en onder approbatie van heeren officier
en schepenen alhier een
accoort tot wegneminge
van oneenigheden en disputen
van successie en deijlinge
en dus aangegaan een
kindschap, alles blijkende bij voors. acte van
accoort alhier gepasseert en gedecreteert
van dato den 7e juli 1751
waartoe gerefereert
word, uijt welker hoofde
den langstlevende den
geheele boedel konde
blijven besitten, so
als ook den voorn.
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als langstlevende heeft blijve
besitten en nu zijn nalatenschap is gesuccedeert op voorn. onmondige
voor een vierde en op Hendrik en Andries Janse
ider een vierde en het
resteerende vierde part
op zijne zoon Jan
verweckt bij voors. laaste
huwelijk en welke nalatenschap voor het
geheel, soo veel haar
tot nog toe bekent is
bestaat in het navolgende.
Eerstelijk van de vaste onroerdende goederen
Eerst een huijs, schuur en stallinge
hoff en aangelag met lant te saame
groot ten quohiere in drie parceelen
twee loopense drie en veertig roeijen en seven
voeten nevens erve de eene sijde
de weduwe Jan Janse van den Eijnde
en de andere sijde de weduwe Peter Verberne
een ackerke genaamt het Raatstuk
groot sestien roeijen nevens erve
de eene sijde Laurens de Haan
en de andere sijde Jan van Asten
Den Witteberkacker groot een en
dertig roeijen en seventien voeten nevens
31 - 111r
erve de eene sijde de weduwe Dirk van
Moorsel en voorts de gemeente.
Den Donkacker groot seven en dertig
roeijen en twee voeten nevens erve
de eene sijde Arnoldus van Bussel en
de andere sijde Gijsbert Roijmans
Lant in de Heuve groot twaalff roeijen
en sestien voeten met den acker genaamt
Kerseboomke groot vijff en twintig
roeijen en elff voeten, zijnde aan een
geleege en zaame groot 38 roeijen en
7 voeten nevens erve de eene

sijde de weduwe Peter Verberne en
de andere sijde Willem van Bree
Het heijtvelt van Jan Simons sijnde
lant groot een loopense seven roeijen
en vijftien voeten nevens erve de eene
sijde Martinus van der Sanden en
de andere sijde Jan van Asten
Den Pasacker groot agt en veertig
roeijen en twaalff voeten nevens erve
de eene sijde Laurens de Haan en
de andere sijde de weduwe Dirk van Moorsel
Den acker in de Pollekamp groot twee
loopense vier roeijen vier voeten
nevens erve de eene sijde Hendrik
Janse Verhees en de andere sijde
de weduwe Dirk van Moorsel
Den dries Egel groot een loopense
en vijff roeijen nevens erve de eene
sijde de weduwe Dirk van Moorsel
en de andere sijde de erffgenamen in desen
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Eenen acker nevens Willem van den Eijnden
groot een loopense vijff roeijen en seven voeten
nevens erve de eene sijde Cornelis Sanders en
de eene eijnde de erffgenamen in desen.
Een halff euselke groot drie loopense seventien
roeijen en ses voeten nevens erve eene sijde
Cornelis Sanders en de andere sijde Jan Janse Vlemminx
Item de helft van een parceel Nieuwe erve
groot een en een halff loopense nevens erve
de eene sijde Antoni Verhees en de andere
sijde de wederhelft, moetende hier uijt
jaarlijx worde betaalt aan s'lans domeijne
eene chijns van eene stuijver en agt penningen
Item een huijs en stallinge met de groese
off aangelag groot een loopense en ses voeten
nevens erve de eene sijde Antoni Verhees
en voorts de gemeente.
Een heijtvelt zijnde lant van Antoni
Verhees groot een loopense twee en twintig
roeijen en dertien voeten, nevens erve
de eene sijde Antoni Verhees en de andere sijde de weduwe Peter Verberne
Nieuw lant van den selve groot ses
loopense eene roeij en twaalff voeten

nevens erve de eene sijde Antoni Verhees
en de andere sijde de erffgenamen in desen
Eene acker genaamt het Heijtvelt groot
een loopense en seven roeijen nevens
erve de eene sijde de weduwe Jan van de
Vorst en de andere sijde Hendrik van Eijk
Het Lankeusel van Hendrik Verhees
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groot twee loopense nevens erve de eene
sijde Hendrik Verhees en de andere
sijde Jan van den Eijnde
Part van t dijkvelt van denselve, groot
twee loopense drie roeijen en seven
voeten nevens erve de eene sijde
Nicolaas van Bussel en de andere
sijde de weduwe Jan van den Eijnde.
Groes op de Heijtvelden groot drie
en twintig roeijen en seven voeten
nevens erve de eene sijde Jan Vlemminx
en de andere sijde Hendrik vam Eijk
de Putten op de Smalvelden groot seven
en veertig roeijen en vijff voeten nevens
erve de eene sijde Peter Beijers en
de andere sijde den armen van Mierlo
den beemt aan de Boekhorst groot drie
loopense drie en twintig roeijen en
elff voeten rijdende met Hendrik van
den Eijnde en andere.
De Goorkens van Jan vanden Boomen
groot twee en een halff loopense
nevens erve de eene sijde Peter van
Moorsel en de andere sijde Gerrit
van den Heuvel.
Item agt erff schaaren op het Broek
laastelijk de helft van een parceel
Nieuwe erve groot een en een halff
loopense nevens erve de eene sijde
de wederhelft en voorts de gemeente
hier uijt te betaalen eene jaarlijkse
chijns van eene stuijver en agt penningen
aan s'lans domeijnen
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Den overledene Jan Sanders heeft

gewoont en in de kost geweest
bij zijn zoon Hendrik, hebbende
hij voor eenige jaare de gereede
goederen verkogt en daarom
nu niet na gelaaten, alsoo maar
in de kost was sonder huijshouden
Schulden die soo veel bekent
zijn ten lasten van de
nalatenschap staan als volgt
Eerst komt Antoni van Dijk eene somme
van een hondert en vijftig gulden wegens
geleende penningen, ten intressen
jaarlijx vijff gulden en vijff stuijvers
volgens schult brieff.
Item aan de weduwe Francis vanden
Boomen een hondert vijff en
seventig gulden ten intresse ad vier
percento, dus s'jaars seven gulden
volgens obligatie.
Item aan Johannes van Eijk een
hondert gulden, ten intresse ad
vier gulden en tien stuijvers
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Item komt de weduwe Peter Verberne
twee hondert gulden staande ten intresse
seven gulden jaarlijx volgens obligatien
Item aan deselve weduwe Peter Verberne
nog verschult sestig gulden.
Item komt Lambertus van den Eijde
eene somme van taggentig gulden ontrent.
Compareerden den voornoemde
Antoni Verhees in qualiteijt als in het
hooft deses als mede Jan Verbeek
dewelke verklaaren haar in het
formeere van den voors. inventaris
opregtelijk gedragen te hebben, sonder ietwes
agter houden off versweegen te hebben
( voor soo veel haar tot nog toe bekent is)
En ingeval haar na dato deses ietwes
mogte voorkomen, dat desen inventaris
met eenige stucken behoorde vermeerdert
off vermindert te worden, dat denselve
daar na sal worden gerigt, tot gemeen
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voordeel off schade sonder daar
in agterhaalt te wille zijn.
Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop
op heden den agt en twintigste
januari 1700 vier en
seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Tieleman
Roosen schepenen.
Antoni Verhees, Jan Verbeek,
Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secr.
Wij Cornelis Doers en Jan van
Asten schepenen van Lierop certificeere
bij desen, dat voor ons sijn gecompareert
Martinus van Eijk en Albertus
Meulendijk inwoonderen alhier Deekens
van St-Antonius schutterij alhier
dewelke bekenne en verklaaren, dat de
regenten alhier aan haare handen hebben
voldaan en betaalt eene somme van
twee hondert en dertig gulden, en sulx
in voldoening en aflossinge van een
gelijke somme gestaan hebbende
ten lasten van het corpus alhier
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genegotieert den sestiende november
1704 ten comptoire der beede geannoteert int particulier register den
25 maij 1726 no. 17.
scheldende de comparanten oversulx ter
voors. somme de gemeente quijt, los en
vrij en alle andere hier van met regt quitantie behoevende, gelovende op verband
van persoon en goederen in haare qualiteijt
dit quit, los en vrij schelden altoos voor goet
vast, stedig en van waarden te sullen
houden en doen houden als na regten.
Wijders verklaaren wij schepenen
ingevolge haar hoog mogende publicatie
van den 4 meij 1726 op den eed onser
bedieninge gedaan, dat de intressen
van voors. capitaal sonder interruptie
zedert meer dan vijff jaaren aan de voorn.

schutterije tot lasten van de gemeente
tot de lossinge toe sijn betaalt
in kennisse der waarheijd hebben
wij desen ten prothocolle benevens
de comparanten met den secretaris
onderteekent, binne Lierop den
agtiende meert 1700 vier en seventig
Martinus van Eijck, Albertus Meulendijk,
Cornelis Doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij Jan Kerkhof en Jan van Asten
schepenen van Lierop certificeeren bij desen
dat voor ons sijn gecompareert Cornelis
Doers kerkmeester en inwoonder alhier
denwelke bekende en verklaarde dat de
regenten alhier aan sijne handen hebben
voldaan en betaalt de somme van drie
en vijftig gulden en drie penningen en sulx
in voldoening van het restant capitaal
van een hondert gulden gestaan hebbende
ten lasten van het corpus alhier genegotieert
4 februari 1703 ten comptoire der beede
geregistreert en geteekent no. 13
scheldende hij comparant over sulx ter
voors somme de gemeente quijt, los en
vrij en alle andere hier van met regt
quitantie behoevende (sijnde de obligatie
brieff niet vindbaar) gelovende
in sijne qualiteijt op verband van de
inkomste der kerke, dit quit, los en vrij
schelden altoos voor goet, vast, stedig en van
waarden te sullen houden en doen houden
als na regten.
Wijders verklaaren wij schepenen ingevolge haar hoog mogende publicatie van
den 4e meij 1726 op den eed onser bedieninge
gedaan, dat de intressen van voors.
capitaal sonder interruptie zedert meer
dan vijff jaaren aan de kerk alhier tot
lasten van de gemeente tot de lossinge
toe zijn betaalt, in kennisse der waarheijd hebben wij desen ten prothocolle
benevens den comparant met den
secretaris onderteekent binne Lierop den

agtiende meert 1700 vier en seventig.
Cornelis Doers, Jan kerkhof, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van 's-Bosch
certificeeren dat wij door off van wegens Pieter
Verspeek, sijn versogt om een acte van
cautie tot decharge van den armen van
's-Haage, alwaar voornemens is te trouwen
en te woonen en alsoo denselve alhier van
wettige en eerlijke ouders is geboren
en sijnde soo veel ons bekent van een
goed gedrag.
Derhalven beloven wij bij desen, indien
het quame te gebeuren, dat denselve
tot armoede mogte vervalle ( t geen wij
hoope dat God zal verhoede) sodanig
dat denselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan denselve benevens onse
arme ingezetenen alhier zullen alminenteeren en onderhouden, verders dat wij
de magistraat off armebesorgers van
's-Haage voorn. off waar denselve elders
anders mogte komen te woonen ter saake
deses te sullen ontlasten en bevrijden
ingevolge haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1731.
Actum Lierop den agtiende meert
1700 vier en seventig. Cornelis Doers,
Jan Kerkhof, Jan van Asten,
Tieleman Roosen, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Willemijna Sanders weduwe van Willem
Verspeek woonende alhier, dewelke
te kenne gaff dat haare soon Pieter
Verspeek woonende in 's-Haage
voornemens sijnde hem aldaar te
begeven in den huwelijken staat

en dat daar toe gerequireert word
haar comparante consent, soo
verklaarde deselve comparante
bij desen op de beste wijse doenelijk
te consenteeren dat haar gemelde
soon sig begeve in den huwelijken
staat met die denselve zal goetvinden, versoekende dat dese
voor haar moederlijk consent
zal worde aangenoomen, aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop den vijffde april 1700 vier
en seventig te overstaan van Cornelis
Doers en Huijbert vanden Boomen schepenen.
Dit is X het hantmerk van Willemijn Sanders
weduwe Willem Verspeek niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Willemijna
Sanders weduwe Willem Verspeek
woonende alhier. Dewelke verklaarde
bij desen te renuntieere en afstand
te doen van haar togtregt
competeerende van de
goederen die staande huwelijk
met haare man heeft bezeeten
en waarvan het erffregt aan
haare kinderen is competeerende
latende over sulx aan haare
kinderen vrij om met deselve
goederen te doen na haar goetvinden. Belovende dit renuntieere en afstand van togte voor
goet, vast, stedig en van waarden te
sullen houden en doen houden
onder verband als na regten. Actum
Lierop den vijffde april 1700 vier en
seventig, ten overstaan van Cornelis Doers
en Huijbert vanden Boomen schepenen
Dit is X het hantmerk van Willemijn Sanders
weduwe Willem Verspeek niet konnende schrijven,
Cornelis Doers, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen ondergenoemt Gerrit van Hugten woonende alhier
te kenne gevende niet in staat sijnde om sijne
kindere te alimenteere, waarom deselve
door den armen diende te worden onderhouden
soo verklaart den comparant aan Jan
Hermans en Martinus van Eijk als armmeesters ten behoeve van den armen alhier
bij desen af te staan en in eijgendom
over te geven het geene hij comparant
is besittende namentlijk zijne meubele
en huijsraat met een koeij en den
oogst ten velde ontrent drie loopense
om al het selve ten proffijte van den
armen te verkoopen, met versoek dat
zijne kinderen met naame Jennemie
out ontrent negen jaaren, Peternel
out ontrent agt jaaren, Jan oud ontrent
ses jaaren en martinus out ontrent
vijff jaaren mogen worden bestelt
en vant nodige worde besorgt en
dat hij comparant daartoe soo in staat
is tot soulaas van den arme zal geeven
jaarlijx twaalff off vijftien gulden
belovende hij comparant het geene
voors. staat te sulle voldoen en naar
komen onder verband en renuntiatie
als na regten aldus gedaan en
gepasseert ter secretarije van Lierop
den elffde april 1700 vier en seventig
ten overstaan van Cornelis Doers en
Huijbert vanden Boomen schepenen
Dit is het X hantmerk van Gerrit van
Hugten niet konnende schrijven,
Cornelis Doers, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop (ondergenoemt) geleegen
in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, juffrouw Christina
van Vreekenhorst weduwe

van Gerard Stalmans van Lingen
betuijgende bij desen dat het met
haar volkomen genoegen is, dat
haare dogter Geertruij Stalmans
van Lingen geboortig van Montfort
en nu woonende te Leijden, haar
in den huwelijken staat begeven
met Hermanus de Wringer geboortig van Leijden en aldaar
woonagtig zijnde, van ambagt een
Timmerman en dus haar volkomen
consent tot dat huwelijk
gevende. Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije van Lierop den
twintigste april 1700 vier en seven
tig, ten overstaan van Cornelius
Doers en Tieleman Roosen schepenen
Christina van Vreekenhorst we.
van G.Stalmans van Lingen,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Inventaris gedaan maken
ende opgegeven bij Jan van
Wilderen weduwenaar van
Catharina Sanders en dat ten
behoeve van Annamari sijn
kint verweckt bij wijlen
sijne voors. vrouw en dat
van soodaanige goederen als
met sijne huijsvrouwe voorn. heeft
beseten en waar van het
erfregt aen sijn kint toebehoort
en aen hem ter togte sijnde
voornemens hem in den tweeden
huwelijck te begeven met
Anna van Moorsel woonende
alhier en dat ter voldoeninge
van den 53 artikel van haar
hoog mogende egtreglement
en daar op volgende haar hoog
mogende waarschouwinge van
den derde april 1708
bestaande in het naarvolgende
hebbende geen vaste goederen met sijn

vrouw beseten.
Ten tweede van de erffhaaffelijk goederen
Eerst een vere bedt met eene hooftleuling
een wolle deken
twee paer lakens
een brootschaap
ses drij stapele stoelen
een vierkante tafel
een eijsere papketel
een eijsere moespot
haal en tang
een bijl
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een vuur eijseren
eenen koperen hantketel
ses witte mutsen
eenen stoffen rock van sijne overleden vrouw
een asback
een struijfpan
de verdere kleederen van de overledene vrouw
sullen voor het kint gebruijckt worden
Compareerde den voornoemde Jan van
Wilderen den welcken verklaart hem in het maken
van desen staat en inventaris hem opregtelijck gedragen
te hebben sonder ietwes agter gehouden of verswegen
te hebben en ingeval hem na dato deses ietwes
mogte voorkomen dat desen staat met eenige stucken
vermeerdert of vermindert te worden dat den selven
daar na sal worden gerigt tot gemeen voordeel off
schade, sonder daar in agtervolgt of agterhaalt te
willen sijn. Actum Lierop den drij en twintighste
april 1700 vier en seventig ten overstaan van
Jan van Eijck en Tieleman Roosen schepenen
Jan van Wilderen, Janse van Eijck, Tieleman Roosen,
Cornelis Doers president schepen abs. secr.
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Maria van Eijk
weduwe Jan Bernards, woonende binnen
desen voors. dorpe van Lierop, dewelke
verklaarde, op de beste wijse
doenelijk te constitueeren en magtig
te maken Martinus van Eijk ten haare

huijse alhier woonende, speciaal , om
voor haar constituante in haaren naam
en van harent wegen, onder behoorlijke
quitantie, te ontfangen zodanige somme
van hondert en taggentig gulden
veertien stuijvers en agt penningen
als welke Johannes Vlemminx mede
wonende alhier, wegens geleverde
waaren en geleend geld, aan haar constituante, na gedaane afreekeninge
nog wel en deugdelijk schuldig is
en aan deselve sijn competeerende
in cas van geene minnelijke voldoeninge
zonder vertreck, tegens den voorn. Johannes Vlemminx tot het innen en
erlangen van betaalinge der voors. pretensie met de costen daar omme gedaan, zodanige middelen en wegen
van regt, zoo in conventie als reconventie te emploijeeren, als zijnen
goeden raad gedragen zal, mitsgaders
de deugdelijkheijd der voorsijde pretensie
en oversulks mede van het schultboek off schultboekje van haar
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constituante in haare ziele met eede
te sterken en te bekragtigen, daar in
alle termijnen van regt waar te neemen
vonnisse te horen pronuncieeren
van de nadeelige te provoceeren ende
voordeeligen ter executie te stellen
alles tot den uijteijnde toe, en generalijk, desen aangaande alles verders
te doen en te verrigten, t gunt zij
comparanten en constituante zelve
soude kunnen off vermogen te doen
onder bij gevoegde magt van substitutie
belovende zij consttuante allen t selve
te zullen houden en doen houden
voor goed, vast, stevig en van
waarden onder verband als na
regten. Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop den derde
meij 1700 vier en seventig, ten
overstaan van Cornelis Doers en

Tieleman Roosen schepenen.
Dit is het X hantmerk van Maria
van Eijk weduwe Jan Bernards
verklarende niet te konne schrijven,
Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secr.
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Den 29 october
1784 extract
pro deo uijt
gemaakt voor
Willemijna
Welten vrouw
van Goort van
Eijck

Wij schepenen van Lierop, geleegen
in den quartier van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeere bij desen dat
wij door off van wegens Goort van Eijk
sijn versogt om een acte van cautie
voor hem en sijn kint genaamt Wilbert
en alsoo deselve alhier van geboorte sijn
en soo veel ons bekent van een goed
gedrag, derhalve beloven wij bij desen
in dien het quame te gebeuren dat
deselve tot armoede mogte vervalle
( t geen wij hoope dat God verhoede zal)
sodanig dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan haar benevens onse
arme ingezetenen zullen alimanteere
en den armen van Deurne alwaar nu
woonen, off daar deselve nog mogte
komen te woonen ter saake deses te
sullen ontlasten (en bevrijden) ingevolge
haar hoog mogende resolutie van den
sevende september 1731. Actum
Lierop den tiende juni 1700 vier
en twintig.
Cornelis Doers. Francis Versums,
Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Op heeden den tiende juni een duijsent seven
hondert vier en seventig sijn voor ons ondergen.
scheepenen des dorps van Lierop gecompareert
Martinus van Eijk in qualiteit als last en procuratie hebbende van sijne suster Maria van Eijk
weduwe Jan Bernards, sijnde deselve procuratie van
dato den 3 meij 1774, inwoonder alhier ter eenre seijde
ende Johannes Vlemmings meede alhier woonagtig

ter andere seijde. Dewelke bekende ende verklaarde
sooals bekennen ende verklaerden bij en mits deesen
door tussen spraak van ons schepenen met malkanderen te sijn geconvenieert en verdragen
over de differenten welke sij sijn hebbende over
seekere pretentie welke voorn. Martinus van
Eijk in qualiteit als voore ten lasten van opgem(elde)
Johannes Vlemminks is hebbende.
En waarover hij den selven in regten heeft betrokken
en ter(procuratie) van den 13 meij jongstleeden tegen
hem heeft gedaan eijsch en aanspraak en sulx
in maniere hier na volgende: Dat namentlijk
den voorn. Johannes Vlemminks aanstonds bij
het passeeren deeses aan meergen(oemde) Martinus van
Eijk sal betalen eene somme van een hondert
en vijftig guldens den gulden a twintig stuijvers goet
hollands gelt ofte wel ten behoeve van sijne
constituante passeeren eene obligatie ter concurrenter somme met belofte van die somme heeden
dat deeses over een jaer te sullen voldoen en betalen
met de intressen van dien tot drie gulden en tien stuijvers
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per cent en in cas van geene prompte voldoening op den gestipuleerden tijt het welk staan
sal aan het goetvinden van de creditrice in
het betalen van den intrest als voore gereekent
te sullen blijven continueeren tot volle efectueele
voldoening en aflossing van voors. capitael toe
mitsgaders dat men bij repetitie op restitutie
malkanderen drie maanden te voren opsegging
sal hebben te doen en wijders onder soodanige
gelofte en verbintenisse als gebruikelijk
en dat
hier meede henne voors. differenten sullen sijn
vereffent en Johannes Vlemmings daer meede
ten volle hebben betaalt en dat een ider der
partijen sal moeten betalen sijn eijgen kosten soo
ook meede ider voor de helft de kosten deeser
en die welke door het maken van eene obligatie
sullen worden veroorsaakt.
Gelovende sij comparanten onder verbant van
henne persoonen en goederen hebbende ende verkrijgende den inhoud deeses te sulle
nakomen en voldoen sonder eenig tegen seggen
in regten of daer buijten.
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije

van Lierop dato als boven ten overstaan van
Cornelius Doers en Tieleman Roosen schepenen.
Martinus Janse van Eijck,
dit is het X merk van Johannes Vlemminks die
verklaarde niet te kunne schrijven testes W.Nouhuijs,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen.
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Magrieta Claus
weduwe Peter Coolen zijnde geassisteert
met Huijbert vanden Boomen als haare geassumeerde momboir indesen # als moeder en
voogdesse van haar nog twee minderjaarige
kinderen met naame Jennemie en Cornelis,
tot naervolgende gemagtigt bij authorisatie
van de wet alhier wesende van dato deser en
alnog # mede Francis, Jan en Joost meerderjaarige kinderen van Peter Coolen
voornoemd alle inwoonderen alhier.
Dewelke verklaaren onwederroepelijk te constitueeren en de
magtig te maken bij en mits
desen Gerrit soone Peter Coolen
mede alhier woonende, omme
voor en in den naam van de comparanten
met en benevens de verdere erffgenaamen
van Willem Coolen overleden en gewoont
hebbende te Neterzel in den quartiere van Kempeland oud oom van de ses kinderen
van voornoemde Peter Coolen, zijne boedel
en nalatenschap ten hunne naame
te aanvaarden en tot liqiditeijt te
brengen en deselve soo gereede
als ongereede vaste en andere
goederen voor hun aandeel met de
verdere erffgenamen aldaar voor
alleman te verkoopen, op sodanige
conditien als zulle goetvinden, deselve
vaste goederen ter secretarije aan de
koopers off kooper te transporteere
en over te geven na behooren met belofte
van vrijwaringe en guarandschap
soo en gelijk als aldaar gebruijkelijk
is off gerequireert word, de kooppenningen

te ontfangen en daarvan te
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quiteere en quitantien te passeeren
en voorts generalijk in al het geene
voorschreve te doen en te handelen t geene
zij comparanten in haare voorschreve
qualiteijte present sijnde zoude konne, mogen off
moeten doen, alles met magt van
substitutie en beloften van
approbatie onder verband als
na regten, des soo blijft den voornoemde
geconstitueerde gehouden van
sijne verrigtinge te doen behoorlijke reekening, bewijs en
reliqua. Aldus gedaan en
gepasseert ter secretarije van
Lierop op heden den eerste juli
1700 vier en seventig, ten overstaan
van Cornelis Doers en Francis
Verseems schepenen.
Dit is het X hantmerk van Magriet Claus
weduwe Peter Coolen niet konnende schrijven,
Huijbert vanden Boomen,
Dit is het X hantmerk van Francis Peter
Coolen niet konnende schrijven,
Jan Peter Coolen, Cornelis Doers, Francis Versums.
mij present J.Losecaat secretaris
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vraag articulen gedaan
maaken en aan d'eerwaarde
heeren schepenen van Lierop
overgegeven, uijt den naam
ende van wegens Jan van der
Heijden woonende op het brouw
Dese interrogatorium huijs binnen der heerlijkheijdt
niet gepassert alsoo Vlierden, om daar op de
De getuijgen niet
personen in margine deses
waren gecompareert gemelt, onder eede gehoort
en derselver responsivens
tegen ider onderstaande
articul te werden genoteert
art. 1;
te vragen de namen, ouderdom

woonplaatsen, neeringe
en hand teeringe der deponenten
2;
off zij deponenten kennen
den persoon van Jan de
Groot, woonende op het
brouwhuijs voors. tot Vlierden
3;
off zij deponenten den voorn.
Jan de Groot, als collecteur van
de tienden van het opgemelde
Brouwhuijs in den afgelope
jaare 1700 drie en seventig
hebben gekent, zien tienden
en tienden opreijden?
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4;
Off den eerstgemelde deponent Antoni Litten in
den dienst van hem Jan
de Groot zijnde, ook wel
voor denselven getiend
en tienden ingezamelt
en opgereden heeft.
5;
Off den requirant Jan van
der Heijden in den voors.
jaare 1700 drie en seventig
garst gezaijt, geteelt en
gewonnen heeft op zeker
's requirants heijtvelt
geleegen op het voorn.
Brouwhuijs, aan
d'eene zeijde de Goorstraat
en d'andere sijde de
gemeene beemden
6;
Off en hoe zij deponenten
weten dat het dienstmeisje van Christiaan van
der Putten, met naame
Meijntje Haasen in de
maand september
van den voors. jaare
1773 gekomen is ten
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huijsen van den meer
voorn. collecteur de Groot
met een boodschap: dat
men de haver van hem
Christiaan van der Putten
en de garst van den
requirant moest komen
tienden.
7;
Off wanneer dese gemelde
boodschap wierd gedaan
de garst op het voorn.
heijtveld gemaaijt
en tiendenvaardig ten
velde stond!
8;
Off de huijsvrouw van den
selven collecteur de Groot
aan het voorn. dienstmeisje
tot antwoord gav
in substantie, mijn
man is na Haandel
tiend maar zelvs,
9;
Off den eerstgemelde deponent Antoni Litten de tiend
van de garst van het opgemelde
heijtvelt, op ordere en last
van den meer voorzeijde collecteur Jan de Groot in den
jaare 1700 drie en seventig
heeft ingezamelt en opgereden?
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10;
Op wat dag en maand
en den hoeveelste van die
maand sulks door hem
verrigt is?
11;
Off de tiend van het voors
heijtveld behoord onder dien

clamp, waar van den opgemelde Jan de Groot in den voors.
jaare 1700 drie en seventig
als collecteur bekent stond
12;
Laastelijk te vragen de
redenen van welwetenschap
van het gedeponeerde en van
hen deponenten.
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1 Compareerde Peter van de Ven
2 en Jenne-maria van de Ven
beijde tot
het geven van getuijgenis
door den requirant Jan
van der Heijden behoorlijk
soo sij declareeren
gearresteert

Vraag articulen gedaan
maken en aan d'eerwaarde
heeren schepenen van Lierop
overgegeven, uijt den naam
ende van wegens Jan van der
Heijden, woonende op het
Brouwhuijs, onder de heerlijkheid Vlierden, om daar op
de personen in margine
dese gemelt, onder eede
gehoort en deselver
responsive s tegens ider
onderstaande articul
te werden geannoteert
art: 1;
te vragen de namen woonplaatzen, ouderdom
en neeringe en hantteeringe
van de deponeten

den eerste deponent Peter van de
Ven segt alhier te woonen
voor knegt bij de weduwe
Francis vanden Boomen en
oud te sijn ses a seven en dertig
jaaren. De tweede deponente woonagtig te sijn bij haare ouders
op het Brouwhuijs onder Vlierden en oud te sijn ontrent twintig jaaren
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Den eerste deponet segt ja
De tweede deponente zegt ja

Den eerste deponent segt ja
De tweede deponente segt ja

Off aan hen deponenten
bekent is den persoon van
Claas Driessen woonende
tot Vlierden voorschreve
3;
Off den voorn Claas Driessen
in den jaare 1700 drie en
seventig, ook heeft getiend
en tienden afgereeden van off

opt brouwhuijs voormelt
4;
Speciaal, off denselven
Claas Driessen sulks
met kar en perd en bij sig
hebbende de dienstmeijd
van Jan van Moorsel
woonende tot Deurne
gedaan hebbe in de
maand september
van den voors. jaare
1700 drie en seventig

Den eertse deponent segt Claas
Driessen inden gepasseerde jaare
1700 drie en seventig wel op het
Brouwhuijs onder Vlierden met
de kar en seeker vrouws
persoon bij sig tienden te
hebben sien insamelen, dog
gemelde vrouwspersoon
met naame niet te kennen
nog ook te konne seggen
off sulx uit laast van de
maand augusti of in september is geweest
De tweede deponente segt als in den articul is gevraagt
maar ook niet konne segge off in september off
in augustus 1773 is geweest
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Den eerste deponent verklaart als in den articul
dog den tijt niet anders te
konne bepaale als op voorige
articul.
De tweede deponente verklaart als in den articul
dog den tijt niet anders
te konne bepaale als op
voorige articul.

Den eerste deponent
verklaart als in den articul
De tweede deponente verklaart als in den articul
Den eerste deponent verklaart als in den articul
dog dat in plaats van een
paart een os in de kar had
en ten opsigte van de dienst-

5;
En wel bezonder mede, off
hij Claas Driessen in de maand
september van den voors.
jaare 1700 drie en seventig
in voge voormelt, heeft getiend
off tienden ingezamelt
van off op den clamp tienden
waaronder de tiend behoort
van het heijtveld van den
requirant, geleegen op het
Brouwhuijs voorn. aan d'eene
seijde de Goorstraat, d'andere
seijde de gemeene beemden
6;
Off den requirant Jan van
der Heijden in den opgemelde
jaare 1700 drie en seventig
garst gezaijt en gewonnen
heeft op het voors. heijtvelt
7;
Off den voorn. Claas Driessen
bezig hebbende de voorn.
dienstmeijd in de maand
september 1700 drie en
seventig met kar en paard

meijd en teijt als op articul
is komen reijden nabij de
vier
huijsinge en woonplaats
De tweede deponente vervan den requirant
klaart als in den articul dog dat
geen paard maar een os in de kar was,
ontrent den tijt als op articul vier.
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Den eerste deponent verklaart als in den articul
De tweede deponente segt ja

Den eerste deponent segt ja
De tweede deponente segt ja
Den eerste deponent segt ja
De tweede deponente segt ja

Den eerste deponent verklaart
dat de garst toen al enige dagen
tiend vaardig gestaan heeft,
dog niet te konne segge hoe
veel dagen
De tweede deponente verklaart
als den eerste deponent
Den eerste deponent verklaart als in den articul
De tweede deponente verklaart als in den articul

8;
Off, hij Claas Driessen aan
den requirant als toen
heeft versogt, om onder de
peeren aan de boomen
van den requirant aldaar
staande eens te mogen werpen
9;
Off zulks door den requirant aan hem is toegestaan
10;
Off de garst van den
requirant op het gemelde
heijtveld, ter dien teijd
gemaijt tot schoven
gebonden en droog was?
11;
Hoe veel dagen deselve
garst toen aj gemaijt
en tiendens vaardig hadde
gestaan ?

12;
Off den requirant, bij die
gelegentheid aan den
voorn. Claas Driessen
van de tiend van de voors.
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garst aangeving heeft gedaan
off diegelijke woorden
Ik wou off wilde dat gij mijn
garst eens tiende, terwijl
gij hier zijt want hij is droog
13;

Den eerste deponent segt
sulx niet te weeten
De tweede deponente segt
sulx niet te weeten

Wat den voors. Claas
Driessen daarop tot antwoort heeft gegeven
14;

Den eerste deponent segt
dat eenige dagen daar voor
is geweest, sonder te konne
seggen hoeveel dagen,
de garst als in den articul
hebbe gehaalt en de
tiende daar van laten staan
De tweede deponente verklaart
als den eerste deponent
Den eerste deponent
segt ja
De tweede deponente
segt ja

Hoe lange dit geweest zij
voor dat zij deponenten, die
garst van het voors. heijtvelt ingehaalt en de tienden
daar van hebben laten staan

15;
Off aan hen deponenten
bekent zij Jan de Groot
En Jennemie vande Loverbosch zijne huijsvrouw
woonende op het Brouwhuijs onder Vlierden voorn.
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Den eerste deponent segt ja
De tweede deponente segt ja

Den eerste deponent segt
het gevraagde in den articul
wel te hebben hooren seggen
dog daarvan verder niet te
weeten.
De tweede deponente verklaart
als den eerste deponent.

16;
Off den voorn. Jan de Groot
als collecteur der tienden
van den clamp, waaronder
het voorn. heijtvelt behoort
in den voorleede jaare
1700 drie en seventig
op het Brouwhuijs bekent
is geweest en hij ook als
den zodanigen de tiendbaare vrugten in dien clamp
heeft getiend ende tienden
opgereden en ingezamelt
17;
Off en hoe zij deponenten
weeten: dat den requirant
in den selven jaare 1700 drie
en seventig, aan het huijs
van den voorn collecteur
Jan de Groot heeft gezonden om
de voors. garst te komen tienden.
18;
Off zij deponenten, op ordere
en last van den requirant

Den eerste deponent segt ja
De tweede deponente segt ja

gemelde garst van het
opgemelde 's requirants
heijtvelt hebben weggehaalt, ingezamelt en
met kar en paard van
den requirant opgereden
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Den eerste deponent segt ja
Detweede deponente segt ja

Den eerste deponent segt
den requirant daar niet
bij off present is geweest
De tweede deponente segt als
den eerste deponent
Den eerste deponent segt
eenige dagen dog niet te
weeten hoeveel dagen
De tweede deponente verklaart als den eerste deponent
Den eerste deponent
segt sulx niet te weeten
De tweede deponente segt
sulx niet te weeten.

19;
En off sij deponenten
in alle opregt en getrouwheid, als toen, ten velden
voors. hebben laten staan de
tienden van deselve garst
20;
Off den requirant wanneer zij zulks verrigteden
daarbij present is geweest
21;
Hoe lange sulks geweest
zij, na dat den requirant
in voge voors. aanden voorn.
Claas Driessen aangevinge
had gedaan.
22;
Mitsgaders hoe lange
zulks geweest zij
na dat den requirant
ten huijse van den
collecteur Jan de Groot
ten fine voormelt had gezonden.
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Den eerste deponent
verklaart sulx niet
gesien te hebben
De tweede deponente
verklaart als in den
articul

23;
Off aan hen deponenten
al mede kennelijk is en zij
gezien hebben dat den
knegt van den even gemelde
Jan de Groot met name
Antoni Litten de tienden
van de meergemelde
garst, op het veld zijnde
overig blijven staan, met
kar en paard heeft
ingezamelt en opgereden
24;

Den eerste deponent segt niet
Off zij deponenten weten
te weeten hoe veele vaaten
hoeveele vaaten
deselve garst heeft opgelevert
deselve garst, behalven
als sulx niet hebben zien
meeten
de tienden van
dog dit wel met
seekeheijt te konne dien heeft opgelevert
seggen dat er aangesien de kleijne
quantiteijt geen tien vaten van gekomen kan zijn
De tweede deponente segt hiervan niet te konne seggen als alleen
dat ontrent een halve kar garst in stro van het velt hebbe opgeladen
en dus een kleijne quantiteijt
25;
Den eerste deponent segt
Als mede voor wat
dat de prijs geweest
prijs de garst in den
sal sijn twaalff a dertien
jaare 1700 drie en
stuijvers het vat.
seventig doorgaans
De tweede deponente segt
verkogt zijn
daar niet van te weeten
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26;
Den eerste deponent segt ter
Laastelijk de deponenten
dier tijt bij den requirant
te vragen de redenen
voor knegt te hebben gewoont
van welwetentheijd
en het een en ander vant
van hun gedeponeerde?
gevraagde en gedeponeerde nog
seer vers in geheuge te sijn
De tweede deponente segt in de buurt van den requirant te woonen
en bij deselve in den gepasseerde jaare dikwils in den arbeijd te sijn
geweest en het gedeponeerde nog seer wel bekent te sijn
Aldus de voorschreve deponenten gehoord en ondervraagt op de voorenstaande articulen en hebben deselve daarop geantwoort als tegens idere
articul staat aangeteekent en na
duijdelijke preelectuure daarbij gepersisteert, ende waarheijd van hen gedeponeerde bekragtigt met de woorden
soo waarlijk helpen hen God almagtig en
sulx aan handen van Cornelis Doers president
loco officier, ter raad camer van
Lierop op heden den dertiende
augusti 1700 vier en seventig ter presentie
en ten overstaan van Tieleman Roosen
en Jan van Asten.
Dit is het X hantmerk van Peter van de
Ven verklaarende niet te konne schrijven,
Dit is het X hantmerk van Jenne-Maria van
de Ven verklarende niet te konne schrijven.

Cornelis Doers, Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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compareerde Peternella
Johannes Hendriks huijsvrouw
van Martinus van Tilburg
2 Christiaan van der Putten
3 Maria Johannes Hendriks
allen woonende op het
Brouwhuijs tot Vlierden
en zo zij declareeren
door den requirant tot het
geven van getuijgenis
alhier behoorlijk gearresteert

Vraag articulen gedaan
maken en aan d'eerwaarde
heeren schepenen van Lierop
overgegeven uijt den naam
ende van wegens Jan van
der Heijden, woonende
op het Brouwhuijs, onder
de heerlijkheid Vlierden
om daarop de personen
in margine deses gemelt
onder eede gehoort en
derselver responsives
tegens ider onderstaande articul
te werden geannoteert.
art, 1
Te vragen de namen, woonplaatsen, ouderdom
neringe en handteringe
der deponenten

1 Deponente Peternella Johannes
Hendriks huijsvrouw van Martinus van Tilburg segt out
te sijn ontrent negen en twintig
jaaren en een boerin te sijn
2 Deponent segt out te sijn
ontrent dertig jaaren en
een boer te zijn
3 Deponente segt out te sijn ontren twee en twintig jaaren en te
woonen voor dienstmeijt bij Martinus van Tilburg te Vlierden
2;
d'eerste deponente Peternel
van Tilburg afsonderlijk
De eerste deponente segt
te vragen, off zij in de maand
als in den articul
september 1700 drie en
seventig wanneer zij als dienstmeijd
bij den requirant Jan van der Heijden
woonden door deselve op zekeren
morgen gelast is van te gaan bij Jan
de Groot, op het Brouwhuijs voorn.
woonagtig en te seggen dat hij zijn garst
in het heijtvelt zouden komen tienden
3;
Off zij eerste deponente toen dien morgen
is gegaan, ten huijsen van den tweeden
De eerste deponente
deponent Christiaan van der Putten in de
segt als in den articul
buurt van den requirant woonende versoekende
om imand na den voorn de Groot met de

De eerste deponente segt
sulx gedaan te hebbe om
dat zij nietwel tijt had.
Den tweede deponent
segt als in articul

voorschreve boodschap te zenden.
4;
Om wat redenen zij eerste
deponente die boodschap
zelve niet gedaan hebbe
5;
Den voorn. tweede in ordine deponent
Christiaan van der Putten te vragen off
zij Peternel van Tilburg, als
in het voorschreve derde articul
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is voorgestelt, in de maand september 17 drie
en seventig ten zijnen huijsen ie gekomen
6;
De twee eerst gemelde deponenten te vragen
De twee eerste deponenten off hij Christiaan van der Putten daar op dun
seggen als in den articul
eijgen morgen zijn dienstmeijsje met naame
Meijntje Haasen oud circa twaalf jaaren
heeft gezonden ten huijsen van den meer voorn.
Jan de Groot, met last van te zeggen, dat hij de
Groot de voors. garst van van der Heijden en de
haver van hem vander Putten zouden komen tienden
7;
Den tweede deponent
Off voornoemd dienstmeijsje
segt als in den articul
thuijskomende voor antwoord
En de eerste deponente segt
heeft terug gebragt in subdat den tweede deponent
stantie. Dat de huijsvrouw
aan haar het geantwoorde
van de Groot zeijde, dat
door de vrouw van Jan
haar man na Haandel
de Groot aan zijn dienstmeijsje
op de bedevaart was en
heeft komen seggen in substandat men maar zelf
tie als in den articul
zoude tienden
31 - 130r

De drie deponenten
seggen ja
De derde deponente
segt present geweest te
sijn en haar nog seer wel
te heuge dat voors. Meijntje
Haasen de gemelde bootschap ten huijse van voorn.

8;
Off den laaste in ordine genoemde
deponente Maria Johannes Hendriks
ter dier teijd als dienstmeijd bij den
voornoemde de Groot woonde.
9;
off aan haar Maria Johannes
Hendrix nog kennelijk is
en heugt dat in haar bijzijn
ten huijsen van den meer
voorn. de Groot, door de voors.
Meijntje Haasen de gemelde

Jan de Groot heeft gedaan.

De derde deponente
segt als in articul
De deponenten seggen niet
beter te weeten off sulx is
geweest op den laaste dag
der bedevaart, welke geweest
is op den vijftiende september 1700 drie en seventig.

boodschap is gedaan?
10;
En off de huijsvrouw van hem de Groot
aan Meijntje Haasen daar op tot
antwoord gaf in substantie dat haar
man na Haandel ter bedevaart was en
dat men maar zelve zoude tienden!
11;
Off zij deponenten ook weeten
wat dag en den hoeveelste
der maand september 1700
drie en seventig zulks zij
voorgevallen?

31 - 131v

Den eerst deponente
segt als in den artikul

De eerste deponente
segt als in den articul

De eerste deponente
segt dat Goort Kuijpers
de bootschap heeft aangenomen en geantwoort aan
den baas te sullen seggen

12;
D'eerst gemelde deponente Peternel
van Tilburg nog afsonderlijk te vragen
off zij door den requirant, dage voors.
zij bij Christiaan van der Putten gekomen
en Meijntje Haazen met de gemelde boodschap an het huijs van de Groot was gesonden
's namiddags door den requirant weder order
bekomen heeft om aan het huijs van den voors.
de Groot te gaan en te zeggen dat men de
opgemelde garst zouden komen tienden
13;
Off zij ingevolge van dien na het huijs van de
Groot zijnde gegaan, het huijs gesloten vond
en in de schuur off stallinge van denselven
zijnde ingegaan als toen, aldaar heeft gevonden Goort Kuijpers schutter tot Vlierden en
den gewonen arbeijder van hem de Groot
14;
Off zij aan desen Goort Kuijpers
de voors. boodschap, als toen
gdaan heeft en wat hij
daar op tot antwoord
heeft gegeven.
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De drie deponenten
seggen als in den articul

15
De gezamentlijke deponenten te
vragen off den voorn. de Groot
bij hun en int algemeen ter dier
teijd, bekent ware als collecteur van

den tiendclamp, waar onder de tiend
van de meer voors. garst mede behoorde
16;
De eerste deponente segt het gevraagde
Off zij deponente gezien
in den articul niet gesien te hebben
hebben dat Antoni Litten
den tweede deponent segt het
den knegt van den opgegevraagde niet gesien te hebben
melde collecteur de Groot
maar dat den knegt van Jan de
de tienden van de meer
Groot die tiend garst op de kar hebvoorseijde garst van het
bende bij hem gekomen ie en tiende
voorn. heijtvelt met kar
van haver van zijn deponents lant
en paard hebben ingeheeft komen inzamelen en doen
zamelt en opgereden?
aan hem gesegt heeft dat hij de tiend
van de garst van requirant op de kar
hadde De derde deponente segt door
haare baas Jan de Groot toen gelast
tesijn geweest on met de knegt mede
te gaan om die garst te haalen
dog dat de vrouw darrop seijde dat zij deponente niet wel de tijt
hadde en dat toen de dogter met naame Luijtje is mede gereede en
sij deponente deselve met de garst heeft zien thuijs komen
17;
De drie deponenten
Indien de deponenten het gevraagde in het
seggen Antoni Litten
voorgaande sestiende articul niet gezien hebben
wel te hebben hooren
dan te vragen off den voorn. Antoni Litten off
seggen dat hij de tiende
collecteur de Groot aan hen deponenten verhaalt
van de garst als in den
hebbe, dat hij Antoni Litten de tienden van die
articul heeft ingehaalt.
garst hadde ingehaalt, sulke off dier gelijke
woorden in substantie
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18;
De drie deponenten seggen Off het voorn. heijtvelt wel een halff quartier
de distantie als in den articul uur gaans van de woninge van den gemelde
ontrent te sullen sijn
Jan de Groot gelegen is?
19;
De deponenten allegeere voor
Laastelijk te vragen
redenen van wetenschap dat de
de redenen van welwetentantwoorden op de articulen door
heid van der deponenten
hen gedaan, hen alle seer wel begedeponeerde
kent sijn en dat ze daar van nog
seer goede geheugenisse dragen.
Aldus de voorschreeve deponenten gehoort en ondervraagt op de voorenstaande articulen en hebben deselve
daarop geantwoort als tegens ider articul staat
aangeteekent en na duijdelijke voorleesinge
daar bij gepersisteert en de waarheijd van

hen gedeponeerde bekragtigt met de woorden
soo waarlijk helpe hen God almagtig, bevestigt
aan handen van Cornelis Doers president
loco officier, ter raad camer van Lierop
den dertiende augusti 1700 vier en seventig
ter presentie en ten overstaan van Tieleman
Roosen en Jan van Asten schepenen
Dit is het X hantmerk van Petronella Johannes
Hendriks huijsvrouw van Martinus van Tilburg
niet konnende schrijven
Christiaan van der Putten
Dit is het X hantmerk van Maria Johannes
Hendriks niet konnende schrijven, Jan van Asten
Cornelis Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor Cornelius Doers
en Tieleman Roosen
schepenen des dorps van Lierop, geleegen
in den quartiere van Peeland, Meijerije van
's-Bosch, Jan van der Heijden, woonende
op het Brouwhuijs, binne de heerlijkheijd
Vlierden, denwelke verklaart bij en mits
desen te constitueeren en magtig te maken
den heere J.H.van Kervel, procureur
voor de respective hooge generaliteits
collegien en hoven van justitie etc. etc.
in 's-Haage, speciaal om in den naame
van hem comparant en van zijnent
wegen als procureur te occuperen, in
zodanige procedure, als hij comparant
voor't collegie van haar eedel moogende
d'heeren raaden van staaten der Ver
eenige Nederlanden in s'-Haage actueel
genootzaakt is te defenderen en te
sustineren als gedaagde en verweerder
ter eenre, op ende jegens P.de Jongh,
drossard der heerlijkheid Vlierden
eijscher en aanlegger ter andere
zeijde, in deselve proceduure alle
termijnen van regt waar te neemen,
sententie te vervorderen, te horen,
en casu quo, ter executie dirigeren
mitsgaders ter saake voors. generalijk
verders alles te doen en te verrigten

het gunt hij comparant present
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zijnde zelvs zoude kunne off mogen doen
houdende allen 't selve alhier voor
speciaal geinsereert, onder bijgevoegde
geloften van ratikabatie, indemniteit
en verband als na regten. Aldus
gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop op den dertiende augusti
1700 vier en seventig, ten overstaan
van schepenen bovengenoemt
Dit zijn J.V.D.H. de letters van Jan van der Heijden
verklaarende niet anders te konnen schrijven
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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inventaris gedaan maken ende opgeven bij
Jan Antoni Vlemminx weduwenaar van
Margrieta van den Eijnde en dat ten
behoeve van Maria en Johanna zijne kinderen verweckt bij zijne voorn. vrouw en
dat van soodanige goederen als met deselve
beseeten heeft en waarvan het erffregt aan
zijne voorn. kindere is toebehoorende
zijnde voornemens hem in tweede huwelijk
te begeven met Jenne-Maria Cox wonende
alhier en dat ter voldoeninge van den 53e
articul van haar hoog mogende egt
reglement en daarop gevolgde haar hoog
mogende waarschouwinge van den derde
april 1708 bestaande in het navolgende.
Hebbende geen vaste goederen
Ten tweede, van de erffhaaffelijke goederen.
Eerst een veere bet met sijne toebehooren.
Twee linne beddens met sijne deekens.
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ses paar slaaplakens
een paar gordijnen
een schaap
twee kisten
een back trog

een tafel
vier stoelen
een bank
een lamp en lampstock
ses witte tafellakens
vier handoeken
twee kopere hant ketels
een kopere koeijketel
een kopere zeij
twee tinne schotels
seven tinne lepels
een tinne treckpot
een koopere moor
een eijsere papketel
twee eijsere moespotte
twee quade struijffpanne
hangeijser
haal en tang en vuur eijser
een stand, melk en gaarton
een gootbank mat aarde schotele en tijle
een wieg
twee spinnewiele
twee schoppe
drie rieken
een torffschop
twee zijsens
twee zigten
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een effer en twee booren
vier haake met twee deckleere
en een bintstock
twee effers, vier messen, slijpsteen
en saag.
een hair getouw
een hooge kar sonder beslag
een aartkar
een ploeg
een quade eeg
een leer
eene lantern
een koornschoep
een koornvat
seven sacken
ses koeij en een peersback
een Eend

een eijsere vuurpot
een stooff
een eijsere ketting daar koeijketel aan hangt
vier koeij hagten
een peers haam en zaal met de ligt
en helster en hagten
een osse zaal met ligt en jeuk
een boterpot en vier roomtijlen
twee olie stoopen
een oliekan
En de klederen van de overledene vrouw
worden gebruijkt voor de kinderen
Compareerde den voornoemde
Jan Antoni Vlemminx, denwelke
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verklaart hem in het maken van
desen staat ende inventaris hem
opregtelijk gedragen te hebben, sonder
ietwes agter gehouden off versweegen
te hebben en ingeval hem na dato deses
ietwes mogte voorkomen, dat desen
staat ende inventaris met eenige
stucken behoorde vermeerdert
off vermindert te worden, dat
denselve daar na sal worden
gerigt tot gemeen voordeel
off schaade sonder daar in agterhaalt te wille sijn. Actum
Lierop den negende september
1700 vier en seventig, ten overstaan
van Cornelis Doers en Tieleman
Roosen schepenen
Dit is het X hantmerk van Jan Antoni
Vlemminx niet konnende schrijven.
Cornelis Doers, Tieleman Roosen
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop, geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch, certificeeren bij desen
dat wij door off van wegens Peter van Geldrop
zijn versogt om een acte van cautie tot
decharge van den armen van Mierlo

mede in desen quartiere, en alsoo denselve
alhier van wettige en eerlijke ouders
is geboren en sijnde, soo veel ons bekent,
van een goed gedrag; Derhalven beloven
wij bij desen in dien het quame
te gebeuren dat den voorn. Peter van Geldrop
tot armoede mogte vervalle ( t geen wij
hoope dat God verhoede zal) sodanig dat
denselve uijt de arme kasse behoorde geassisteert te worden, dat wij als dan denselve
benevens onse arme ingezetenen zullen
alimenteere en onderhouden en den armen
van Mierlo voorn. off waar denselve elders
anders mogte komen te wonen ter saake
deses te sullen ontlasten en bevrijden
ingevolge haar hoog mogende resolutie van
den sevende september 1770 een en dertig. Actum
Lierop den drie en twintigste september
1700 vier en seventig.
Tieleman Roosen, Francis Versums,
Jan Janse van Eijck, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop geleegen inden quartiere van
Peeland Meijerije van 's-Bosch, desen
onderteekent, verklaaren ter requisitie
van den heere A.Vester als rentmees^ de quartiere Oostwijk
ter der geestelijke goederen van ^ Kempenland, dat tot meer voordeel van het gemeene
land de s'lans tiendens alhier met
andere schickinge, splitsinge off verdeelinge zoude konne verpagt worden
als de eerste Herselse clamptienden
zoude behoore verdeeld te worden, eerst
noord en westwaarts het eijntje beginnende aan den weg komende van Longendonk loopende door de straat van het
Eijndje en Hersel en tot de hoeve ten
Berge, nu te noemen den clamp ten
Eijnde. Verpondig -20 - 5 - 0
En de tweede verdeeling van daar oost
en west tot den hoek genaamt het
Sant volgens het out gebruijk aldaar

nu genaamt den Herselse clamp en in
verponding te betaalen - 19 - 0 Den tweede, de clamp ten naame Herselse
clamp, en hier genaamt den Winkelstraatse
clamp, te verdeele eerst oostwaarts den
Looweg gelijk de Bergsehoeffweg door
de Winkelstraat loopt tot de Vleut
zijnde een Schouwloop verponding - 21 - 13 - 8
De tweede verdeelinge zuijd en west
van voors. weg en straat genaamt den
Broekkant, verponding - 21 - 0 Item de clamp over Moorsel waar bij
gevoegelijk konde koomen een hoek
genaamt de Doeijbraake geleege onder
off binne de paale van Moorsel
31 - 136r
welke hoek van de Doeijbraake voorheen
altoos is getient onder de tweede clamp
ter Hoffstad off gemeenlijk genaamt
den grooten clamp waarvan
de verponding dan behoorde vermindert
te worden met 6 - 7 - 8, die gevoegt bij de
verponding van de Moorselse clamp
zoude dan de verponding voor de
tiende van Moorsel en Doeijbraake
zijn - 22 - 14 - 8
De eerste clamptiende ter Hoffstad
hier bekent onder de naam van
agterbroekse clamp verponding
-34 - 17 - 8, leijt gevoegelijk om alsoo
te blijven, om te verpagten als vanouts
De tweede clamp ter Hoffstad hier
bekent onder den naam den groote
clamp, soude na aftrek van voors.
Doeijbraake, best verdeelt konne worden
eerst de tiende geleegen noort waarts
beginnende aan de Hool eijnde aan den
Dijk soo als den weg door de Hoolstraat
loopt langs den Rijnkant noortwaarts tot de
Stemetseweg, nu te noeme de Hoolstraatse
clamp en dan in verponding -29 - 0 - 0
En de tweede verdeelinge van de voors.
groote clamp zuijdwaarts van de
Hoolstraat en Renweg nu te noeme de
Groenstraatse clamp verponding -29 - 0 - 0

Staat te weeten dat de pagters
van dese groote clamp, altoos soo veel
wij weeten uijt hebben gekeert aan den
pagte van de novaale tiende, veertien
peelse vaate rogge, omdat onder die
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groote clamp een hoekje oude Nieuwe
erve worde getient, welk hoekje behoorde
te komen aan de novaale tiende en
dese nieuwe verdeelinge off clamp van
de Groenstraat behoorde op te houde
aan het voors. hoekje oude nieuwe
erve en dus voors veertien vaten
niet uijt te keeren.
Den clamp ten Boomen hier bekent
onder den naam van Heesvense clamp
in verponding 44 - 5 - 0 dese behoorde
verdeelt te worde eerst van de Stemetse
weg noort oost tot de Renloop en
gelijk die Renloop loopt sijnde een
schouwloop en dese dan te noeme
Heesvense clamp, in verponding 20 - 0 - 0
En de tweede verdeeling wat over voors.
loop leijt zuijd en oost en nu ten
naame van den Otterdijkse clamp
en in verponding 24 - 5 Den clamp hier bekent den
Boomse clamp behoort alsoo te blijven
is in verponding 24 - 0 - 0
Met welke voorschreeve schikkinge verdeeling ordere en
benaaminge als voore, vermeene
de ondergeteekende schepenen
dat alsoo ten meeste voordeele
van den lande konde
verpagt worden, in teeken
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der waarheijd hebben wij desen
ten prothocolle onderteekent
binne Lierop den seven en
twintigste januari 1700 vijff
en seventig, Cornelius Doers,
Francis Versums, Jan Kerkhof,

Jan Janse van Eijck, Huijbert vanden Boomen,
Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeeren bij desen, dat wij door
off van wegens Philip van Bree zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van den
armen van Hees mede in dese quartiere
geleegen en alsoo denselve alhier van wettige
en eerlijke ouders is geboren, en sijnde
soo veel ons bekent van een goed gedrag.
Derhalve beloven wij bij desen, in dien het
quame te gebeuren dat den voorn. Philip
van Bree tot armoede mogte vervallen
( t geen wij hoope dat God verhoeden zal)
sodanig dat denselve uijt de arme kasse behoorde
geassisteert te worden, dat wij als dan
denselve benevens onse arme ingestenen
zullen alimenteeren, en den armen
van Hees voornoemd off waar denselve
elders anders mogte komen te woonen
ter saake deses sullen ontlasten en
bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den 7 september 1731.
Actum Lierop den seventiende februari
1700 vijff en seventig.
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Peternel Johannes
Hendriks huijsvrouw van Martinus
van Tilburg, en Christiaan van der Putten
alsmede Maria Johannes Hendriks
woonende binne de heerlijkheid Vlierden
Denwelke ter instantie en requistie
van Jan van der Heijden woonende
tot Vlierden op het Brouwhuijs onder
Vlierden (: tot het geven van getuijgenis
der waarheid zoo de voors. comparanten

declareeren door denselve behoorlijk
gearresteert:) voor de opregte waarheid getuijgen en verklaaren bij desen,
en sulks bij ampliatie en elucidatie
van hunne gegeve en beedigde responsives en dispositie, ter instantie
en requisitie als voor, voor heeren
schepenen alhier gepasseert en beedigt
den dertiende augusti 1700 vier en
seventig, aan hun comparanten
bij het passeeren deses weder voor
gehouden dat zij comparanten door
de garst in het heijtvelt, verstaan
hebben en nog verstaan die garst
welke door den requirant in den
jaare 1700 drie en seventig, geteelt
en gewonnen is in het heijtvelt
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geleegen op het Brouwhuijs voornoemd
tot Vlierden, aan d'eene seijde de
Goorstraat, de andere sijde de
gemeene beemden. En hebben
de comparanten na duijdelijke voorleesinge verklaart daar bij te persisteere en redenen van welwetentheijt te allegeere dat voorschreve
heijtvelt en vrugten als voorschreve
seer wel bekent en in geheuge te
zijn, hebbende hetselve met de
woorden zoo waarlijk helpe haar
God almagtig bevestigt en afgelegt
aan handen van Cornelis Doers
president schepen in plaats van den
officier. Actum ter raad camer
van Lierop den seven en twintigste
februari 1700 vijff en seventig ten
overstaan van Jan van de Kerkhof en
Jan van Asten schepenen,
Dit is het X hantmerk van Peternel Johannes
Hendriks huijsvrouw van Martinus van
Tilburg niet konnende schrijven,
Christiaan van der Putten
Dit is het X hantmerk van Maria Johannes
Hendriks niet konnende schrijven,
Jan Kerkhof, Jan van Asten,

mij present J.Losecaat secr.
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Francis Meulendijk oud ontrent
vijftig jaaren woonende onder de heerlijkheid
Deurne en veele jaaren pagter van tiendens
soo tot Deurne als Vlierden geweest sijnde,
Jan Goossens oud ontrent sestig jaaren,
Arnoldus Meulendijk oud ontren vijff
en sestig jaaren,
Dirk Welten oud ontrent vier en vijftig jaaren
Wilbert Meulendijk oud ontrent veertig jaaren
Jacob Dirks oud ontrent veertig jaaren
Dirk Coolen oud ontrent veertig jaaren
Deses laaste genoemde comparanten
geweesene borgemeesters binne de
heerlijkheid Vlierden en tiendenaars
aldaar geweest sijnde.
Francis Maas oud ontrent seven en
veertig jaaren, alle inwoonderen
binne Vlierden voornoemd.
Item Cornelis Doers president
schepen alhier
Jan Kerkhof schepen alhier
Martinus Peter van Eijk armmeester alhier
Adriaan Warenburg oud borgemeester alhier
Antoni Janse Verberne en Martinus
Janse van Eijk inwoonderen en ge
weesene pagters van tiendens alhier
en van competenten ouderdom
dewelken, ter instantie en requisitie
van Jan van der Heijden woonende tot Vlierden
op het Brouwhuijs, voor d'opregte
waarheid getuijgen en verklaaren
31 - 140v
dat sij comparanten voor eene notoire
gewoonte binne de plaatse van haare
wooninge altoos hebben zien observeeren
dat de tiendbaare vrugten gemaaijt off
tot schoven ten velden staande gebonden,
men in het aangeven derselven, aan de
tiendenaars, het zij tiendheffers, pagter
off collecteur geene andere off verdere formali-

teiten en omslag in agt nemen dan dat men
aan deselve tiendenaars, in dien den tiendgelder sulks zelve niet kome te doen
zende, het zij knegt, meijt off iemand anders
welke men tot het doen van eenige boodschap
kan off gewoon is te gebruijken, met versoek
om die vrugten, koorn, boekweijt, garst, haver
off welke dese zouden mogen zijn, te komen
tienden, zomtijds, met speciaale bijvoeginge
van teid en plaatse die vrugten staan
doch meestal zonder zodanige bijvoeginge
ten waare de tiendenaars sodanige speciaale
opgave mogte requireeren, om dat de
tiendenaars in het generaal, altoos seer
wel weeten waar de tiendvrugten van de
tiendgelders zijn staande en sij in dat geval
soo sij off imand van harentweege aan de
tiendgelders niet seggen, dat selve maar tiende
soude, als dan gewoon sijn te komen off te
laten tienden (: ten minsten, zoo het weer
voor de insamelinge der vrugten gunstig is:)
het zij op den eijgen, off wel den naastvolgende dag van de voors. aangevinge
met al hoedanige aangevingen, voor
zoo veel de comparanten bekent
en zij hebben zien en horen practizeren
mitsgaders zelve geobserveert hebben
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En hebbende de comparanten na duijdelijke
voorleesinge bij hunne voorgemelde verklaringe gepersisteert, en redenen van welwetentheijt geallegeert soo als voors. staat en
al het selve bevestigt met de woorden soo
waarlijk helpe haar God almagtig, afgelegt
en gedaan aan handen van Tieleman Roosen
schepen in plaats van den officier ter raad
camer van Lierop op heden den seven en
twintigste februari 1700 vijff en seventig
ten overstaan van Francis Verseems en
Jan van Asten schepenen.
Francis Meulendijck, Jan Goossens,
Dit is het X Arnoldus Meulendijk
niet konnende schrijven,
Dirk Welten, Wilbert Meulendijk, Jacob Dircks,
Dirck Peter Colen, Francis Maas, Cornelis Doers,

Jan Kerkhof, Martinus Peeter van Eijck,
Ariaen Warsenburgh, Antoni Verberne,
Martinus Jansen van Eijk, Francis Versums,
Jan van Asten.
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij Cornelis Doers en Jan van Asten
schepenen van den dorpe van Lierop
certificeeren, dat de heer Cornelis Josephus
Daals medicijne Doctor woonende te Asten
heden in onse presentie ten woonhuijse
van Antoni van Dijk alhier heeft gevisiteert het doode lighaam van een kint
van den voorn. Antoni van Dijk gennamt
Jennemie out ontrent drie jaaren, welk
kint gistere alhier op den
Boomen niet verre van de wooninge
van denselve van Dijk in een waterkuijl
off poel was dood gevonden, soo als
aan ons schepenen is verklaart
en verklaart gemelde Doctor aan het
selve verdronke kint niet anders
als de ordinaare teekens van
verdronke lighaam bevonden te
hebben. Des ten oirkonde hebbe
wij schepenen met de gemelde Doctor
dese ten prothocolle onderteekent
binne Lierop den sesde meert
1700 vijff en seventig, C.J.Daals med.Doct.
Cornelius doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 141r blanco
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In den naame Godes amen
Compareerde voor ons Francis Verseems
en Thieleman Roosen schepenen des dorps en
dinckbanck van Lierop, Jan Janse van
de Vorst en Jenne van Bussel egte luijden
sijnde hij comparant siekelijk na den
lighaam te bedde leggende dog egter bijde haar
verstant, memorie en uijtspraake allomme
wel magtig ende gebruijkende soo uijterlijck
scheen en bleeck, te kennen gevende

van de sekerhijt des doodts ende de onsekerhijt
van den tijdt en uure van dien voorgenomen
hadden alvorens uijt dese werelt te schijden
van de tijdelijcke goederen ( hun bij Godt
almagtig verleent) uijterlijck te disponeren
bevelende vooraf haare onsterfelijcke sielen
wanneer die uijt haare sterffelijcke lighaamen
sullen komen te schijden in de genadige en
bermhertige handen Godes en haar doode
lighaamen de aerde met een eerlijcke en
Chistelijcke begraeffenisse,
komende nu ter dispositie van haare na te
laatene goederen, soo verklaaren sij testateuren
uijt eene conjungaale liefde die sij
malkanderen sijn toedraagende, malkanderen en
de een den anderen ende sulckx de eerststervende
den langstlevende van hun bijde te nomineren
ende institueren tot sijnen ofte haare
eenigen en universelen erfgenaam
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en dat in alle de goederen soo erffelijcke,
erffhaaffelijcke, gelt, gout, silver gemunt en ongemunt
item obligatien, actien, crediten en in schulden
niet wes uijtgesondert als de eerststervende
metter doodt ontruijmen en nalaten sal de
langstlevende daer inne institueerende bij en mits
desen om door de langstlevende daar mede te
werden gedaan ende gehandelt als met sijn
eijgen ofte haar eijgen goet ende sulkx met
volle regt van institutie allent welck
voorscreven staat verklaaren sij comparanten
en testateuren te wesen haar testament laaste
en uijtterste wille, die sij verklaaren te hebben
beraamt en in gescrifte doen stellen uijt hunnen
vrij eijgen en onbedwongen gemoet sonder eenige
persuatie ofte inductie van imant, begeerende
daaromme dat het selve na haar doodt volkomen
sal werden agtervolgt ende naargekommen, het sij
als testament, codicille, gifte ter saake des
doodts ofte onder de levende ofte hoedanig
imants testament, laaste en uijterste wille
op het bondigste sal komen en mogen bestaan
niet tegenstaande eenige requisiten naar
scherphijt van regten hier inne niet na
behooren waaren geobserveert ofte eenige

nodige solemnitijten mogten wesen geommiteert
en sal dese dispositie door een der testateuren
buijten consent ende bewillinge van dander
niet mogen worden gealtereert ofte
vernietigt. Aldus gedaan ende
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ende gepasseert ten woonhuijse van de
testateuren binnen Lierop savonts klocke elf
uren den sevende dagh van de maand april
seventien hondert vijf en seventig,
Jan van de Vorst,
Dit hant X merk stelt Jenne van Bussel
verklaarende niet te konnen schrijven
Fancis Versums, Tiieleman Roosen,
Cornelius Doers president schepen
in absentie van den secretaris.
Wij schepenen van den dorpe
van Lierop, geleege in den quartiere
van Peeland Meijerije van 's-Bosch
certificeeren bij desen, dat wij door off
van wegens Willem van Moorsel
sijn versogt om een acte van cautie
tot decharge van den armen van
Asten mede in dese quartiere geleegen en alsoo denselve alhier van
wettige en eerlijke ouders is geboren
en sijnde soo veel ons bekent van een
goed gedrag, derhalve beloven wij
bij desen in dien het quame te gebeuren dat den voorn. Willem van
Moorsel tot armoede mogte vervallen (t geen
wij hoope dat God verhoede zal)
sodanig dat denselve uijt de arme
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kasse behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan denselve benevens
onse armen ingezetenen zulle alimenteere
en den armen van Asten, off waar denselve
elders anders mogte komen te woonen
ter saake deses te sullen ontlasten en
bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den agt en

twintigste april 1700 vijff en seventig.
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
Jan Janse van Eijck, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor ons schepenen van Lierop
ondergenoemt Maria Meulenhoff weduwe
Peter Verberne zijnde geassisteert met
haare zoon Arnoldus Verberne inwoonders
alhier. Dewelke verklaart verhuurt
te hebben aan Goort Raijmakers woonende alhier
die alhier mede is gecompareert en verklaart
deselve huuringe te accepteeren en aan te
neemen en sulx op de navolgende conditien.
Eerstelijk zal dese huuringe duuren en
continueere den tijt en termijn van agt
jaaren, te scheijde off te kenne opseggen
met de vier eerste jaaren, mits elkander
tijdelijk waarschouwende wie gelieve zal
en wel voor Bamis aan vaarden de huijsinge
te paasschen, den hoff en groese
te halff meert en het lant te oogst
bloot aan de stoppelen van desen
jaare en na expireere van de huur
jaare op die wijse wederom te verlaaten soo als alhier gebruijkelijk is
Dese gehuurde goederen bestaan in
een huijs, hoff en aangelag geleege
aant Eijntje, met de aan hoorende
land en groese daar bij gehoorende
en gebruijkt is geweest, zullende
den huurder het schaarhout op die
erve staande alle vijff jaaren
mogen kappen, gereserveert een dubbelde heg int eusel en een heg nevens
Lamberte eeusel,
Den huurder zal de wande van de
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huijsinge en stallinge met luijke
en leijmen in goede staat ten genoege moeten
onderhouden, als ook de gehuurde
goederen buijten calangie van de schouw
moeten onderhouden.

voorts moet hij huurder wel sorg dragen
voor vuur en ligt, dat door zijn versuijm
geen schaad veroorsaakt worde off sal die
schaade moete vergoede en voorts
bewoonen en de landen gebruijken
wel en loffelijk na laats gebruijk.
Den huurder zal van de voors. gehuurde goederen
voor huur off pagtpenningen jaarlijx prompt
moete betaalen aan de verhuurdersse off
haar regt verkrijgende vijff en negentig
gulden en waar van het eerste jaar huur
zal verschijnen en betaalt moet worden
te paasschen van den aanstaande jaare
1700 ses en seventig en soo vervolgens
van jaare tot jaare soo lange deese
huuringe zal duuren en int afscheijden zal denselve den oogst off vrugten
van het gehuurde niet mogen afhaale
off vervoere, voor en al eer de huurpenningen ten volle zal wesen voldaan
en betaalt. blijvende de s'lans en dorps
reele lasten voor de verhuudersse
Alle het welke voors. staat aan
de Comparanten duijdelijk voorgeleesen
zijnde, verklaarde deselve alle het
geene voors. staat te sulle voldoen en naar
koomen, onder renutiatie, submissie
en verband als na regten. Actum
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Lierop den dertiende juli 1700
vijff en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Dirk van
Brussel schepenen.
Dit is het X hantmerk van Maria Meulenhoff
weduwe Peter Verberne niet te konne schrijven
Arnoldus Verberne,
Dit is het X hantmerk Goort Raijmakers
niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Maria Meulenhoff weduwe
Peter Verberne zijnde geassisteert met
haare zoon Arnoldus Verberne inwoonderen
alhier, dewelke verklaart verhuurt

te hebben aan Peter Huijbers mede alhier
woonende die alhier mede is gecompareert
en verklaart deselve huuringe te accepteeren en aan te neemen en sulx op de
navolgende conditien.
Eerstelijk verklaart deselve eijgenaresse
en verhuurderesse aan den selve huurder verhuurt te hebben het nieuwe huijs
alwaar denselve tans is woonende
met de helft van haare hoeve te deele
tegens Arnoldus Verberne gereserveert
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drie loopense in het Kalver eeusel 't geen
aan haar selve behout, denselve huurder
heeft den hoff en groese met de Hormer
heij aangevaart te halff meert laast
leede de huijsinge te paasschen en
de ackerlande aan te vaarde met desen
oogst bloot aan de stoppelen en de
huijsinge te paasschen laastleeden
en zal hij al hetselve na expireere
van de huur jaaren op die wijse en tijde
en maniere alsoo moete verlaaten
Dese huuringe zal duure en coninueere
den tijt en termijn van tien jaaren, edog
te konne scheijde met vijff jaaren wie van
beijde gelieve zal, mits in sulke gevalle
de opsegginge zal moeten worden gedaan te Bamis vant jaar.
Den huurder zal wel sorg moete dragen
voor vuur en ligt, dat door versuijm geen
schaade worde veroorsaakt off sal hij die
schaade moete vergoeden.
Den huurder zal de wande in goede digte
staat moeten onderhouden en jaarlijx
sonder korten moeten leveren en ten sijne
costen op de huijsinge moete verdecke
vijff goede vijmen dackstro en voor
den afval den decker de cost geven
wijders sal hij alle de goederen wel
en loffelijk moete bewonen, gebruijken,
beteulen en misten soo als gebruijkelijk is en deselve goederen houden
buijten calangie van de schouw
als ook van deselve goederen de tiend

van de vrugte laten volgen en tiendbaar
laten maken aan de verhuurderesse
soo als dat gebruijkelijk is
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Den huurder zal voor huur van de voors.
goedren moeten voldoen en betaalen jaarlijks voor huurpenningen het eerste
jaar vijff en negentig guldens en vogende
jaaren jaarlijx een hondert gulden, waar
van het eerste jaar zal verschijnen en
betaalt moeten worden aan de verhuurderesse off haar regt verkrijgende te paasschen van den aanstaande jaare 1700
ses en seventig en soo vervolgens van
jaare tot jaare zoo lange dese huuringe
zal duuren en zal bij het afscheijde
de vrugten niet mogen vervoeren
voor al eer de huur als dan ten volle
zal wesen betaalt.
Den huurder zal het schaarhout op sijne
gehuurde goederen staande niet anders
mogen kappen als dat vijff jaaren out is
off wel alle vijff jaaren. Den huurder
moet boven de voors. huur zonder korten
moete betaalen s'lans en dorps lasten
van de te verhuurde goederen verschult
wordende.
Alle het welke voorschreeve
staat aan de comparanten
duijdelijk voorgeleesen zijnde
verklaarde deselve alle het geene
voors. staat te sulle voldoen en
naarkomen, onder renuntiatie
submissie en verband
als na regten. Actum
Lierop den dertiende juli
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1700 vijff en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Dirk van
Brussel schepenen.
Dit is het X hantmerk van Maria Meulenhoff
weduwe Peter Verberne niet konnende schrijven
Arnoldus Verberne

Dit is het X hantmerk van Peter Huijbers
niet konnende schrijven.
Cornelius Doers, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop, geleegen in den quartiere van
Peeland Meijerije van 's-Bosch, certificeeren bij desen dat Maria dogter van
Cornelis van den Eijnde zijn versogt om een
acte van cautie tot decharge van den armen
van Mierlo, mde in desen quartiere geleegen en alsoo deselve soo veel ons is
bekent van een goed gedrag en lange
jaaren alhier met haar ouders heeft
gewoont. Derhalve beloven wij bij desen
indien het quame te gebeuren, dat voors.
Maria van den Eijnde tot armoede mogte
vervallen ( 't geen wij hoope dat God verhoeden zal) sodanig dat deselve uijt
de arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan deselve
benevens onse arme ingezetenen
zullen alimenteeren en onderhouden
en den armen van Mierlo, off waar deselve
elders anders mogte komen te woonen
ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden ingevolge haar hoog
mogende resolutie van den sevende september 1731. Actum Lierop den
negentiende juli 1700 vijff en
seventig.
Cornelius Doers,
Jan Kerkhof, Jan van Asten.
mij present J.Losecaat secr.
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Alsoo Jan Willem van Nouhuijs
woonagtig te St-Oedenroode op den sestiende
deser maand september 1700 vijff en seventig
te Helmond bij publicque besteedinge
hadde aangenomen het collecteere der
coninx beede ingegaan den 17e september,
item de 's-lans gemeene middelen ingaande
met den eertsen october beijde deses sjaars

1775 en laastelijk de 's-lans verpondinge
ingaande primo januari 1776 alle voor
den tijt van een jaar over de gemelde
stad Helmond en jurisdictie, waar
voor borge word gerequireert.
Soo compareerde voor de ondergenoemde
schepenen deses dorps van Lierop, de heere
Jacobus Losecaat secretaris en
Cornelius Doers president schepen alhier
denwelke bij desen verklaarde hen te stelle
tot borge en schuldenaar principaal in
solidum en indivisum voor den voornoemde
Jan Willem van Nouhuijs, soo voor de
betaalinge van de respective 's-lans
comptoire en verder voor de voldoeninge
van alle het geene waar toe hij ingevolge
de conditie van gemelde besteedinge
is verpligt, daar voor verbindende
hunne personen en goederen hebbende
ende verkrijgende, haar onderwerpende
aan de vrijwillige condemnatie
van haar edele mogende de heeren
raden van staate der vereenigde
Nederlanden, ten dien eijnde constitueerende
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de twee outste procureurs voor hoog gemelde
hun edele mogende postuleerende, den eene
om de condemnatie te versoeken en den
andere om daar in te consenteere met
beloften van approbatie en indemniteijt
als na regten.
Ende verklaaren wij schepenen ondergeteekent dat de voorgemelde comparanten
voor de voors. gerequireerde borgtogt
suffisant zijn en alhier voor meer
dan ses duijsent gulden vaste
goederen besitten, die niet bewaart sijn
Aldus gedaan en gepasseert binne
Lierop den drie en twintigste september 1700 vijff en seventig ter presentie
en ten overstaan van Jan van Asten
en Dirk van Brussel schepenen.
J.Losecaat, Cornelius Doers.
Jan van Asten, Dirck van Brussel,
Huijbert vanden Boomen in plats

van de secretaris.
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Staat en inventaris
gedaan maken ende opgegeven bij Hendrik Verhees
weduwenaar van Johanna
van Hooff woonende alhier
en dat ten behoeve van Peternel
zijn kint, verweckt bij zijne
voorn. overledene vrouw
en dat van soodanige goederen
als met deselve staande
huwelijk heeft bezeeten
waar van het erffregt
aan zijn voorn. kint en het
togtregt aan hem competerende is, zijnde voornemens hem in tweede
huwelijk te begeven met
Maria Cox jonge dogter
geboortig te Milheese
onder Bakel en woonende
alhier en dat ter voldoeninge van den 53 articul van
haar hoog mogende egt
reglement en daar op
gevolgde haar hoog mogende
waarschouwinge van den
3e april 1708 bestaande
in het naarvolgende
Eerts van de vaste onroerende goederen
Eerstelijk een huijs, hoff en
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aangelag met groes en land te zaame
groot twee en een halff loopense ten
quohiere in twee parceelen nevens
erve Hendrik Adriaans en Hendrik
van Eijk.
Den Capelacker groot ontrent vijff loopense vier en twintig roeien en drie
voeten, nevens de eene sijde denselve
Verhees en de andere zijde de weduwe
Jan Bernards.

Den Langeacker groot een loopense vier
roeijen en vier voeten de eene sijde
Hendrik van Eijk en de andere de weduwe
Peter Verberne.
Een acker genaamt de Streep groot een
loopense ses en dertig roeijen en vijff voeten
nevens Gijsbert Roijmans en de andere
sijde Willem van Bree.
eene acker genaamt de Wolt groot een
loopense drie en dertig roeijen en elff voeten
nevens de eene sijde Cornelis Sanders en
de andere Engel Smits
eene acker genaamt de Leuwerick
groot een loopense veertig roeijen en
twee voeten de eene sijde Jan Vlemminx
en de andere sijde weduwe Jan van Eijk
het Boonstuck groot een en veertig
roeijen en een en halve voet nevens de
eene sijde Lambertus van den Eijnde
en de andere sijde Arnoldus van Bussel
den Wolffacker groot een loopense
twintig roeijen en vijff voeten nevens
erve de eene sijde Engel Reijnier Smits
en de andere sijde de weduwe Dirk
van Moorsel.
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Den Braakacker een loopense twee
en twintig roeijen vier en een halve voet
nevens erve de eene sijde Jan Slaats
en de andere sijde Jan van Lieshout
eenen beemt op de Smalvelde een
loopense vier en dertig roeijen en vijff voeten
nevens Nol van Ganswinkel en
de andere sijde Hendrik van Eijk
het Oudegoor groot vijff loopense en
sestien roeijen nevens erve de eene sijde
de weduwe Francis vanden Boomen en
de andere Hendrik van Eijk
het Lankeuzsel van Catelijn Verberne
een loopense seven en twintig roeijen en
dertien voeten, nevens erve de eene sijde
Hendrik Vlemminx en de andere sijde
Andries Jansen
het agterste eusel een loopense vier
en dertig roeijen en ses voeten nevens

erve de eene sijde den heer van Mierlo
en de andere sijde Lambertus van den Eijnden
item een en een halve schaar opt Broek
van Mierlo
een eeuzel tot Hersel groot een loopense en negen voeten de eene sijde
Martinus van der Sande en de andere
sijde Jan Vlemminx
het heijtvelt gekomen van Maria
Joosten van Lieshout groot een loopense
nevens erve de eene sijde weduwe
Nol Maas en de andere sijde Jan
Vlemminx
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Eenen hoijbeemt genaamt den Grootenhaage groot ses loopense nevens
erve de eene sijde Gijsbert Roijmans
en de andere sijde Lambertus van den
Eijnden
een parceel groese zijnde Nieuweerve
groot twee loopense nevens erve
Hendrik Vlemminx en de andere sijde
de gemeente
item eenen beemt twee loopense
twaalff roeijen en veertien voeten nevens
erve de eene sijde Jan Bolle, reijdende
met meer andere
de Straatzille vier loopense
nevens Laurens de Haan en de
andere sijde Hendrik Adriaans cum suis
den Donkacker groot seven en dertig
roeijen en twee voeten nevens erve Nol
van Bussel en de andere sijde Antoni
Roijmans
den acker in den Pollekamp groot
twee loopense vier roeijen en vier voeten
nevens erve een voorige acker de andere
sijde de weduwe Dirk van Moorsel.
den witten Berkacker groot een en
dertig roeijen en seventien voeten nevens
erve de eene sijde de weduwe Dirk
van Moorsel en de andere sijde de gemeente
lant in de Heuve twaalff roeijen
en sestien voeten nevens erve de eene
sijde het volgende

eene acker genaamt het Kerseboomke
groot vier en twintig roeijen en elff voeten
item den Pasacker groot agt en
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dertig roeijen en twaalff voeten
nevens erve de eene sijde de weduwe
Dirk van Moorsel en de andere sijde...
de Goorkens van Jan vanden Boomen
groot twee loopense en een halff, nevens
erve Willem van Moorsel en de andere sijde
het halff eeuzel groot drie loopense
seventien roeijen en ses voeten nevens
erve de eene sijde Cornelis sanders
en de andere sijde Jan Vlemminx
Nog een parceel Nieuwe erve groot
ontrent drie loopense nevens erve
de eene en andere sijde
Antoni Verhees en voorts de gemeente
nog drie erff schaaren op
het broek te Mierlo
Laastelijk een hout bussel geleege
te Mierlo opt Hout groot twee
loopense en een copse.
Ten tweede van de gereede
erffhaaffelijke goederen
twee hooge karre een met eijser beslag
en de andere niet
twee slagkarre sonder beslag
twee eegden
paars getuijg met de eijsere hagte
een oude versleete huijff
31 - 151v
het getuijg van een os
een ploeg
een koopere koeij ketel
nog drie koopere ketels twee hantketels en derde wat grooter
een moor en tinne treckpot
een seij van kooper
twee eijsere ketels
twee moespotte
seven tinne schotele
de(l)fse schotelen en borde tot tien int getal

drie houte boter teijlen
twee steene boterpotten
eene gaartob
een moesvloot
twee stande met een tob
agt stoele soo vier als drie
kantige
een lantern
een tee reckje met eenige grove
schoteltjes en kopjes
een tafel vierkantig
een gootbank met zijn toebehoore
een halve bierton
een voeijerton
een schroefhaal
een haal off lat
een vuurtang
vuureijser
een struijffpan
een haneijser
een kast een schaap
een wieg en een kinderback
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drie kisten
een karkisje
twee vuurpotten van eijser
twee laijrieken
twee schoeben
een schup
twee zijsens en een zigt
vier eijsere gaffels
een wan en koornvat
drie vlegels
een sneijbak en mes
een kruijwaagen
een braak
twee leeren
een acks met twee bijlen en een boor
drie effers
eene trog
twee bijndels
drie beddens een met veere
en twee andere sonder veere
twee wolle deekens
een groove deeken

drie peuluwen
veertien slaaplakens
drie hooft vluweelen
twee spinnewielen
twee olie vaatjes
een paar gordijnen
vier witte tafellakens
de wolle en linne kleedere van de
overledene vrouw worden voor het
kint gebruijkt.
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Compareerde den voornoemde Hendrik
Verhees, denwelke verklaart hem
in het maken van den voorschreve inventaris
opregtelijk gedragen te hebben zonder
ietwes agter gehouden off versweegen
te hebben en ingeval hem na dato
deses ietwes mogte voorkomen
dat desen inventaris met eenige
stucken behoorden vermeerdert
of vermindert te worden dat den
selven daar na zal worden gerigt
tot gemeen voordeel off schaade
zonder daar in agterhaalt te
wille zijn, presenteerende als dan
des gerequireert off van noode
weesende met eede te sterken
actum Lierop den agt en
twintigste october 1700 vijff
en seventig, ten overstaan van
Cornelius Doers en Dirk van
Brussel schepenen, Hendrik Verhees,
Cornelius Doers, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Hendrik Verhees
weduwenaar van Johanna van Hooff
woonende alhier, bij deselve verweckt
hebbende een kint nog in leven, met
naame Peternel, ter eenre en
Maria Cox, jonge dogter, mede woonende
alhier, voor soo veel s'noods, geassis-

teert met Willem van den Born
haaren gekozen momboir in desen ter
andere zijden, te kennen gevende
zij comparanten voornemens te zijn, met den
anderen aan te gaan en te contracteere een
wettig huwelijk, dog voor banden
van dien te hebben geaccordeert
en overeen te zijn gekomen, zooals accordeeren en over een komen bij dezen.
Dat ingeval den comparant en aanstaande bruijdegom ter eenre, voor
de comparante en aanstaande bruijd
ter andere zeijde, zal komen te overlijden
het zij kind off kinderen, in dit hun
huwelijk met den anderen verweckt
hebbende ofte niet, voorn. comparante
en aanstaande bruijd ter andere zeijde,
zal hebben, erven en in vollen eijgendom
genieten, alle zodanige gereede goederen
als welke door hen comparanten
te zamen in huwelijk zullen bezeeten
zijn, als mede alle zodanige vaste
en erffhaaffelijke goederen
egeen van dien uijtgezondert, als
staande dit hun huwelijk zullen
werden aangekogt en geconquesteert
respective, mitsgaders mede alle
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zodanige erffhaaffelijke en vaste goederen
als tijde van der comparanten voorschreve
huwelijk, van de zijde van den comparant
en aanstaande bruijdegom ter eenre
aan denselven, het zij, ab intestato
off uijt cragte van eeniger handen
zoorte van uijtterste wille zullen
aankomen en door hem geerft worden
ten eijnde met allen dien, te doen en te
handelen, zo bij dispositie inter vivos
vel mortis causa als andersints,
als haaren goeden raad en goed duncken
zal gedragen, alles zonder eenig verband
limitatie off restrictie, voorbehoudens
het kind off kinderen in dit huwelijk
te verwecken derselver legitime portie
na regten, daar en in tijd en wijlen

zal off zullende competeeren.
dat dienvolgende, in cas van alsodanig
voor overlijden van hem comparant
en aanstaande bruijdegom ter eenre,
voor de comparante en aanstaande
bruijd, ter andere zeijde, ten behoeven
van het voornoemde voorkint met naame
Peternel Verhees zullen zijn en
blijven geaffecteert alle de soo erffhaaffelijke als vaste goederen, op het selve
voorkint mits het overlijden van
de opgemelde Johanna van Hooff
des comparants ter eenre eerdere
huijsvrouw verstorven en gedevolveert
en welke goederen nader vermelt
en gebragt zijn, op den inventaris
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door den comparant en aanstaande
bruijdegom ter eenre, voor banden van
dit tweede huwelijk opgerigt en gepasseert ter secretarie alhier binne
Lierop van dato deser waartoe
ten desen werd gerefereert.
Dat wanneer het gebeurde dat de comparante en aanstaande bruijd ter andere
zeijde, voor den comparant en aanstaande
bruijdegom ter eenre, kwame te vooroverlijden kind off kinderen uijt dit
hun huwelijk bij den anderen verweckt
hebbende, in dien gevallen den comparant
en aanstaande bruijdegom ter eenre
zal hebben en genieten, het costumiere
voordeel, geduurende zijn leven, van en in al
zodanige goederen, van wat aart en natuur
deselve zouden mogen zijn, als welken
de comparanten staande huwelijk in
eijgendom met den anderen, hebben bezeeten
en dat alle dezelven, na doode van hem
comparant en bruijdegom ter eenre,
verders als dan zullen worden geerft
en genoten bij het kind off kinderen
dan in leven en uijt dit hun huwelijk
verweckt, met exclusive van het voors.
voorkint, welke zig in dit cas met de
voorgeroerde verstorve en gedevolveerde

goederen van den opgemelde inventaris
zal moeten tevreden zijn, als daar van
bij dezen, wel expresselijk werdende
uijtgeslooten.
Dat in cas van vooroverlijden van de
31 - 154v
comparante en aanstaande bruijd ter
andere zeijde, zonder kind off kinderen in dit
huwelijk verweckt, na te laten, den comparant
en aanstaande bruijdegom ter eenre zal
hebben en genieten het costumiere voordeel
als voors. en dat wijders dan na overlijden
van denzelven de goederen egeene uijtgescheiden van de comparante en aanstaande
bruijd ter andere zeijde gekomen en door
versterven op de naaste vrienden van
haar comparante en bruijd ter andere
zeijde dan in leven zijnde van welke goederen een
inventaris gemaakt en alhier gepasseert sal worden
verklaarende zij comparanten wel expresselijk
te renuncieeren aan het regt van
devolutie, hetzelve en alle andere regten
en wetten off costumen dezen contrariërende
voor zoo veel in hun is derogerende
en mits dien het geene voorschreve te wezen
derselver contracte ante nuptiaal en
huwelijkse voorwaarde met intentie
daarop hun voorgenome huwelijk
te voltrecken. Actum binne Lierop
den agt en twintigste october 1700 vijff
en seventig ten overstaan van Cornelius
Doers en Dirck van Brussel schepenen.
Dit is het X hantmerk van Maria Cox
verklaarende niet te konne schrijven
Hendrik Verhees, Willem van den Born.
Cornelius Doers, Dirck van Brussel
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Peter van Geldrop
woonende te Mierlo en Goort van den
Broeck woonende alhier, verklaaren
verhuurt te hebben een huijs en erve

alhier geleege aan Francis van Bree
alhier woonende en hier mede gecompareert die verklaarde deselve huuringe
te accepteere en aan te neemen en
dat in voege en maniere navolgende.
Eerstelijk zal dese huuringe duuren
en continueeren voor den tijt van ses
agter een volgende jaaren mits met drie
jaaren te konne scheijden wie gelieve
zal het zij de verhuurders off huurder
mits waarschouwende voor kersmis
en heeft dese huuringe haare aanvang genomen de huijsinge en hoff te
paasschen, de weij off groeslanden
te halff meert en de zaij off ackerlanden
te oogst bloot aan de stoppelen van
desen jaare 1700 vijff en seventig
en alsoo wederom te verlaten het sij
over drie off ses jaaren, deselve
gehuurde goederen zijn en bestaan
soo als den huurder die reets in
gebruijk heeft.
Den voornoemde huurder moet jaarlijx
voor huurpenningen aan de verhuurders
betaalen drie en dertig guldens
waarvan het eerste jaar zal verschijnen
en betaalt moet worden te paasschen
van den aanstaande jaare 1700 ses en
seventig en soo voorts van jaare tot jaare
soo lange dese huure duuren zal.
En moet den huurder daar en boven
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aan de verhuurders jaarlijx leveren
een en een halve vijm dackstroo.
En daar en boven alnog de huijsinge,
schuur en stallinge loffelijk onderhouden de wanden in luijke en
leijme ten zijnen costen.
De verhuurders sulle de 's-lans
en dorps reele lasten van de verhuurde goederen verschult wordende
betaalen en deselve in behoorlijke
staat repareere en onderhouden.
En mogen de verhuurders na haar
welgevalle op de verhuurde goederen hout

off boome poote planten en heggens setten
en ook timmeren off veranderen na haar genoege.
Is mede geconstioneert dat int laaste
jaar der huuringe de aartappel velden
en het geen in de groes omgedaan is
tot lant als dan int najaar als er
de schaar af is, konne aanvaarden.
En moet den huurder de huijsinge
en stallinge met de landerije en
groese wel en loffelijk moeten
gebruijken, misten, teulen en doen
waartoe als huurder verpligt
is en gebruijkelijk is en ook
buijten calangie van de schouw houden.
Alle welke poincten en conditien
voorgeleesen zijnde, verklaaren
de comparanten alle het geene
voorschreve staat te sulle voldoen
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en naarkomen en speciaal verband
den huurder tot voldoeninge van
zijne gelofte en huurpenningen
zijn persoon en goederen hebbende
ende verkrijgende, stellende die
ten bedwange van den geregte alhier
onder submissie en renuntiatie
alles als na regten. Aldus gedaan
en gepasseert binne Lierop den
dertigste november 1700 vijff en
seventig, ten overstaan van Cornelius
Doers en Dirk van Brussel schepenen
Peeter van Geldrop
dit is het X hantmerk van Goort van den
Broek niet konnende schrijven,
dit is het X hantmerk van Francis van
Bree niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secr.
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeeren bij desen dat wij zijn
versogt om een acte van cautie voor twee kin-

deren van Joseph Croijmans met naame
Jozijn en Willemijn en alsoo deselve kinderen
alhier van geboorte zijn, van wettige ouders
zoo hebbe wij sulx niet konne weijgeren
derhalve belooven wij bij desen, indien het
quame te gebeuren fat deselve tot armoede
mogte jomen te vervallen ( 't geene wij
hoope dat God zal verhoede)
soodanig dat deselve uijt de armekasse
behoorde te assisteeren, dat wij deselve
benevens onse arme ingezetenen zullen
alimenteeren en onderhouden en den
armen van Stiphout alwaar deselve
nu met haare ouders woonen, off waar
deselve elders anders mogte komen te
woonen ter saake deses te zullen
ontlasten en bevrijden ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den
sevende september 1700 een en dertig.
Actum Lierop den twee en twintigste
december 1700 vijff en seventig.
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
Jan van Asten, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Jan van Geldrop inwoonder
alhier, denwelke verklaarde dat
hij comparant om redenen heeft aangenomen soo als aanneemt en belooft
bij desen, af te zien vant regt van
naderschap van goederen toebehoorende Peter van Geldrop woonende
te Mierlo en geleegen alhier aan het
Heijeneijnt soo wanneer die door
Goort van den Broek mogte worden
gekogt en sonder met dat regt
van naderschap hem competeerende te
sulle behelpen direct off indirect
wijders belooft hij comparant dat wanneer
hij den acker tans in koop hebbende van
de kinderen Goossens naderhand mogte
komen te verkoopen, sulx niet voor vast
off zeeker zal doen, off zal eerst daar
van den koop laten ter voorkeuse van den

voornoemde Goort van den Broek die dan
daar voor kan houden off aanneemen
na zijn wel gevallen. Belovende hij
comparant het geene voors. staat ter goeder
trouw te sullen na komen onder renuntiatie
als na regten. Actum Lierop den twee en
twintigste december 1700 vijff en seventig
ten overstaan van Cornelius Doers en
Dirk van Brussel schepenen.
Dit is het X hantmerk van Jan van Geldrop
verklaarende niet te konne schrijven
Cornelius Doers, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije
van 's-Bosch, certificeere bij desen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie tot decharge van den
arme van Mierlo voor Jenne-Maria van
Moorsel als voornemens zijnde aldaar te woonen
en door dien deselve alhier van wettige en
eerlijke ouders is geboren en zijnde soo veel ons
bekent van een goed gedrag, derhalven beloven
wij bij desen, indien het quame te gebeuren
dat deselve tot armoede mogte komen te vervalle
( 't geen wij hoope dat God zal verhoede) sodanig
dat deselve uijt de armekasse behoorde
geassisteert te worden, dat wij als dan
deselve benevens onse arme ingezetenen
zullen alimenteeren en onderhouden
en den armen van Mierlo voorn off waar
deselve elders anders mogte komen te
woonen ter saake deses te zullen ontlasten
en bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september 1700
een en dertig. Actum Lierop den vijffde
januari 1700 ses en seventig
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
Jan van Asten, Dirck van Brussel
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Francis Jan Flipsen

woonende te Someren, door schepenen alhier aangestelt zijnde in plaats van den overledene
Hendrik Weijnen als voogd over de twee onmondige kinderen van Pieter Weijnen en Jennemie
van de Vorst, zijnde deselve kinderen genaamt
Gerrit en Jan, denwelke in die qualiteijt belooft de personen van de voorn
twee onmondige kinderen en hunne
goederen van deselve te sullen regeeren
en administreeren en waar te neemen
na behooren en voorts te sulle doen waar
toe denselve na regten behoort en verpligt
is te doen en des gerequireert zijnde
te zullen doen behoorlijke reekeninge, bewijs
en reliqua, hebbende hij comparant
gedaan den eed van getrouwigheid aan
handen van Cornelius Doers president loco
officier met de woorde soo waarlijk helpe
mij God almagtig. Actum Lierop
den vijffde januari 1700 ses en seventig
ten overstaan van Jan van Asten en
Dirk van Brussel schepenen.
Fransis Philipsen,
Jan van Asten, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Cornelis Doers
en Wouter van Bree, inwoonderen alhier,
dewelke te kenne gevende dat haar com
parenten is aangekomen bij koop volgens transport alhier den vijff en
twintigste november 1700 vier en
seventig een huijs met eenige parceelen
land en groese hier na genoemt, te weeten
den eerste comparant voor de helft en
den tweede comparant een vierde part
en het andere vierde part bij versterff
welke goedere de comparanten niet
geneege zijn int gemeen te laaten maar
deselve te hebben verdeelt en wel den
tweede comparant vermits het over
lijden van sijn vrouw voor hem ter
togte en zijne kinderen met naame
Dirk, Francis en Jennemie ten erffregte

en dat in voege en maniere navolgende.
Eerstelijk een huijs, schuur en
stallinge met hoff en aangelag en volgende parceele ten deele gevallen aan
en ten behoeve van den voorn. Cornelis
Doers, zijnde groot ontrent een loopense
drie en dertig roeijen en agt voeten off
soo groot en kleijn als het selve alhier is
gestaan en gelegen alhier nevens erve
de eene sijder Peter Costers en de andere
sijde de kinderen Jan Verseems.
Eenen acker gekomen van vander Schooten
groot een loopense nevens erve de eene
sijde de wed. Huijbert Verberne en de andere
sijde Maria van der Vorst
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Den Scherpenbergacker groot drie en twintig roeijen nevens erve de eene sijde Jan
van Geldrop en de andere sijde de
kinderen Jan Verseems.
Het Wortelvelt gekomen van de hoeve
ter Hoffstad groot een loopense agt en
veertig roeijen en vier voeten nevens
erve de eene sijde Peter van Eijck
en de andere sijde Cornelis Doers.
Den hoff int aangelag groot agt
roeijen en agt voeten, nevens erve de eene
sijde Peter Kusters en de andere sijde
de kinderen Jan Verseems.
Zijnde allodiaale goederen, los en
vrij gereserveert 's-lans en gemeentes
lasten, met de chijnsen van den gronde
die bevonden sullen worden met regt
daar uijt te gaan, aan te vaarden de
groese aanstons, de huijsinge te paasschen
en de zaijlanden te oogst bloot aan de
stoppelen en moet den condivident
uijt dese zijne bedeelde goederen te moeten
blijven vergelden en betaalen eene
capitaale somme van een hondert
gulden staande ten intresse aan
Jan Hermens alhier, volgens schepen
obligatie alhier gepasseert en daarvan sijnde.
Item eene jaarlijkse rente van vijff
gulden en vier stuijvers aan den armen alhier.

En eene jaarlijkse rente van eene
gulden en tien stuijvers aan het gemeene
land, ten comptoire van den heere
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rentmeester de Kempenaar en sulx
met de loopende jaare en die ten volle
verscheene zijn, zulle zaame worden betaalt
dor de condividenten in desen.
En is tot egalisatie in desen aan
den condivident aanbedeelt vijftig gulden
die den condivident vant volgende
lot moet uijtkeeren, voldoen en
betaalen en soo lange niet betaalt
intrest te betaalen eene gulden
en vijftien stuijvers, sullende vrij staan
alle jaare te lossen off op te eijschen
wie van hun gelieve zal.
En is met den voorschreve deijlinge
ten deele gevallen aan den voornoemde
Wouter van Bree ter togte en aan zijne
voornoemde kinderen ten erffregte den
Hasselt acker groot een en een halff loopense
nevens erve de eene sijde Francis van
Moorsel en de andere sijde Francis van Breij
Item den dries in de Hoolstraat groot
seven en dertig roeijen nevens erve de eene
en de andere sijde Jan van Geldrop.
Den Dries groot seven en dertig roeijen
nevens erve de eene sijde het voorige
parceel en de andere sijde Jan van Geldrop.
Laastelijk de helft in een stuck groese
genaamt den Hoek groot een loopense
nevens erve de eene sijde Cornelis Doers
en de andere sijde den condividenten in desen.
Zijnde allodiaale goederen, los en vrij
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gereserveert des lans en gemeentes lasten
met de chijnsen van den gronde die bevonden
sullen worden met regt daar uijt te
gaan, aan te vaarden de groese aanstons
en de zaij off ackerlanden te oogst
bloot aan de stoppelen en de verscheenen
lasten, rente en pagten bij betaalen en de

loopende ider van zijn aanbedeele betaalen.
En moet den condivident in desen
tot egalisatie van de loote voldoen
en uijtkeeren aan Cornelis Doers condivident vant voorige lot eene somme
van vijftig gulden en soo lange
niet betaalt is aan denselve Cornelis
Doers daar van intrest betaalen tot
eene gulden en vijftien stuijvers sullende
vrij staan alle jaaren te lossen off op te
eijschen wie van de condividenten gelieve zal.
Beloovende de voornoemde
comparanten en condividenten in desen
met de voorschreeve hunne minnelijke erffscheijdinge en deijlinge voor
goet, vast, stedig en van waarden
te sullen houden en doen houden
en dien volgende de eene (op) van en
op des andere portie en aanbedeelde
te renuntieerende affstand te
doen, sonder eenige reserve off
regt te behouden met verdere
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beloften dat een ider zijn aangenomen
renten en penningen als vooren zulle
voldoen, betaalen en blijven vergelden
onder verband en renuntiatie als
na regten. Actum Lierop den agste
meert 1700 ses en seventig, ten
overstaan van Tieleman Roosen en
Jan van Asten schepenen.
Cornelius Doers,
Dit is het X hantmerk van Wouter van
Bree niet konnende schrijven.
Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Nicolaas Cox
woonende alhier, Peter Cox woonende
te Milheese, Huijbert Beijers
in huwelijk hebbende Anna Cox woonende te Asten, Jan Antoni Vlemminx
in huwelijk hebbende Jennemie
Cox woonende alhier, Jan Sanders
in huwelijk hebbende Meijntje Cox

Peter Bollen in huwelijk hebbende Johanna Cox
en Hendrik Verhees in huwelijk
hebbende Maria Cox mede alhier
woonende alle te zaame kinderen
en erffgenamen van Laurens Cox
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en Helena Vlemminx in hun leven
egte luijden overleden en gewoont
hebbende alhier, verklaaren te zaame
de vaste goederen van haare voorn.
ouders gekomen en nagelaaten onder
hun bij lootinge te hebben verdeelt
en vervolgens van dien, hier van te
passeere hunne erffscheijdinge en
deijlinge in voege en maniere navolgende.
Eerstelijk is ten loote ten deele gevallen
aan en ten behoeve van Nicolaas
Cox voornoemt eerst den voorste Coddeman
zijnde lant groot drie en veertig roeijen en
negen voeten nevens erve de eene sijde
Goort van den Eijnde de andere sijde
het Strijbroek, de eene eijnde Marten
Peter Willems en de andere eijnde
Nol van Bussel.
Een parceel zijnde Nieuweerve ten
quohiere in twee parceele een groot ses en
veertig roeijen en elff voeten en het andere
17 roeijen en twee voete aan een geleegen
nevens erve de eene en dandere sijde
Jan Hermens, de eene eijnde de gemeente
en de andere eijnde Goort van den Eijnden.
Nog eene dries in de voorste Nieuweerve
staande ten quohiere groot een loopense
agt en dertig roeijen en seven voeten
nevens erve voors. parceel alsoo tot een
parceel met de twee voorige behoort en
nu tot een parceel.
tot egalisatie van dit en volgende lot
moet den condivident in desen van Peter
Cox ontfange eene somme van vijftig
gulden, die hij reets bij het passeere
deses heeft ontfange.
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En is met den tweede loote ten deele
gevallen aan Peter Cox woonende te
Milheese een huijs met schuur,
stallinge en schop als ook den
hoff en aangelag met dries en Wortelkampke ten quohiere in twee
parceele groot een 40 roeijen en
3 voete en het ander 30 roeijen 3 voete
nevens erve de eene sijde Peter
van den Otterdijk, de andere sijde
Joost Vlemminx, de eene eijnde
Jan Hermens en de andere eijnde
de gemeente.
En moet den condivident in desen
tot egalisatie uijt keeren, voldoen en
betaalen aan Nicolaas Cox condivident vant voorige lot eene somme
van vijftig gulden die bij het passeere
deses voldaan zijn.
En is met den derde loote ten
deele gevallen aan Huijbert Beijers
voornoemt den groote Coddeman
sijnde lant groot ontrent een loopense
en vijftien voeten, nevens erve de eene
sijde Nol van Bussel, de andere sijde
het Nieuwvelt van den condivident
de eene eijnde het Strijbroekstraatje
en de andere eijnde de weduwe Goort
van den Eijnden.
Den dries in de Coddeman groot een loopense
en elff voeten nevens erve de eene sijde en
eene eijnde Jan Hermens, de andere
sijde voorschreve straatje.
Item een velt agter den Boomen
groot een loopense ses en veertig roeijen
en agt voeten nevens erve de eene sijde
Pieter van Eijk, de andere sijde
de weduwe Lambert Vlemminx
de eene eijnde de Aa en de andere
eijnde voorn. weduwe Lambert Vlemminx.
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En is met den vierde loote ten deele
gevallen aan den voorn. Jan Antoni
Vlemminx, eerst de geregte helft
in eene acker groot vier loopense seven-

tien roeijen en elff voeten zijnde dese
helft nevens erve de weduwe Goort van den Eijnde
de andere sijde de wederhelft Hendrik
Verhees, de eene eijnde de straat en
de andere eijnde de weduwe Jan van de Vorst.
Item de helft van den beemt aan den Oetert
groot voort geheel drie loopense en
seven roeden, nevens erve de eene sijde en
eijnde den Oetert en de andere sijde de weduwe
Jan van de Vorst de eene einde Peter van Otterdijk.
En is met den vijfde loote ten
deele gevallen aan Jan Sanders voornoemt
de geregte helft in eenen acker genaamt
den Camp groot drie loopense twee roeijen
en ses voeten nevens erve de eene sijde de
weduwe Goort van den Eijnde, de andere sijde
Pieter Bolle, de eene eijnde Huijbert Beijers
en de andere eijnde de gemeente.
De helft in eene dries aan den Vlerkendijk groot twee loopense vijff en twintig
roeijen met nog ses roeijen de helft
nevens erve de eene sijde Pieter Bollen
de andere sijde de weduwe Goort van den
Eijnden, de eene eijnde Huijbert Beijers
en de andere eijnde de gemeente.
En is met den sesde loote ten
deele gevallen aan Pieter Bollen voornoemt de geregte helft in eenen acker
genaamt den Camp groot drie loopense twee roeijen en ses voeten
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nevens erve de eene sijde den Dijk en
de andere sijde Jan Sanders, de eene
eijnde Huijbert Beijers en de andere eijnde
de gemeente.
De helft in eenen dries aan den Vlerksendijk
groot twee loopense vijff en twintig roeijen
met nog de helft van ses roeijen nevens
erve de eene sijde Jan Sanders de andere
sijde de weduwe Goort van den Eijnden
de eene eijnde Huijbert Beijers
en de andere eijnde de gemeente.
En is met den sevende loote ten deele
gevallen aan den voornoemde Hendrik
Verhees, eerst de geregte helft in eene acker

groot vier loopense seventien roeijen
en elff voeten, nevens erve de eene sijde
Jan Antoni Vlemminx de andere
sijde de weduwe Jan van de Vorst met de
eene eijnde en de andere eijnde de straat.
De helft van den beemt aan den Oetert
groot voort geheel drie loopense en seven
roeden nevens erve de eene sijde en
eene eijnde den Oetert, de andere sijde
de weduwe Jan van de Vorst en de
andere eijnde Peter van den Otterdijk.
En zullen de voornoemde condividenten haar
bedeelde goederen die allodiaal zijn aanvaarden
te weeten de huijsinge te paasschen aanstaande, de groese te kersmis mede
aanstaande en de zaijlanden
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te oogst bloot aan de stoppelen van den
aanstaande jaare 1700 seven en seventig.
Belovende de comparanten en condividenten de voorschreve hunne scheijdinge
en deijlinge als vooren staat voor goet,
vast, stedig en van waarde te sullen houden
en doen houden en dus den eene van des
andere portie te renuntieere en af te staan
en zal ider de chijnsen van den gronde
moeten betaalen en den voorste zal den
agterste moeten weegen ten naasten velden
en ten minsten schaden, sullende al het
geene voorschreve staat naar komen
onder verband en renuntiatie als
na regten. Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop den twee en
twintigste meert 1700 ses en seventig, ten
overstaan van Cornelis Doers en Jan
van Asten schepenen.Niclaas Kox, Peter Cox
Dit is het X hantmerk van Huijbert Beijers
niet konnende schrijven
Dit is het X hantmerk van Jan Antoni
Vlemminx niet konnende schrijven,
Jan Sanders, Peeter Bolle. Hendrik Verhees,
Cornelius Doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop, geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van 's-Bosch, certificeeren bij
desen, dat wij zijn versogt om een acte
van cautie voor Willemijna dogter van
Hendrik Verspeek en door dien deselve
alhier van geboorte is, derhalve
beloven wij bij desen in dien het
quamme te gebeuren, dat de voornoemde
Willemijna tot armoede mogte vervalle
sodanig dat deselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worde, dat
wij als dan deselve zullen alimenteere
benevens andere arme alhier, en
den armen van Asten ( alwaar met haar
ouders nu woont) en alle andere waar
mogte komen te woonen ten allen tijden
ter saake deses zullen ontlasten
en bevrijden ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den dertiende
april 1700 ses en seventig.
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop, geleegen in den quartiere van
Peeland Meijerije van 's-Bosch, certificeere
bij desen, dat wij zijn versogt om een acte
van cautie tot decharge van den armen
van Asten, voor Pieter Bollen en voor
drie van zijne kinderen met naame Josijn,
Laurens en Hendrik alhier geboore in
wettig huwelijk bij Johanna Cox, derhalve
beloven wij bij desen indien het quame te
gebeuren dat de voornoemde Pieter Bollen
en voornoemde drie kinderen tot armoede
mogte vervallen sodanig dat deselve
uijt de arme kasse behoorde geassisteert
te worden, dat wij als dan deselven benevens
onse andere arme ingezetenen zullen
alimenteeren en den armen van Asten
alwaar nu zijn gaan woonen en andere

plaatse dar nog mogte komen te woonen
ten alle tijden ter saake deses zullen
ontlasten en bevrijden ingevolge haar
hoog mogende resolutie van den
sevende september 1731. Actum Lierop
den dertiende april 1700 ses en seventig.
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Peternel Vlemminx oud
ontrent vijff en twintig jaaren, woonende
alhier, dewelke op den drie en twintigste
januari 1700 ses en seventig, alhier is verlost
van een dogter genaamt Francijn waarvan
in barensnoot voor vader heeft erkent
Jan vanden Boomen woonende alhier
waarbij sij comparante persisteert
en als nu ter requisitie van den gesegde
Jan vanden Boomen volgens insinuatie van dato tweede deser maand
aan haar gedaan en nu nog opnieuws
verklaart dat zij noijt met niemand
anders dan met den gemelde Jan van
den Boomen vleeschelijke conversatie
heeft gehad, hetselve bevestigende
met de woorden soo waarlijk helpe
mij God almagtig gedaan en afgelegt
aan handen van Cornelis Doers president
schepen in plaats van den officier. Actum
binne Lierop den drie en twintigste
april 1700 ses en seventig ten overstaan
van Jan Kerkhoff en Huijbert vanden
Boomen schepenen.
Dit is het X hantmerk van Peternel Vlemminx
verklarende niet te konne schrijven.
Jan Kerkhof, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Alsoo tussen Jan vanden Boomen woonende
alhier ter eenre, en Peternel Vlemminx
geassisteert voor soo veel 's noods met haaren

vader Hendrik Vlemminx mede woonende
alhier, ter andere zijde, questien en differenten
waren ontstaan in cas van gesustineerde
defloratie etc. aan de persone van opgemelde
Peternel Vlemminx, breeder mede vermelt
in de deswegens aan parthijen over en weder
gedaane insinuatien, mitsgaders in de acte
van prestatie van eeden tot desen relatieff
daarvan op heden ter secretarije alhier
gepasseert, zoo verklaaren de voorschreve
parthijen zig in der minne met den anderen
ter dier saaken te hebben verdragen en
geaccordeert te zijn, in voege en manieren
naarvolgende, te weeten, soo betuijgt opgemelde comparante Peternel Vlemminx
geassisteert als voor, ter dier saake van
wegens den comparant ter eenre ten volle
tevreden te zijn gestelt te ten haare volkomen contentemente, met conditie en
afspraak wederseijts tussen de respective
voorn. comparanten, dat den comparant
ter eenre Jan vanden Boomen onder zijn
zorg zal neemen het kind, waar van de
comparante Peternel Vlemminx
den drie en twintigste januari laastleden
alhier verlost is en het selve kind zal
zijn en blijven geheel voor reekeninge
van hem comparant Jan vanden Boomen
om hetselve te alimenteeren en te doen
alimenteeren als ordentelijk en behoorende
is, zonder dat de comparante Peternel
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Vlemminx daar in en des wegens zig
ietwes zal hebben off mogen bemoeijen
zullende mits dien het opgemelde kind
aan hem Jan vanden Boomen off zijne
ordere hebbende werden overgegeven binne
den tijd van veertien dagen naar het passeere
van dit contract, renutieerende over sulx
de comparanten respectivelijk van alle
actien en presentien hoegenaamt, welke
d'eenen ten lasten van den anderen, ter
zaake voormelt zoude konne off
mogen competeeren, van welke alles
dese is dienende tot narigt en weder

seijtsche volkomen acquit. Aldus
gedaan en gepasseert binne Lierop
den drie en twintigste april 1700 ses
en seventig, ten overstaan van
Cornelis Doers, Jan Kerkhof en
Huijbert vanden Boomen schepenen
Dit is het X hantmerk van Peternel Vlemminx
niet konnende schrijven soo deselve verklaarde
Henrik Vlemix, Jan vanden Boomen,
Cornelius Doers, Jan Kerkhof,
Huijbert vanden Boomen
mij present J.Losecaat secr.
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Wij schepenen van den dorpe van
Lierop, geleegen in de quartiere van
Peeland Meijerije van 's-Bosch, certificeere
bij desen, dat wij zijn versogt om een acte van
cautie tot decharge van den armen
van Heese voor Francijn
van Winkel en doordien deselve alhier van
geboorte is, derhalve beloven wij bij desen
indien het quame te gebeuren, dat de
voornoemde Francijn tot armoede mogte vervallen, sodanig dat deselve uijt de arme
kasse behoorde geassisteert te worden
dat wij als dan deselve benevens onse arme
ingezetenen sullen alimenteere en onderhouden en oversulx den armen van
Heeze voornoemt off waar deselve elder
anders mogte komen woonen ter saake
deses te sullen ontlasten en bevrijden
ingevolge haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1700 een
en dertig. Actum Lierop den negen
en twintigste november 1700 ses en
seventig. Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
Huijbert vanden Boomen,
Dirck van Brussel, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Johannes Vlemminx
ende zijnen zoon Martinus Vlemminx

luijden van eere van compatenten ouderdom en woonende alhier, dewelke ter
instantie van den wel edele gestrenge heer
Pieter de Jongh drossard der heerlijkheijd Vlierden, voor den opregte waarheijd
hebben getuijgt ende verklaart, soo als
getuijgen en verklaaren bij ende mits
desen, dat zij op saterdag den dertigste
november laastleden in den laate avond
circa elff a twaalff uuren van Helmond
komende zijn gekomen ten huijse van
Jan van den Eijnden woonende alhier op
Stipdonk, dat zij daar zijnde, bij hen
gekomen is Hendrik van Vaalen
woonende op de hoeve van Hendrik vanden
Boomen te Vlierden, dat die een weijnig
tijts daar in huijs geweest sijnde
tegens hem eerste comparant eenige
woorden maakten en daarna den
huijs uijtging, dat de tweede comparant hem volgde om het paard van sijne
vader los te maken en na huijs te rijden
tegen gemelde Hendrik van Vaalen seijde
goede nagt ga gij na huijs wij vaare
na huijs, dat den gemelde Hendrik
van Vaalen daarop antwoorde wat
kont lekker hebt gij te seggen en hem
met sijne stok een swaare slag op
sijn schouder gaff en daarna
een sneede over sijn hooft gaff
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dat sterk bloeijde, dat hij tweede comparant
doe riep vader hij slaat mij dood, waarop
den eersten comparant sijde, wat
slaat gij mijn jonge, slaat mij in de plaats
en na de kar liep en zijn houweel
vatte, dat Hendrik van Vaalen doen
mede op hem eerste comparant aan
viel en hem een sneede over het
hooft en een over den arm toebragt
dat sterk bloede en met het mes in de
hand voor hem stond, seggende laat
u houweel los off ik steek u doodt
waarop hij eerste comparant het houweel
los liet, die hij Hendrik van Vaalen

vatte en weg wierep en daar
op heen ging.
Eijndigende sij comparanten hier
meede haare waaragtige verklaaringe
gevende voor redenen van wetenschap
als in den text en het selve nogh
versch in geheugen te hebben en
hebben na duijdelijke voorleesinge
daarbij gepersisteert en de waarheijd van hen gedeponeerde
bevestigt met de woorden
soo waarlijk helpe mij God almagtig
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gedaan en afgelegt aan handen van den
heere J.W.Nouwhuijs stadhouder.
Actum Lierop den seven en
twintigste december 1700 ses en
seventig, ten overstaan van
Cornelis Doers en Johannes van
Eijck schepenen.
Dit is het X hantmerk van Johannes Vlemminx
verklaarende niet te konne schrijven
Dit is het X hantmerk van Martinus Vlemminx
verkaarende niet te konne schrijven
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
mij present J.Losecaat secretaris
In den naam onses heeren amen
op heden den agste januari 1700 seven
en seventig des voor middags de clocke
ontrent elff uuren zijn wij Cornelis Doers
en Huijbert vanden Boomen schepenen met Jacobus
Losecaat secretaris, ons begeven ten huijse van Clara
van den Eijnde weduwe Dirk van Dijk sijnde
siekelijk van lighaam en aan ons bekent
hebbende haar verstand en memorie volkomen magtig en gebruijkende soo als aan
ons volkomen scheen en bleek, te kenne
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gevende, dat nier gaare uijt dese werelt
soude scheijde, sonder alvorens van haare goederen,
door God almagtig aan haar verleent, zoude
hebben gedisponeert, doende soo zij verklaarde
uijt haare vrije wil sonder opmakinge off

misleijdinge van imande, mits dien
revoceerende, casseerende, dood en te niet
doende bij en mits desen alle voorgaande
testamenten, codicille en alle andere actens
van uijterste wille, het zij alleen off met
andere gemaakt en sulx als nu op
nieuws verklaarende te disponeeren,
beveelende alvoorens haare onstervelijke
ziele in de genadige hande Gods, haare schepper en saligmaker en haar lighaam de
aarde met een eerlijke begravenisse na haare
staat, soo verklaart zij testatrice
bij desen te nomineere tot haare erffgenaamen Jan, Jennemie, Antoni,
Hendrina en Johanna kinderen van
haare overledene broeder Goort van den
Eijnden, als mede Francis en Maria
kinderen van Arnoldus Zeegers en Hendrien
van den Eijnden, zijnde dese twee haar
susters kinderen en dus seven kinderen
van haare voorn. broeder en suster deselve
gezamentlijk institueerende tot haare
universeele erffgenamen, van alle het
geene zij testatrice metter dood zal komen
te ontruijmen en na te laaten soo gereede
als ongereede goederen actien en crediten
niets uijtgesondert off gereserveert om daar
mede te doen en te handelen als met
vrij eijgen goet en sulx alle egaal in seven
gelijke deele off portien te verdeelen en
bij vooroverlijden van een off meer der
voorschreve genomineerde erffgenaame dat als dan
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derselver na te laate kint off kinderen in
de plaats sal succedeeren en erven, in voege
als voore met volkomen meesterschap
Alle welke voorschreeve staat aan
de voornoemde testatrice duijdelijk voorgeleese
sijnde, verklaarde dat te wesen haar testament
laaste en uijtterste wille, willende ende
begeerende, dat al het selve stiptelijk sal
worden agtervolgt en nagekomen, het zij
als testament, codicille, contract, gifte
die men noemt ter saake des doods
ofte onder den levende, ofte soo als het

selve best zal kome volstaan off effect
sorteeren, al was het ook dat alle solemniteijten na regten gerequireert hier in niet
waren geobserveert, die zij testatrice
alhier is houdende voor geinsereert.
Aldus gedaan en gepasseert, mitsgaders
door de testatrice, schepenen en secretaris
voorn. ten prothocolle eijgenhandig onderteekent op dag en uur en plaatse voornoemt.
Dit is het X hentmerk van Clara van den Eijnden weduwe
van Dirk van Dijk verklaarende niet te konne schrijven
Cornelis Doers, Huijbert vanden Boomen,
J.Losecaat secretaris
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In den naam onses heeren amen
op heden den agste januari 1700 seven en
seventig des voor middags de clocke ontrent
elff uuren zijn wij Cornelis Doers en Huijbert vanden Boomen
schepenen met Jacobus Losecaat secretaris ons begeven ten huijse
van Jan Coolen, alwaar is woonende Jenneke van
den Eijnde weduwe Willem Weijnen, zijnde gesond
na den lighaame en aan ons bekent
hebbende haar verstand, sinne en memorie
volkomen magtig en gebruijkende, soo als ons
scheen en bleek, te kenne gevende, dat niet
gaare uijt dese werelt soude scheijden, sonder alvorens
van haare goederen door God almagtig aan haar
verleent zoude hebben gedisponeert, doende uijt
haare vrije wil en gemoet sonder opmakinge iff
misleijdinge van imande, beveelende alvorens
haare onstervelijke ziele in de genadige en
barmhertige hande Gods haare schepper en
salgmaker en haar dood lighaam de aarde
mat eene eerlijke begravenisse na haare staat
revocceerende casseerende dood en
te niet doende bij desen alle voorgaande
testamenten codicille off andere makinge
die bij testatrice voor dato deser gemaakt
mogte hebben, niet willende daar op eenig
reguard genomen sal worden, in regten
off daar buijten.
En dus opnieuws
disponeerende verklaart zij testatrice
bij desen te nomineere tot haare erffgenamen
Jan, Jennemie, Antoni, Hendrina
en Johanna, kinderen van haare overledene

broeder Goort van den Eijnden, als
mede Francis en Maria kinderen van
Arnoldus Zeegers en Hendrina van den
Eijnden, zijnde deze twee haare susters
kinderen en dus seven kinderen van haare
voorn. broeder en suster, deselve gesamentlijk
institueerende tot haare universeele erffgenamen van alle het geene zij testatrice metter
dood zal komen te ontruijmen en na te laaten
soo gereede als ongereede goederen, actien en
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en conditien niets uijtgesondert off gereserveert om
daar mede te doen en te handelen als met vrij eijgen
goet en sulx alle egaal in seven gelijke deelen
off portien te verdeelen en bij voor overlijden van
een off meer deselver voors. genomineerde erffgenaamen
dat als dan derselver na te laten kint off kinderen
in de plaats zal succedeeren en erven
in voege als voore met volkomen meesterschap, onder die mits dat deselve erffgenamen van de testatrice gehouden en verpligt zulle zijn uijt te keeren en te voldoen
aan de drie kinderen van Jan van den Eijnde
een hondert en vijftig guldens en wel aan
ider vijftig guldens eens sonder meer sulx
aan denselve legateerende bij desen en bij overlijden
op derselver kint off kinderen off langstlevende
van hun te komende portie van de overledene.
Alle het welke voorschreeve staat de voornoemde
testatrice duijdelijk voorgeleese zijnde, verklaarde
dat te wesen haar testament laaste en uijtterste
wille, willende en begeerende, dat al hetselve stiptelijk sal worden agtervolgt en nagekomen
het zij als testament, codicille,
contract, gifte die men noemt ter saake des doods
ofte onder den levende, off soo als het selve best sal
konne off mogen bestaan en effect sorteeren
al was het ook dat alle solemniteijten na regten
gerequireert hier in niet waren geobserveert
die zij testatrice alhier is houdende voor geinsereert. Aldus gedaan gepasseert, mitsgaders
door de testatrice schepenen en secretaris voorn.
ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
op dag uur en plaatse voornoemt.
Dit is het X hentmerk van Jenneke van den Eijnden

Weduwe Willem Wijnen niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Huijbert vanden Boomen
J.Losecaat secretaris
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In den naame onses heeren amen
Op heden den een en dertigste januarii
1700 seven en seventig des namiddags de clocke
ontrent vijff uuren zijn wij Cornelis Doers en
Jan van Asten schepenen, met
Jacobus Losecaat secretaris ons begeven ten
huijse van Clara van den Eijnde weduwe
Dirk van Dijk, zijnde ziekelijk van lighaam
en aan ons bekent hebbende haar verstand
en memorie volkomen magtig en gebruijkende
sooals aan ons volkomen scheen en bleek,
te kennen gevende, dat niet gaare uijt deese
werelt soude scheijden, sonder alvorens van
haare tijdelijke goederen, door God almagtig aan
haar verleent, zouden hebben gedisponeert,
doende sulx uijt haare vrije wil en gemoet
sonder opmakinge off misleijdinge van imande
beveelende alvorens haare onstervelijke ziele
in de genadige en barmhertige hand Gods
haare schepper en saligmaker en haare dood
lighaam de aarde met een eerlijke begravenisse na haar staat, revoceerende
casseerende dood en te niet doende bij desen
alle voorgaande testamenten, codicille, off
andere makinge die zij testatrice voor
dato deser gemaakt mogte hebben en speciaal
haar testamente alhier op den agste januari
1700 seven en seventig gepasseert, niet willende
dat daar op eenig reguard genomen zal
worden in regten off daar buijten. En
dus opnieuws disponeerende, verklaart
zij testatrice bij desen te nomineeren
tot haare erffgenaamen Jan, Jennemie,
Antoni, Hendrina en Johanna kinderen
van haare overledene broeder Goort
van den Eijden voor de eene helft en
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Francis en Maria kinderen van Arnoldus
Zeegers en Hendrina van den Eijnden

zijnde dese twee haar susters kinderen
voor de andere helft en dus in twee
staake, de kindere in plaats van de ouders
en ingeval voor de testatrice van de voorschreve
haare genomineerde erffgenamen mogte
koome te overlijden zullen de kinderen off
kint van de overledene mede in plaats
van haare ouders succedeeren en
erven, deselve in voege als vooren
institueerende tot haare universeele
erffgenaamen van alle het geene sij
testatrice met ter dood zal komen te
ontruijmen en na te laaten, soo gereede
als ongereede goederen, actien en
crediten, niets uijtgesondert off gereserveert om daar mede te doen en te
handelen als met eijgen goet.
Alle het welke voorschreeve staat
aan voornoemde testatrice duijdelijk en
distinct voorgeleesen sijnde verklaarde
dat te wesen haar testament laaste
en uijtterste wille, willende ende
begeerende, dat al het selve stiptelijk
sal worden agtervolgt en nagekomen
het zij als testament,
codicille, contract, gifte, die men
noemt ter saake des doods ofte onder
den levende, ofte sooals het selve
best zal konne volstaan en effect
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sorteeren, al was het ook dat alle solemniteiten
na regten gerequireert, hier in niet waren
geobserveert, die zij testatrice alhier
is houdende voor geinsereert. Aldus
gedaan en gepasseert, mitsgaders door
ge testatrice, schepenen en secretaris
voornoemd ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent op den dag uur en plaatse voornoemd.
Dit is het X hantmerk van Clara van den Eijnde
weduwe Dirk van Dijk niet konnende schrijven.
Cornelis Doers, Jan van Asten,
J.Losecaat secretaris.
In den naam onses heeren amen
Op heden den een en dertigste januarii
1700 seven en seventig, des namiddags de

clocke ontrent vijff uuren zijn wij Cornelis Doers
en Jan van Asten
schepenen
met Jacobus Losecaat secretaris, ons begeven
ten huijse bewoont bij Jan Coolen alwaar
tans present was Jenneke van den Eijnde
weduwe Willem Weijnen, zijnde gezont
na den lighaam en aan ons bekent
hebbende haar verstand, sinne en memorie
volkomen magtig en gebruijkende, sooals
ons scheen en bleek te kenne gevende
dat niet gaare uijt dese werelt souden
scheijden, sonder alvorens van haare goederen
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door God almagtig aan haar verleent zouden
hebbe gedisponeert, doende uijt haare vrije wil
en gemoet sonder opmakinge off misleijdinge
van imande, beveelende alvoorens haare
onstervelijke ziele in de genadige en barmhertige handen Gods haare schepper en
salimaker en haar dood lighaam de
aarde met een eerlijke begravenisse
na haare staat, revoceerende, casseerende
dood en te niet doende bij desen alle
voorgaande testamenten, codicille
ofte andere maakinge, die zij testatrice
voor dato deser gemaakt mogte hebben
en speciaal haar testament alhier op den
agste januarii 1700 seven en seventig
gepasseert, niet willende dat daar op
eenig reguard genomen zal worden in regten
off daar buijten.
En dus opnieuws
disponeerende verklaart zij testatrice
bij desen te nomineeren tot haar erffgenaamen Jan, Jennemie, Antoni,
Hendrina en Johanna kinderen
van haar overledene broeder
Goort van den Eijnde voor de eene helft
en haar suster Hendrien van den Eijnden
in huwelijk hebbende Arnoldus Zeegers
de andere helft en dus in twee staake
# Edog soo haare suster Hendrien voor
haar testatrice mogte komen te overlijden
wilt en begeert sij testatrice dat als dan
de kinderen van deselve suster en de
voornoemde vijff kinderen van haar overleden

broeder Goort van den Eijnde egaal in seven
portien sullen erven en deijlen haare nalatenschap
en ingeval voor de testatrice van de voorschreve
haare genomineerde seven erffgenamen mogte
komen te overlijden zullen de kinderen
of kint van de overledene in
plaatse van haare ouders succedeeren en
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erven, deselve in voege als vooren institueerende
tot haare universeele erffgenamen, van al het
geene zij testatrice metter dood zal komen te
ontruijmen en na te laten soo gereede als ongereede goederen, actien en crediten, niets uijtgesondert off gereserveert, om daar mede te doen en
te handelen als met vrij eijgen goet, onder
die mits, dat de voorn. genomineerde erffgenamen
moete uijtkeren en voldoen een hondert en vijftig
guldens zijnde aan ider vijftig guldens aan den drie
kinderen van Jan van den Eijnden en bij voor
overlijden op deselve kint off kinderen, off stervende sonder kint off kinderen zal dan die portie
komen aan die nog in leven zijn.
Alle het welk voorschreeve staat, de voornoemde
testatrice, duijdelijk voorgeleesen zijnde, verklaarde
dat te wesen haar testament laaste en uijtterste wille
willende ende begeerende, dat al het selve stiptelijk
sal worden agtervolgt en nagekomen het zij
als testament, codicille, contract, gifte die men
noemt ter saake des doots, ofte onder den
levende, off soo als het selve best sal konnen
off mogen bestaan en effect sorteeren, al was
het ook dat alle solemniteijten na regten
gerequireert hier in niet waren geobserveert
die zij testatrice alhier is houdende voor geinsereert. Aldus gedaan en gepasseert
mitsgaders door de testatrice, schepenen en
secretaris voorn. ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent, op de dag, uur en plaatse voornoemt
( gezien het renvoij en verandering hier voor).
Dit is het X hentmerk van Jenneke van den Eijnden
weduwe Willem Weijnen niet konnende schrijven.
Cornelius Doers, Jan van Asten,
J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Hendrik van Tilborg en
Martinus van Tilborg woonende te Vlierden en
Hendrik alhier woonende, aangestelde voogden
over Antoni, en Peter onmondige kinderen
van voorn. Martinus van Tilborg verweckt
in wettig huwelijk bij Maria Marten Peter
Willems alhier gebooren, ten eijnde omme
door deselve de ervenisse, op deselve kinderen
aangekomen van haare overledene grootmoeder Hendrien Peter Goris weduwe van
Marten Peter Willems, gade slaan, soo hebben
denselve comparanten in die qualiteijt
belooft het intrest van deselve onmondige
kinderen te sulle waar neemen
en te doen waartoe deselve verpligt
zijn, onder behoorlijke reekeninge,
bewijs en relqua te zulle doen
voor heere officier en schepenen alhier
en hebben deselve het geene voorschreve
bevestigt met de woorden soo waarlijk
helpe haar God almagtig gedaan en
bevestigt aan handen van Cornelis Doers
president loco officier. Actum Lierop
den een en dertigste januari 1700
seven en seventig, ten overstaan van
Jan van Asten en Dirk van Brussel
schepenen. Hendrik van Tilborgh,
Dit is het X hantmerk van Martinus van Tilborg
verklaarende niet te konne schrijven,
Jan van Asten, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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Staat en inventaris
gedaan maken ende opgegeven
bij Martinus van Tilborg woonende te Vlierden en Hendrik
van Tilborg woonende alhier
in qualiteijt als voogden over
Antoni en Peter onmondige
kinderen van den voornoemde
Martinus van Tilborg en
Maria Marten Peter Willems, zijnde deselve twee

onmondige voor een sesde
part erffgenamen van
Hendrien Peter Goris
weduwe Marten Peter
Willems haare grootmoeder
als mede Jan en Andries
Verhees Woonende te
Someren en Dirk van
Brussel woonende alhier
als voogde over Hendrien,
Jennemaria, Francina, Maria,
Annemaria, Jan, Dirk, en Andries
onmondige kinderen van de
voorn. Jan Andries Verhees
en Peternel Marten Willems
welke kinderen mede voor
een sesde part sijn
erffgenamen van haare
grootmoeder weduwe
Marten Peter Willems
voornoemt, welke voornoemde
voogden de voorschreve nalatenschap met de verdere erffgenamen
nagesien en bevonden
te bestaan in het navolgende
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Eerst van de vaste goederen
Eerst een huijs, schuur en stallinge en schop
met den hoff en den acker in den Camp
groot agt loopense drie en twintig
roeijen en seven voeten, en de groese
mede daarbij geleegen groot vijff
loopense sestien roeijen en ses voeten
aan malkandere geleegen nevens
erve de eene sijde Goort van de
Meulenhoff en de andere sijde Jan de Wit
cum suis de eene eijnde de gemeente en
de andere eijnde de Eijnhoutse hoeve
Item den acker op den Oetert groot
vier loopense seven roeijen en sestien
voeten nevens erve Goort van de
Meulenhoff de andere sijde Jan Hermans
de eene eijnde de gemeente en de andere
eijnde de weduwe van de Vorst
Het Campke groot een loopense

twee en dertig roeijen en negen voeten
nevens erve Goort van de Meulenhoff de andere
sijde Jan de Wit de eene eijnde de groese
en d'andere de gemeente.
Den Coddeman groot een loopense vier
en twintig roeijen en sestien voeten
nevens erve de eene sijde Peter van den Otterdijk
de andere Hendrik Coolen, de eene eijnde den
Dijk den d'andere eijnde Goort van den Eijnde cum suis
Den acker nevens den Heijkant groot
vijff loopense seven seven en dertig roeijen
en tien voeten nevens erve de eene sijde
Goort van de Meulenhoff de andere sijde Jan
de Wit, d'eene eijnde Peter Martens en de
andere eijnde de gemeente.
Item een eeusel aan het Otterdijk drie
loopense seven en dertig roeijen en tien
voeten nevens erve de een sijde
Jan Hermans, d'andere sijde de weduwe Jan
van de Vorst, de eene eijnde de Aa en de
andere eijnde het straatje.
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Het velt aan 't Otterdijk groot twee loopense
twee en dertig roeijen en vier voeten nevens
erve de eene sijde Jan Hermans de andere sijde
de weduwe Jan van de Vorst d'eene eijnde de Aa
en de andere eijnde het straatje
Den Grooten Moolenbeemt groot vijff loopense
drie en twintig roeijen en vier voeten nevens
erve de eene sijde Jan Hermens, d'andere
sijde de Aa, de eene eijnde Hendrik Custers
en de andere eijnde het volgende.
het Hanevelt groot twee loopense drie
en twintig roeijen en agtien voeten, nevens
erve d'eene sijde de weduwe Jan Tomas van Soest
de andere Hendrik Custers de eene eijnde de
erffgenamen en
een bos en heijtvelt aan den Vlerksendijk
groot vijftien loopense een en twintig
roeijen en agt voeten nevens erve de eene
sijde Hendrik Warenbergh, de andere sijde Goort
van de Meulenhoff de eene eijnde den Dijk en
de andere eijnde Hendrik Coolen.
Item een stukje op de Coddeman groot
twee en dertig roeijen en drie voeten nevens

erve de eene sijde de erffgenamen en de
eene eijnde den Vlerksedijk
een stukje groese agter de ackers groot agt
en twintig roeijen en agtien voeten nevens erve
de eene sijde Jan de Wit en de andere sijde
de erffgenamen
Item een stuk groese daar nevens groot
twee loopense drie en twintig roeijen
en seven voeten nevens erve de eene sijde
Jan de Wit en voorts de erffgenamen aan
het aangelag.
Een stuk groese ontrent den Ossencamp
groot drie loopense veertien roeijen en sestien
voeten nevens erve Jan de Wit en de
andere sijde de erfgenamen
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Item het drieske nevens Toon van Vegt
groot een loopense een en twintig
roeijen en drie voeten nevens erve de eene
sijde Goort van de Meulenhoff de andere
sijde de gemeente de eene eijnde Jan de With
de Cant aan de ackers groot twee
en twintig roeijen en drie voeten nevens
erve van de erffgenamen.
Zijnde de voorschreve goederen belast
met eene jaarlijkse rente van sestien
gulden elff stuijvers en agt penningen
aan het gemeene land ten comptoire
van den heere Kempenaar
Item aan den heere van Helmond
eene chijns van ses stuijvers en ses
penningen gaande uijt het aangelag
Nog aan denselve twee stuijvers en agt
penningen chijns.
Item aan de kinderen van Pieter
Wijnen twee hondert gulden ten
intresse van drie per cento, volgens
schepenbrieff daar van zijnde.
Item aan Cornelis Doers een hondert
gulden ten intresse van drie gulden
en tien stuijvers volgens manuaale obligatie.
Laastelijk aan Andries Verhees te
Someren sestig gulden.
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Ten tweede van de roerende off gereede goederen
Eerst drie schorten twee tierentaije
en een stoffe, slegt
een stoffe jack
een stiklijff
tien slaaplakens
agt hemden
een bet met hooftpeuluw
vijftien kapjes en mutsen
een kar kisje
twee hooft fluwijlen
drie witte tafellakens
drie hantdoekjes
een tafeltje
twee stoele
twee teeketels een koopere en een bleck
een vlas hekel
een waag en een doos
een eijser keteltje
drie lepels
vijf delfse kopjes en schoteltjes
een kan en pinnetje
een geleijschotel en telder
Schulden ten lasten van den boedel
Item aan Peter van Eijk als kuijper komt
ontrent twaalff guldens dico
12 - 0 - 0
en aan Gerrit Koolen als smit
2 -15 - 0
Item de s'lans en dorps lasten soo als
die zulle bevonden worden
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Compareerde hier mede de voornoemde
Martinus en Hendrik van Tilborg,
Jan Andries Verhees en Dirk van Brussel
de welke in qualiteijt als vooren
verklaaren haar opregtelijk gedragen te
hebben in het formeeren van desen inventaris, sonder ietwes agtergehouden off versweegen te hebben ( voor soo veel aan haar tot
nog toe is bekent) en geval haar na dato deser
ietwes mogte voorkomen dat desen inventaris met eenige stukke behoorde vermeerdert off vermindert te werden, dat
denselve daar na sal worden gerigt tot gemeen
voordeel off schaden sonder daar in agter-

haalt te willen zijn. Aldus gedaan
en gepasseert ter secretarije van
Lierop den een en dertigste januarii
1700 seven en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Tieleman
Roosen schepenen.
Dit is het X hantmerk van Martinus van Tilborg
niet konnende schrijven, Hendrik van Tilborgh,
Jan Andries Verhees, Dirck van Brussel.
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop
geleegen in den quartiere van Peeland, Meijerije
van 's-Bosch, certificeeren bij desen, dat wij zijn
versogt om een acte van cautie tot decharge
van den armen van Someren, voor Jan
Martens en zijne twee kinderen met naame
Martinus en Jan
en door dien deselve alhier van geboorte
zijn en van een goet gedrag, zoo veel ons is
bekent. Derhalven beloven wij bij desen in
dien het quame te gebeuren dat deselve tot
armoede mogte vervallen, soodanig dat deselve
uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden, dat wij als dan
deselve benevens onse arme in gesetenen
zullen alimenteere en onderhouden en over sulx
den armen van Someren voornoemd off waar
deselve elders anders mogte komen te
woonen ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden, ingevolge haar hoog
mogende resolutie van den sevende
september 1700 een en dertig. Actum Lierop
den sesde juni 1700 seven en seventig.
Cornelius Doers, Huijbert vanden Boomen.
Tieleman Roosen, Jan van Asten, Dirck van Brussel,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Wij schepenen van Lierop geleegen in den
quartiere van Peeland, Meijerije van 's-Bosch
certificeere bij desen, dat wij zijn versogt om een
acte van cautie tot decharge van den armen van

Erp voor Peternel van Moorsel en door dien
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders
is gebooren en zijnde zoo veel ons bekent van
een goed gedrag. Derhalve beloven wij bij
desen indien het quame te gebeuren dat deselve tot armoede mogte vervalle, sodanig dat
deselve uijt de arme kasse behoorde geassisteert te worden, dat wij als dan deselve
benevens onse arme ingezetenen, sullen
alimenteere en onderhouden rn den arme
van Erp off waar deselve elders anders
mogte komen te woonen ter saake deses
te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge haar hoog
mogende resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den negentiende julii
1700 seven en seventig.
Cornelius Doers, Jan Kerkhof,
Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Johannes van Eijck en
Hendrik Kusters in woonderen alhier, aangestelde voogde over Annemie, Jennemie,
Martinus en Catarina onmondige kinderen
van Arnoldus Maas en Maria Custers
in leven egte luijden alhier gewoont en
overleden. Soo hebben deselve comparanten in die quatiteijt belooft het intrest
van deselve onmondige kinderen
te sullen waarneemen en doe waartoe
verpligt zijn, onder behoorlijke reekening
bewijs en reliqua voor heeren officier en
schepenen alhier hebbende deselve bevestigt
met de woorden soo waarlijk helpe
haar God almagtig, gedaan en bevestigt
aan handen van Cornelius Doers president
loco officier. Actum Lierop den negen
en twintigste augustii 1700 seven en
seventig, ten overstaan van Cornelis
Doers en Tieleman Roosen schepenen
Jan Janse van Eijck, Hendrik Kusters,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Lambert Vrients weduwenaar van Peternel Neervens woonende
alhier. Denwelke verklaarde bij
en mits desen te renuntieere en
afstand van togte te doen van
een stuk off parceel genaamt den
beemt an den Vlerksendijk
groot twee loopense, sestien roeijen
en vier voeten en sulx ten behoeve
van zijne kinderen Jan en Peter
Vrients, als ook aan Peter van Gerwen
in huwelijk hebbende Cornelia Vrients
alsmede aan Anneke Vrients aan
wien bij versterff van zijn comparants
vrouw het erffregt is competeerende
latende aan deselve sijne kinderen
vrij om met het selve parceel te
doen en handelen als met hun vrij
eijgen goet, belovende dit renuntieere
en afstand van togt voor goet en van
waarden te sullen houden als na regten
Actum Lierop den negenen twintigste
augustii 1700 seven en seventig, ten overstaan van Cornelis Doers en Tieleman
Roosen schepenen.
Dit is het X hantmerk van Lambert
Vrients niet konnende schrijven,
Cornelis Doers, Tieleman Roosen
mij present J.Losecaat secr.
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Wij schepenen van Lierop, geleegen
in den quartiere van Peeland, Meijerije van
's-Bosch, certificeeren dat wij zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van
de armen van Rooij mede in dese quartiere
geleegen voor Gijsbert Iven en
door dien denselve alhier van wettige
en eerlijke ouders is geboren en zijnde, soo
veel ons bekent van een goed gedrag.
Derhalven beloven wij bij desen in dien het
quame te gebeuren dat denselve tot armoede
mogte vervalle ( twelk God verhoede) sodanig

dat denselve uijt de arme kasse behoorde
geassisteert te worden, dat wij als dan
denselve benevens onse arme ingezetenen
zullen alimenteeren en onderhouden
en den armen van Rooij off waardenselve
elders anders mogte komen te woonen
ter saake deses te sullen ontlasten en
bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den twaalffde
september 1700 seven en seventig
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
Huijbert vanden Boomen, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Staat en inventaris
gedaan en maken ende overgegeven bij Johannes van Eijk
en Hendrik Kusters inwoonderen
alhier als voogden over
Annemie, Jennemie, Martinus, Catarina onmondige
kinderen van Arnoldus
Maas en Maria Custers
in leven egte luijden
en sulx van het geene
door deselve ouders is
nagelaaten in in den
selfs huijse bevonden
aan deselve onmondige
ende verdere meerderjarige
kinderen toebehoorende
met naame Willem,
Jan en Hendrik, bestaande deselve na
latenschap int naarvolgende
Eerst van de vaste goederen
Eeerst een huijs, schuur en stallinge
met hoff en aangelag en Acker met
een stuckje groese een loopense een
en veertig roeijen en vijftien voeten
nevens erve d'eene sijde de gemeente
en d'andere sijde de weduwe Jan van Eijk
31 - 178r

Den acker gekomen van van der Schoot
groot vier loopense nevens erve de eene
sijde Willem van Eijk cum suis, de andere
sijde de weduwe Gerrit Lambers.
Een wortelveltje groot vijff roeijen en
negen voeten, nevens erve de eene sijde
Marten Verbeek en de andere sijde de
erffgenamen van Peter van Eijk.
eene acker genaamt de Santerman groot
een loopense drie en twintig roeijen
en agt voeten, nevens erve beijde de
zijde de weduwe Jan van Eijk.
Den Toore groot veertien roeijen
en drie voete, lant nevens erve de eene
sijde de weduwe van Francis Verberne
en de andere sijde de erffgenaamen van
Andries van den Eijnden
Den Hoefacker groot agt en dertig roeijen
en agt voeten nevens erve de eene sijde
de weduwe Francis Verberne en de
andere sijde de weduwe Jan Tomas
van Zoest met meer andere.
het Heijtvelt zijnde lant groot negen
en veertig roeijen en ses voeten nevens
erve de eene sijde de erffgenamen Peter
van Eijk en de andere sijde Willem van Eijk.
Item Aart Neeve kempke lant groot
een loopense agt en veertig roeijen en
dertien voeten nevens erve de eene
sijde de gemeente en de andere sijde
Hendrik Verhees
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Den beemt op de Weerte groot agt en
veertig roeijen en agtien voeten reijende
Hendrik Vlemminx en meer andere.
groes opt Heijtvelt groot tien roeijen en
sestien voeten, zijnde nu lant aangeteult aan het voors, heijtvelt van
49 roeijen en ses voeten.
groese in de Santerman groot agt roeijen
en elff voeten zijnde nu lant aangebout
aan den voorige acker de Santerman.
Het veltje groot een loopense vier en
dertig roeijen en seven voeten nevens

erve de eene sijde de weduwe jan van
Eijk en de andere sujde Jan Spreuwenberg.
eenige Putten groot seventien
roeijen nevens erve de eene sijde de
kinderen Peter van Eijk en de andere sijde
Dirk van Brussel.
Item laastelijk de Putte op de Zille
groot agt en dertig roeijen nevens erve
d'eene sujde Dirk van Brussel de dandere sijde.
Laastelijk een parceel Nieuwe erve
groot twee loopense nevens erve
d'eene en andere sijde met de
eijndens de gemeente, gaande
hier uijt aan s'lans domeijnen
eene chijns van drie stuijvers.
Zijnde de voorschreve. goederen belast met
eene jaarlijkse rente van vier gulden
aan het Appostelhuijs te Mierlo
zijnde in een meerdere rente.
Item aan de kinderen van Peter van Eijk
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eene capitaale somme van
drie hondert gulden ten intresse van
3 - 10 - 0 per cento volgens obligatie
daar van zijnde.
Item neg een hondert gulden
aan Engel Reijnier Smits ten
intresse van drie gulden.
Item aan s,lans domeijnen eene chijns
voor de helft van seven duijten en
gelijke chijns aan den heer Helmond.
Ten tweede van de gereede haaffelijke
en erffhaaffelijke goederen.
ses stoele drie stapele,
een schaap,
drie kisten,
een tafel,
een kopere hantketel,
een emmer,
een eijsere papketel,
een moespot,
een koopere koeijketel,
een gootbank,
een trog,
een vuureijser,

haal en tang,
een struijffpan,
en hangeijser,
stand en tob,
een koopere moor,
een koopere zeij,
twee beddens met zijn toebehooren,
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twee spinnewiele,
tien tinne lepels en vijff furkette,
vier slaaplakens,
een lantern,
twee roomtijlen,
een pot,
een oliestoop,
een voeijerkuijp,
twee koeijbacke,
twee rieken,
schoep en schop,
een hoijriek,
een koorngaffel,
een wan,
een stroijkorff,
een snijbank en mes,
drie vlegels,
een schuts gaffel,
een hooge kar sonder beslag,
een slagkar,
ploeg en eegd,
osse zaal en jeuk met de hagte,
een trek os,
twee melkbeesten
een kalff,
een partij hoij,
den oogst opgevaare in de schuur,
een partij boekweijt,
Schulden ten lasten van den boedel.
De s'lans en dorps lasten aan borgemeesters en collecteurs 't geene
niet wel bekent is, soo ook de
personeele hantschulden, 't geene
nader zal worden opgegeve off vertoont worden bij de quitantien
van betaalinge.
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Compareerde hier mede de voornoemde
Johannes van Eijk en Hendrik Custers,
dewelke in qualiteijt als voore verklaare
haar opregtelijk gedragen te hebben in het
opregten van desen inventaris, sonder ietwes
agtergehouden off versweegen te hebben
9voor soo veel aan haar tot nog toe is bekent)
en in geval haar na dato deser ietwes mogte
voorkomen dat desen inventaris met eenige
stukke behoorde vermeerdert off vermindert
te worden dat denselve daar na sal worde
gerigt tot gemeen voordeel off schade,
sonder daar in agterhaalt te wille zijn.
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije
van Lierop den twaalffde september
1700 seven en seventig ten overstaan van
Cornelis Doers en Tieleman Roosen schepenen
Jan Janse van Eijck, Hendrik Kusters,
Cornelius Doers, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secr.
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Johannes van
Eijk schepen en inwoonder alhier, Lambert
Vrients oud ontrent ses en sestig
jaaren en Willem Goort van Eijk oud
ontrent seventig jaaren inwoonderen
alhier, denwelke ter requisitie van Maria
Hermans weduwe Jan van de Vorst woonende
alhier bezittende in togte van goederen
genaamt de Doeijbraken alhier geleegen.
Verklaaren voor opregte waarheijd
waar ende waaragtig te wesen te weeten
den eerste comparant Johannes van Eijk
dat hij ontrent den tijt van drie en twintig
jaaren op de voorsc.goederen de Doeijbraken
heeft verkeert en gewoont, en hem wel bekent
te zijn dat aan deselve goederen geene
meerdere heij off gronde tans worden
gebruijkt als van voorige en oude tijde
daarbij zijn gehoorende geweest, zooals de
oude teekens en walle zijn aanwijsende
en die aan hem deponent door wijlen

Goort Hermans, die een out man als
doen was en een mede erffgenaam van
die goederen is geweest, zijnde ontrent
veertien a vijftien jaaren geleeden dat
denselve Goort Hermans, aan hem
deponent heeft aangeweesen waar deselve
goederen scheijde en het geene in het bepoote
off beplanten volgens die aanwijsinge
en oude teekens is gevolgt geworden
en nog gevolgt word.
Den tweede deponent Lambert Vrients
verklaart dat hij meer dan dertig en
wel veertig jaaren op en aan de gemelde
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goederen de Doeijbraken heeft verkeert en
in zijn jeugt eerst bij wijlen den voornoemde
Jan van de Vorst als schaapherder en daarna
ook als knegt heeft gewoont en dus
de goederen en heijtvelden daaraan en bij
gehoorende aan hem is bekent die zedert en nog
zijn als voor desen, hebbende hij deponent
over eenige jaaren nog helpen opgraven
en beplante de oude walle langs de
heijtvelden off goederen loopende, en niet
anders als sooveel hem bekent van
outs geweest en nog is.
Den derde deponent verklaart dat hij
van zijn jeugt af aan tot nog toe in de
buurt van de requirante en van de
goederen de Doeijbraken heeft gewoont
en verkeert en hem kennelijk te zijn
dat aan deselve geene andere goederen
heijtvelden off gronde zijn aangekomen
als van outs daar aan en bij is gehoorende
geweest en wel volgens de oude walle
die hij over eenige jaaren heeft helpe
opgraven, soo als nog tegenwoordig is.
Eijndigende sij comparanten dese
haare opregte verklaaringe, waarbij
deselve na duijdelijke voorleesinge
verklaaren te persisteeren en redenen
van welwetentheijt te allegeeren
soo als vooren staat en alle het
selve wel te weeten en in goede
geheuge te zijn, als hebbende het
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selve bevestigt met de woorden
soo waarlijk helpe mij God almagtig
gedaan en afgelegt aan handen
van Cornelis Doers president loco officier
Actum Lierop den tweede october
1700 seven en seventig te overstaan
van Huijbert vanden Boomen en
Jan van Asten schepenen.
Jan Janse van Eijck
Dit is het X hantmerk van Lambert Vrients
verklarende niet te konne schrijven
Dit is het X hantmerk van Willen Goort van
Eijk verklarende niet te konne schrijven
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Alexander Verbeet
procureur voor de respective geregte der
stad Helmond en quartiere van Peeland
woonende te Helmond als
gelaste van Hendrik Dirk Jacobs
woonende binne de heerlijkheijd Meijl
ter eenre. En Johannes Vlemmings
inwoonder alhier ter andere sijde, dewelke
verklaaren bij desen met elkanderen
te accordeeren in voegen als volgd
te weeten dat Johannes Vlemmings
aanneemd bij desen om heden over
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veertien dagen publicq ten overstaan van
Den onderge- heeren schepenen alhier te verkoopen sijne
teekende
vaste goederen alhier te Lierop gestaan en
bekent de
geleegen ten eijnde een somme van een
nevenstaande hondert vijftien gulden en tien stuijvers
somme van die door hem tweede comparant bij desen
een hondert sijn en werden aangenomen aan den
vijftien
eerste comparant qq te betaalen in volgulden en
doeninge van eene somme van vijf en
tien stuijvers veertig guldens en tien stuijvers met de
van den
costen van regt bij mderatie ter somme
secretaris
van seventig guldens tot welkers betaalinge
te hebben
den tweede comparant bij vonnisse van

ontfange
Actum
Lierop den
vijffde
december
1700 seven
en seventig
Alexander
Verbeet

desen eerwaarde geregte van Lierop dato
twaalffde september deses jaars 1777
is gecondemneert geworden, consenteerende
hij tweede comparant onwederroepelijk
dat de cooppenningen van dien door
den heere secretaris alhier sullen
worden opgetrokken en aan den eersten
comparant qq de voors. somme werde betaalt
En in cas den tweede comparant van de
voors. verkoopinge in mora mogte
blijven deselve als dan door den
eersten comparant off den secretaris
alhier sal geschieden sonder dat
er eenige oppositie deswegens voor
den tweede comparant sal mogen
geschieden daar van bij desen is renuntieerende
Tot naarkominge van alle 't geene
voors. en elk poinct van dien, verbind
den tweede comparant sijn persoon
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en goederen hebbende en verkrijgende
renuntieerende ten dien
eijnde van alle exceptien en (renuntiatie) relivermenten dese eenigsints
contrarieerende en specialijk van dat
van `(recollernent) en herreekening
Actum Lierop den tiende
october 1700 seven en seventig
coram Cornelis Doers en Jan van
Asten schepenen,
Alexander Verbeet procureur
Dit is het X hentmerk van Johannes Vlemmings
verklarende niet te konne schrijven
Cornelius Doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 183r
Compareerde voor ons schepenen van
Lierop ondergenoemt Martinus van Eijk inwoonder
Alhier ende Marten Verbeek meede alhier woonagtig
den eerstgenoemde als pagter des slands novale tienden alhier
over den oigst deeses jaars 1700 seeven en seeventig en den
tweeden als borge en meedestander van deselve tienden
denwelke ter instantie requisitie van de heer Jan

Willem van Nouhuijs stadhouder deeses quartiers
van Peelland voor de opregte en suivere waerheid
hebben getuigt en verklaart soo als getuijgen ende
verklaren bij en mits deesen dat binnen deesen dorpe
van Lierop onder de clamp novale tienden geleegen
sijn eenige parceelen van landerijen, [soo sij comparanten wel hebben gehoord door regenten alhier
voor ruijm vijftig jaren verkogt ] waervan eenige
seedert lange jaren ter culture sijn gebragt
en van alle welke tot heede toe nog noijt eenige
tienden betaalt of gehaald sij, nog immer daer
van aan de pagters aangevingen sij gedaan en
speciaal dat in deesen jaere 1700 seeven en seeventig
in soodanige perceelen tiendbaare vrugten sijn
geteeld en ingesameld sonder aan hen
comparant pagter en borge eenige aangevinge
om deselve te tienden sij gedaan of door
hen ietwes daervan geprofiteerd is door Arnoldus
van Bussel timmerman alhier. Item
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Door Henricus Verberne. Item door Goort
van den Broek. Item door Jenneke Koppens
weduwe Jan van de Vorst ende alnog door
Willem van Dijk alle alhier woonagtig.
Eijndigende sij comparanten hier meede haare
waeragtige verklaringe geevende voor redenen
van wetenschap het geene voorschreve hen alsoo
wel bekent te sijn en hebben na duijdelijke
voorlesing daerbij gepersisteert belovende des
gerequireerd deese met H. eede te sullen sterke.
Aldus gedaan en gepasseerd op heeden binnen
Lierop den tiende november 1700 seeven en
seeventig ten overstaan van Johannes van
Eijk en Huijbert vanden Boomen schepenen.
Martinus Janse van Eijck
Dit is het X hantmerk van Marten Verbeek
verklarende niet te konnen schrijven
Jan Janse van Eijck, Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Wij schepenen van Lierop, geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van 's-Bosch
certificeeren dat wij zijn versogt om een acte van

cautie tot decharge van den armen van Mierlo
voor Peter en Johannes kinderen van
Johannes Slaats en van Anneke van Bree
egte lieden woonende tans te Mierlo, en alhier
geboren. Derhalve beloven wij bij desen
indien het quame te gebeuren, dat deselve tot
armoede mogte vervallen ( twelk God verhoede)
sodanog dat deselve uijt de arme kasse behoorde geassisteert te worden, dat wij als dan
deselve benevens onse arme ingezetenen
zullen alimenteeren en den armen van Mierlo
off waar deselve mogte komen te woonen
ter saake deses te sullen ontlasten
en bevrijden, ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den veertiende
november 1700 seven en seventig.
Huijbert vanden Boomen, Jan Janse van Eijck,
Jan van Asten, Dirck van Bussel,
mij present J.Losecaat secretaris
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In den naame des heeren amen
bij den inhoude van desen openbaare instrumenten van testamente zij kennelijk
dat in den jaare onses heere en zaligmaker
Jesus Christus 1700 seven en seventig elff
dagen in de maand december des namiddags de clocke ontrent drie uuren is
voor ons ondergeteekende schepenen en
secretaris ter secretarije alhier gecompareert
Cornelis Sanders weduwenaar van Maria
Vlemminx woonende alhier aan Herzel,
zijnde gezond na den lighaam, en die
zijn volle verstand, sinne en memorie
wel magtig en gebruijkende is, soo als
sulx aan ons volkomen scheen en bleek.
Denwelke aan ons te kenne was gevende
dat hij in aanmerkinge van de seekerheijd
des doods en de onseekere tijd en uure
van dien, dat hij comparant niet gaare
uijt dese werelt soude scheijden, sonder
alvoorens van zijne tijdelijke goederen
door God almagtig aan hem verleent
uijterlijk zoude hebben bevoolen en
gedisponeert, doende het selve soo hij

verklaarde uijt zijne vrije wil en gemoet
sander opmakinge off misleijdinge van
imande, beveelende alvoorens sijne
onstervelijke ziel in de genadige handen
Gods zijne schepper en zaligmaker en
zijn lighaam de aarde met een eerlijke
begavenisse na zijne staat, revoceerende,
casseerende dood en te niet doende
bij desen alle voorgaande testamenten
codicille ofte andere makinge, die hij
testateur voor dato deser gemaakt
ofte gepasseert mogte hebben, niet
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willende dat daarop eenig regaard
genomen zal worden het zij in regten
off daar buijten.
En dus verklaarende opnieuws te disponeeren, stelt en nomineert tot zijne universeele erffgenamen de nagenoemde personen, namentlijk Goort en Willemijn
Sanders zijne broeder en suster ider voor
een staak en bij voor overlijden van deselve
off een van hun derselver kint off kinderen
in de plaats van de ouders.
En de kinderen van zijn testateur overledene suster Maria Sanders te zaame
voor eene staak
soo ook de kinderen van Jan Paulus
Sanders mede voor eene staak
als mede de kinderen van Elisabet
Sanders mede voor eene staak, zijnde
alle van zijn testateurs zijde in vijff
staake off deele.
Item van de zijde van zijne overledene
vrouw stelt en nomineert hij testateur
mede tot zijne erffgenamen
als eerst Tomas Vlemminx, Hendrik
Vlemminx en Jan Vlemminx,
ider van hun voor een staak
en bij voor overlijden op der selver kint
off kinderen in plaats van hun ouders.
En de kinderen van Annemie Vlemminx
mede te zaame voor eene staak.
Item de kinderen van Hendrien
Vlemminx mede te zaame voor eene staak.

Als mede de kinderen van Jenneke Vlemminx bij Jan Vrients verweckt mede
te zaame voor eene staak, zijnde alsoo
van des testateurs overledene vrouws
zijde ses staake. Dus te zaame soo van
de sijde van den testateur en van sijne
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overledene vrouw als voor elff staake
deselve alle als voor tot zijne erffgenamen institueerende in alle het geene
zal komen na te laten soo gereede als
ongereede goederen niets gereserveert
off uijtgesondert.
Alle het welke voorschreeve staat aan den
voornoemde testateur duijdelijk voorgelesen zijnde
verklaat sulx te wesen sijn testament
laaste en uijterste wil, willende en begeerende
dat alle het selve ook alsoo stiptelijk zal
moeten worden nagekomen, het zij als
testament, codicil, contract, gifte die
men noemt ter saake des doots off onder
den levende soo het best sal konne bestaan
off effect sorteeren, al was het ook dat
alle solemniteijten na regten gerequireert
niet na behooren waren geobserveert, die
hij testateur alhier is houdende voor
geinsereert en ook niet jegenstaande
dese souden mogen contrarieeren aan eenige
costuijmen off statuten, welke in soo
verre hij testateur alhier houd voor
geinsereert en gederogeert. Aldus
gedaan en gepasseert ter presentie
van Cornelis Doers en Huijbert vanden
Boomen schepenen binne Lierop, die dese
met den testateur en den ondergeschreve
secretaris alhier ten prothocolle hebbe
onderteekent op dag en uur en plaats voornoemt
Dit is het X hantmerk van Cornelis Sanders
niet konnende schrijven,
Cornelius Doers, Huijbert vanden Boomen.
mij present J.Losecaat secretaris,
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Wij schepenen van Lierop geleegen

in den quartiere van Peeland, Meijerije van
's-Bosch, certificeeren dat wij zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van den
armen van Aggelen voor Martinus Hurkmans
en alsoo denselve alhier van wettige
en eerlijke ouders is geboren en zijnde soo
veel ons bekent van een goed gedrag, derhalve beloven wij bij desen, indien het
quame te gebeuren, dat deselve tot armoede
mogte vervalle ( twelk God verhoede )
sodanig dat denselve uijt de arme kasse
behoorde geassisteert te worden, dat wij
als dan denselve benevens onse armen
ingesetenen zullen alimenteere en den
armen van Aggelen voornoemt off waar
denselve mogte komen te woonen ter saaker
deses te sullen ontlasten en bevrijden
ingevolge haar hoog mogende
resolutie van den sevende september
1731. Actum Lierop den negende januari
1700 agt en seventig
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijk,
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 187v
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Goort van den Broek,
Willem van Dijk, Hendricus Verberne,
Arnoldus Janse van Bussel en Jenneke
van Bussel weduwe Jan van de Vorst.
En Hendrik van Tilborg, Peter Welten,
Hendrik Antoni Vlemminx,
Lambert Vrients, Goort van den Eijnde,
Antoni Verberne, Johannes van Moorsel,
Jenneke van de Vorst weduwe van
Hendrik Welten, Peter Warenberg,
Jennemie van Brussel weduwe van
Antoni Vlemminx, Hendrik Adriaans,
Hendrik Verhees, Hendrik Janse van
den Eijnden, Arnoldus Antoni van Bussel,
Antoni Verhees, Joost Huijbert Verberne,
en Jan van Geldrop.
Alle inwoonderen alhier, te kennen
gevende dat de vijff eerste
comparanten in desen van wegens

den heere raad en rentmeester
generaal der domeijnen van
Braband zijn gecalangeert, over
het niet aangeven off laten tienden
van vrugten op lande van nieuwe
erve gewasse, behorende onder
de novaale tiende ende
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seventien volgende comparanten mede nieuwe
erve bezittende en daar in nu en dan
eenige weijnige en geringe
vrugten hebben gehad en alle de voornoemde
comparanten die nieuwe erve van
heijde tot weijlande hebben tragten
aan te maken, daartoe nodig is van
tijt tot tijt hoekjes om te graven met
aardappelen, kool, wortele als anders
te bezaijen, aan te bouwen en waarop
dan ook wel gebeurt tot verder goetmaking daar op met kleijne hoekjes van
eenige roede het sij vijftien minder of meerder,
rogge, hever en boekweijt te
bezaijen, welke vrugte dan worde
afgemaijt en tot voeder van de
beesten gebruijkt zijn en dus van
dat geringe wel in het een off
ander jaar van die vrugten rijp
geworden en ingesamelt zijn
zonder dat zij comparanten
hebben geweeten dat van dat geringe
op aanmakende heij tot weijlande
eenige tiende off aangevinge
verschult waaren.
Soo verklaarde alle de comparanten
bij en mits desen op de beste
en cragtigste wijse doenelijk vuijt
hun te constitueeren en volkomen
magtig te maaken,
31 - 188v
Hendricus Verberne en Hendrik Antoni
Vlemminx inwoonderen alhier, om
haar te begeven na 's-Bosch en aldaar
met een off meer advocaaten te adviseeren

en te laten opstellen en presenteere
requeste aan hun edele mogende
de heeren raaden van staate der
verenigde Nederlanden en
daarbij de onnoselheijd der comparanten te kennen te geven en te
versoeke dat ter saake voorschreve
mogen worden gehouden voor
diligent en ontheven ( soo onverhoopt ) in eenige boetens vervalle
mogte zijn, en verders te doen en
te verrigte tgeene zij constitueerde
te raden en goet vinden sullen
behooren te doen ten besten
der comparanten en het geene
zij comparanten selfs soude
konne moete off behooren
te doen. Belovende zij comparanten
en constituanten, alle het geene
door de geconstitueerde uijt cragte
desen zullen doen en laten verrigten
hetselve te sullen houden en doen houden
voor goet, vast, stedig en van
waarden onder verband
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als na regten. Aldus gedaan en gepasseert
ter secretarije van Lierop den ngende
januari 1700 agt en seventig, ten
overstaan van Cornelis Doers en Jan van
Asten schepenen.
Dit is het X hantmerk van Goort van den Broek
niet konnende schrijven.
Dit is het X hantmerk van Willem van Dijk
niet konnende schrijven. Hendrikus Verberne.
Dit is het X hantmerk van Arnoldus Janse
van Bussel. Dit is het X hantmerk van Jenneke
van Bussel weduwe Jan van de Vorst niet konnende
schrijven.Hendrik van Tilborgh, Peeter Welten.
Dit is het X hantmerk van Lambert Vrients niet
konnende schrijven. Dit is het X hentmerk van
Goort van den Eijnden niet konnende schrijven.
Antoni Verberne.
Dit is het X hantmerk van
Johannes van Moorsel niet konnende schrijven.
Dit is het X hantmerk van Jenneke van de Vorst
weduwe van hendrik Welten. Dit is het X hantmerk

van Peter Warenberg verklarende niet te konnen
schriven.
Dit is het X hantmerk van Jenneke
van Brussel weduwe van Antoni Vlemminx niet
konnende schrijven. Hendrik Adriaans, Hendrik
Verhees, Hendrick van den Eijnden, Arnoldus van
Bussel, Antoni Verhees, Joost Huijbers Verberne,
Dit is het X hantmerk van Jan van Geldrop niet
konnende schrijven. Dit is het X hentmerk van
Hendrik Antoni Vlemminx niet konnende schrijven.
Cornelius Doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Martinus van Eijk
inwoonder en pagter van slans novale
tiende alhier, van den oogst en jaare
1700 seven en seventig, verklaart ter
requisitie van Hendricus Verberne
en Hendrik Antoni Vlemminx inwoondere alhier als gelaste van
twintig inwoonderen alhier, zijnde
eijgenaars en gebruijkers van
nieuwe erve, dat hem comparant
bekent is dat die inwoonderen op
haar nieuwe erve nu en dan hoekjes
van eenige roede aan bouwen
en daar op nu en dan eenige vrugten
hebbe gewonnen, edog dat hij comparant als pagter der voorschreve
novaale tiende van den
gepasseerde jaare 1777 geene
tiend vrugte daar van heeft
gehad off genooten en dat hij
ook om de geringheid van dien
niet heeft omgesien en soo
veel hem comparant bekent
is geen drie gulden van alle
waardig geweest soude sijn
off soo alle getiend wierde
geen twee off drie gulden
meerder pagt daarvoor
soude gegeven hebben
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eijdigende hij comparant hier mede
dese zijne opregte verklaaringe
waar bij na duijdelijke voorleesinge
verklaart te persisteeren. Aldus
gedaan en gepasseert binne Lierop
den negende januari 1700 agt en
seventig, ten overstaan van Cornelis
Doers en Jan van Asten schepenen
Martinus Janse van Eijck,
Cornelius Doers, Jan van Asten
mij present J.Losecaat secretaris.
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Hendrik Verhees
inwoonder alhier, te kennen gevende
dat met het overlijden van zijne eerste
vrouw Johanna van Hooff is geworde
togtenaar en zijn kint, bij deselve zijne
eerste vrouw verweckt, genaamt Peternel
het erffregt competeerende in de
navolgende parceelen van goederen
voor de helft en een drie vierde parten
en waarvan hij comparant verklaart
te renuntieeren en sulx te laten
ten behoeve van gemelde Peternel
zijn dogter, namentlijk den beemt
gekomen van Jan Verheijden groot
31 - 190v
twee loopense twaalff roeden en veertien voeten
de Straatsille voor drie parten groot vier loopense
Den Donkacker groot seven en dertig
roeijen en twintig voeten.
Den acker in de Pollekamp groot twee
loopense vier roeijen en vier voeten.
Den Witteberkacker een en dertig roeijen
en seventien voeten
Land in de Heuve twaalff roeijen en
setien voeten.
Den acker genaamt Kerskeboomke groot
vijff en twintig roeijen en elff voeten
Den Pasacker agt en dertig roeijen en
twaalff voeten.
De Goorkens van Jan vanden Boomen
groot twee loopense vijff en twintig roeijen
het half euzel groot drie loopense
seventien roeijen en ses voeten.

Item een parceel nieuwe erve groot
drie loopense.
laastelijk de drie erff schaare opt
Broek alles voor de helft gereserveert de Straatsille voor
drie vierde parte als voore
afstand doende vant togtregt
den comparant daar in competeerende, latende over sulx deselve
goederen met een parceel geleege
te Mierlo opt Hout aan zijn voornoemt
kint ten erffregte, van welk laaste
parceel den comparant mede sijn
togtregt afstaat, ten eijnde het
selve kint daar mede kan doen en
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handelen als vrij eijgen goet. Belovende
den comparant voorschreve afstand en
renuntiatie van togte als voor te sullen
houden voor goet, vast, stedig en
van waarden onder verband en
renuntiatie als na regten. Actum Lierop
den twintigste februari 1700 agt en
seventig, ten overstaan van Cornelis
Doers en Jan van Asten schepenen.
Cornelius Doers Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secr.
Compareerde voor schepenen ondergenoemt
Goort van Bree woonende alhier, weduwenaar van Francijn Spreuwenberg, Dewelke
te kenne geeft dat voorneemens
is hem te begeven in den huwelijken
staat en dat alvorens zoude moete
formeeren staat en inventaris
ten behoeve van zijn kint
verweckt bij zijne voornoemde overledende vrouw, zijnde genaamt Francijn en
verklaart den voornoemde comparant
met zijne gemelde vrouw geene
vaste, nog meubilaire off andere
goederen heeft bezeeten alsoo
met zijne vrouw bij haar vader
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hebben ingewoont en dus niets
ten behoeve van sijn gemeld kint
nagelaaten als de kleederen
van deselve die voor het voorschreve
kint worde gebruijkt en derhalve
geene verdere inventaris kan
off behoeft gepasseert te worden.
Aldus gedaan en gepasseert
binne Lierop den negen en
twintigste meij 1700 agt en
seventig, ten overstaan van
Cornelis Doers en Johannes van
Eijk schepenen.
Goort van Breij,
Cornelius Doers, Jan Janse van Eijck,
J.Losecaat secretaris.
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Jan Kerkhof schepen en inwoonder
alhier, zijnde oud ontrent twee en seventig
jaaren. Denwelke ter requisitie van de
heer Jan Willem van Nouhuijs stadhouder
dese quartiers van Peeland verklaart op den
eed van zijne bedieningen als schepen gedaan
voor de opregte waarheid waar en waaragtig
te wesen, dat hij op maandag den
tiende november 1700 seven en seventig
namiddag ontrent een eer van
sijn huijs is gegaan, om vergadering van
stadhouder en schepenen ter raad
camer alhier bij te woonen en alsoo
in zijn weg aan off bij het kerkhoff
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alhier zijnde en daar door het heckepoortje
stappende heeft ontmoet Tieleman Roosen
schoolmeester en mede schepen alhier, die
de kerkdeur had open geset daarop
schielijk sonder iets te seggen
op hem deponent aan quam met zijn hant off
vuijst onverwagt hem deponent in zijn aangesigt een harde slag toebragt sodanig
dat er bloet uijt sijn, deponents, neus en
mont sprong en mede een tant in sijn
mont los raakte die eenige tijt daar
na is uijtgevalle, waarop den voornoemde
meester Roosen sijde, het is u schult
dat de school aan mijn huijs niet

komt, daar hij deponent op sijde, het is
mijn schult niet meer als een ander
dog den meester schielijk daarop
terug sprong en in de kerk
liep door de deur die hij als voor
had opengeset en den deponent
hem omkeerende na liep dog de
deur door de meester toe gedaan
sijnde niet konnende volgen off
bij hem komen, den meester
toeriep waarom slaade gij mij
komt er uijt, daar op den meester
wel heeft hoore antwoorden, dog
door de klank in de kerk niet
duijdelijk heeft verstaan wat
hij sijde, waarop den deponent
van daar is weggegaan om
op zijn tijd ter raadcamer
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te sijn. Eijdigende hij comparant
hier mede dese zijne opregte verklaaringe waarbij na duijdelijke
voorleesinge verklaart te persisteeren
en redenen van welwetentheijt
te allegeeren soo als voorschreve staat
Aldus gedaan en gapasseert binne
Lierop op heden den tiende juni
1700 agt en seventig ten overstaan
van Cornelis Doers en Jan van Asten
schepenen.
Jan Kerkhof,
Cornelius Doers, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
31 - 192r
Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemd Chatharina Peter Neijssen weduwe wijlen
Jan Willem Maas woonende tot someren geassisteert met Cornelius Doers haaren ten deese
geassumeerde momboir.
Dewelke verklaarden te volmagtigen Alexander
Schoondermark procureur voor den edele agtbare
geregte der stad Helmond omme naamens gemelde comparanten ende van haarent wegen in
regten aan te spreeken den persoon van

Philip vanden Boomen woonende mede tot
Someren ter voldoeninge van eene somme van
twintig gulden en tien stuivers per rest
wegens inkoop van een koe beest ontrent
kersemis in den jaare 1700 drie en zeventig door
voornoemde Philip vanden Boomen van voornoemde
comparante ingekogt en nog aan dezelve verschuld arresten interdictien en andere bekommernisse op persoon en goederen te doen
beclagen en in rechten staande te houden
en te zien decreteeren eijsschende ende verweerende te concludeeren ende verzoeke alle
dagen en termeinen van regten waar te
neemen en observeeren daar toe na en
voor den geregte van Someren te vace(r)en
sententien te bevorderen en hooren pronuntieeren
dezelve te doen executeeren en daar van
te appelleeren of reformeeren dezelve in alle
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gevalle van revocatie te vervolgen alles
den uiteinde van saake en diffinitieve
afdoeninge toe en voorts in omnibus atlites
meer te doen en verrigten dat eenigzints
zal worden vereijscht en zij constituanten
zelvs present zijnde zoude kannen mogen
en moeten doen, alwaart dat daartoe
meerder en speciaalder magt wierde gerequireert houdende alle t geommiteerde
alhier voor geinsereert, alles met magt
van substitutie met belofte van indemniteit approbatie en ratihabitie onder
verband als naar regten.
Actum Lierop den vierden september
zeventien honderd agt en zeventig ten
overstaan van Huijbert vanden Boomen
en Jan van Asten schepenen.
Dit is het X hantmerk van Chatarina Peter
Nijssen weduwe wijlen Willem Maas niet
konnende schrijven. Cornelius Doers.
Huijbert vanden Boomen, Jan van Asten
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop

ondergenoemd Pieter Paulisse woonende tot Asten
denwelke verklaarden te volmagtigen Alexander
Schoondermark procureur voor den edele agtbare
geregte der stad Helmond, omme naamens gemelde
comparant ende van zijnent wegen in
regten aan te spreeken den persoon van Philip
vanden Boomen woonende tot Someren tot
restitutie en voldoeninge van eene somme van
sestien gulden en dertien stuivers zijnde de
koopprijs met den onraad van een osch door
voormoemde Philip vanden Boomen op de
publicque verkoopinge door Jan Mutzaards
woonende tot Asten, gehouden aldaar den
agtiende april 1700 zeven en zeventig ingekogt
waar van den betaaldag was gesteld den vijf
en twintigsten augustus deszelven jaars en
waar voor den comparant zig als borge en
schuldenaar principaal hadde verbonden, welke
somme desen comparant vermits de non betaalinge van gezegde Philip vanden Boomen
mitsgaders de kosten daar omme gereesen
ter somme van tien gulden en zeven stuivers
maakende alzo te saamen eene somme
van seven en twintig gulden, onder cessie van
actie aan den heere secretaris Losecaat
tot Asten, tot den ontvangst van dien gequalificeert zijnde, heeft moeten voldoen die
inne vorderen, verhaalen ligten ontvangen
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en kwijten en voor namaaningen bevrijden
arresten interdictien en andere bekommernisse
op persoon en goederen te doen beclaagen
en in rechten staande te houden en te
zien decreteeren eijsschende ende verweerende te concludeeren ende versoeken alle
dagen en termeinen van regten waar
te neemen en observeeren daar toe na
en voor den gerechten van Someren te
vaceeren sententien te bevorderen en hooren
pronuntieeren dezelve te doen executeeren
en daar van te appelleeren off reformeeren
dezelve in alle gevalle van revocatie te
vervolgen,alles tot den uiteinde van
saaken en definitive afdoeninge toe en
voorts in omnibus atlitis meer te doen

en verrigten dat enigzints zal worden
vereijscht en hij constituant present zijnde
zoude konnen moogen en moeten doen
alwaart dat daar toe meerder en speciaalder magt wierde gerequireert houdende het
geommiteerde alhier voor geinsereert, alles
met magt van substitutie, met belovte
van indemniteit approbatie ratihalitie
onder verband als na regten.
Actum Lierop den elfden september
1700 agt en zeventig ten overstaan van
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Jan Kerkhof en Tieleman Roosen schepenen.
Dit X merk steld Pieter Paulisse verklaarende
niet te konne schrijven , testis d'ondergetekende
Jan Kerkhof, Tieleman Roosen.
mij present Jan van Asten schepen-loco secr.
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Willem van Eijck
woonende alhier, denwelke verklaarde
bij en mits desen op de beste wijse doenelijk over te geven en te transporteere
aan en ten behoeve van zijne zoon
Willem van Eijck bij hem woonende
alle zijne meubilaire en
andere gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen soo als deselve
tans zijn besittende niets gereserveert
off uijtgesondert om daar mede
te doen en handelen als vrij eijgen
goet, onder die mits en conditien
nogtans dat hij daar voor gehouden
en verpligt zal zijn hem comparant
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en zijne vrouw geduurende haar leven
lang te moeten onderhouden in behoorlijke
legement, cost, drank, kleedinge en
reedinge na haaren staat en nagelegentheijt van haare ouderdom,
soo in ziekte als gesondheijd
en na haar overlijden te besorgen
eene eerlijke begravenisse alles na
haaren staat, voorts dat hij zal

gehouden weesen te betaalen alle de
slans en dorps lasten met de verdere
personeele schulden die den comparant nog verschult mogte zijn
hoegenaamt, waar onder dan mede
zal voldaan zijn den intrest die
des comparants zoon van de twee hondert
gulden is schuldig gebleve van de
op heden aan hem getransporteerde
vaste goederen.
En is alhier mede gecompareert den
voornoemde Willem van Eijck den
jonge inwoonder alhier, denwelke
verklaart voorschreve overgifte van
zijn vader bij en mits desen onder de
voorschreve mitsen en conditien te
accepteeren, met belofte van zijne
gemelde ouders in voege als voor
in alle opsigte na haare staat te
sullen onderhouden soo in siekte
als gesondheijd en na haar dood
eene eerlijke begravenisse, als
ook te sulle betaalen alle de
voorschreve slans en dorpslasten, met
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met de verdere personeele schulden, die
deselve nog schuldig mogte zijn te
betaalen en dat daar mede dan
voldaan zal zijn den intrest van
agt gulden die als voor van de
getransporteerde goederen verschult
zal worden.
Belovende
zij bijde comparanten alle het
voorschreeve geconditioneerde
te sullen voldoen en naarkomen
onder verband en renuntiatie
als na regten. Aldus gedaan
en gepasseert binne Lierop op
heden den tweede october 1700
agt en seventig, ten overstaan van
Alexander Schoondermark en
Jan van Asten schepenen.
Dit is het X hantmerk van Willem van Eijck
den ouden verklarende niet te konne schrijven.
Willem van Eijck, A.Schoondermark, Jan van Asten.

mij present J.Losecaat secretaris
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Wij ondergeteekende officier
schepenen en secretaris van Lierop
quartiere van Peeland, Meijerije van 's-Bosch
verklaaren op den eed in den aanvang van
onse bedieninge gedaan, ter requisitie
van den heer Abraham Verster rentmeester
van de geestelijke goederen van de
quartiere van Kempeland en Oosterwijk
waar ende waaragtig te wesen dat in
deese dorpe off gemeente geen andere
alhier eenige tiendens heffende off
competeerende zijn, als alleen het gemeene
land en welke tiendens alhier ten quohiere
bekent staan met naame soo als volgt.
Den eerste Herselse clamp
Den tweede Herselse clamp
Den eerste clamptiende ter Hoffstad
Den tweede clamp ter Hoffstad
Den clamp ten Boomen
Den nieuwe clamp ten Boomen
Den nieuwe clamp over de Moorselse hoeve
De smal tiende
en de novaale tiende
In teeken der der waarheijd hebben wij desen
ten prothocolle eijgenhandig onderteekent
binne Lierop den vijftiende october 1700
agt en seventig.
J.W.Nouhuijs, A.Schoondermerk,
Jan Kerkhof, Jan Janse van Eijck,
Huijbert vanden Boomen, Dirck van Brussel,
J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt, Willem van den
Born vorster alhier. Denwelke verklaarde
uijt cragte van authorisatie
van Jan Claas Sack collecteur alhier
van slans verponding over den
jaare 1775 wesende van dato twaalffde
deser maand alhier vertoont en gebleken,
bij desen, na voorgaande gerequireertde

solemniteiten, met kennisse
van den heere officier te neemen
in arrest en te stellen in handen
van de hooge overigheijt de vaste en
onroerende goederen staande ten
naame van de weduwe Tomas Verhees
omme daar aan te verhaalen eene somme
van eene gulden seventien stuijvers en
twee penningen wegens de verpondinge
van den voorschreve jaar 1775 verschult
en onbetaalt, voorts met de costen
reets gedaan en nog te doen en verders
ad opus jus habentium. Actum
Lierop den vijftiende october 1700
agt en seventig ten overstaan van
Huijbert vanden Boomen en Jan van Eijck
schepenen.
Willem van den Born,
Jan Janse van Eijck, Huijbert vanden Boomen.
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Willem van den Born
vorster alhier. Denwelke verklaarde
uijt cragte van authorisatie van Jan
Claas Sack collecteur alhier van slans
verponding over den jaare 1775 wesende
van dato twaalffde deser maand
alhier vertoont en gebleken, bij
desen na voorgaande gerequireerde
solemniteijten, met kennisse
van den heer officier te neemen in
arrest en te stellen in handen van
de hooge overigheijt de vaste en
onroerende goederen gestaan en
geleege alhier en staande ten naame
van Jan Willems de With omme
daar aan te verhaalen eene somme
van ses gulden vijf stuijvers en tien
penningen wegens de verschulde
en onbetaalde verpondinge van den
voorschreve jaare 1775 met de costen
van dien en verders ad opus jus
habentium. Actum Lierop den
vijftiende october 1700 agt en seventig
ten overstaan van Huijbert vanden

Boomen en Jan van Eijck schepenen
Willem van den Born, Jan Janse van Eijck,
Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemd Hendrik Kosters en
Willem Arnoldus Maas inwoonderen alhier
welke door officier en schepenen alhier
zijn aangesteld tot voogden over de vier
onmondige kinderen nagelaaten bij Dirk
Aart van Moorsel en Maria Kosters in
leven egte luijden overleden en gewoont
hebbende alhier, zijnde dezelve kinderen
genaamd Nol, Antonet, Jan en Francijna
welke comparanten in die qualiteit aan
handen van den president in plaats van
den officier den behoorlijken en gewoonelijke
eed gedaan en daar bij belooft hun int
bedienen waarnemen en administreren van de
voorn. onmondige haare persoonen en goederen
te sullen administreren en regeren na behoren
en zulks ten meesten profijte voorts
van de voorschreve nalatenschap met den eerste
te zullen formeren behoorlijke en voldoende
staat en inventaris en daar van ten allen
tijden des gerequireert wordende voor heren
officier en schepenen alhier te sullen doen
behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, alles
ingevolge de waarschouwinge van de edel
mogende raade van Brabant van dato
den 7 juni 1764 en hebben zij comparanten
op het geene voors. gedaan den eed met de
woorden soo waarlijk helpe haar God almagtig
Actum Lierop den sesden november 1700 agt
en zeventig ten overstaan van Jan Janse van
Eijck en Dirk van Brussel schepenen.
Hendrik Kusters, Wilem Maes,
Dirck van Brussel, Tieleman Roosen,
mij present J.Losecaat secretaris
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Staat en inventaris
gedaan maken ende opgegeven

bij Hendrik Kusters en
Willem Arnoldus Maas
voogde over Nol, Antonet,
Jan en Francijna onmondige
kinderen van Dirk
Aart van Moorsel en Maria
Kusters, in hun leven
egte lieden overleden
en gewoont hebbende
alhier, en sulx van het
geene door deselve ouders
is negelaten en in de
sterffhuijse bevonden
aan deselve onmondige
en Jennemie meerderjarige
toebehoorende bestaande
int navolgende.
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerst een huijs, schuur, stallinge, hoff
en aangelag groot ontrent twee loopense
negen en twintig roeijen en veertien
voeten te quohiere in twee parceelen
nevens de eene sijde Hendrik van Lieshout
de andere sijde de weduwe Jan Joost van de Vorst
Den Pasacker groot een loopense
veertig roeijen en eene voet nevens
erve de eene sijde Albertus Meulendijk
de andere sijde Hendrik Verhees
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Den Witteberkacker groot een loopense
seven roeijen en vijftien voeten nevens
erve de eene zijde Lambertus van den Eijnde
de andere zijde Hendrik Verhees.
Joostmerie kempke groot een loopense
agt roeijen en vijftien voeten nevens
erve de eene sijde Hendrik Verhees en
de andere sijde Hendrik van Lieshout
Den acker in Capellekamp groot een loopense vier roeijen en seven voeten nevens
de eene sijde Hendrik Verhees de andere
sijde het volgende parceel
Den Drieseegt groot een loopense vier roeijen
en seven voeten, aan de een sijde het
voorige parceel de andere sijde Jan van Asten
Den Spoelenacker groot een loopense

sestien roeijen en 4 voeten, nevens de eene
sijde Hendrik van Lieshout de andere
sijde het aangelag.
Den Balkacker groot een loopense negen
en dertig roeijen en agtien voeten nevens
erve beijde de sijde de weduwe Peter Verberne
Alnog den Wittenberk groot een loopense
seven roeijen de eene sijde Hendrik Verhees
de andere sijde Albertus Meulendijks
Den Pasacker groot een loopense vier roeijen
en sestien voeten nevens de eene sijde Hendrik
Verhees dandere sijde Albertus Meulendijks
Land in de beemden groot agt en twintig
roeijen en tien voeten de eene sijde Lambertus
van den Eijnden de andere sijde de weduwe
Joost kerkhof.
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Groes in de H.Geest groot vier en dertig roeijen
en agt voeten nevens beijde de sijde de weduwe
Jan van Eijck.
Den beemd aan de Vleut groot twee loopense
seven roeijen de eene sijde Jan van Asten de
andere sijde Cornelis van den Eijnde
Groes in de camp int aangelag groot
seventien roeijen en sestien voeten beijde
de sijde het aangelag.
Het halff euzel van Sluiters hurk groot
drie loopense eene roeij en ses voeten de eene
sijde de weduwe Peter Verberne en de andere
Leonardus Warenberg.
De halve groes agter het Heijtvelt groot een
loopense vijff en veertig roeijen en tien voeten
nevens de eene sijde Lambert van den Eijnden
de andere sijde Martinus van der Sanden.
Het Oudegoor van Hendrik Jan Coolen
groot twee loopense tien roeijen en
twee voeten de eene sijde Martinus van
Eijck de andere sijde de weduwe Jan
Jooste van de Vorst.
Groes uit Heijtvelt groot negen en
veertig roeijen en tien voeten de eene
sijde Lambertus van den Eijnde de andere
sijde Martinus van der sanden.
De Putten groot seven en veertig roeijen
en vijff voeten nevens deene sijde Peter Beijers.
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De groes int Heijtvelt groot twee loopense
een en dertig roeijen en dertien voeten
de eene sijde Lambertus van den Eijnden
en de andere sijde Martinus van der Sanden
Laastelijk de erffschaar opt Broek te Mierlo
Ten tweede van de gereede haaffelijke
en erffhaaffelijke goederen.
Een oud bet met zijn toebehoore
een haal tang en vuur eijser
een tafel
twee stoele en een bankje
een kist
een halve beddekoets
een riek, schop en schoep
een asback
twee spinnewiele
een partij torff
een partij aartappelen
agt tinne lepels
een koopere moor
een eijsere moespot
een eijsere papketel
een gootbank
De kledere worde voor de kinderen gebruijkt.
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Schulden ten lasten van den boedel
De weuwe van Francis vanden
Boomen komt wegens schepenen
obligatie twee hondert en vijftig
gulden dico
250 - 0 - 0
En deselve van veragterde
intresse tot
92 - 10 - 0
De weduwe Jan Jooste van
de Vorst komt een capitaal
van hondert gulden op de
goederen staande dus
100 - 0 - 0
en van veragterde intresse
6 - 10 - 0
Jenneke Weijnen heeft te
pretendeere vijff en twintig
gulden
dico
25 - 0 - 0
Johannes vanden Boomen
molenaar alhier komt wegens

geleverde granen een somme van
Willem van Dijk heeft te pretendeere 5 - 5 Antoni van Asten
2 -10 Martinus van Eijk
1 -10 Peternel van Moorsel
0 -12 Item staan eenige slans lasten te betaalen
Compareerde hier mede de voornoemde
Hendrik Custers en Willem Arnoldus
Maas woonende alhier in qualiteit
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als voogde, dewelke in qualiteijt als int
hooft deses verklaaren haar opregtelijk
gedragen te hebben int formeeren van desen
inventaris, sonder ietwes agter gehouden
off versweegen te hebben ( voor soo veel aan
haar tot nog toe is bekent) en ingeval
haar na dato deses ietwes mogte voorkomen, dat dese met eenige stucke
behoorde vermeerdert off vermindert
te worden daar na sal worden gerigt
tot voordeel off schade sonder daarin
agterhaalt te wille zijn en de lasten
en verdere schulde opkomende te
sulle opgeven. Aldus gedaan en
gepasseert binne Lierop den ses
en twintigste november 1700 agt
en seventig, ten overstaan van
Alexander Schoondermark en
Jan van Asten schepenen
Hendrik Kusters, Willem Maes,
A. Schoondermark, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secr.
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Inventaris gedaan
maaken ende opgegeven
bij Francis Vlemminx
weduwenaar van Josijna
Verberne en dat ten
behoeven van Francis,
Maria en Willemijn
zijne kinderen verweckt bij
wijle zijne voorschreve overledene
vrouw en dat met dezelve

staande huwelijk heeft bezeten
waar van het erff regt
aan zijne voorschreve kinderen
en het togt regt aan hem
competeerende is zijde voornemens hem in tweede
huwelijk te begeven met
Ardina van der Aelst tans
woonende alhier en dat ter
voldoeninge van den 53e art.
van haar hoog mogende egt
reglement en daar op
gevolgde haar hoog mogende
waarschouwinge van den
derde april 1708 bestaande
in het navolgende.
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerst een huijs, schuur, stallinge en
aangelag groot te zaame zo groes als
land elff loopense vijf en dertig roeijen
en negentien voeten ten quohieren
in drie parceelen nevens erve d,eene sijde
Willem van den Born cum suis de andere
zijde Jan Verhuijse en Joost Verberne
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item den dries aan het Cromven groot
een lopense zes en veertig roeijen en
veertien voeten nevens erve de eene zijde
Nicolaas van Bussel en de andere zijde
Hendrik van de Warenberg ende eene eijnde
het Cromven.
Item een parceel Nieuwe erve groot ontrent
twee lopense nevens erve de eene sijde
Lambert Vrients en de andere sijde Jelis Benders.
Item eenen beemt aan den Vlerkse
dijk groot twee lopense vier en twintig
roeden neevens erve de eene sijde Goort
van den Meulenhoff en de andere sijde
de straat en een eijnde de Aa.
Den beemd op de Buijtenbeemden
groot twee lopense agt en twintig roeden
en eene voet nevens erve de eene sijde
Cornelis Doers en de andere sijde de
weduwe Gerrit Lambers.
Eenen acker gekoomen van Hendrik

Vlemminx groot een lopense agt en
veertig roeijen en eene voet, nevens
erve de eene sijde Antoni Warenberg en de
andere sijde Hendrik Warenberg cum suo.
Den Renacker gekomen van Marten
Verberne groot twee lopense seventien
roeijen en eene voet nevens erve de
eene sijde Francis van Bussel en de
andere sijde de Weduwe Jan van de Vorst.
Laastelijk den beemd aan de Voort
groot een lopense negen en twintig
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roeijen en een halve voet nevens erve
de eene sijde de Aa en de andere zijde
Jan Vlemminx en meer andere.
Item alnog een parceel Nieuwe erve
off hijde groot vier lopense en negentien roede nevens erve de eene zijde
Johannes Vlemminx en de anderen zijde
Willem van Moorsel
Zijnde de voorschreve goederen belast met
eene jaarlijkse chijns van dertien
stuijvers aan s lands domeijnen.
Item alnog met de gebuur chijns
van drie stuijvers jaarlijks aan
s lands domeijnen
Item alnog eene jaarlijkse chijns
van eene stuijver en twee penningen
aan den heere van Helmond
Item alnog met eene cappitaale somme
van veertien honderd gulden ter saake
des koops gelooft aan Johannes van
den Boomen wonende te St-Oedenroden
staande ten intresse van drie pro cento
Item alnog met een hand obligatie
van twee hondert gulden aan voorschreve
Jan vanden Boomen.
laasterlijk nog met een hand obligatie
van twee hondert vijff en twintig gulden
aan de weduwe Francis Verberne.
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Ten tweede van de gereede erfhavelijke goederen.
eerst de hooge en laage kar

een ploeg
een eegt
een koopere koeijketel
twee dito handketels
een eijsere moespot
een eijsere ketel
een gootbank
een tinne schottel
twee dito borden
eenige aarde borden en roomtijlen
een baktrog
twee kisten
een kas
tien tinne lepels
agt eijsere vorken
haal, tang en vuureijser
vijff koeijbakken
zes houtere stoelen
sneijbank en mes
een koore zigt
een sijssie
drie vlegels
een schoep
twee rieken
een tavel
een teeketel
een trekpot en schoteltjens en kopjens
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twee tinne bedden zonder veeren
een wolle deeken
vijff paar linne laakens
de kleeren van de overleedene vrouw
zullen voor de voornoemde kinderen
worden gebruijkt.
Compareerde den voornemde Francis
Vlemminx. Den welken verklaart
hem in het maaken van den voorschreve
staat en inventaris opregtelijk
gedragen te hebben sonder ietwes
agterhouden off versweegen te hebben
en ingeval hem na dato deeses ietwes
mogte voorkoomen, dat desen staat
ende inventaris met eenige stukken
behoorden vermeerdert off vermindert
te worden dat denselve daar na zal

worden gerigt tot gemeen voordeel
off schaaden, sonder daar in agter
haalt te wille zijn preesenteerende
als dan des gerequireert off van noode
weezende met eede te bevestigen.
Actum Lierop den negen en
twintigsten januari 1700 negen
en zeventig ten overstaan van.
Alexander Schoondermark en
Huijbert vanden Boomen schepenen.
Fransis Vlemikx, A.Schoondermark,
Huijbert vanden Boomen,
mij present J.Losecaat secr.
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Wij schepenen van Lierop gelegen
in den quartiere van Peelland
Meijerije van 's-Bosch certificeeren dat
wij door off van wegens Hendrik
Janse Vlemminx geboortig alhier
zijn versogt om een acte van cautie
tot decharge van den armmen van
Helmond. En alzo denselven alhier
van wettige en eerlijke ouders is
gebooren en zijnde zo veel ons bekend
is van een eerelijk gedrag. Derhalven
belooven wij bij deezen, indien het
kwaame te gebeuren dat den voorsnoemde
Hendrik Janse Vlemminx tot armmoede
quaame te vervallen [ t geen wij hoope
dat God zal verhoeden] zodanig dat
denzelve uijt de armme kasse behoorden
te worden geassisteerd dat wij als dan
hem sullen alimenteere en onderhouden
beneevens onze andere armme ingezetenen
verders dat wij de magistraat off
armbesorgers van Helmond voornoemd
off waar denzelve elders anders mogte
komen te woonen, ter saake deezes te
zullen ontlasten en bevrijden ingevolge
haar hoog mogende resolutie
van den sevende september 1731 onder
verband als na regten. Actum Lierop
den negen en twintigsten januari 1700
negen en zeventig.
A.Schoondermark,

Jan Kerkhof, Huijbert vanden Boomen,
Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris,
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Hendrik Janse Verhees
inwoonder alhier. Denwelke verklaarde
deugdelijk schuldig te wesen aan en ten
behoeve van Willemijna Franse weduwe
van Francis vanden Boomen woonende
tans te Turenhout, eene capitaale somme
van twee hondert gulden spruijtende
van goede geleende en aangetelde gelden
renuntieerende over sulx aan de exceptie
van onaangetelde gelden, beloovende
deselve twee hondert gulden te sulle
restitueere, voldoen en betaalen
uijtterlijk van heden over een jaar
met den intrest van dien tot drie gulden
en vijftien stuijvers per cento
zijnde seven gulden en tien stuijvers
en dat alles sonder eenig tegen seggen
in regten off daarbuijten en in gevalle
daar van in gebreeke mogte blijven
soo consenteert den comparant
dat dese zal worden vernieuwt met
betaalinge van den veertigsten
penning aan den landen, waartoe
bij desen voor nu en als dan consenteert en de voornoemde weduwe vanden
Boomen off haar zoon Johannes
vanden Boomen alhier authoriseert
om ten zijne naame als voor te vernieuwe
en te raliseeren ten zijne comparants
costen met voorschreve veertigste penning
te betaalen als voore.
En tot meerdere verseekeringe van de
voorschreeve twee hondert gulden en
intresse als voor sijn alhier mede
gecompareert Dirk van Brussel en
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en Gerrit Pieter Coolen inwoonders alhier
dewelke haar stellen en verbinde als

borge en schuldenaaren principaal
en elk in solidum onder renuntiatie
van de beneficien ordinis divisionis
et excussionis ten eijnde voorsschreve twee
hondert gulden met den intrest van
dien als voor als eijgen schuld als
dan te sullen voldoen en betaalen
ingevalle den voorschreve Hendrik Janse
Verhees in gebreeke mogte blijven
belovende zij comparanten het geene
voorschreve staat te sulle voldoen
en naar komen onder verband als
na regten. Actum Lierop den twaalffde
februari 1700 negen en seventig
ten overstaan van Alexander Schoondermark
en Jan Lambert Vlemminx schepenen.
Hendrik Verhees, Dirk van Brussel,
Gerrit Koolen, A.schoondermark, Jan Vlemix
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt Hendrik Bernards woonende
alhier, heden aangesteld zijnde tot doministreerende voogd over Johanna, oud ontrent
negetien jaaren, Joost oud seventien jaaren
en Maria oud veertien jaaren kinderen
van wijlen Hendrik Buckums en Hendrina
van Bree woonende te Mierlo
waar van deselve Hendrina van Bree
nog in leven is en aan de welke de
administratie over haare onmondige
voornoemde kinderen is behoorende, soo
verklaart den voornoemde Hendrik Bernards
in zijne voorschreve qualiteijt als toesiende
voogd met de voornoemde moeder der onmondige
de nalatenschap soo als die aan deselve
zijn aangestorve van haare grootmoeder
en daar van ten eerste te sulle formeeren
en alhier passeeren behoorlijke
inventaris ingevolge de waarschouwinge
van den raad van Braband van 7 juni 1764
en voorts deselver intrest te sullen
waarneemen ne behoore en des gerequireert werdende te sullen doen behoorlijke
reekeninge, bewijs en reliqua en hier gedaan

den eed van getrouwigheijd aan handen van den
president alhier in plaats van den officier met
de woorden soo waarlijk helpe mij God almagtig
Actum Lierop den ses en twintigste
februari 1700 negen en seventig ten overstaan
van Tieleman Roosen en Jan van Asten schepenen.
Hendrik Bernards, Tieleman Roosen, Jan van Asten,
mij present J. Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen van Lierop genoemt,
Jan van Hooff woonende te Mierlo
heden bij appointement aangestelt tot toesiende
voogd over de onmondige kinderen van Francis
Buckums en Anneke Kuijlenburg met naame
Ida oud ontrent drie en twintig jaaren, Josijna
oud twee en twintig jaaren, Johanna oud
negentien jaaren en Jan Buckums oud
sestien jaaren alhier woonende, waarvan de
moeder der onmondige zijnde voorn. Anneke
Kuijlenburg de administratie der onmondige
goederen heeft, en den voorn. comparant
toesiende voogd die belooft over sulx
de goederen gekomen van de grootmoeder
der onmondige met de moeder te sulle
gadeslaan en administreere ten haare
meeste voordeele na behoore en daar van
ingevolge de waarschouwinge van den
raad van Braband in dato 7 juli 1764 ten
eerste te sulle formeeren behoorlijke
staat en inventaris en daar van ten
alle tijden te sulle doen behoorlijke rekeninge,
bewijs en reliqua, hebbende
hij comparant hier op gedaan den eed
van getrouwigheijd aan handen van
den president loco officier met de woorden
soo waarlijk helpe mij God almagtig
Actum Lierop den ses en twintigste
februari 1700 negen en seventig, ten
overstaan van Tieleman Roosen en Jan
van Asten schepenen. Jan van Hooff,
Tieleman roosen, Jan van Asten,
mij present J.Losecaat secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop
ondergenoemt, Matinus, Hendrik en Jan
Peters van Eijk, als mede Lambertus Kusters
in huwelijk hebbende Peternel Peters van Eijk
inwoonderen alhier, wettige kinderen en
erffgenamen van wijlen Peter van Eijk
en Maria van Dijk in hun leven egte
luijden overleden en gewoont hebbende
alhier, welke erffgenamen en kinderen
comparanten in desen verklaaren de
nagelatene vaste onroerende goederen door
haar voornoemde ouders nagelaten niet
meer genegen zijn int gemeen en onverdeelt
te laaten, maar alle deselve onder
haar in vier loote te hebben verdeelt
en daar van bij desen te passeere hunne
minnelijke erffelijke scheijdinge en
deijlinge, zijnde onder deselve soo
zij verklaaren geen leen goederen
maar vrij allodiaale parceelen en
zijnde alsoo in der minne verdeelt
in voege en maniere navolgende.
Eerstelijk bij dese hunne minnelijke
cavelinge en deelinge, ten deele
gevallen aan en ten behoeve van Martinus
Peter van Eijck voornoemt eerst een
huijs, schuur en stallinge met de
schop, hoff en aangelag ten quohiere groot
vier en twintig roeijen tusschen erve
d'eene sijde Jan Peters van Eijck en d'andere
sijde we weduwe Fancis vanden Boomen.
Nog een groes int aangelag van Jan Goorts
van Moorsel groot agt en twintig roeijen
en agt voeten geleegen alhier tusschen
erve d'eene sijde Jan Peters van Eijck en de
andere sijde de weduwe Francis vanden Boomen.
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Item den dries agter het aangelag groot een
loopense seventien roeden en ses voeten
geleegen als voor tusschen erven de eene sijde
de verkrijger en de andere sijde de weduwe
Francis vanden Boomen.
Item de helft en den hoijbeemt in Oudegoor
met de kloot groot voor de helft twee loopense agt en veertig roeijen vijff en een halve

voet tusschen erve de eene sijde Joseph Vlemminx
en de andere sijde de weduwe Antoni Vlemminx
Item groese genamt de Quadebode groot
een loopense negentien roeden en negen voeten
tusschen erve de eene sijde de weduwe Francis
vanden Boomen en de andere sijde Dirk van
Moorsel tot Deurne.
Item een stuk groese vant Kromeuzel
groot ontrent een en een halff loopense
zijnde int parceel van 9 loopense 9 roeijen
en ses voeten, tusschen erven de eene sijde
den verkrijger en de andere sijde Hendrik
Peter van Eijck.
Item een velt in de Boetsaarde groot een
loopense agt en dertig roeijen en seven
voeten nevens erve de eene sijde de weduwe
Antoni van Moorsel en de andere sijde
Jan Peters van Eijk.
Item een beemtje in het Bennesbroek
groot een loopense en tien voeten nevens erve
de eene sijde de kinderen Francis Buckums
en de andere sijde de kinderen Paulus
Sleuwens te Valkensweert.
Item een derde part int weijvelt in de groote
Hasselt van de hoeve ter Hoffstad groot
voor dit derde drie loopense drie en
dertig en een derde roeij, zijnde dit het
agterste derde part tusschen erve de
eene sijde de Vleut en dandere sijde de
weduwe Francis vanden Boomen.
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Item de helft vant lant op den Hoogeweg
groot voor de helft een loopense ses roede
agt en een halve voet, tusschen erve de eene
sijde Jan Peters van Eijk en dandere sijde
Antoni Jan Wilbers Verberne.
Item den acker bij het huijs groot een
loopense en vertig roeden tusschen erve
de eene sijde den verkrijger en d'andere
sijde Jan Peters van Eijck.
Den acker van Jan Goorts van Moorsel
groot drie loopense drie en veertig roeijen
en tien voeten tusschen erve de eene sijde
den verkrijger en de andere sijde de
weduwe Francis vanden Boomen.

Item een acker van Hendrik Duijssen
groot seven en veertig roeijen en sestien
voeten tusschen erve de beijde zijde den
verkrijger.
Item in den Hasseltacker van de hoeve
ter Hofstad groot een en een halff loopense
tusschen erve de eene sijde Cornelis Doers
en d'andere sijde Hendrik Peters van Eijck
Item den acker bij de Hongerkoij zijnde
nu groese groot een loopense en dertien
roeden nevens erve d'eene sijde Jan
van Asten en d'andere sijde Adriaan Warenberg
Een derde part in den acker genaamt den
Oliemoole groot dit derde part sestien
roeijen vijf en een derde voet, nevens erve
d'eene sijde Jan Peters van Eijk en d'andere
sijde Peter Vlemminx.
Item den acker staande ten quohiere
Pennesbroek nu genaamt den Stemet
acker groot een loopense seventien
roeijen en agt voeten, nevens erve
de eene sijde de weduwe Peter van
Moorsel en d'andere sijde de weduwe
Lambert Vlemminx.
Zijnde dese aangedeelde goederen
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belast met een vierde part in eene
jaarlijkse rente van tien guldens ten comptoire
van den rentmeester Ganseneb
genaamt Tengnagel.
Item een vierde part in eene jaarlijkse
rente van drie gulden twaalff
stuijvers en agt penningen ten comptoire
van den rentmeester Kempenaar
bestaande in drie posten off (texten)
voorts de chijnsen van den gronde
die bevonden sulle worden uijt dese
aangedeelde goederen te gaan, met
de slans en dorps lasten en wijders
zijnde los en vrij.
En is met den tweede minnelijke
cavelinge en loote ten deele gevallen
Hendrik Peters van Eijck voornoemt.
Eerstelijk het nieuwe huijs, schuur
en stalling met den hoff en aangelag

zijnde ten quohiere eene acker
van Maria Goort Leenders groot drie
loopense twee en veertig roeijen en
agt voeten tusschen erve d'eene sijde
Arnoldus van Gog en d'andere sijde
den verkrijger.
Item de groes in de Heufkens groot agtien
roeden tusschen erve de eene sijde den
verkrijger en de andere sijde Adriaan Warenburg
Item groes dries de agterste Haamsdonk
groot negen en veertig roeijen en agt voeten
tusschen erve de eene sijde den verkrijger
en de andere sijde Cornelis Doers.
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Item van het Cromeuzel groot twee
loopense tusschen erve d'eene sijde Hendrik
Adriaans en de andere sijde Jan Peters van Eijck
Den dries t eijnde het aangelag vant oude
Huijs groot een loopense tusschen erve
d'eene sijde Arnoldus van Gog en de andere
sijde Jan Peters van Eijck.
Item een velt in de Boetsaarde groot vijftien
roeijen en twaalff voeten nevens erve d'eene
sijde Cornelis Doers en de andere sijde de
weduwe Antoni van Moorsel.
Item een derde int weijvelt in de groote
Hasselt van de hoeve ter Hoffstad groot
voor een derde drie loopense drie en
dertig en een derde roede zijnde dit part
het voorste gedeelte, tusschen erve de
eene sijde de Vleut en de andere sijde
de weduwe Francis vanden Boomen.
Item de Melisgroese groot een loopense
een en twintig roeden en elff voeten
tusschen erve de eene sijde de weduwe
Antoni Vlemminx en de andere sijde
de weduwe Joost Bollen.
Den beemt nevens den Boetsaart
groot een loopense sestien roeijen en
vijff voeten tusschen erve de eene sijde
den verkrijger en de andere sijde Jan
Peters van Eijck
Item alnog den beemt daar nevens
groot negen en dertig roeijen en tien voeten
tusschen erve de eene sijde den verkrijger

en de andere sijde Willem van Dijk.
Item groes het Perske groot seven
en twintig roeijen en eene voet
tusschen erve de eene sijde den verkrijger
en de andere sijde Jan Kerkhof
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Item den Haamsdonk groot veertig roeijen
en tien voeten tusschen erve de eene sijde
Jan Kerkhoff en de andere sijde Hendrik van Tilborg.
Item den hoijbeemt den Bullenkamp van
Jan Janse van Eijk groot twee loopense drie
en twintig roeijen en veertien voeten nevens
de eene sijde de Aa en de andere sijde de
weduwe Peter Verberne.
Item van den Hasseltacker van de hoeve
de Hoffstad groot twee loopense tusschen
erve de eene sijde Marinus Peters van
Eijck en de andere sijde Jan Peters van Eijk
Item den acker in de Heuve groot seventien
roeijen en vijfftien tusschen erve de eene sijde
Jan van Asten en de andere sijde den verkrijger.
Item nog den acker in de Heuve groot twintig roeijen en vijftien voeten tusschen
erve de eene sijde den verkrijger en de andere
sijde Adriaan Warenberg
Den Boetsaartacker groot een loopense
dertien roeijen tusschen erve de eene
sijde de weduwe Francis Buckums junior
en de andere sijde Martinus Peter van Eijck
Item den acker t eijnden den Pootacker
groot seven en veertig roeijen en veertien voeten
tusschen erve de eene sijde Cornelis Doers
en de andere sijde Johannes van Moorsel
en Maria Verseems.
Item een derde part in den acker in den
Oliemoolen groot agtien roeden vijff
en een derde voet tusschen erve
de eene sijde een straatje en de andere
sijde Jan Peters van Eijk
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Item het ackerke in de Heuve groot agt roeijen
en vijftien voeten tusschen erve de eene sijde
den verkrijger en de andere sijde Jan van Asten

Nog land in de Heuve groot Tien roeden en
sestien voeten in de voorige belendinge
Item land het Perske groot drie en dertig
roeijen en vijff voeten tusschen erve de eene
sijde den verkrijger en de andere sijde Jan Kerkhof.
Den Boetsaartacker groot een loopense
agtien roeijen en vijftien voeten tusschen
erve de eene sijde Jan Peters van Eijck en
de andere sijde de weduwe Antoni Vlemminx
Den Melisacker groot seven en dertig
roeijen en twaalff voeten tusschen de erve
de eene sijde de weduwe Antoni Vlemminx
en de andere sijde Willem van Dijk.
Het ackerke in de Heuve groot elff
roeijen en tien voeten tusschen erve
de eene sijde den verkrijger en de andere
sijde Adriaan Warenberg.
Item land bij Marten Kerkhof groot
een loopense en sestien roeden tusschen
erve de eene sijde den verkrijger en de
andere sijde de weduwe Joost Kerkhoff.
Zijnde dese aan bedeelde goederen
belast met een vierde part in eene
jaarlijkse rente van tien gulden ten
comptoire van den rentmeester Ganseneb
genaamt Tengnagel.
Item een vierde part in eene jaarlijkse
rente van drie gulden twaalff
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en agt penningen ten comptoire van den
rentmeester Kempenaar te 's-Bosch bestaande
in drie posten off texten.
Voorts de chijnsen van den gronde
te blijven vergelden die bevonden sulle
worden uijt dese goederen te gaan
met de slans en dorpslasten zijnde
wijders los en vrij.
En is met den derde minnelijke cavelinge en loote ten deele gevallen.
Eerst het oude huijs met de schuur, stalling,
schop, hoff en aangelag aan Jan
Peters van Eijck voornoemt met de volgende
parceele zijnde dit aangelag ten quohiere
groese groot negentien roeden tusschen
erve de eene sijde Martinus Peters van Eijck

en de andere sijde Hendrik Adriaans.
Item de helft in een hoijvelt sijnde een
beemt in de oude Goor met de Kloot groot
voor dese helft twee loopense agt en veertig
roeijen vijff en een halve voet tusschen
erve de eene sijde Joseph Vlemminx en de
andere sijde de weduwe Antoni Vlemminx.
Den dries sijnde in het aangelag ter groote
van een loopense seven roeijen en twee
voeten tusschen erve de eene sijde Martinus Peters van Eijck en de andere sijde
Hendrik Adriaans.
Het Kromeuzel groot vijff loopense vier
en dertig roeden en sestien voeten, tusschen
erve de eene sijde de Vleut en de andere
sijde Jan Kerkhoff.
Item groese aan den hoek van den Hasselt
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groot seven roeijen en dertien voeten nevens
erve beijde de sijde den verkrijger.
Item groese voor in het aangelag groot tien
roeijen en eene voet tusschen erve de eene
sijde Martinus Peters van Eijck en de andere
sijde Hendrik Adriaans.
Item groese in het oude Goor groot een
loopense tien roeijen tusschen erve van
Hendrik Peter van Eijck en de andere
sijde Hendrik Verhees.
Item een derde part int weijvelt
in de groote Hasselt van de hoeve ter
Hoffstad zijnde dit part int midden
groot drie loopense drie en dertig en
een derde roeij tusschen erve de eene
sijde de Vleut en de andere sijde de
weduwe Francis vanden Boomen.
Den beemt in de Boetzaart groot een
loopense een en dertig roede en seventien
voeten tusschen erve de eene sijde Martinus
Peters van Eijck en de andere
sijde Hendrik Peters van Eijck.
Item het heijtveld aan de Voort
groot drie loopense seven en dertig
roeijen en negen voeten tusschen
erve beijde de zijde de weduwe Francis
vanden Boomen.

De helft van den Hasseltacker van de
hoeve ter Hoffstad groot drie en een
halff loopense tusschen erve de eene
sijde Hendrik Peters van Eijck en de
andere sijde de kinderen Francis Buckums.
Item den acker bij zijn huijs groot
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drie loopense ses en twintig roeijen en
agt voeten, tusschen erve de eene sijde
Marinus Peters van Eijk en de andere sijde
Hendrik Adriaans.
Item den acker van Weerdigeneijnt groot
vijff en dertig roeijen en sestien voeten
tusschen erve de eene sijde Adriaan
Adriaans en de andere sijde Jan Kerkhoff.
Item den acker van Jan Joosten van Moorsel
groot ses en dertig roeijen tusschen erve
de eene sijde den verkrijger en de andere
sijde Hendrik Peters van Eijck.
Item de helft vant lant op den Hoogeweg
groot voor de helft een loopense ses roeijen
agt en een halve voet tusschen erve de eene
sijde Martinus Peters van Eijck en de andere
sijde Arnoldus van Bussel.
Laastelijk een derde in den acker in de Oliemoole groot voor dit derde sestien roeijen
vijff en een derde voet tusschen erve
de eene sijde Martinus Peters van Eijck
en de andere sijde Hendrik Peters van Eijck.
Zijnde dese aanbedeelde goederen belast
met een vierde part in eene jaarlijkse rente
van tien gulden ten comptoire van den rentmeester Ganseneb genaamt Tengnagel.
Item een vierde part in eene jaarlijkse
rente van drie gulden twaalff stuijvers
en agt penningen ten comptoire van den
rentmeester Kempenaar te 's-Bosch
bestaande in drie posten off texten
voorts de chijnsen van den gronde die
bevonden sullen worden met regt daar uijt
te gaan moete blijve vergelden en betalen
met de slans en dorpslasten zijnde
wijders los en vrij.
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En is met den vierde minnelijke cavelinge en loote ten deele gevallen aan
Lambert Custers als in huwelijk hebbende
Peternel Peters van Eijck voornoemt.
Eerst een huijs, schuur, stallinge, schop
en aangelag gestaan aan de Broekkant
met den hoff en aangelag staande ten
quohier voor een acker groot vijff
loopense drie roeijen en vijff voeten
tusschen erve de eene sijde de gemeente
en de andere sijde de weduwe Jan van Eijck.
Item het Heijtvelt groot een loopense
seven roeijen en vijff voeten tusschen erve
de eene sijde de weduwe Jan van Eijck ende
andere sijde de weduwe Jan Joost van de Vorst.
Item het kleijn Heijtvelt groot een loopense
negen roeijen en negen voeten tusschen
erve de eene sijde Antoni Verberne en de
andere sijde Jan Vlemminx.
Den Schrobbertacker groot een loopense
een en twintig roeijen en ses voeten
tusschen erve de eene sijde Marten Verbeek
en de andere sijde de weduwe Francis
Verberne cum suo.
Den acker bij de hoeve ten Berge groot twee
loopense negen en twintig roeijen en
vijftien voeten tusschen erve de eene
sijde Antoni Roijmans en de andere
sijde de weduwe Lambert van Breij.
Item den dries groot vijff en een halff
loopense agt en een halve roeij, nevens
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erve de eene sijde Willem van Breij en de
andere sijde den verkrijger.
Item den Boschbeemt groot een loopense
vier en dertig roeijen, tusschen erve de eene
sijde Jan Vlemminx en de andere
sijde de weduwe Jan Jooste van de Vorst.
Item de Smalvelden groot twee loopense
en vier roeden tusschen erve de eene sijde
Dirk van Brussel cum suo, de andere sijde
Lambert van den Eijnde.
Den Schrobbert groot twee loopense
negen roeijen en elff voeten tusschen

erve de eene sijde Antoni Verberne en
de andere sijde de weduwe Francis Verberne.
Item de helft van de Putten groot vijftien
roeijen en vier voeten tusschen erve de
eene sijde Antoni Verberne en de andere
sijde Jan Coolen.
Item de helft van den beemt aant leeg
Goor groot twee loopense en vijff roeijen
tusschen erve de eene sijde de weduwe Jan
van Eijck en de andere sijde de weduwe
Jan Tomas van Zoest.
Item den Santerman groot twee loopense
veertig roeijen en twaalff voeten
tusschen erve de eene sijde den verkrijger
en de andere sijde de weduwe Jan van Eijk.
Item den Appelboom groot een loopense
een en veertig roeijen en twaalff
voeten tusschen erve de eene sijde
Arnoldus van Bussel en de andere sijde
de weduwe Jan Jooste van de Vorst.
Item het Heijtvelt groot drie loopense
en een en veertig roeijen en elff
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voeten tusschen erve de eene sijde Jan de
Haan en de andere sijde Willem van Breij
Nog het Heijtvelt groot een loopense
twee roeijen en ses voeten tusschen de
voorrige reengenooten.
Item den Sassenhoijbeemt van Maria
Jooste van Lieshout laast gekomen
van Jan Hendrik Verhees groot een
loopense drie roeijen en tien voeten tusschen
erve de eene sijde de weduwe Jan Tomas
van Zoest en de andere sijde Jan Vlemminx.
Nog laastelijk zijn gedeelte in den
andere Sassenbeemt gekomen als voor,
groot agtien roeden tusschen erve
de eene sijde Jan Vlemminx en de
andere sijde de weduwe Jan Tomas van Zoest.
Zijnde dese bedeelde goederen belast met
een vierde part in een jaarlijkse rente van
tien gulden ten comptoire van den rentmeester
Ganseneb genaamt Tengnagel.
Item een vierde part in eene jaarlijkse
rente van drie gulden twaalff stuijvers en

agt penningen ten comptoire van den
rentmeester Kempenaar te 's-Bosch
bestaande in drie posten off texten.
Voorts de chijnsen van den gronde
die bevonden sullen worden met regt
daar uijt te gaan moete moeten blijven
vergelden en betaalen met des lans en dorps
lasten, zijnde wijders los en vrij.
Zullende de voornoemde condividenten
dese hunne voorschreeve aanbedeelde
goederen aanvaarden de huijsinge
hoff en groese aanstons en de
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zaijlanden te oogst bloot aan de
stoppelen van dese jaaren, beloovende
deselve condividenten en comparanten
de voorschreve hunne scheijdinge en
deijlinge soo soo als in ider sijn lot staat
voor goet, vast, stedig en van waarden
te sullen houden en dien volgende bij desen
ider op en van des aanbedeelde vertijden
en afstand te doen en zal ider zijne
begroote rente moete blijven vergelden
en betaalen, sonder schade van een der andere
condividenten, edog soo nog ietwes ten lasten
van de bedeelde goederen mogte opkomen
t geene men nu niet en weeten zulle dat
egaal elkander helpen dragen, gereserveert
de chijnsen die ten lasten van de goederen
blijve waaruijt die bevonde zulle worden
te gaan, voorts zal den voorste den agterste
moeten weegen ten naaste velden en ten minste
schade, belovende zij comparanten en condividenten alle het geene voorschreve staat te sulle
naarkomen onder verband en renuntiatie
als na regten. Aldus gedaan en gepasseert
ter raad camer van Lierop den twaalffde
april 1700 negen en seventig ten overstaan
van Alexander Schoondermark en Jan
Lambert Vlemminx schepenen.
Martinus van Eijck, Henderick van Eijck,
Dit merk X steld Jan Peters van Eijck
verklaarende niet te konnen schrijven
Dit merk X steld Lambert Custers
verklaarende mede niet te konnen schrijven,

A.Schoondermark, Jan Vlemminx,
mij present J.Losecaat secretaris.
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemd Peter Huijbers
wonende alhier denwelke verklaarden
bij en mits deesen op de beste wijze doenelijk
over te geven en te transporteeren aan en
ten behoeve van zijn twee kinderen met
naame Mattijs Scheepers in huwelijk hebbende
Gordina Huijbers en Jan Antoni Huijbers tans
bij hem inwoonende alle zijne meubilairen
en andere gereede haaffelijke en erffhaaffelijke
goederen so als dezelve tans zijn
bezittende niets gereserveerd off uijtgezondert
om daar mede te doen en handelen als
vrij eijgen goet onder die mits en conditie
nogtans dat zij daar voor gehouden
en verpligt zullen zijn hem comparant
en zijne vrouw geduurende haar leeven
lang te moeten onderhouden in behoorlijke
logement, kost en drank, kleedinge en redinge
na haaren stant en na gelegendheid van
haaren ouderdom. zoo in ziekte als gezondheid en na haar overlijden te besorgen een
eerelijke begraavenisse alles na haaren staat
voorts dat zullen gehouden weezen te betalen
alle de 's lands en dorps lasten de
huure van de goederen waarop de comparant
tans woond met de verdere persooneele schulden
bij de verkrijgers bekend waar onder egter geen
schulden spruijtende uit hoofde van borgtogte
zullen begrepen zijn.
En zijn alhier mede gecompareert de voornoemde
Mattijs Scheepers in huwelijk hebbende Gordina
Huijbers en Jan Antoni Huijbers inwoonderen
alhier dewelke verklaarden voorschreve overgifte
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van hunnen vader bij ende mits deezen
onder de voorschreve mitsen en conditien te
accepteeren met belofte van haare ouders
in voegen als vooren in alle opsigte naar
haaren staat te sullen onderhouden s0

in ziekte als gezondheid en na haar dood
een eerlijke begraavenisse, als ook te zullen
betaalen alle de voorschreve 's lands en dorps
lasten met de verdere persooneele schulden
die dezelve nog schuldig mogte zijn te betaalen waar onder niet begreepen zijn de
schulden spruijtende uit eenig borgtogte
Beloovende zij comparanten alle het voors.
geconditioneerde te zullen voldoen en naarkomen
onder verband en renuntiatie als na regten
Aldus gedaan ende gepasseert ten huijse
van den comparant binnen Lierop op heeden
den zes en twintigsten april 1700 negen en
zeventig ten overstaan van Huijbert vanden Boomen
en Jan Lambert Vlemminx schepenen
Dit merk X steld Peter Huijbers
verklaarende niet te konnen schrijven,
Dit merk X steld Mattijs Scheepers
verklaarende mede niet te konnen schrijven,
Jan Antoni Huijbers,
Huijbert vanden Boomen, Jan Vlemminx,
mij present A.Schoondermark
president schepen loco secretaris
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inventaris gedaan
maaken ende opgegeven bij
Adriaan van Brussel weduwenaar
van Maria Elisabet Meulendijk
en dat ten behoeven
van Peter, Albertus, Maria,
Johannes en Dirk
zijne kinderen verwekt bij wijle
zijne voorn. overledene vrouw
en dat van sodanige goederen
als met dezelve staande huwelijk
heeft bezeeten, waarvan het erfregt aan zijne voorn. kinderen
en het togtregt aan hem competerende is, zijnde voorneemens
hem in tweede huwelijk te begeeven met Maria Neervens woonende alhier en dat ter voldoeninge van den 53 articul van
haar hoog mogende egt reglement
en daar op gevolgde haar hoog

mogende waarschouwinge van
derden april 1708 bestaande in
het navolgende.
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerst een huijs en klein huijske, schop en stal
met den dries daar het huijs op staat, gestaan
en gelegen aan t Rooms kerkenhuijs alhier groot
vijff en twintig roeden aldaar tusschen erve
de eene zijde Jan Thijssen van Heugten en de
andere zijde de wegh.
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Item de helft in een parceel Nieuweerven groot
in 't geheel zeven lopense gelegen alhier oost
den kerkpat west en noord de gemente en
zuijd een heijwegh.
Zijnde de voorn. goederen belast met eene
capitaale somme van twee hondert gulden
aan sr.Antonii van den Elsen tot Helmond
staande jaarlijks ten intressen tot drie gulden
en tien stuijvers pro cento.
Ten tweede van de gereede erfhavelijke goederen.
twee veere bedde twee wolle deekens een peuluwe
twee kussens twee paar laakens en blauw godijne.
een kinder bedje met kaff gevuld een veere
kusse een deeken en een laaken
zeeve tinne schottelen
zeeve dito borden
tien dito lepels
twee dito trekpotten
twee dito zoutvaten
een dito peperbus
een dito mostertpot
een dito waterpot
vijff koopere teekeetels
twee tinne suijkerschotteljens
drie dito kommetjens
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een dito kan
een dito halff kan
een dito pint
een dito maatje
twee pinten met deksels
twaalff aarde delfse borden

drie dito schottelen
een eijsere lamp en lampstok
een koopere staande dito
een kaske
een vierkante tafel
een ronde dito
een neerslaande dito
een kas
een oude wolle deeken
een koopere bedpan
een dito confoor
een eijsere dito
een teerekjen
drie schottelbakken
drie blikke teebussen
een koopere braaijpanneke
drie vuurtangen
tien vierkante stoelen
vijff driekante dito
twee turffschuppen
een schoep
twee rieken
een lantaarn
een vuureijser
een haal
twee koopere wagen
een houte dito met 18 pont gewight
een kopere treffter
twee blikke dito
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een klijne koopere teebus
een blikken koffidoos
een zouttonneke met drie maatjens
een spiegel
een koffimoolen
een spoelkuijpje
een klijn tonneke met een deksel
een kaggel met haar pijpen
een baktrog
een eijsere rakel haal
een dito koekepan
een vlootje met een mes
twee boore
een beijl
een bijtel

een eijsere hamer
een schouwkleet
drie steene stoope
twee dito botterpotten
een stroopvaatje
een oude waskuijp
een streijkeijser en twee bouten
vier kooresakken
een spinnewiel
drie koopere ketels
twee eijsere moespotte
een dito ketel
een koopere ligter
een hangeijserke
een huijs horlogie
vier versetten off vorken
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Staat te weeten dat de kleeren van de overledene
vrouw in het huijshouden voor de minderjarige
kinderen in deezen zijn en zullen worden geemploijeert en gebruijkt.
Compareerde den voornoemden Adriaan
van Brussel, den welke verklaard hem
in het maaken van den voors. staat ende
inventaris opregtelijk gedraagen te hebben
sonder ietwes agter gehouden off versweegen te
hebben en ingeval hem na dato deezes iet
wes mogte voorkomen, dat desen staat ende
inventaris met eenige stukken behoorden vermeerdert off vermindert te worden dat denzelve
daar na sal worden gerigt tot gemeen voordeel off schaaden, sonder daar in agterhaalt
te willen sijn, presenteerende als dan des
gerequireert off van noode weesende met eede
te bevestigen. Actum Lierop den agsten
meij 1700 negen en zeventig ten overstaan
van Jan Kerkhoff en Dirk van Brussel schepenen.
Adriaan van Brussel, Jan Kerkhof, Dirk van Brussel,
mij present A.Schoondermark presidentschepen loco secretaris.
Persoonsnamen
achternaam

voornam

blz.

Aarts
Barbara Peter
13v,
Adriaans
Adriaan
211v,
Adriaans
Hendrik
31v,32v,35v,149v,150v,187v,209r,210v,
Aelst
Ardina van der
201v,
Altona
Elisabet van
62v,
Altona
Heijlke van
62v,
Asten
Antoni van
3v,200v,
Asten schepen
Johannes van
3v,17Bv,23v,26r,56v,92r,99v,109r,111v,t/m.215.
Asten
Laurens van
3v,
Asten
Wilhelmus van
3v,
Beijers
Huijbert
35r,160v,161v,162v,
Beijers
Peter
112r,199v,
Benders
Dielis
96r,
Benders
Jelis
201r,
Berkers
Hendrik
50r,
Bernards
Hendrik
5v,10v,205r,
Bernards
Jan
38r,74r,119v,120r,149v,
Blumke
67r,
Bollen
Hendrik
163r,
Bollen
Jan
150v,
Bollen
wed. Joost
76v,208r,
Bollen
Josijn
163r,
Bollen
Laurens
163r,
Bollen
Peter
58v,160v,161r,163r,
Bont
Michiel
67v,
Bont
Mie
67v,
Boomen
Anna Maria vanden 90r,
Boomen
Francis vanden
21r,70r,108v,113v,149r,200v,204r,206r,207r,210r,
Boomen
Hendrik vanden
12v,39r,166v,
Boomen schepen
Huijbert vanden
2v, t/m.215.
Boomen
Jan vanden
12v,27v,28r,42v,45v,48v,92r,112r,150r.164v,200v,202v,
Boomen
Johanna vanden
12v,
Boomen
Lambertus vanden
70r,
Born
Johanna van den
20v,
Born
Willem van den
28r,152r,196r,197v,201v,
Branten
Dielis
12v,
Bree
Anneke van
26v,184r,
Bree
Dirk van
158v,
Bree
Francijn van
190r,
Bree
Francis van
14r,154r,155r,158v,159v,
Bree
Francis Willems van 14r,
Bree
Goort van
190r,
Bree
Hendrina van
205r,
Bree
Jan Jooste van
26v,33v,38r,49r,73r,

Bree
Bree
Bree
Bree
Bree
Bree
Bree
Broek
Broek
Broek
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel schepen
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Buckums
Buckums
Buckums
Buckums
Buckums
Buckums
Buckums
Buckums
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Canisius
Claus
Coenen
Coolen
Coolen
Coolen
Coolen
Coolen
Coolen

Jenneke van
26v,41v,158v,
Lambert van
56r,211r,
Maria van
107v,
Martinus van
14r,
Philip van
138v,
Willem Willemse van 14r,21v,22v,49r,111r,149v,212v,212r,
Wouter van
74v,75r,76v,158v,
Adriaantje van den 9v,
Goort van den
73v,75v,154r,155r,156r,184v,187v,
Johannes van den
49r,
Adriaan van
214r,
Albertus
214r,
Anna van
17Cv,
Dirk van
214r,
Dirk van
145v,t/m 216r.
Francis van
39r,41v,201r,
Jan Dirk van
33r,
Jennemie van
187v,
Johannes van
214r,
Maria van
214r,
Peter van
214r,
Francis
27r,46r,206v,207v,209v,210r,
Hendrik
205r,
Ida
206v,
Jan
206v,
Johanna
205r,206v,
Joost
205r,
Josijna
206v,
Maria
205r,
Antonii van
4r,
Arnoldus Antoni van 187v212v,
Arnoldus Janse van 187v,
Elisabet van
17Cr,17Dr,20r,
Francis van
4r,27r,96r,
Gijsbert van
20r,
Jenneke van
142v,187v,
Nicolaas van
29v,112r,201r,
Nol van
28v,46r,111r,149v,150v,160r,161v,183r,
Heer
67v,
Magrieta
121r,
Henricus Jan
67r,
Cornelis
121r,
Dirk
139r,
Francis
121r,
Gerrit
121r,174r,205v,
Hendrik
96r,173v,173r,199v,
Jan
33v,121r,168r,170r,212v,

Coolen
Coolen
Coolen
Coolen
Coolen
Costers
Costers
Costers
Cox
Cox
Cox
Cox
Cox
Cox
Cox
Cox
Croijmans
Croijmans
Croijmans
Cruijs
Custers
Custers
Custers
Daals
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk
Dijk schepen
Dijk
Dijk
Dijk
Dirks
Doers schepen
Donker
Doorn
Doorn
Driessen
Duijssen
Eijck
Eijck
Eijck

Jennemie
Joost
Peter
Wilbert Pieter
Willem
Hendrik
Joseph
Piet
Anna
Maria
Jenne-Maria
Johanna
Laurens
Meijntje
Nicolaas
Peter
Joseph
Jozijn
Willemijn
Pieter van de
Hendrik
Jan
Lambert
Cornelis Josephus
Antoni van
Dierck van
Elisabet van
Gerardus van
Goort van
Goortje van
Jan Tonis van
Jenneke Martens van
Jennemie van
Johannes van
Maria van
Mattijs van
Willem van
Jacob
Cornelis
Nataniel
Adriaan van
G. van
Claas
Hendrik
Donatus
Gijsbert van
Goort

121r,
121r
121r,
49r,
121r,
59v,
73r,
96r,97v,158v,
160v,
152r,160v,
133r,160v,
160v,163r,
160r,
160v,
160v,
160v,
156v,
156v,
156v,
49r,
173r,200v,
75r,
211r,
141v,
11r,113v,141v,
56v,167v,169r,
56r,
11r,
11r,
56r,
21v,
38r,
11r,141v,
11r,56v,
56r,206r,
56r,
11r,56r,58v,74v,75r,76v,184v,187v,200v,208r,209r,
139r,
1r, t/m.215.
12v,
83v,87v,89v,
35v,
125v,
207r,
29v,
5r,
120v,

Eijck
Eijck

Hendricus van
Hendrik van

38r,49r,149v,
21v,28v,33v,35r,38r,43v,46r,53v,112v,149r,206r,
207r,208v,210r,
Eijck schepen
Jan Janse van
1r, t/m.215.
Eijck
Jan Peters van
206r,207r,108r,209v,
Eijck
Johannes van
38r,166v,176r,
Eijck
Magrieta van
133r,
Eijck
Maria van
38r,119v,120r,
Eijck
Martinus van
38r,49r,51r,96r,97v,114v,117v,119v,120r,183r,
189v,199v,200v,209r,210v,
Eijck
Martinus Janse van 139r,
Eijck
Martinus Peter
139r,206r,209v,
Eijck
Peter van
9v,10v,158r,161v,174r,178r,179v,206r,
Eijck
Peternel van
38r,206r,211r,
Eijck
Wilbert
120,
Eijck
Willem van
21r,178r,181v,194r,195v,
Eijnde
Andries van den
178r,
Eijnde
Antoni van den
67v,167r,168r,169r,171v,
Eijnde
Clara van den
56v,167v,169r,171v,
Eijnde
Cornelis van den
22r,35v,56r,147v,199v,
Eijnde
Goort van den
87v,89v,96r,160r,161v,162v,167r,168r,171v,173v,
187v,
Eijnde
Hendrik van den
112r,187v,
Eijnde
Hendrina
167r,168r,169r,171v,
Eijnde
Jan van den
17Av,57v,111v,112r,167r,168r,169r,171r,
Eijnde
Jenneke van den
83v,87v,89v,168r,170r,
Eijnde
Jennemie
167r,168r,169r,171v,
Eijnde
Johanna
167r,168r,169r,171v,
Eijnde
Lambertus van den 113r,149v,149r,150v,198r,212v,
Eijnde
Magriet van den
31r,32v,
Eijnde
Maria van den
147v,
Eijnde
wed. Jan van den
28v,
Eijnde
Peternel van den
64v,
Eijnde
Pieter van den
49r,
Eijnde
Willem van den
23v,112v,
Elsen
Antoni van der
215v
Elsen
Theodora Maria v.d. 30v,
Flipsen
Francis Jan
157r,
Fransen
Willemijna
70r,204r,
Gallas
hr.
44v,
Ganseneb-Tengnagel rentmeester
208v,209r,211v,212r,
Ganswinkel
Nol van
149r,
Geldrop
Catarina van
73v,77v,
Geldrop
Elisabet van
73v,
Geldrop
Hendrien van
73v,76r,
Geldrop
Jan van
54r,55r,73v,156r,158r,159v,187v,
Geldrop
Jenneke van
73v,75v,

Geldrop
Gemert
Gerwen
Gielens
Gogh
Goor
Goossens
Goossens
Goris
Grinsven
Groenen
Groot
Groot
Haan
Haan
Haanen
Haasen
Halbersmit
Heijden
Helmont
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hermans
Hermans
Hermans
Hermans
Heugten
Heuvel
Heuvel
Heuvel
Heuvel
Heuvel
Hikspoors
Hoek
Hooff
Hooff
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Huijbers
Huijbers

Peter van
Jacobus van
Peter van
Hendrik
Arnoldus van
Hendrik van de
Hendrik
Jan
Hendrien Peter
Francis van
Jan Antoni
Dirk de
Jan de
Jan de
Laurens de
Erken
Meijntje
Hendrik
Jan van der
Hendrik van
Magriet Jan
Maria Johannes
Nicolaas
Peternella Johannes
Wilbert
Goort
Jan
Maria
Peter
Jan Thijssen van
Catriena van den
Gerrit van den
Hendrik van den
Jene-Maria van den
Nicolaas van den
Hendrik
Jenneke van
Jan van
Johanna van
Gerrit van
Jan
Jan Leenders van
Jennemie
Martinus
Peternel
Gordina
Jan Antoni

73v,75v,135r,154r,155r,156r,
67r,68v,
24r,177v,
53v,
65v,74r,80v,208v,208r,
49r,
74r,
139r,
172v,
38r,
84r,
58r,59v,
122r,130v
33v,34r,65v,80v,212r,
21v,111v,111r,150v,
73r,
123v,130r
11v,58v,
122r,132r,138r,139r,
49r,
100v,
129v,130v138r,
73v,76r,
129v,138r,
49r,
74v,75r,
4r,9v,72r,117v,158r,160r,173v,
181v,
29r,71v,
214r,
101r,
112r,
8v,
3r,6r,15v,
3r,6r,8v,9r,15v,17r,27r,
91v,94r,
29v,
206v,
148r,152r,153v,189r,
58r,117v,
117v,
67v,
117v,
117v,
117v,
213r,
213r,214v,

Huijbers
Hunzel
Hunzel
Hurkmans
Hurkmans
Iven
Jacobs
Jacobs alias Heijnen
Jansen
Jansen
Jansen
Jongh
Joosten
Kempenaar
Kerkhof schepen
Kerkhof
Kerkhof
Kervel
Klep
Knoops
Kol
Koolen
Koppens
Koppens
Kosters
Kosters
Kuijlenburg
Kuijpers
Kuijpers
Kusters
Kusters
Kusters
Kusters
Kusters
Kusters
Kusters
Laar
Laarmans
Lambers
Lambers
Lambers
Lambers
Leenders
Leensel
Leensel
Leent
Lierop

Peter
Anneke van
Johanna van
Jan
Martinus
Gijsbert
Hendrik Dirk
Jan
Andries
Hendrik
Jennemie
Pieter de
Antoni
rentmeester
Jan
Joost
Marten
J.H.
Jan
Hendrik
Martinus van
Gerrit
Jenneke
Peternel
Hendrik
Maria
Anneke
Elisabet
Goort
Andries Aart
Anneke
Fransijn
Hendrik
Lambert
Maria
Peter
Peter van der
Catarina
Francijn Gerrit
Gerrit
Joost Gerrit
Lambert Dirk
Maria Goort
Jan van
Maria van
Willem van
Arnoldus van

145v,213r,214v,
2v,
19r,
38v,
186r,
58r,59v,177r,
182v,
4r,
110r,149r,
110r,
96v,99v,106v,110v,
132r,166v,
49r,53r,96r,
36v,75v,108v,159v,174v,208v,210v,211v,212r,
20v,25r,41v,55r,56v,62v,70v,115v,t/m.216r.
198r,209r,
209r,
132r,
67r,68v,
12r,13v,
13r,
174r,
184v,
67v,
197r,
197r,
206v,
82r,
131v.
17Cv,17Dr,33v,
21r,
17Cv,17Dv,20r,
59r,176r,178v,198v,200v,
206r,
176r,178v,198v,
158r,
78v,93r,
67v,
37r,
21r,29r,178r,201r,
70v,
84r,
208v,
99v,
96v,99v,110v,
82v,
65v,80v,

Lierop
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout schepen
Lieshout
Lieshout
Litten
Losecaat secretaris
Loverbosch
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Martens
Martens
Martens
Meulendijk
Meulendijk
Meulendijk
Meulendijk
Meulendijk
Meulenhof
Meulenhof
Moolehof
Moolehof
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Moorsel

Michiel van
Hendrik van
Jan van
Jennemie van
Johanna van
Joost van
Maria van
Willem van
Antoni
Jacobus
Dirk van de
Annemie
Catarina
Francis
Hendrik
Jan
Jennemie
Martinus
Nol
Willem
Jan
Martinus
Peter
Aalbertus
Arnoldus
Francis
Maria Elisabet
Wilbert
Goort van de
Maria
Henricus
Maria
Anna van
Antonet van
Antoni van
Arnoldus van
Dirk van
Francijna
Francis van
Hendrik van
Jan van
Jan Antoni van
Jennemie
Jenneke van
Johannes van
Peter van
Peternel van

53v,
31v,32v,35v,198v,
31v,32v,33r,107r,149r,
31v,32v,35v,
31v,32v,35v,
21v,22r,26v,31v,32v,35r,38r,107r,
31v,32v,33r,107r,149r,212r,
31v,32v,49r,53r,107r,
123v,131r,
2v, t/m.215v.
12v,12r,
176r,178v,
176r,178v,
139r,
178v,
178v,192r,
176r,
176r,
21r,51v,149r,176r,178v,
178v,197r,198v,200v,
175r,
175r,178v,
173v,
114v,198v,
49r,53r,139r,
139r,
214r,
139r,
173v,174v,201r,
144v,145v,
62v,
62v,
118v,
197r,198v,
1r,207v,208r,
197r198v,
35v,111r,149v,150v,150r,197r,198v,207v,
197r,198v,
159v,
75r,
197r,198v,206r,207r,211v,
58r,125v,
198v,
3v,157v,
74r,187v,209v,
112r,207r,
176v,200v,

Moorsel
Willem van
Muijen
Joost
Mutzaards
Jan
Neervens
Maria
Neervens
Peternel
Neijssen
Chatharina
Noijen
Peter
Nouwhuijs
Jan Willem van
Obergen
Hendrien
Otterdijk
Peter van den
Paulisse
Pieter
Petit
?
Philipsen
Fransis Jan
Plukken
Johannes
Porters
Laurens
Putten
Christiaan van der
Raijmakers
Goort
Roijmans
Antoni
Roijmans
Gijsbert
Roijmans
Hendrik
Roijmans
Jan
Roijmans
Willem Peter
Roosen
schepen
Tieleman
Sack
Jan Claas
Sanden
Martinus van der
Sanden
Peternel Janse van de
Sanders
Catharina
Sanders
Cornelis
Sanders
Elisabet
Sanders
Goort
Sanders
Hendrik
Sanders
Jan
Sanders
Jenneke
Sanders
Maria
Sanders
Martinus
Sanders
Michiel
Sanders
Willemijn
Scheepers
Mattijs
Schoondermark sch. Alexander
Seijkens
Johannes
Simons
Jan
Slaats
Johannes
Slaats
Peter
Sleuwens
Paulus
Smits
Engel
Smits
Francis
Smits
Huijbert

143v,150r,202v,
35v,
193r,
214r,
177v,
192r,
49r,
44r,147r,167v,183r,191v,196v,
109r,
161v,173v,
193r,
9r,
157r,
102v,
12r,
123v,129v,131v,138r,
144v,
17Cv,17Dv,20r,33r,35r,150v,211r,
17Cr,17Dv,19v,20r,92r,93r,111r,149v,150v,
17Cr,19v,20r,
17Dv,
17Dr,
44r,54v,t/m215,
4v,196r,
111r,149r,199v,
17Av,
118v,
21v,60r,112v,149v,150r,185v,
185r,
185r,
113v,
9r,22r,110v,113v,160v,161r,162v,185r,
31v,32v,
185r,
23v,
67v,68v,78v,79r,91r,93v,
185r,
213r,214v,
192r,t/m.216r.
59v,
111r,
26v,149r,184r,
184r,
207v,
36v,149v,179r,
107v,
107v,

Smits
Soest
Spreuwenberg
Spreuwenberg
Stalmans van Lingen
Stalmans van Lingen
Stiphout
Stratum
Suijkers
Tengnagel
Tijssen
Tijssen
Tilborg
Tilborg
Tilborg
Tilborg
Tilborg
Vaalen
Vegt
Velden
Ven
Ven
Verasdonk
Verbeek
Verbeek
Verbeek
Verbeek
Verbeek
Verbeek
Verbeet
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne
Verberne schepen
Verberne
Verberne
Verdeijseldonk

Jennemari
Jan Tomas van
Francijn
Jan
Gerard
Geertruij
Willem van
Peter van
Gerretje
rentmeester
Hendrik Jan
Jan
Antoni van
Hendrikus van
Martinus van
Peter van
Peternel van
Hendrik van
Toon van
Antoni van der
Jenne-maria van de
Peter van de
Heijlke
Francis
Jan
Joost
Maria
Marten
Peternel
Allexander
Antoni Janse
Arnoldus
Catelijn
Francis Willems
Gerrit
Henricus
Huijbert
Jan
Joost
Josijna
Lambert
Marten
Meggel
Peter
Wilbert
Willem
Hendrik

107v,
26v,28v,33r,38r,47v,173r,178r,212v,212r,
190r,
179v,
117r,
117r,
22v,
78v,91v,91r,
67r,
85v,
33v,33r,34v,34r,49r,53r,
75v,
172v,
27r,46v,172v,175v,187v,209v,
129v,138r,172v,175v,
172v,
131v,
166v,
174v,
67v,68r,
124r,128r,
124r,128r,
27r,
96v,
74r,96v,99v,106v,110v,113r,
96v,106v,110v,
96v,106v,110v
31v,32v,107r,178r,183r,211r,
96v,106v,110v,
91v,94r,182v,
139r,187v,207r,211r,212v,
144v,145v,
149r,
4v,178r,202v,211r,
4v,68v,84r,
184v,187v,189v,
158v,187v,
4v,46r,
29v,75r,76v,201v,
201v,
12v,
29r,201r,
4v,
2v, t/m.211v,
74v,
4v,27r,
84r,

Verhaagen
Verdonschot
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees

Adriaan
Jan Dirk
Alegonde
Andries
Anna-Maria
Antoni
Dirk
Elisabet
Francina
Hendrien
Hendrik

Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verhees
Verheijden
Verheijden
Verheijen
Verhoeven
Verhuijsen
Verhuijsen
Verhuijsen
Verschuuren
Verseems
Verseems
Verspeek
Verspeek
Verspeek
Verspeek
Verspeek
Verspeek
Versterre
Verster rentmeester
Ververs
Versums schepen
Versums
Vlemminx
Vlemminx
Vlemminx

Jan
Jan Andries
Jan Hendrik
Jenneke
Jenne-Maria
Maria
Peeter
Peternel
Theodora
wed. Tomas
Willemijn
Jan
Lambert
Hendrik
Helena
Hendrick
Jan
Jan Hendrik
Maria Paulus
Jan
Maria
Gerardus
Hendrik
Peternel
Pieter
Willem
Willemijn
Jenneke
Abraham
Jan
Francis
Jan
Anneke
Annemie
Antoni

73v,77v,
84r,
11r,
172r,172r,174v,
172r,
17Av,63v,64r,106v,110v,112v,113r,150r,187v,
17Av,67r,172r,
64v,64r,
172r,
172r,
21r,22r,23r,33r,75v,111r,112v,112r,148r,152r,160v,
178r,187v,189r,204r,210r,212r,
172r,
172r,175v,
10v,
64v,64r,
172r,
25r,100v,172r,
103v,
148r,152r,153v,189r,
17Av,
29v,196r,
110v,
189r,
49r,51v,
33r,
27v,
1r,
29v,201v,
73v,73r,
83v,89v,
158v,
209v,
25v,
43r,100v,163v,
100v,
115r,116v,
60v,116v,
100v,116v,163v,
82v,
34r,36v,136v,
78v,79r,91r,93v,94v,
2v, t/m.
73r,74r,158v,
25r,
185r,
73r,74v,187v,207v,209r,210v,

Vlemminx
Vlemminx
Vlemminx
Vlemminx
Vlemminx

Clara Francis
Elisabet
Francis
Helena
Hendrik

14r,73v,
15v,
25r,201v,
160r,
17Dv,17Dr,20r,25r,27r,29r,35v,46v,102v,149r,185r,
187v,189v,201r,204v,
25r,185r,
25r,
133r,150r,160v,161r,162v,
14r,27r,33v,34v,38r,212r,
112v,112r,149v,149r,185r,202v,211r,
1r,22r,33r,102v,205v, t/m.215.
25r,
185r,
25r,133r,
9r,44v,49v,53v,53r,58r,120r,166v,182v,
25r,74v,83r,161v,
9v,35r,207v,
3v,161v,207r,
60r,133r,185v,201v,
166v,
15v,17v,17r,79v,92r,93v,207r,
164v,
96r,185r,
201v,
27v,28r,
1r,27v,

Vlemminx
Hendrina
Vlemminx
Ida
Vlemminx
Jan Antoni
Vlemminx
Jan Francis
Vlemminx
Jan Janse
Vlemminx schepen Jan Lambert
Vlemminx
Jennemaria
Vlemminx
Jenneke
Vlemminx
Johanna
Vlemminx
Johannes Antoni
Vlemminx
Joost
Vlemminx
Joseph
Vlemminx
Lambert
Vlemminx
Maria
Vlemminx
Martinus
Vlemminx
Peter
Vlemminx
Peternel
Vlemminx
Tomas
Vlemminx
Willemijn
Vorst
Anna van de
Vorst
Goort van de
Vorst
Jan van de
26v,29r,33v,34v,76r,112v,142v,161r,162v,173v,181v,
184v,187v,198v,200v,211r,212v,
Vorst
Jenneke van de
187v,
Vorst
Jennemie van de
27v,42v,45v,157r,
Vorst
Maria van der
158v,
Vreekenhorst
Christina van
117r,
Vrients
Anneke
24r,177v,
Vrients
Cornelia
24r,177v,
Vrients
Jan
24r,95r,177v,185r,
Vrients
Maria
24r,
Vrients
Lambert
24r,27r,46v,177v,181v,187v201r,
Vrients
Peter
177v,
Vrients
Peternel
95r,
Warenberg
Adriaan
3r,6r,9r,15v,17r,79v,139r,207r,208v,209v,
Warenberg
Annamaria
3r,6r,15v,
Warenberg
Antoni
15v,17v,17r,29r,67v,79v,201r,
Warenberg
Elisabet
3r,6r,15v,
Warenberg
Hendrik
29r,92r,94v,173r,201r,
Warenberg
Huijbert vande
3r,6r,15v,15r,16r,27r,

Warenberg
Warenberg
Warenberg
Warenberg
Warenberg
Warenberg
Warenberg
Warsenburg
Warsenburg
Welten
Welten
Welten
Welten
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wijnen
Wilderen
Wilderen
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Winkel
Wit
Wouters
Wringer
Zeegers
Zeegers
Zeegers

Jan van
Johannes
Joost
Josijna
Leonardus
Peter
Willem
Adriaan
Antoni van de
Dirk
Hendrik
Peter
Willemijna
Dirk Jan
Gerardus
Hendrik
Jan
Jenneke
Maria
Pieter
Willem
Annamari van
Jan van
Jan Peter
Maria Marten Peter
Marten Peter
Peternel Marten
Willemijn Francis
Francijn van
Jan de
Evermodus
Hermanus de
Arnoldus
Francis
Maria

11v,17r,41v,46r,
15v,16r,17v,
15r,16v,20v,25r,
3r,6r,
199v,
3r,6r,15v,187v,
3r,6r,15v,
93r,
78v,91v,91r,
139r,
27r,46v,74r,75r,187v,
187v,
120v,
83v,87v,89v,
27v,30v,42v,45v,157r,
42v,45v,
27v,30v,42v,45v,157r,
200v,
83v,89v,
1r,27v,30v,42v,45v,157r,174v,
83v,85r,87v,89v,168r,170r,
118v,
118v,
110r,
172v,
160r,172v,
172r,
63v,64r,
165r,
173v,173r,197v,
4r,
117r,
167r,168r,169r,171v,
167r,168r,169r,
167r,168r,169r,

Toponiemen Plaatsnamen
Aa
29v,161v,173v,201r,202v,209v,
Aa de groote
11v,
Aa de kleijne
28v47v,84r,
Aa de oude
28v,47v,
Aart Neeve kempke 178r,
Aggelen
186r,
Agterbroek
24r,56v,136r,
Appelboom
212v,
Asten
4r,11v,49r,50r,56r,58v,82v,94v,143v,163v,193r,
Bakel
49r,51r,

Balkacker
Beijlsteelacker
Bennesbroek
Bergen hoeve ten
Bergsehoeffweg
Berkacker
Berkenven
Boetsaarde
Boetsaart
Boekhorst
Bogaard
Boomen ten
Boonstuk
Boschbeemt
Braakacker
Braake de
Braakske het
Brabant
Broek
Broekkant
Broekstraat
Brouwhuijs
Bruggen
Buijten Beemden
Bullenkamp
Camp
Campke
Camphurk
Cant
Capelacker
Capellekamp
Coddeman
Coolen de
Coolvelt
Cromdeacker
Cromven
Delft
Delleke
Deurne
Dijk den
Dijkvelt
Doeijbraake
Donkacker
Donkere poort
Donkvelt
Driecopsaat
Drie vennen

198r,
22v,
207v,
136v,211r,
136v,
150v,190v,
74r,76v,
207v,208r,
76v,208r,209v,210r,
112r,
29r,
137v,141v,161v,196v,
149v,
212v,
22v,33r,149r,
21v,
21v,35v,
44v,187v,
190v,
136v,211r,
84r,
122r129v,132r,138r,
4r,
21r,28v,29r,47v,201r,
209v,
96r,161r,
173v,
21v,
174v,
149v,
198r,
160r,161v,173v,173r,
22v,
73r,
22r,
4v,29v,201r,
78v,91r,
76v,
51v,53v,91v,94r,101r,139r,207v,
136r,161r,162v,173v,173r,
112r,
136v,136r,181v,
22r,111r,150v,190v,
68r,
22r,
75r,
97v,

Drieseegt
Duurecoop
Eckard
Eerkens eeusel
Eersel
Eeusel
Egel
Eijndhoven
Eijndje
Eijnhoutse hoeve
Elshout
Erp
Geerkens de
Geldrop
Goor het leeg
Goorkens
Goor oude
Goorstraat
Gorkom
Groenbeemden
Groenstraat
Groote Haag
's-Gravenhagen
Haage ten clooster
Haamsdonk
Haandel
Haaske het
Hagelkruijs
Hamesdonk
Hamelsdonk
Hanevelt
Harselsdijk
Hasselt de grote
Hasseltacker
Haverhorst
Heese
Heesven
Heijacker
Heijeneijnt
Heijhorsten
Heijkant
Heijtvelt
Heiligegeest
Helmond
Hersel
's-Hertogenbosch

198r,
97v,
56r,
34v,
62v,
33r,
111r,
75v,76r,
136v,
173v,
93r,
90r,176v,
84r,
50r,51v,58r,
212v,
112r,150r,190v,
7v,199v,209v,210v,
123v,139v,
93r,
74v,74r,96r,97v,
27r,28v,46v,47v,136r,137v,
23v,150v,
20v,25v,60v,115r,
75v,76r,
208v,209v,
123r,
35v,
4v,
22r,23r,34v,65v,74r,
80r,
173r,
65v,80r,
207v,210v,210r,
159v,209v,
23v,
38v,70v,165r,
58v,137v,
22r,33v,
76v,76r,156r,
84r,
173v,
26v,112r,178r,199v,211r,
199v,
34r,39r,44v,49r,67v,68v,78v,93v,147r,179r,182v,192r,202v,215v,
11v,28v,46r,60r,63v,136v,149r,185v,196v,
2v,11v,11r,19r,25v,37r,60v,70v,82v,90r,115r,132r,143v,147r,165r,175r,
186r,

Heuff
Heufkens
Heuve de
Hoefacker
Hoek den
Hoffstad
Holland
Hongerkoij
Hoogeberg
Hoogegraaf
Hoogepas
Hoogeweg
Hooleijnde
Hoolstraat
Horsepoote
Horst de
Jaspers ven
Joostmeriekempke
Joost Muijencampke
Joppe acker
Kempeland
Kerk acker
Kerseboomke
Kleine Aa
Kleine Haage
Kosteracker
Kromeuzel
Kusteracker
Langeacker
Lankbraakske
Lankeusel
Leende
Leuwerick
Liessel
Leijden
Lomerheij
Looijacker
Looweg
Loven (Leuven)
Leuwerick
Luijtenacker
Lungendonk
Meijel
Meijerije
Melisacker
Melisgroese

28v,46r,
21r,208v,
111r,150v,190v,209v,
178r,
159v,
73r,136r,158r,196v,207v,210r,
93r,
207r,
75r,
33v,
22v,
211v,
136r,
73r,136r,159v,
6r,
84r,
76v,
198r,
35v,
33v,
121r,196v,
46r,
111r,150v,190v,
84r,
23r,
34r,108v,
207v,210v,
33r,
33v,149v,
35v,
112v,149r,
95r,
33v,
78v,91v,91r,
117r,
23r,
22r,
136v,
3v,70r,
149v,
27r,46v,
36v,136v,
182v,
2v,11v,11r,19r,25v,37r,60v,70v,82v,90r,115r,132v,143v,147r,165r,175r,
186r,
209r,
208r,209r,

Mierlo

11v,12v,25r,36v,37r,39r,49r,53v,82r,96v,99v,112r,146r,149r,156r,
179v,205r,106v,
Mierlo-Hout
150r,190v,
Milheese
160v,161v,
Montfort
117r,
Moolenbeemt de grote
173r,
Moorsel
136v196v,
Moorsel hoeve de
39r,
Nederwetten
73v,
Netersel
121r,
Nieuwe eeusel
34r,
Nieuwe erve
27r,35r,36v,46r,96r,97v,112v,137v,150v,160r,179v,190v,201r,215v,
Nieuwenhof den
21v,
Nieuwvelt
75v,76r,161v,
st-Oedenrode
27v,42v,45v,177r,202v,
Oetert
161r,162v,173v,
Oliemoolen
207r,209v,
Ommel
4r,
Oosterwijk
136v,196v,
Ossencamp
173r,
Otterdijk
137v,173v,
Oude goor
35r,149r,207v,
Paalacker
35v,
Pasacker
111r,150v,190v,198v,
Pasacker de kleine
21v,
Peeland
2v,11r,19r,25v,37r,60v,70v,82v,90r,115r,132r,143v,147r,165r,175r,
186r,
Pennesbroek
207r,
Perske
208r,209r,
Pollekamp
111r,150v,190v,
Pootacker
209v,
Putten de
34v,112r,179v,199v,212v,
Quadebode
207v,
Raatstuk
111v,
Ren de
27r,
Renacker
7v,27r,29r,46v,96r,201r,
Renloop
137v,
Renweg
136r,
Rietbeemt
34r,
Rijnkant
136r,
Sandcamp
74v,74r,
Sassenbeemt
34v,212r,
Sassenhoijbeemt
212r,
Santerman
178r,212v,
Scherpenborg
74v,74r,158r,
Scherze
33v,
Schoot vander
178r,

Schouwloop
Schrobbertacker
Schutsboom
Segweert
Sluiters hurk
Smalvelden
Someren
Son
Spoelenacker
Stemet
Stemetseweg
Stipdonk
Stiphout
Straatzille
Streep de
Strijbroek
Strijbroekstraatje
Toore Den
Turenhout
Turffput
Turffven
Valkensweert
Varsel
Vest de
Vlaanderen
Vlerksendijk
Vleut
Vlierden
Vloet de
Voort de
Weerdigeneijnt
Weerte de
Werte de
Winkelstraat
Wittenberkacker
Wolffacker
Wolt de
Wortelvelt
Zille de
Zoetermeer

136v,137v,
211r,212v,
96r,
19r,
199v,
112r,149r,212v,
4v,17Cr,17Dv,20r,28v,42v,45v,47v,83r,89v,157r,172r,174v,175r,
192r,
109r,
198r,
83r,207r,
136r,137v,
11v,166v,
73v,156r,
150v,190v,
149v,
160r,
161v,
178r,
70r,204r,
76v,
84r,
207v,
84r,
68v,
4r,
29v,161r,162v,173r,201r,
136,199v,207v,208r,210v,
44v,49r,53r,122r,129v,131v,132r,138r,166v,172v,
28v,47v,
29r,201r,210r,
211v,
179v,
21r,
136v,
111v,190v,198r,
149v,
149v,
22v,158r,178r,
179v,
2v,19r,

Beroepen Functies
Armmeester
Bedeljager
Chirurgijn

5r,9r,10v,17Bv,57v,
67v,
11v,58v,

Cuijper
Deekens schutterij
Diender
Doctor
Drossard
Kerkmeester
Medicijne Doctor
Moleknegt
Molenaar
Olieslager
Pastoor
Pater
Priester
Procureur
Rector
Rentmeester
Schoolmeester
Schutter
Smit
Stadhouder
Theologant
Timmerman
Vorster

174r,
114v,
67v,
141v,
12v,67v,132r,166v,
57r,88v,115v,
141v,
12r,
12v,200v,
69v,
4r,62v,69v,
4r,
3v,
91v,132r,182v,192r,193r,
70r,
34r,75v,85v,136v,159v,187v,196v,208v,209r,210v,211v,212r,
191r,
131v,
174r,
191v,
3v,70r,
9r,183r,
11v,91v,196r,

