33 001
R.A Lierop Boek 33
(Transcriptie M.v.Helmond)
Wij schepenen van Lierop quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch , certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt om een
acte van cautie tot decharge van den Armen
van Someren voor Willem van der Velden
beneffens sijne huijsvrouw Johanna Vlemminx en twee kinderen met namen
Joseph en Helena , ende vermids deselve
alhier gebooren sijn , en sijnde voor so veel
ons bekent is van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , indien het mogte gebeuren ,
dat deselve tot armoede kwame te geraken
(het geene God verhoede ) sodanig , dat sij
ofte een van hen uijt de arme kasse souden
behooren geadsisteert te worden , dat wij als
dan deselve beneffens alle andere onse arme
ingesetenen sullen alimenteeren en onderhouden ende magistraat of armbesorgers van
Someren voornoemt ofte alwaar sij mogte te komen
te woonen ten allen tijden ter saake deeses sullen
ontlasten en bevrijden , ingevolge hun Hoog
Moogende Resolutie vanden 7e september 1731 , op
verband als naar regten . Actum Lierop den
sesden meij 1700 en negentig .
C Doers
Jan van den Eijnde
A.van Dijk
M.Jansen van Eijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 002 v
In den naame Gods amen
Wij Cornelis Doers president
en Martinus van Eijk schepen , mitsgaders
Jacobus Losecaat secretaris van den dorpe

Lierop , zijn versogt en gecompareert ten
huijse en wooninge van Jan vanden Boomen
op Stipdonk , molenaar en inwoonder alhier zijnde siek te bedde leggende , hebbende zijn
volle verstand , die eerst in huwelijk gehad
heeft Johanna Francis vanden Boomen , en daarbij
vrwekt vier kinderen , waar van er nog drie
minderjarig in leven zijn , en nu in huwelijk hebbende Johanna Catarina van de Mortel
(aan ons bekend en tot maaken en passeere
deser volkomen bequaam ) denwelke verklaarde alle de goederen en nalatenschappen
die op zijne voornoemde vier kinderen door het overlijden van zijne gemelde eerste huijsvrouw
Johanna Francis vanden Boomen zijn gedevolveert en verstorven te laaten aan haar
in so verre de wetten en costuijmen deser landen
zulx mede brengen.
Dan dewijle de voornoemde drie voorkinderen
voor alsnog den ouderdom van vier en twintig
jaaren niet hebben bereijkt , soo verklaarde
den voornoemden Jan vanden Boomen tot voogden
over zijne voornoemde drie minderjaarige kindere
te versoeken aan te stellen en te committeeren
Jan Francis vanden Boomen en Peter vlemminx
beide alhier woonende , en Albertus van Driel ,
moolemaaker en in inwoonder te Mierlo , gevende
33 002 r
te zaame en ider in het bijzonder sodanige
ampele magt als immers aan testamentaire voogden na regten gegeven kan worden ,
en als maar eenigsins bestaanbaar is ,
en speciaal met volle magt om onder hun
voogden opzigt zijn comparants gemelde drie
kinderen aan deselve off de meeste vandien
tot discretie gekomen zijn na zijn testateurs
overlijden met en benevens Anna Catarina
vanden Boomen outste dogter en zijne
voornoemde tweede huijsvrouwe Johanna Catarina
van de Mortel te zaame de huijshoudinge ,
zoo als die nu bij zijn overlijden zal bevinden met den moolen ap en dependentien
vandien te continueeren , en in eene menagie te laten blijven tot tijt en wijlen de

voornoemde voogden zullen goed vinden en oordeelen
te behooren , en bij aldie imand
van de gecommitteerdens dese voogdije
niet wilde accepteeren off geduurende de minderjaarigheid van deselve kinderen
mogte komen te overlijden .
Soo verklaart den gemelde testateur
wijders aan die geene welke dese voogdije zal
hebben aanvaard , ook aan de langst levende van
hun , te verleenen volkomen magt en authoriteijt om een andere voogd in deselve plaats
bij onderhanse off andere wettige acte te
mogen assumeren , met volle magt bij gelijke
acte in zijn en langst levende plats
een off twee voogden te konnen en mogen
surrogeeren , met volle begeerte dat allen
't geene tot de voogdije specteert door de gestelde
geassumeerde off gesurrogeerde voogden allen
33 003 v,
zal worden gedaan en verrijst , als alle het selve
aan haar compleet toe vertrouwende bij en mits
desen , en zulx alle bekreun en bemoeijenis
van de magistraat deser plaatse en alle andere
over weesen eenig gesag uit oefende , als aldeselve en een ider in het besonder uijt zijn testateur boedel en nalatenschap seculeerende
bij dezen , behoudens derselven eerwaardigheid
Dit verklaarende den testateur te weesen
zijn testament , laaste en uijtterste wille , willende
en begeerende dat al het selve na zijn overlijden
punctueelijk zal worden nagekomen en geobserveert soo als na regte best bestaanbaar is
Derogeerende ten dien eijnde alle ommissien,
versoekende 't uijtterste beneficie daar van
te mogen genieten.
En zijn alhier mede gecompareert de
de gemelde voogden , verklaarende dese voogdije
in alle opzigten te accepteeren , in oirkonde
door den testateur gestelde voogden schepenen
en secretaris ten huijs als boven onderteekent den vijftiende meij 1700 en negentig
de clocke ontrent twaalf uuren
Jan van den Boomen

Peter Vlemmix
Albertus van Driel
C.Doers
M. Peeter van Eijck
Mij present
J.Losecaat secretaris
30 003 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Johannis
Coffeng meester Chirurgijn , woonende te
Someren verklaerde dat hij de welke ter requisitie van 't
Hooge Officie der stad en Meijerije van 's Bosch
met ende beneffens de ondergeteekende schepenen
en secretaris sig heeft begeeven ten huijse
van Hendrikus Verhees gestaan en gelegen
alhier ter plaedse genaemt de Otterdijk , en al daar bevonden het dood lighaam van Nicolaas Cox , in leeven woonagtig in boven gemelde
huijsinge en welk dood lighaam door gemelde
comparant ter requisitie als voor is gevisiteert
en daar aan bevonden , dat voornoemde Nicolaas
Cox met een hartvank bevangen moet sijn
geweest , waardoor sijn lighaam agter over
ter aarde geslagen is , dog geen uijterlijke
wonde off quetsuure , waar door aan gemelde lighaame eenig nadeel heeft toegebragt werden , bespeurt heeft.
In kennisse der waarheid ende 't oirconde
heeft den comparant deese ten prothocolle
beneffens schepenen en secretaris eijgenhandig onderteekent op heeden tot Lierop den
twintigsten junij 1700 en negentig . Presenten
Jan van den Eijnden en Antonij van Dijk schepenen.
J.Coffeng
Jan van den Eijnde
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 004 v
Wij Jan van den Eijnden en
Anthonij van Dijk schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch

declareren en verklaren , dat wij ter requisitie
van het Hoog Officie der Stad en Meijerije
van 's Bosch , op den twintigsten junij laastleden door den Chirurgijn Johannes Coffeng
wonende te Someren hebben doen visiteren
en schouwen het doode lighaam van Nicolaas Cox onsen ingeseten , oudt omtrent
drie en sestig jaar , en wonende alleen in
een huijs , sonder iemand bij sig , waarin
hij ook dien eijgen morgen door sijne nabuuren , met namen Matthijs Schepers , Jan
Antonij Vlemminx en andere was dood gevonden.
In kennisse der waarheid en des 't oirconde
bij ons eijgenhandig onderteekent , op heden
binnen Lierop den twee en twintigsten
junij 1700 en negentig.
Jan van den Eijnden
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 004 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt , Quartiere van
Peellandt , Meijerije van 's Bosch Hendrik
Janse van Eijck , oudt omtrent de sestig jaaren
geboortig en woonagtig alhier te Lierop , en
staande ter goeder naam en faam , en sijnde
een boer van stijl , den welke ter requisitie
van het Hoog Officie der Stad en Meijerije
van 's Bosch , onder solemneelen eede
heeft getuijgt en verklaart waar en waaragtig te sijn , dat hij comparant op dinsdag
den 11e Meij laastleden te Asten op den
marktdag geweest sijnde des avonds omtrent
tien of elf uuren , is 't huijs gekomen , dat
hij toen in sijn huijs een groot allarm en
onsteltenis heeft gevonden uijt hoofde dat
sijne dogter Josijna op een geweldadige
wijs door een manspersoon in de heijde
geschandaliseert was.
Dat sijne voorszijde dogter door onsteltenis daar
nae een gemijne tijd is siek geweest , niet
tegenstaande sij ten eersten was ader gelaten geworden.
Dat de comparant den volgenden morgen

heel vroeg omtrent vier of vijf uuren van
sijn huijs is gegaan na de herberg van Johannis Jan Goorts onder Mierlo , en daar ten
huijse bij denselve tegen sonnenondergang
aldaar niet was gepasseert een mans33 005 v
soon met een kar geladen met smeekolen
en wie die manspersoon was .
Dat Comparant door gemelde Johannis Jan
Goorts als toen is onderrigt , dat op dien tijd
aldaar so een kar was gepasseert , en dat
de persoon die daar bij hoorde was Antonij
Dirk Welten van Vlierden , welk onderrigt de comparant
vermeent dat kwam van de huijsvrouw of
meijdt van Johannis Jan Goorts .
Eijndelijk dat hij comparant geen verdere
opening van het geval aan sijne dogter overkomen aan de gemelde Johannis Jan Goorts
gegeven heeft , maar van daar weder vertrokken was.
Eijndigende de comparant hier mede sijne
gegeve waaragtige verklaring , waarbij
hij naar duijdelijke prelecture heeft gepersisteert met heijligen eede bevestigt en eijgenhandig ondertekent ter raadkamer binnen
Lierop den twee en twintigsten junij 1700 en
negentig , ten overstaan van Martinus van
Eijk en Peter Vlemminx schepenen
Hendrik van Eijck
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemminx
Mij present
A.V.Nouhuijs substituut secretaris
33 005 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop , quartiere van Peellandt
Meijerije van 's Bosch ondergenoemt ,
Josijna dogter van Hendrik van Eijck
oudt omtrent 24 jaaren , geboortig en
woonagtig alhier bij haare ouders , en
staande ter goeder naam en faam ,
dewelke ter requisitie van 't Hoog Officie
der Stadt en Meijerije van 's Bosch ver-

klaarde waar en waaragtig te sijn ,
dat sij comparante op dinsdag den 11e
meij laastleden , sijnde marktdag te Asten
des agtermiddags omtrent anderhalf uur
voor sonnenondergang , komende uijt een
weijde met haar naaijwerk in haar schoot,
en met eenige koebeesten , welke sij beesig
was na haar huijs te drijven , bijna een
half uur van daar geleegen op de gemeente van Mierlo , alwaar een spoor
loopt , en de passagie op Helmondt is , gesien heeft een kar met een paard bespannen , waarop smeekolen geladen waaren
en bij welke kar een persoon ging , haar onbekendt , dog die een donkerkleurige rok aan
hadt en een witte voorschoot voor , en welke
haar heeft aangesproken en eerst eenige
onverschillige discoursen met haar ge33 006 v
houden heeft en gevraagt of sij geen koe
te verkopen hadt en dat hij van de Maaskant kwam .
Dat sijne discoursen vervolgens meer onbeschaamt wierden en hij ook gevraagt heeft
om haar te kussen als mede gesegt heeft
dat hij een wijf moest hebben , al hetwelk
sij comparante op een volkomen afwijsende
manier beantwoort heeft , al voortgaande en
haare beesten vooruijt drijvende .
Dat de voorszijde persoon haar comparante
eijndelijk heeft aangepakt en haar onbetamelijk betast heeft , waarop sij comparante hem
bij het hair heeft gevat , sig met alle kragt
verweert en getragt heeft om te roepen om
hulp , dog dat die persoon haar den duijm op
de keel heeft geset en gedreigt heeft en voorts
met alle gewelt heeft soeken te dwingen tot sijn wil .
Dat sij comparante so veel veel mogelijk , wel allen
teegenstand heeft gebooden , dog onmagtig was om
een jong en sterken keerel van haar genoegsaam af te weeren .
Dat die persoon al verder haar heeft op den
grond neder geworpen met gewelt op haar
is gaan leggen en en so veel sij weegens haar over-

groote onsteltenis op dien tijd weet , sijn wil
vleeselijk met haar volbragt heeft , ge33 006 r,
lijk sij aan haar onderlijf so door de pijn
als door andere teekens daarvan heeft ondervonden.
Dat sulx alles is geschiet onder gedurig tegenworstelen van haar , tot dat sij eindelijk van hem
is losgekomen en opgereesen , terwijl hij
nog op den grond lag , wanneer sij is weggelopen .
Dat haar comparantes koebeesten toen weg
waaren en sij deselve gesogt heeft , dat haar
ondertussen ook te binnen kwam , dat sij
haar naaijwerk door de voorszijde geweldenarij
was kwijt geraakt en toen terug gekeert is
om het selve te soeken , het geen sij doen ook
gevonden heeft op de selfde plaats , alwaar aan
haar comparante 't voorszijde gewelt was aangedaan.
Dat sij comparante toen op die plaats ook
heeft gevonden een kopere tabaksdoos , welke
de comparante bij het passeeren deeses aan
den Heere Stadhouder van het Hoog Officie
heeft overgegeven en die ter presentie van de
ondergeteekende schepenen met het cachet
van voorszijde Heer Stadhouder van binnen is verseegelt.
Dat sij comparante vervolgens de voorszijde koebeesten in een ander velt gevonden en naar
huijs gedreven heeft , sijnde toen nabij sonnenondergang
33 007 v
Dat sij te huijs gekomen sijnde immediaat
aan haar moeder en haaren broeder
Thomas haar ongeluk heeft bekent gemaakt
terwijl haar vader naar de markt te Asten was.
Dat haar voorszijde broeder Thomas sulx hoorende dien manspersoon is nagevolgt , dog
denselven niet heeft kunnen vinden , maar
gesegt , dat hij tot aan de herreberg van Johannis Jan Goorts onder Mierlo was geweest en
dat die persoon kort te te vooren met sijn kar
daar gepasseert was .
Dat door de voorszijde naspeuringen en de discoursen daaromtrent gehouden , het algemeen gerugt vervolgens is onstaan , dat

de persoon , welke haar comparante in maniere voorszijde so geweldadig had verkragt , genaamt was Antonij Dirk Welten , een jong
getrouwt man , woonagtig op het Brouwhuijs
onder Vlierden .
Dat op Tongerle marktdag , sijnde donderdag
voor Pinxteren laastleden , ten haaren huijse
is gekomen een persoon , haar bij naame
onbekendt , dog die sij naderhand gehoort heeft
genaemt te sijn Hendrik Vinken , woonagtig
te Asten en schoonvader van voornoemde Antonij
Dirk Welten , welke in presentie van haar
comparantes moeder gesproken heeft over het
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voorszijde geval en gesegt heeft , dat sulx
een seer slegte saak was en waerover hij seer
was aangedaan , dat voornoemde Hendrik Vinken
toen aan haar comparante ook gelt gepresenteert heeft , ja selfs daar toe ook een
sakje met gelt in de handt heeft gehouden
dog waar van sij niets heeft willen ontfangen.
Dat sij comparante sedert voorszijde geval
een geruijmen tijd siek , ja selfs bedlegerig
is geweest , ofschoon sij dien eijgen dag van
het geval sig reeds had doen aderlaaten
en dat sij tot heeden toe selfs sig nog onpasselijk bevindt .
Eijndigende de comparante hiermede
haare gegevene waaragtige verklaring ,
waar bij naar duijdelijke prelectuure heeft
gepersisteert , met heijligen eede bevestigt
en eijgenhandig onderteekent , ter raadcamer
binnen Lierop den twee en twintigsten junij
1700 en negentig , ten overstaan van Martinus van
Eijck en Peter Vlemminx schepenen .
Dit + merk stelt Josijna van Eijk
verklaert niet te konne schrijven
testis A.v.Nouhuijs
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemminx
Mij presnt
A.v.Nouhuijs substituut secretaris

33 008 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop , quartier van Peelland , Meijerije van 's Bosch ondergenoemt Johannis
Jan Tijssen van Hugten , oudt omtrent dartien
jaaren , geboortig alhier en woonende als schaapherder bij Hendrik Janse van Eijk , dewelke
ter requisitie van 't Hoog Officie der Stad en
Meijerije van 's Bosch heeft verklaart
waar en waaragtig te sijn , dat hij
den somer van den jaare 1789 voor koeijherder gewoont heeft te Vlierden bij Dirk Welten , alwaer toen woonagtig was desselfs
soon Antonij Welten ,
Wijders verklaart hij comparant dat de
koopere tabaksdoos welke aan hem comparant bij het passeeren deses door den Heere
Stadhouder van het Hoog Officie is vertoont , aan hem comparant seer wel
kennelijk is , en dat deselve heeft behoort
aan Antonij Dirk Welten , welke die tabaksdoos tegen een andere had vermangelt van
sekeren Hein , toen ter tijd voor boereknegt
dienende bij gemelde Dirk Welten en
waar op voorszijde Antonij Dirk Welten drie
stuijver had toegegeven .
Dat hij comparant die tabaksdoos seer
wel is kennende , speciaal om een seeker
oog , het geen in de deksel daar van moet
33 008 r
gevonden worden en waarin een
hamertje gestoken heeft .
Eijndelijk dat de voorszijde knegt Hein tans
woonagtig is voor boereknegt bij Jan van
der Heijden onder Vlierden , op het Brouwhuijs .En dat de voorszijde mangeling is geschiet omtrent of voor den oigst van het jaar 1789.
Eijndigende den comparant hier mede
deese sijne waaragtige verklaring , waarbij
naar duijdelijke prelecture heeft gepersisteert
dog weegens sijne jonge jaaren niet in eedt
genomen is , maar egter eijgenhandig onder-

teekent heeft , op heeden ter raadkamer binnen
Lierop den twee en twintigsten junij 1700
negentig ten overstaan van Martinus van
Eijk , Peter Vlemminx schepenen .
Dit + merk stelt Johannis Jan
Tijssen van Hugten , verklaart niet
te konne schrijven
testis A.v.Nouhuijs
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemminx
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 009 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop , quartiere van Peellandt
Meijerije van 's Bosch ondergenoemt Hendrien
Hendrik Vermeulen , huijsvrouw van
Hendrik Jansen van Eijk , oudt omtrent vier
a vijf en sestig jaaren , gebooren en wonende
alhier , de welke ter requisitie van 't Hoog
Officie der Stad en Meijerije van 's Bosch
heeft verklaart waar en waaragtig te wesen
dat op dinsdag den 11e meij laastleden
, sijnde marktdag te Asten , omtrent teegen
sonnenondergang haar comparantes
dogter Josijna is 't huijs gekomen seer ondstelt sijnde en op een stoel neer gesegen is ,
en van welke sij toen vernomen heeft ,
dat bij deselve een manspersoon die een kar
bij sig hadt in de heijde was geweest , dat
haar dogter toen wel ten eersten is adergelaten , maar egter eenigen tijd is siek en
bedlegerig gebleeven.
Dat sij comparante wel heeft hooren seggen
dat het Antonij Dirk Welten was geweest
welke haare dogter had geschandaliseert .
Dat donderdag voor Pinxteren laastleden
ten haaren comparante huijse was gekomen
Hendrik Vinken , schoonvader van voornoemde Antonij Dirk Welten en woonagtig te Asten , welke
toen met haar dogter over het geval gesprooken heeft , en die toen ook een geldsakje
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in sijn handt heeft gehadt .
Eijndigende de comparante hier mede
haare gegeve verklaring , waarbij sij naar
duijdelijke prelecture heeft gepersisteert ,
met solemneele eede bevestigt en eijgenhandig onderteekent ter raadcamer
binnen Lierop den twee en twintigsten
junij 1700 en negentig , ten overstaan
van Martinus van Eijck en Peter Vlemminx schepenen .
Dit + merk stelt Hendrien Hendrik
Vermeulen , huijsvrouw van Hendrik Janse
van Eijk verklaart niet te konne
schrijven , testis A.v.Nouhuijs
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemminx
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 010 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop , quartiere van Peellandt
Meijerije van 's Bosch , ondergenoemt
Thomas soone Hendrik van Eijk , oudt omtrent twintig jaaren geboortig en woonagtig
alhier bij sijn ouders , denwelke ter requisitie van het Hoog Officie der Stadt en
Meijerije van 's Bosch heeft verklaert
waar en waaragtig te weesen , dat op laestleden , marktdag van Asten , sijnde geweest
dinsdag den 11e meij deses jaars , omtrent
tegen sonnenondergang sijn comparantes
suster Josijna is 't huijs gekomen , seer verbaast en ontstelt sijnde en van welke hij
toen vernomen heeft , dat er een manspersoon
op een schandelijke wijse bij haar geweest was .
Dat hij comparant daarop ten eersten is
gegaan om die manspersoon te soeken ,
dog denselven niet heeft gevonden maar
dat hij comparant gekomen sijnde ten
huijse en herberge van Johannis Jan
Goorts onder Mierlo en aldaar na na so een
manspersoon met een kar gevraagt

hebbende , vernomen heeft door de dienstmeijdt Jennemie Maas , dat aldaar met
een kar van de Maaskant was gepasseert en daar aan gelegen hadt Antonij
Dirk Welten , woonagtig op het Brouw33 010 r
huijs onder Vlierden waarna hij
comparant is terug gekeert naar sijn
huijs en het selve aldaar verhaalt heeft.
Eijndigende den comparant hiermede
sijne gegeve verklaring , waar bij hij
naar duijdelijke prelecture heeft gepersisteert met solemneele eede bevestigt
en eijgenhandig onderteekent ter raadcamer binnen Lierop den twee en twintigsten junij 1700 en negentig ten overstaan
van Martinus van Eijk en Peter Vlemminx scheepenen
Tha Thomas van Eijk
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemminx
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 011 v
Compareerde voor schepenen van Lierop, quartiere van Peellandt
Meijerije van 's Bosch ondergenoemt Adriaan
van Brussel oudt omtrent ses en seventig
jaaren , geboortig en woonagtig alhier te Lierop
en staande ter goeder naam en faam , de welke ter requisitie van het Hoog Officie
der Stad en Meijerije van 's Bosch onder
solemneele eede heeft getuijgt en verklaert
waar en waaragtig te sijn , dat op dinsdag
den 11e meij laastleden , sijnde marktdag te
Asten , des namiddags aan of omtrent sijn
comparants huijsinge , gestaan en gelegen
alhier bij de Roomsch Catholieke kerk
gekomen is een seeker manspersoon , welke
hij naderhand gehoort genaemt te sijn Antonij Dirk Welten , te Vlierden woonagtig , bij
sig hebbende een kar met een paardt bespannen.

Dat hij comparant als toen aan gemelde persoon
gevraagt heeft of kalk op sijn karre
hadde geladen , waar op die persoon aan hem
comparant andwoorde , dat hij koolen geladen hadde.
Eijndigende den comparant hier mede dese sijne
gegeve waaragtige verklaring , waarbij hij
naar duijdelijke prelecture heeft gepersisteert
met heijligen eede bevestigt en eijgenhandig
33 011 r
onderteekent , op heden ter raadcamer
binnen Lierop den vijf en twintigsten
junij 1700 en negentig , ten overstaan van
Jan van den Eijnden en Anthonij van Dijk
schepenen.
Adriaan van Brussel
Jan vanden Eijnde
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 012 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jacobus van
Tulde meerderjarige jongman , geboortig en
woonagtig te Nederweert ter eenre en Johanna Maria Waarenburg meerderjarige jonge
dogter geboortig en woonachtig alhier , sijnde ten
desen en tot het passeeren deeses des noods geadsis teert met haren vader Adriaan Waarenburg
alhier woonagtig ter andere sijde , welke voornoemde
comparanten ter eenre en andere sijde op den
19e deser maandt junij binnen Nederweert
voor den Eerwaarde Heer Vullers onderpastoor aldaar in ondertrouw sijn opgenomen en
waar van de proclamatien alhier mede
na behoren soude moeten geschieden , doordien
de comparante ter andere sijde alhier woonagtig is .
Dat de comparanten te samen de tweede met
overleg en goed vinden van haren vader te raden
sijn geworden om redenen hen daartoe permoveerende en sig in gemoede daar toe verpligt vindende het beste te weesen om voor banden ofte
voor het voltrekken van dit huwelijk malkan-

der en dus d'een d'ander met volkomen consent
en genoegen , vrij liber en van alle beloften
ter sake deeses gedaan hoe ook genaamt te
ontslaan , gelijk sij ondergetekende bij deesen
van alle beloften , verbintenissen en pretensien
die deselve eenigsints den anderen nu of in der
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tijdt mogten hebben gedaen of sustineeren ontslaan laatende
mits dien aan malkander en wel d'een aan
d'ander vrij om met een ander te moogen
huwelijken of te doen so als te raden , sonder
ooijt of immer eenige actie of pretensie hier
omtrent te sullen institueren of gedogen gedaan te worden , in of buijten regten , alles
onder verbandt als regtens is , consenteerende dat hier van gemaakt sullen worden
twee eensluijdende instumenten op behoorlijk zeegel geschreven om te dienen daar
en so het behoort.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den ses en twintigsten
junij 1700 en negentig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Martinus Janse van
Eijck schepenen.
Jacobus van Tulden

Dit merk stelt Johanna Maria Warenburg verklaart niet te konne schrijven

Ariaen Warenburgh
C.Doers
M.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Jan van
den Boomen weduwenaar van wijlen Maria
Verbernen inwoonder alhier , staende ter goeder
naam en faam , dewelke bij desen verklaert
waar en waaragtig te sijn , dat bij hem comparant
Anna Lintermans jonge dogter geboortig te
Asten gedurende den tijd van omtrent twee en

half jaar voor dienstmeijd gewoont heeft ,
dat sij gedurende die tijd hem altoos getrouw en
loffelijk heeft bedient , also hij nooijt ter contrarie ondervonden heeft.
Dat hij comparant gepasseerde sondag den 18e
deser aldereerst en nooijt van te vooren heeft horen
segggen , dat dese sijne dienstmaagd swanger was
en het selve aan haar gevraagt hebbende , dewelke
als doen opentlijk aan hem bekende , dat sulx waar
was en heeft toen mede tot vader benoemt Hendrik
Lambert Vlemminx .
Dat ten dage voorszijde even gemelde Hendrik Lambert
Vlemminx ten huijse van hem comparant gekomen sijnde , dese voorszijde sijne dienstmeijd teegens Hendrik Lambert Vlemminx in presentie van hem comparant en verdere aanweesende heeft gesegt dat hij
Vlemminx en anders geen vader was van die vrugt ,
welke sij dragende was .
En verklaarde den comparant al verder , dat
hij nooijt of ooijt eenige vleeschelijke conversatie gehouden heeft .
Eijndigende den comparant hier mede deese
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sijne gegeve waaragtige verklaring
en sulx uijt eijgen beweeging , tot sijner kinderen en verder famille gerustheid en securiteit gegeven , ten eijnde sijn goede naam en
faam te kunnen en mogen behouden en
en van alle leugens en lastertaal bevrijdt te
blijven . En heeft hierbij naar duijdelijke
voorlesinge gepersisteert , gevende voor redenen
het selve also waar en waaragtig te sijn , en
tot meerder corroberatie van dien dit met
heijligen eede bekragtigt , afgelegt aan handen
van Cornelis Doers president loco officier
met de woorden : "So waarlijk helpe mij
God Almagtig ."
Actum op heden ten raadhuijse binnen
Lierop den twee en twintigsten julij 1700 en
negentig , ten overstaan van Jan van den Eijnden en Martinus Janse van Eijk schepenen
J.van den Boome
Jan van den Eijnde
M.Janse van Eijck

Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop quartiere van Peellandt Meijerije van 's Bosch
certificeren bij desen dat wij sijn versogt
om een acte van cautie tot decharge
van den Armen in 's Hage voor Peeter
soone Adriaan van Brussel en vermids denselven alhier van wettige eerlijke ouders
geboren is en sijnde voor so veel ons bekent
is van een goed gedrag , so beleven wij bij
deesen , indien het mogte gebeuren , dat
voornoemde Peeter van Brussel tot armoede
kwame te geraken (het geene God verhoede ) sodanig , dat hij uijt de arme kasse
behoorende geadsisteert te worden , dat wij
als dan hem beneffens alle andere onse
arme ingesetenen sullen alimenteeren
en onderhouden en de heeren van de
magistraat of armbesorgers van 's Hage
voornoemt ofte alwaar hij ook mogte komen
te worden , ten allen tijden ter sake deses
sullen ontlasten en bevrijden ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e september 1731 op verband als naar regten .
Actum Lierop den vier en twintigsten julij
1700 en negentig .
C.Doers
Jan Vlemminx
M. Peeter van Eijck
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij desen dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Willemina Reijnier
de With tot decharge van den Armen in
's Hage en vermids deselve alhier van wettige
en eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor

so veel ons bekent is , van een goed gedrag ,
so beloven wij bij desen , indien het mogte gebeuren dat voornoemde Willemina de With tot
armoede kwame te geraken (hetgeen
God verhoede) sodanig , dat sij uijt de arme
kasse behoorde geadsisteert te worden , dat
wij als dan haar beneffens alle andere onse
arme ingeseten sullen alimenteeren
en onderhouden , en de magistraat of
armbesorgers van 's Hage voornoemt ofte
alwaar sij mogte komen te wonen , ten allen
tijden ter sake deses sullen ontlasten en
bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e september 1731, op verband
als naar regten . Actum Lierop den dartigsten julij 1700 en negentig.
C.Doers
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemmix
M.Jansen van Eijk
Mij present
A.v. Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Maria van
de Meulenhof weduwe wijlen Pieter Verbernen wonende te Someren , dog tans alhier
present sijnde tot het passeren deses des noods
geadsisteert met Jan van den Boomen als haare
gekore en geadsmeerde momboir in desen,
welke voornoemt comparante bij desen verklaarde te renuntieeren en af te sien van
het togtregt haar competerende van alle
de vaste goederen gelegen binnen
Lierop voorszijd en met wijlen haaren voornoemde
man beseten en gepossideert , egeene van
dien uijtgesondert , laatende alle dese
voorszijde goederen aan haare kinderen en
kindskinderen op wien het erfregt is gedevolveert en waarvan door hen mede op heeden
deijling sal worden gepasseert, en daar inne
bepaalt , dat ieder condivident gehouden en
verpligt sal sijn aan haar jaarlijx uijt te keren
te voldoen en betalen eene somme van twintig

gulden haar leven lank gedurende aanvank
nemende met dato deeses.
Belovende de comparante voorszijde renuntiatie van togt altijd voor goed vast steedig
ende van waarden te sullen houden en
doen houden , sonder daar eenig regt te
behouden , alles onder verbandt als regtens
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Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den tienden september 1700
en negentig , ten overstaan van Peter Vlemminx en Martinu Janse van Eijk schepenen .
Dit + merk stelt Maria van den Meulenhof
weduwe Pieter Verbernen verklaart niet anders
te konne schrijven .
Pieter Vlemmix
M.Jansen van Eijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Arnoldus
Verbernen wonende alhier , Jan van den
Eijnden in huwelijk hebbende Helena Verbernen wonende alhier , Jan van den Boomen
weduwenaar van wijlen Maria Verbernen
wonende alhier , Jan Antonie van den Eijnden
in huwelijk hebbende Anneke Verbernen wonende
alhier en Lambert van Lil in huwelijk
hebbende Elisabet Verbernen wonende te Someren
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te samen kinderen en erfgenamen
van wijlen Peeter Verbernen en henne
nog in leeven en hier present sijnde
moeder Maria van de Meulenhof , welke
voornoemde comparanten bij deesen verklaaren
onder hen te hebben verdeelt alle de vaste
goederen bij gemelde henne ouders naargelaten
en waarvan op heden renuntiatie van togt
door meergemelde haare moeder is gepasseert
en dat in voege en maniere navolgende .
Eerstelijk wordt dienvolgende toe- en aan-

bedeelt aan Arnoldus Verbernen wonende alhier.
Eerstelijk de helft van een parceel akkerland
gelegen alhier ter plaedse genaemt Hersel genaemt het
Kalvereusel groot in 't geheel negen lopense ses roeden en
elf voeten nevens erve déene sijde het 2e loth
d'andere sijde de weduwe Jan van den Eijnden.
Item de helft van een parceel akkerlandt
gelegen als als voor genaemt den Heijakker , groot in
't geheel vijf lopense 34 roeden 18 voeten nevens erve
d'eene sijde het vijfde loth d'ander sijde
de weduwe Gijsbert Roijmans .
Item een derde part van een parceel akkerland gelegen als voor , genaemt den Looakker
groot in 't geheel 22 lopense 35 roeden en 5 voeten
nevens erve d'eene sijde het 2e loth d'ander
sijde een weg.
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Item een parceel akkerland gelegen als
voor , genaemt den Haas , groot omtrent
twee lopense seven roeden nevens erve
d'eene sijde de Groes d'ander
sijde de weduwe Jan van den Eijnden .
Item een parceel akkerland , gelegen
als voor , genaemt den Sandtakker , groot
omtrent vijf lopense 35 roeden 10 voeten nevens
erve d'eene sijde 2e loth
d'ander sijde een weg.
Item een derde part van en parceel
akkerland , gelegen als voor , genaemt den
Krommen akker , groot in 't geheel dartien
lopense 39 roeden 17 voeten nevens erve d'eene
sijde het tweede loth d'ander sijde 't vijfde loth.
Item een parceel groese gelegen als voor
genaemt den Nieuwen Beemt , groot omtrent
vier lopense agt en dartig roeden vijf voeten
nevns erve d'eene sijde d'ander sijde Antonij
Roijmans en d'ander sijde weduwe Gijsbert Roijmans.
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaemt de Hormesdonk
groot in 't geheel 37 lopense 17 roeden nevens erve
Jan van Eijk weduwe
d'ander sijde goederen desen toebedeelt
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt het Heijtvelt daarom-

trent , groot in 't geheel 5 lopense 24 roeden en 8 voeten
nevens erve goederen in desen
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Item een derde part van een parceel
groese gelegen als voor genaemt de Haag
groot in 't geheel 32 lopense 9 roeden en 3 voeten
d'eene sijde het 2e loth d'ander sijde het 5e loth
Item een parceel groese gelegen als voor
genaemt het Eusel agter Stipdonk groot omtrent
elf lopense , dartien roeden tien voeten
nevens erve d'eene sijde de weduwe G.Roijmans d'ander sijde de heijde.
Item een derde part in een parceel gelegen
als voor genaemt het Heijtvelt in de Gooren
groot in 't geheel 14 lopense 29 roeden 6 voeten.
Item een derde part van een parceel
groese gelegen als voor genaemt de Haemesdonk
groot in 't geheel 12 lopense 37 roeden 10 voeten , nevens
erve d'eene sijde Adriaan Warenburg , d'ander
sijde de weduwe G. Roijmons .
Item een parceel groese gelegen als voor
genaemt den dries agter de schuur groot om trent 6 lopense 32 roeden en 14 voeten , nevens erve
d'eene sijde Albertus Meulendijk d'ander sijde
goederen in desen .
Item een derde part van een parceel geleegen als voor genaemt de Kommerheij , groot in 't
geheel 39 lopense 9 roeden , nevens erve d'eene sijde
het 2e loth d'ander sijde het vijfde loth
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Item een derde part van een parceel
groese gelegen als voor genaemt de Braake
groot in 't geheel 29 lopense en 25 roeden , nevens
erve d'eene sijde de weduwe Jan van Eijk en de weuwe
Gijsbert Roijmans en dat met het gebruijk van het Broek.
Sijnde hier mede en hier onder begreepen een
huijs voor omtrent vier jaren nieuw
opgebouwt en op een van deese parcelen
in dit loth toe bedeelt staende.
Sullende den condivident van dit loth
gehouden wesen om aan het derse loth te
moeten uijtkeren , voldoen en betalen de somme

van 66- 13 - en 5 1/2 tot egalisatie en dat niet
eerder dan als der comparanten moeder sal
gestorven sijn.
En daar en boven van nu af aan te rekenen
aan sijn comparants moeder , en dat
gedurende haar leeven lank eene somme
van twintig gulden jaarlijx aanvank met dato deses.
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Ten tweeden wordt dienvolgende toeen aan bedeelt aan Jan van den Eijnden
in huwelijk hebbende Helena Verbernen wonende alhier.
Eerstelijk de helft van een parceel akkerland
gelegen alhier ter plaedse genaamt Hersel
genaamt ht Kalvereusel , groot in 't geheel 9 lopense
6 roeden en 11 voeten , nevens erve d'eene sijde het 1e
loth d'ander sijde Antonij van den Eijnden .
Item een derde part van een parceel akkerland , gelegen als voor genaamt den Looakker
groot in 't geheel 22 lopense 35 roeden en 5 voeten
nevens erve d'eene sijde het 1e loth d'ander
sijde het 5e loth.
Item een parceel akkerland , gelegen als voor
genaamt den Bolkakker, groot omtrent vijf lopense
14 roeden en 16 voeten , nevens erve d'eene sijde het
1e loth d'ander sijde Hendrik van Eijk.
Item een derde part van een parcceel akkerland , gelegen als voor genaamt den Krommen Akker
groot in 't geheel dartien lopense negen en
dartig roeden en 17 voeten , nevens erve bijde sijde
het 1e loth.
Item een parceel akkerland , gelegen als voor
genaamt Landt aan den dries bij het huijs , sijnde
huijs , hof en aangelag , groot omtrent twee en
veertig roeden , nevens erven d'eene sijde
de gemeene straat , d'ander sijde Albertus Meulendijk.
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Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt de Hormesdonk , groot
in 't geheel 37 lopense en 17 roeden nevens erve d'eene
sijde het 1e loth , d'ander sijde Antonij Roijmans .

Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt het Heijtvelt , groot in 't
geheel 5 lopense 24 roeden 8 voeten nevens erve d'eene
sijde ........
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt De Haag , groot in 't geheel
twee en dartig lopense 9 roeden 3 voeten
nevens erve d'eene sijde het 1e loth d'ander sijde
Jan Antonij van den Eijnden .
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt het Heijtvelt in de Goore
groot in 't geheel 14 lopense 29 roeden en 6 voeten , nevens
erve d'eene sijde ........
Item de helft van een parceel groese gelegen
als voor genaamt de beemden in de Oude Goor , groot
in 't geheel 23 lopense en 24 roeden en 24 voeten nevens erve d'eene sijde
het 3e loth , d'ander sijde juffrouw Gualtherie.
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor , genaamt de Hamesdonk , groot in 't
geheel 12 lopense 37 roeden en 10 voeten , nevens erve d'eene sijde ........
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Item een parceel groese gelegen als voor
genaamt den Dries aan den Hof , groot
een lopense en twee roeden , nevens erve
d'eene sijde het 1e loth , d'ander sijde het 5e loth.
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt de Kommerheij , groot
in 't geheel 39 lopense en 9 roeden nevens erve d'eene
sijde het 1e loth , d'ander sijde het 5e loth.
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt de Braake groot in 't
geheel 29 lopense en 25 roeden nevens erve d'eene sijde ...
Item een parceel groese gelegen als voor,
genaamt den Beemdt in Varreschut , groot een
lopense en twintig roeden , nevens erve d'eene
sijde Leonard Warenburg , d'ander sijde
Hendrik Vlemminx.
Item een parceel akkerland , gelegen
als voor genaamt den Akker tot Hersel van Jan
van den Boomen , groot twee lopense , 9 roeden
en 6 voeten , nevens erve d'eene sijde Willem
van Bree , d'ander sijde Hendrik Verhees
Item de helft van een parceel groese , gelegen
als voor genaamt den Boxbeemt , groot in 't geheel

een lopense vier en twintig roeden , d'eene sijde het
5e loth , d'ander sijde het 1e loth en dat met het
gebruijk van het Broek
sijnde belast met een jaarlijxe chijns van eene gulden aan den Heer van Helmondt.
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Dan sal den condivident van dit loth
gehouden wesen om jaarlijx aan sijn moeder
te voldoen en te betalen de somme van twintig gulden aanvank nemende met dato deser
en dat haar leven lank gedurende .
Als mede te moeten voldoen , uijtkeeren en
betalen aan het derde loth de somme van
66 gld 13st 5 1/3 tot egalisatie , en dat niet eerder
dan als der comparanter moeder sal gestorven sijn .
Dan sal het dit lot vrijstaan om in 't aangelag van 't 1e en 5e loth te vaare en sijn
weg te houden na het akkerland en velden
met kar paart , als anders .
Ten derden wort dienvolgende
toe - en aanbedeelt aan Jan van den Boomen
weduwenaar van wijlen Maria Verbernen
wonende alhier , en dat voor en ten behoeve
van sijne twee minderjaarige kinderen met
namen Maria Cristina en Pieter verweckt
bij wijlen sijne overleedene huijsvrouw
Eerst en laastelijk het regt thienden van alle
vaste goederen het eerste , tweede en vijfde loth toe33 020 v
bedeelt , uijtgesondert den akker het 2e loth
toebedeelt genaamt den akker tot Hersel van Jan
van den Boomen groot 2 lopense 9 roeden 6 voeten
Dan sal dit loth jaarlijx moeten uijtkeren aan
Maria van de meulenhof weduwe Peter Verberne de
somme van twintig gulden .
* En tot egalisatie moeten trekken van het 1e
loth 2e loth en 5e loth te samen van dese
drie loten de somme van twee hondert gulden en van het 4e loth de somme van van vijf
en twintig gulden en dat niet eerder dan
als der comparanten moeder sal gestor-

ven sijn.
Sijnde dese thiende belast met een jaarlijxe erfpagt
aan het gemeene landt van ses en veertig gulden jaers
te betalen ten comptoire der Geestelijke Goederen van
het quartier van Kempeland te 's Bosch
Item aan het selve comptoir eene gulden en drie stuijvers
voor . . ??. . . penningen van voornoemde erfpagt
Ten vierden wert dienvolgende toeen aanbedeelt aan Jan Antonij van den
Eijnden in huwelijk hebbende Anneken Verbernen wonende alhier.
Eerstelijk een parceel landt geleegen
alhier ter plaedse genaamt het Eijndje groot 5 lopense
14 roeden en tien voeten , genaamt Land in de Kamp
van Anneke Kusters nevens erve d'eene sijde. . . .
*(tekst kantlijn) Compareerde Jan van den Boomen
den welke bij dese bekent van Arnoldus Verbernen
en Lambert van Lil wegens uijtkeeringen in hen lot begroot
voldaen en betaalt te sijn . Lierop den sestienden november
1700 negentig J.van den Boomen C Doers J.vanden Eijnden
Mij present A. v. Nouhuijs substituut secretaris
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Item een parceel landt , gelegen als voor
genaamt Land in de Kamp , groot vijf lopense 14 roeden
tien voeten nevns erve d'eene sijde ......
Item een parceel landt genaemt den Blok van
Jacomijn van Meijl groot 42 roeden , gelegen
als voor , nevens erve. . .
Item een parceel landt genaamt den Witten
Berk groot 4 lopense 19 roeden en 10 voeten
Item alnog eenen akker genaamt den Witten
Berk groot een lopense 7 roeden en ses voeten .
Item een akker genaamt het Voorste Heijtvelt
groot 42 roeden en 4 voeten .
Item een akker het Agterste Heijtveltje
genaamt groot 1 lopense 18 roeden en 6 voeten
Item een parceel genaamt den Dries bij het huijs
groot een lopense 45 roeden en 5 voeten.
Item een parceel , genaamt Groes teijnden den
akker , groot vijf roeden en 6 voeten.
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Item een parceel genaamt het Eusel aen
het Heufke , groot drie lopense 19 roeden en 15 voeten.

Item een parceel genaamt Groes op Voorste Witte
Berk groot 36 roeden
Item een parceel genaamt het Eusel Longendonk , groot ses lopense 15 roeden en 8 voeten
Item een parceel genaamt het Velt daarbij over
de Vleut , groot drie lopense 40 roeden en 12 voeten
Item een hoekje groese nevens het aangelag
groot 10 roeden en 12 voeten.
Item het gebruijk van het Broek
Item den Dries bij het huijs van Anneke
Kusters , groot een lopense 45 roeden en 5 voeten
Item Groes teijnden den akker van Anneke
Kusters groot 5 roeden en 6 voeten .
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Item gebruijk van 't Broek gekomen van
Anneke en Andries Kusters.
Item groese Voorste Witte Berk groot 9 roeden
Item den voorsten dries groot een lopense
agtien roeden en vijftien voeten .
Item den beemt in 't Dijkvelt groot twee
lopense 10 roeden en 6 voeten .
Item het gebruijk van het Broek .
Item een parceel genaamt Land in de Beemden
groot 28 roeden en 10 voeten .
Item de halve groes agter het Heijtvelt , groot een
lopense 45 roeden 10 voeten .
Item de groese in 't Heijtvelt groot 49 roeden
en 10 voeten .
Item een parceel groese gelegen onder de Heerlijkheid Asten ter plaedse genaamt de Spleeten .
Laastelijk de Groese in 't Heijtvelt , groot twee
lopense 31 roeden en 13 voeten.
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Sullende den condivident jaerlijx aan
sijne moeder moeten uijtkeren de somme
van twintig gulden , gedurende haar leven
lank aanvank nemende met dato deses.
Als mede tot egalisatie moeten voldoen
uijtkeeren en betalen aan het derde loth
de somme van 25 -0 -0 en dat niet
eerder dan als der comparanten moeder
sal gestorven sijn .

Ten vijfden werdt dienvolgende
toe - en aanbedeelt aan Lambert van
Lil , in huwelijk hebbende Elisabeth verbernen wonende te Someren .
Eerstelijk een parceel genaamt den akker
tegen het huijs , gelegen alhier ter plaedse
genaamt Hersel groot omtrent 9 lopense 39 roeden en
16 voeten , d'eene sijde de weg d'andere sijde Hendrik Verhees.
Item de helft van een parceel akkerland gelegen als voor genaamt de Heijakker groot in 't geheel
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vijf lopense 34 roeden en 18 voeten d'eene
sijde het 1e loth d'ander sijde Antonij Roijmans .
Item een derde part van een parceel akkerlandt gelegen als voor genaamt den Looakker
groot in 't geheel 22 lopense 39 roeden en 5 voeten
d'een eijnde het 2e loth d'ander sijde de Braake
Item een parceel akkerlandt gelegen
als voor genaamt den Dries groot twee lopense
38 roeden en 3 voeten d'eene sijde het 1e loth d'ander sijde Laurens de Haan
Item een parceel akkerland gelegen
als voor genaamt den Nieuwen Hof , groot omtrent 2 lopense 5 roeden en 6 voeten d'eene sijde Hendrik Vlemminx d'ander sijde de weg.
Item een derde part van een parceel akkerlandt , gelegen als voor genaamt den Krommen
Akker , groot in 't geheel dartien lopense negen
en dartig roeden en 16 roeden(voeten) d'eene sijde het 1e
loth , d'ander sijde Hendrik van Eijk.
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor , genaamt de Hermesdonk , groot
in 't geheel 37 lopense 11 roeden , d'eene sijde de weduwe
Jan van Eijk , d'ander sijde Jan van den Eijnden .
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt het Heijtvelt , groot in 't
geheel 5 lopense 24 roeden en 8 voeten .
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor , genaamt de Haag groot in 't geheel
32 lopense 9 roeden 3 voeten d'eene sijde Peter Verhees
d'ander sijde het 2e loth
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Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt het Heijtvelt in de
Goore , groot in 't geheel 14 lopense 29 roeden en 6 voeten.
Item de helft van een parceel groese gelegen als voor , genaamt den Beemt in de Oude Goor,
groot in 't geheel 23 lopense en 24 roeden d'eene
sijde het 2e loth d'ander sijde Juffr.Gualtherie
Jan van den Boomen . Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor , genaamt de Haamesdonk groot
in 't geheel 12 lopense 37 roeden en 10 voeten
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt de Kommerheij groot in 't
geheel 39 lopense 9 roeden d'eene sijde Antonij
Roijmans d'ander sijde de weduwe Jan van Eijk .
Item een derde part van een parceel groese
gelegen als voor genaamt de Brake , groot in 't geheel
29 lopense en 25 roeden .
Item een parceel , gelegen als voor genaamt den
dries tegenover het huijs , sijnde huijs hof
en aangelag , groot een ;opense 24 roeden en 16 voeten
d'een sijde Hendrik van Eijk , d'ander sijde goederen
in desen .
Laastelijk de helft van een parceel groese
gelegen als voor , genaamt den Boxbeemt , groot
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in't geheel een lopense 24 roeden d'een
sijde het 2e loth d'ander sijde de heijde en dat met het
gebruijk van het Broek.
Dan sal den condivident van dit loth
gehouden wesen om aan het derde loth
te moeten uijtkeren voldoen en betalen aan
het derde loth de somme van 66 -13 -5 1/3
tot egalisatie en dat niet eerder , dan als der
comparanten moeder sal gestorven sijn .
Als mede jaarlijx aanvank nemende met dato
deses aan sijn condivident moeder de somme van
twintig gulden gedurende haar leven lank.
Sijnde alle het geene voorszijde allodiaal
los en vrij goed , uijtgenomen 's lands en
gemeentens lasten en verder met sodanige
voor - en naadelige regten , servituten en
usantien als van ouds , verder weegen , steegen rivieren en waterlaaten sullen
houden haare oude servituten en regten

en blijvende den blijkkuijl en oven tot gemeen
gebruijk en reparatie van het 1e 2e en 5e
loth , en sal een ieder sijn aandeel moeten gebruijken en blijven behouden , so als door hen eenige
parcelen gespli(t)st en afgepaalt sijn .
Aan te vaarden deese voorszijde toe- en aanbedeelde goederen , terstond bij het passeren deses
met de lasten van desen jaare 1790.
Belovende de voornoemde comparanten condividenten deese henne minnelijke scheijdinge
en deijlinge altijd voor goed , vast steedig ende
van waarden te sullen houden en doen
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houden alles onder verbandt renuntiatie
en submissie als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heden binnen Lierop den tienden
september 1700 en negentig , ten overstaan
van Antonij van Dijk en Martinus Janse
van Eijk schepenen.
Arnoldus Verberne
Jan van den Eijnde
J.van den Boome
Jan van den Eijnde
Lambert van Lil
Antonij van Dijk
M.Janse van Eijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije
van 's Bosch , certificeeren bij deesen , dat wij
sijn versogt om een acte van cautie tot decharge van den Armen van Knegsel voor
Nicolaas Janssen , en vermids denselven
alhier van wettige en eerlijke ouders geboren is en sijnde voor so veel ons bekent is ,
van een goed gedrag so beloven wij bij desen ,
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde Nicolaas Janssen tot armoede kwame te geraa-

ken (het geene God verhoede) sodanig dat
hij uijt de arme kasse behoorde geadsisteert
te worden , dat wij als dan hem beneffens alle
andere onse arme inboorlingen sullen alimenteren en onderhouden en de magistraat of armbesorgers van Knegsel voornoemt ende alle andere
plaedsen waar hij mogte komen te wonen , ten
allen tijden ter sake deeses sullen ontlasten en
bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie
van den 7e september 1731 , op verband als naar
regten . Actum Lierop den vier en twintigsten
september 1700 en negentig.
C Doers
Jan Vlemmincx
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor Heeren officier en schepenen
van Lierop ondergenoemt Michiel van
Nieuwstad , mr metselaar , woonende binnen
de stadt Helmondt , de welke verklaarde uijt
ordre van Heeren officier en schepenen
des dorps van Lierop op heeden te hebben opgenoomen en gevisiteert het werk door Abrahamsijn Janssen wonende te Heese gemaakt
aan de parochie kerk alhier volgens publieque bestedinge in dato 30 april 1790 en
bevonden dat ingevolge den 1e articul de
vlegting van den noorden afhank naar het
oosten endt niet ingevolge het bestek is afgebrooken en wederom opgemetselt.
Dat als articul 2 de gaaten wederseijds daar
de koorkens gestaan hebben niet behoorlijk
toe gemetselt sijn als mede de snijing van de pilaer na het
suijden bij de kerkdeur niet met leijen gedekt is .
Dat de kerkdeur , ingevolge 3 articul moet gemaakt worden , dat na behooren open en toe
toe gaat , als mede een haak te maken om
het slot te kunnen ophangen.
Dat ingevolge articul 4 de boogen in het choor
niet na behooren onder de reij en regt ge-

raapt sijn , als mede dat de schueren alle niet
toegemaakt en daer het los en bol is niet na
behooren afgekapt en dus niet bepleijstert is
Aldus gevisiteert en geexamineert
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op heeden binnen Lierop den ses en
twintigsten october 1700 en negentig .
Present de Heer Jan Willem van
Nouhuijs officier , Jan Lambert Vlemminx
en Martinus Peter van Eijk schepenen.
M.van Nieuwstadt
J.W.Nouhuijs
Jan Vlemmincx
M. Peeter van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij schepenen van Lierop , quartiere van
Peellandt , Meijerije van 's Bosch certificeeren
bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van cautie
voor Jennemarie Wouter van Bree tot decharge van
den Armen van Geldrop , en vermids deselve alhier
van wettige en eerlijke ouders geboren is , en sijnde voor
so veel ons bekent is van een goed gedrag , so beloven wij
bij desen , indien het mogte gebeuren , dat voornoemde Jennemie van Bree tot armoede kwame te geraken
(het geene God verhoede) sodanig , dat sij uijt de arme
kasse behoorde geadsisteert te worden , dat wij als dan
haar beneffens alle andere onse arme ingesetenen sullen alimenteeren en onderhouden en den magistraat
of armbesorgers van Geldrop voornoemt ofte waar sij ook mogte
komen te woonen ten allen tijden ter saake deeses sullen
ontlasten en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie
van den 7e september 1731 , op verbant als naar regten .
Actum Lierop den negen en twintigsten october 1700 en negentig
M.Jansen van Eijk
C Doers
M.Peeter van Eijck
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Inventaris gedaan maken en opgegeven bij Jennemie
Kusters , weduwe
van Wijlen Martinus
van der Sanden , wonende alhier en dat ten
behoeve van Haar vier
minderjarige kinderen
verwekt bij wijlen haare
voornoemde overleedene man
en dat van sodanige goederen als met deselven
staende huwelijk heeft
beseeten , waer van het
erfregt haare voornoemde kinderen en het togt regt
aan haar competeerende
is , sijnde voornemens haer
in een tweede huwelijk
te begeeven met Willem
Zeegers , tans alhier woonagtig , en dat ter voldoeninge van den 53 e articul
van Haar Hoog Mogende Echt33 026 r
reglement en daar op
gevolgde Haar Hoog Mogende
Waarschouwinge van den
3e april 1708 bestaende
in het navolgende
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerstelijk een parceel akkerlandt
genaamt de Logt , groot te quohiere
seeven en veertig roeden en twee voeten
Item een dito genaamt Land in de Kamp
bij het huijs groot ten quohiere drie lopense
twintig roeden elf en een halve voet
Item een dito genaamt het Heijtvelt , groot
ten quohiere twee lopense negen en
veertig roeden en drie voeten .
Item een dito genaamt het Kleijn Heijtvelt
groot ten quohiere een lopense drie
roeden en vijf voeten .

Item een dito genaamt de Voorste Witte
Berk groot ten quohiere seven loopense
en vijf en twintig roeden .
Nog de Witte Berk 1 lopense 37 roeden en 2 voeten
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Item een dito genaamt Landt in Coppe
Eusel , groot ten quohiere twee en dartig
roeden en dartien voeten .
Item een parceel groese genaamt het
Euselke , groot ten quohiere twee lopense en sestien roeden
Item een dito genaamt den Voorsten Dries
groot ten quohiere een lopense drie roeden
en tien voeten .
Item een dito genaamt den dries op de Witten
Berk , groot ten quhiere veertig roeden .
Item een dito genaamt het Koppen Eusel
groot ten quohiere drie lopense elf roeden
en sestien voeten .
Item dito genaamt het Kleevervelt
groot ten quohiere twaalf roeden .
Item een dito genaamt het Voorste Eusel
groot ten quohiere drie loopense
drie en veertig roeden agt en een halve voet.
Item een dito genaamt en Dries bij het
huijs groot ten quohiere een lopense
drie roeden en drie voeten
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Item een dito genaamt den Boxbeemt groot
ten quohiere twee lopense seven en
veertig roeden en tien voeten
Item een dito genaamt den Beemt in Vaareschut , groot ten quohiere vijf en dartig roeden .
Item een dito genaamt den Lijsbetbeemt
groot ten quohiere vier lopense twee
en twintig roeden en ses voeten
Item een dito genaamt nog den Lijsbetbeemt
groot ten quohiere negen en dartig roeden
Item een dito genaamt de Weerdt , groot ten
quohiere negen en dartig roeden .
Item het gebruijk on het Broek .

Laastelijk een parceel genaamt het Heijtvelt van Simons , groot ten quohiere
een lopense seven roeden en vijftien voeten.
Sijnde hieronder begrepen een huijsinge
met annexe schuur schop alle
gestaen en gelegen alhier onder Lierop
ter plaedse genaamt Hersel aan 't Eijnde , tussen henne bekende reengenoten .
Ten tweeden van de
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gereede erfhaavelijke
goederen
Eerstelijk een hoog kar met beslage raden
item een aardkar sonder beslag
item een ploeg
item een eegdt
item een kast
item twee dito kleijnen
item vier kisten so groot als kleijn
item twee tafels
item seeven stoelen
item agt tinne schotelen
item tien dito leepels
item een dito trekpot
item een dito kompke
item agt ferchetten
item een kopere koeijketel
item drie kopere handkeetels
item twee dito theeketels of koffijketels
item een dito roomseij.
item een dito beddepan.
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item twee eijsere moespotten
item twee dito keetels
item twee haalen
item een vuurijser
item een tang
item een koekepan en hangijser
item een ax
item een bijl

item een sligtmes
item vier schuppen
item vier rieken
item twee gaffels
item een misthak
item een misthaek
item een heijtsigt
item een seijsies
item twee kooresigte en jukhaek
item 4 koeijtuijers
item vier koeijbakken
item drie vleegels
item twee wan
item een haem saal en ligt
item een paar eijsere hagten.
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item een beslage koorevat
item drie beddens waarvan een met
veeren is gevult.
item een paar bedgordijnen
item een wolle deeken
item twee linne dito
item agt paar slaaplakens
item drie oirfluwijnen
item een servetten vier tafellakens
item een olijvaatje
item twee spinnewielen
item een booterpot en 6 roomteijlen
item een trog
item vier koore sakken
item een waskuijp
item twee halve biervaten
item een tinne peperbus
item een eijsere lamp
item een pint met tinne deksel
item een punder
item een lantaarn
item een spiegel
item een huijshorologie , item een konhuijs
item een paarde en varkensbak.
staat te weeten , dat de klederen van den
overleedene ten deele voor de kinderen aangemaakt sijn en verder aangemaakt sullen
werden

Compareerde de voornoemde Jen33 029 r
nemie Kusters dewelke bij desen verklaarde haar in het maken van desen
inventaris opregtelijk gedragen te hebben
sonder haares weetens ietwes agterhouden
of verswegen te hebben en ingevalle
haar na dato deeses nog iedts mogte te
binnen komen , en tot desen inventaris
behoorende , denselven ten allen tijden
te sullen amplieeren of vermeerderen
sonder daar inne agterhaalt te willen
weesen , presenterende als dan des gerequireert of (van) noden wesende , het selve
met heijligen eede te sullen bevestigen .
Aldus gedaen en gepasseert op
heeden binnen Lierop den dartienden
november 1700 negentig ten overstaan van
Cornelis Doers en Jan Lambert Vlemminx schepenen.
Dit + merk stelt Jennemie Kusters
verklaert niet te konne schrijven
C Doers
Jan Vlemmincx
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Staat en inventaris gedaan maken
en opgegeven bij Hendrik Vlemminx weduwenaar van wijlen
Elisabet van Bussel
wonende alhier en dat
ten behoeve van sijne
ses kinderen verwekt bij
wijlen sijne voornoemde overleedene huijsvrouw en
dat ter voldoeninge van
sodanige goederen als
met deselve staande hu-

welijk heeft beseeten , waarvan het erfregt sijne
kinderen en het togtregt aan hem comparant
competerende is , van
voornemen sijnde hem
in een twede huwelijk te begeeven met Catharina
van Oisterhout tans alhier
woonagtig , en dat ter
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voldoeninge van den
53 e articul van Hun
Hoog Mogende Echt Reglement en de daarop gevolgde waarschouwinge
van den 3e april 1708
bestaande in het navolgende
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerstelijk een parceel erf gelegen
alhier ter plaedse genaamt Hersel
genaamt den Nieuwen Hof , groot
omtrent drie lopense.
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent een loopense en ses roeden
genaamt het Brakske.
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent een lopense vijf en dartig
roeden genaemt den Akker van Antonij van Dijk.
Item een dito gelegen als voor ,groot
omtrent twee lopense genaemt den Kamphurk.
Item een dito geleegen als voor , groot
omtrent seven en veertig roeden genaemt
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den Kleijne Pasakker
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent een lopense en drie en
twintig roeden genaemt den Beemt
op de Weerte .
Item een dito gelegen als voor , groot

omtrent seven en dartig roeden , genaemt
den Beemt op de Buijten Beemden .
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent twee lopense mede gelegen en genaemt den Beemt op de
Buijten Beemden .
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent drie en een half loopense
genaemt het Eeusel aan het huijske .
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent dartien lopense genaemt
het Velt in de Gooren .
Item een dito sijnde groese , groot
omtrent twee lopense genaemt de Nieuwe Erven.
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent twee lopense genaemt den Beemt
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in de Vleut.
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent twee lopense genaemt den Akker
het Nieuw velt.
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent een half lopense genaemt
het Nieuwvelt op den Heuvel.
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent een en een half loopense genaemt den Akker bij het huijs van Aalbert van Dijk velt
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent vijf lopense , genaemt het Dijkvelt
Item een dito gelegen als voor groot omtrent drie en half loopense genaemt
den Akker van de Voorste Donk van de
Hoeve ten Bergen.
Item een dito gelegen als voor , groot
omtrent twee loopense genaemt den Beemt in Egrom.
Item een dito gelegen als voor , groot
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omtrent twee en een half loopense
genaemt den dries bij het huijs
Item een dito als voor groot om trent een lopense genaemt den Dries

daar aan gelegen.
Item een dito geleegen als voor groot
omtrent een lopense en dartig roeden
genaemt groes bij het huijs aan de Schutskooij.
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent twee lopense agt en dartig roeden
genaemt het Heijtvelt.
Item een dito gelegen als voor , groot omtrent een en een half loopense genaemt de
helft in 't heijtvelt.
Item een dito gelegen als voor groot
omtrent een half lopense genaemt het
Heijtvelt van Gerrit Tijssen .
Laastelijk het gebruijk van het Broek.
Sijnde alle dese parceelen geleegen
alhier ter plaedse genaemt Hersel
tussen henne bekende reengenoten
en hieronder mede begreepen een
huijs schuur stallinge en schop
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Ten tweeden van gereede haavelijke goederen
Eerstelijk een hoog kar met beslag
Item een aardkar
Item een ploeg
Item een eegd
Item een schoep
Item twee schuppen
Item twee laaijrieken
Item twee breekrieken
Item twee seijsien
Item een melktob
Item twee roomtobben
Item twee booter standen
Item twee half tonnen
Item twee dubbelde koeijbakken
Item vier halve dito
Item twee taafels
Item vier biese stoelen
Item drie houte dito.
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Item twee banken
Item twee kaskens

Item drie spinnewielen
Item een spoel
Item een paar kressen
Item een eijsere koeijketel
Item een eijsere papketel
Item een dito kleijnder
Item twee moespotten
Item twee koopere handkeetels
Item een dito kleijnder
Item een k(l)eijne kopere koeijketel
Item een dito beddepan
Item een dito theemoor
Item twee dito coffijkeetels
Item sestien tinne schotelen van
differente soort .
Item vier tinne soepkommen
Item een dito waaterpot
Item vier dito borden
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Item een dito soutvat
Item een dito peperbus
Item twee dito jenever kompkens
Item een dito trekpot
Item vijftien dito leepels
Item een dito panneke
Item een dito deksel van een pint
Item een dito pintje
Item een half dousijn postelijne kopjes en
schoteltjes
Item een half dousijn dito grof
Item een blikke theebus
Item een coffijmolen
Item een dousijn fijne borden
Item een dito grof in soort
Item twee fijne galeij schotelen
Item twee dito grof
Item drie beddens met veeren gevult met
sijn toebehoren
Item een linnen bedt met een dito hoofdpeuluw
Item drie wolle deekens
Item seven paar slaaplakens
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Item twee oirfluwijnen aan de peuluwen
Item agt trilte tafellakens
Item een servet
Item een pelle booterdoek
Item agt handdoeken
Item een koekepan en hangijser
Item een schroefhaal
Item een platte haal
Item een ketting
Item een tang
Item een vuurijser
Item een lenkhaal
Item een eijsere deksel
Item een bijl
Item een sligtmes
Item een blikke lantaarn
Item een punder
Item een handsaag
Item een boor
Item een vlagseijsie
Item een misthak
Item twee kisten
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Item drie bedgardijnen
Item een schouwkleed
Item een karkistje
Item een melkton
Item een meeltonnetje
Item een voederkuijpke
Item twee olijvaatjes
Item een asijnvaatje
Item vier kooren sakken
Item een goodbank
Item een eijser roerhout
Item een moesmes
Item drie steijne potten
Item een bierstelling
Item een sneijbank
Item een strooijmes
Item een haargetouw
Item twee sigten
Item een koore vat
Item twee haamen
Item een zaal en ligt

Item een paar eijsere hagten
Item drie vleegels .
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Item twee staaven met eijsere kappen
Item drie koorewannen
Item twee kooregaffels
Item een een emmer en twee eijsere banden
Item een rat van een kruijwagen en een spil
Item een paardemandje
Item een voederkuijpje
Item een paardebak
Item twee eijnden
Item seven koeijtuijers met keemels
Item twee osse kettingen
Item een leer
Item seeven so groote als kleijne manden
Item een booterkurf
Item een dito kleijne
Item een eijsere ploeghamer
Item een olijkan
Item een traankan
Item een trog
Item twee hooijseelen
Item een spiegel.
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Item eenige aarde roomteijlen
Item eenige eijsere forchetten
De linne en wolle
kleederen van des comparantes overleedene
huijsvrouw sijn voor de
kinderen aangemaakt Memorie
Den inventarisant
verklaart bij deesen geen
uijtstaande capitalen
ten voordeelen van desen
boedel te hebben , en verder
sig te refereeren tot de
schabinaale obligatien

waarmede de vaste goederen op desen inventaris
gebragt sijn belast en
mede eenige dagelijkse
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schulden so van intressen van capitalen , wegens 's lands en dorps
lasten als anders te hebben .
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Hendrik Vlemminx weduwenaar
van wijlen Catharina van Oisterhout , denwelke bij deesen verklaerde
hem in het opgeven en formeeren
van deesen inventaris opregtelijk
gedragen te hebben , sonder sijnes
weetens iedwes agterhouden of versweegen te hebben en ingevalle hem na
dato deeses nog ieds mogte te binnen
komen tot desen inventaris behorende
denselven ten allen tijden te sullen
amplieeren en vermeerderen , sonder
daarinne agterhaalt te willen
weesen , presenteerende des gerequireert of van nooden weesende het
selve met heijligen eede te zullen bevestigen.
Aldus gedaan en gepasseert
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op heeden binnen Lierop den
een en twintigsten januwarij
1700 een en negentig , ten overstaan
van Cornelis Doers en Martinus
Janse van Eijk schepenen.
Henrick Vlemmickx
C.Doers
M.Jansen van Eijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt
Thomas Wonderval wonende te
Mierlo , denwelken verklaarde in de beste
en bestendigste forma regtens te constitueeren en volmagtig te maken Breunis Johan van Heuven , procureur
voor den Eedele Achtbare Geregte
der stadt Helmond en quartiere van
Peelland wonende binnen Mierlo voornoemt
specialijk om in naam en vanwegens
den comparant voor heeren schepenen
alhier in regten aan te spreeken en te
uijteijde te vervolgen de persoon van Anthonij Waarenburg inwoonder binnen
deesen dorpe ter bekooming en voldoeninge . Eerstelijk van vier en neegentig
gulden tien stuijvers door gesegde Waarenburg aan den comparant voor schult
weegens den jaare 1785 aan hem
Waarenburg verkogte en geleeverde paardt
kar ,hooij en paarde- en karregetuijg
Item ter bekoming van vijf en twintig Seeuwse rijxdaalders makende
vijf en sestig guldens , weegens geleent
gelt door den comparant in voorszijde
jaare 1785 ter goeder trouw aan meer
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gemelde Waarenburg uijtgeschoten
't een en ander aandragende eene somme van een hondert negen en vijftig
gulden tien stuijvers des alles onder
korting en afslag als voornoemde Waarenburg met doorslaande bewijsen sal komen
aantonen daarop in mindering te moeten
verstrekken , tot invordering en bekoming
vandien met advocaten te consuleeren
insinuatie ,dagement en voorts alle
regterlijke schrifturen in sijn comparants
naam te doen en te laten vervaardigen
teekenen en in te dienen , de rolle naar
behoren waar te neemen en alle termijnen in regten bekent te observeeren

vonnisse te besolliciteeren en het selve
ter executie te beleggen tot den uijteijnde
toe en gijseling incluijs , voorts generaalijk in dese saak meer te doen , handelen
en verrigten als ter bekoming van het een
en ander sal noodig sijn , en den comparant
present sijnde soude kunnen, mogen en
moeten doen , houdende ten dien eijnde
alle ampelder magt dan deese noodig
alhier voor geinsereert , alles met belofte
van approbatie , ratificatie en onder
verbant als naar regten .
Actum op heden binnen Lierop den
een en twintigsten januwarij 1700 een
en negentig, ten overstaan van Corne33 038 v
lis Doers en Martinus van Eijk schepenen .
Thomas Wonderval
C.Doers
M.Jansen van Eijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij schepenen van Lierop , quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie tot decharge van den
Armen van Erp voor Petronella ,dogter Jan
de With en vermids deselve alhier van wettige
en eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor so
veel ons bekent is , van een goed gedrag , so beloven
wij bij desen , indien het mogte gebeuren , dat voornoemde
Petronella de With tot armoede kwame te geraken (het geene God verhoede) sodanig , dat sij uijt
de arme kasse behoorde geadsisteert te worden ,
dat wij als dan haar beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden de magistraat of armbesorgers van
Erp voornoemt ofte alwaar deselve ook mogte komen
te woonen , ten allen tijden ter sake deses sullen
ontlasten en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende
Resolutie van den 7e september 1731 onder verband
als naar regten . Actum Lierop den agt en twintigsten

jannuarij 1700 een en negentig.
C.Doers
Jan Vlemmincx
Jan van den Eijnde
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij desen dat wij
sijn versogt om een acte van cautie tot
decharge van den Armen van Someren
voor Anna Maria dogter Peter Vlemminx
en vermids deselve alhier van wettige
en eerlijke ouders gebooren is , en sijnde
voor so veel ons bekent is , van een goed
gedrag , so beloven wij bij deesen , indien het
mogte gebeuren , dat voornoemde Anna Maria Vlemminx tot armoede kwame te
geraken (het geene God verhoede)sodanig
dat sij uijt de arme kasse behoorde geadsisteert te worden , dat wij als dan haar beneffens alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteeren en onderhouden en de
magistraat of armbesorgers van Someren
voornoemt ofte waar sij ook mogte komen te
wonen ten allen tijden ter sake deeses
sullen ontlasten en bevrijden ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e september 1731 op verbant als naar regten . Actum
Lierop den agt en twintigsten jannuwarij 1700 een
en negentig
C.Doers
Jan Vlemmincx
Jan van den Eijnde
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 039 v
Compareerde voor schepe-

nen van Lierop ondergenoemt Jan
Verhuijsen en Elisabeth van Geldrop
echte lieden en inwoonderen alhier
sijnde den eersten comparant siekelijk
ende te bedde leggende en de twede comparante gesont na den lighaame dog beijde
hen verstand memorie en de sinnem magtig ende gebruijkende so als scheen ende
bleek , den welke overdenkende de sekerheid
des doods en de onsekere tijd en uure van
dien , dog alvorens uijt deese weereld te
scheijden van voornemen te sijn , om van
henne teijdelijke goederen en effecten
te disponeeren , doende sulx in voege en
maniere navolgende .
Eerst en vooral revoceerende casserende
dood ende te niet doende alle voorgaende
testamenten , codicillen , contracten , huwelijkse voorwaarden ofte alle andere acten
hoe ook genaemt , niet willende nog begeerende dat op deselve eenig reguard sal
worden genomen in regten of daar buijten.
Ende also opnieuws disponerende so verklaren sij testateuren uijt onderlinge
liefde en genegentheid , dewelke d'een d'ander
is toedragende , de een de ander en wel de eerst
stervende de langstlevende van hun beijde
te nomineren en te institueren tot sijne
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of haare eenige en universeele erfgenaem of erfgenaeme en dat in
alle het geene sij comparanten testateuren metter dood ontruijmen en nalaten sullen niets gereserveert of uijtgescheijden om daar mede te handelen als vreij eijgen goedt , sullende nogtans
de langst levende gehouden wesen om
aan het kindt of kinderen uijt dit hen
huwelijk verwekt ofte verwekken
uittereijken ende legitime portie hem
of hen naar scherpheid van regten competeerende.
Verklarende de comparanten testateuren dit te weesen hen testament laasten
of uijterste wille , willende ende begerende

dat het selve also naar doode van de eerst stervende sal worden agtervolgt en naargekomen
het sij als testament , codicil ofte so als het
selve best sal konnen en mogen bestaen
in regten of daar buijten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop ten woonhuijse van de comparanter testateuren den elfden april
1700 een en negentig des avonds tussen agt en
neegen uuren ten overstaan van Jan Antonie van den Eijnden en Antonij van Dijk schepenen.
Jan Verhuijsen
Elisabet van Geldrop
Jan van den Eijnde
Antonij van Dijk
C.Doers president schepen
in absentie van den secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Johan na van Moorsel weduwe Thomas Verhees
wonende alhier , te kennen gevende , dat sij comparante op den 25e maart laastleden met haare
dogter Anna request hadde georesenteert aan
heeren schepenen alhier tot het verkopen
van twee parcelen landt alhier gelegen , breder
bij voorszijde request vermelt , dat hun eerwaarde als
toen gemelde requeste hadden gestelt in
handen van Willem en Jan Verhees meerderjarige kinderen van haar comparante ten
eijnde Hun Eerwaarden te dienen van berigt , dat
het voorszijde berigt op den 8e deser maand april
ingekomen sijnde en bij Hun Eerwaarden gesien
Hun Eerwaarden conform gemelde berigt van
opninie sijn , dat alle de goederen publicq
ende voor alleman moeten worden verkogt
tot afbetaling der schulden en de overschietende penningen als dan onder hen moeten
worden verdeelt .
Dat sij comparante ingevolge authorisatie van heeren schepenen alhier ,omme
enfine voorszijde , verleent op de requeste
en annex berigt , bij deesen verklaarde

onwederroepelijk te constitueren ende volmagtig te maken
de heer Abraham van Nouhuijs
substituut secretaris alhier , wonende te
Asten , om in name van weegens haar
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comparante publicq ende voor alle man
alle de goederen bij haar in togte worden
beseeten ten meeste voordeele te verkopen,
de coper of copers te vesten en op te dragen
naar behoren cooppenningen te ontfangen daar voor te quiteren , en daarvan
de schulden te betalen , de overschietende
penningen te verdelen , alles ingevolge
verleende authorisatie met belofte
van approbatie en indemniteitals
naar regten .
Actum op heden binnen Lierop den
vijftienden april 1700 en en negentig
ten overstaan van de ondergetekende schepenen.
Johanna van Moorsel
A.v.Nouhuijs
C.Doers
M.Jansen van Eijck
Jan van den Eijnden schepen, loco secretaris
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Wij schepenen van Lierop quartier van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Annamaria , sijnde een kindt
van wijlen Jan Versandvoort tot decharge van den Armen
van Someren en vermids het voornoemde kind
alhier wettig gebooren is , so beloven wij bij deesen
indien het mogte gebeuren dat het gemelde kind
tot armoede in tijden en wijlen soude komen
te geraken (het geene God verhoede ) en wel
sodanig , dat sij uijt de arme kasse soude behooren geadsisteert te worden , dat wij als
dan haar beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteren onderhouden en de magistraat of armbesorgers van

Someren voornoemt ofte alle andere plaedsen
waar sij ook soude komen te wonen , ten allen
tijden ter sake deeses sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie
van 7e september 1731 op verband als naer
regten . Actum Lierop den dartiende
meij 1700 een en negentig.
C Doers
Peter Vlemmix
Antonij van Dijk
M.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Maria
Janse van Eijk , weduwe van Jan Bernards inwoonderesse alhier dewelke verklaerde onherroepelijk te constitueren
en volmagtig te maken Brunis Johan
van Heuven procureur voor den edelachtbaare geregte der stad en heerlijkheid Helmond en quartiere van
Peelland wonende te Mierlo , specialijk
om Goort van Bree en Jan van Bussel
als in huwelijk hebbende Hendrina van
Bree beijde alhier woonagtig uijt den
naam en van weegens de comparante
geregtelijk op te seggende los en restititie van twee bijsondere capitalen ,
d'eerste door nu wijlen Lambert van
Bree op den 28e december 1758 , uijtgelooft aan nu wijlen Jan Bernards , groot
in capitaal twee hondert en vijftig gulden
en d'andere door nu wijlen Elisabeth van
Dijk weduwe Lambert van Bree voornoemt
als togtersse en voornoemde Goort van Bree te samen
ten erfregte aan de comparante in desen
groot in capitaal een hondert gulden
op den 4e junij 1779 voor schepenen alhier uijtgelooft , alles met de verschene
en agterstallige intressen van dien , bij gene
voldoening en restitutie van voornoemde capi-

talen na verloop van drie maanden
en bij geene voldoening van den veragterden
intrest binnen vier dagen bij insinuatie op
heden aan de debiteuren door den vorster te exploicteren
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deselve Goort van Bree en Jan van
Bussel nomine uxoris tot betalinge en restitutie
van dien door regtsmiddelen te constringeren daartoe de noodige advocaten
te amploijeeren , alle schrifturen in
regten bekent en hiertoe nodig , te doen
en laaten opstellen en veranderingen
in haar comparants naam die selve te
teijkenen en in te dienen naar behoren
Voorts de rolle waar te nemen en alle
regterlijke termijnen te observeren vonnisse te besolliciteren , en die ter executie
te beleggen , tot den uijteijnde en gijselinge
incluijs , voorts generalijk in deese saake
en ter bekoming van voornoemde capitalen
en agterstallige intressen te kunnen
en mogen doen , als vereijscht sal worden
en de comparante present sijnde soude
konnen mogen en moeten doen , houdende ten dien eijnde alle ampelder en speciaelder magte , dan dese gerequireert,
alhier voor geinsereert , met belofte van
approbatie ,ratificatie en onder verband
van des comparants persoon en goederen
hebbende en verkrijgende .
Actum op heeden binnen Lierop den dartienden meij 1700 een en negentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Peter Vlemminx schepenen.
Dit merk stelt Maria Janse van Eijk
weduwe + wijlen Jan Bernards verklaart
niet te konne schrijven
C.Doers
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peellandt , Meijerije van 's Bosch certificeeren
bij deezen dat wij sijn verzogt om een acte van cautie
voor Leonardus soone Dielis Benders tot decharge van den
Armen der Heerlijkheid Asten , en vermids denzelven
alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren is en sijnde,
voor soo veel ons bekend is, van een goed gedrag , soo beloven
wij bij deezen , indien het mogte gebeuren dat voornoemde
Leonardus Benders tot armoede in tijden en wijlen
zouden komen te geraaken (het geene God verhoede)
en wel sodanig dat hij uijt de arme kasse soude
behooren geadsisteerd te worden , dat wij als dan hem
beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden en den magistraat off
armbesorgers van Asten voornoemt ofte alwaar hij
ook soude mogen komen te woonen ten allen
tijden ter saake deezes zullen ontlasten en bevrijden ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van
7e september 1731 op verbant als naar regten.
Actum Lierop den sestienden meij 1700 een en negentig.
C.Doers
Peter Vlemmix
M.Janse van Eijck
Jan Vlemmincx
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen des dorps
en dingbanque van Lierop ondergenoemt
Goort van Bree en Jan van Bussel als in huwelijk hebbende Hendrina van Bree beide
woonagtig alhier ter eenre en Maria Janse
van Eijck weduwe Jan Bernards inwoondersse
alhier ,en geassisteert met Breunis Johan van
Heuven haaren procureur wonende te Mierlo,
ter andere zeide , te kennen gevende , dat de
comparanten ter eenere , zoo in hun particulier , als meede als kinderen en erfgenamen
van wijlen Lambert van Bree , en Elisabeth
van Dijk , volgens schabinale obligatie in dato
28 december 1758 alhier gepasseert , deugde-

lijk verschuldigd zijn ,eene somme van
tweehondert vijftig guldens , en nog wegens
eene schabinale obligatie in dato 14 junij
1779 een hondert gulden te samen alzoo drie
hondert vijftig guldens met de interessen
's jaars tot drie gulden tien stuijvers pro cento,
welke sedert den jaar 1783 tot den jaare 1790
en ons seven jaaren ten agteren en onbetaald
gebleeven zijn
Dat de comparant ter andere zeijde , door gebrek aen betaling van voornoemde intressen de
voornoemde capitaalen niet langer onder de comparanten ter eener wil laaten staan , maar
den los en restitutie van diezelven door den
vorster deezer dingbanque op den 13 deeser
heeft doen aen en opseggen met bijgaande
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requisitie om de voornoemde vervallen en veragterde
intressen daar van als doen binnen vier dagen
na insinuatie aan de comparant ter andere zijde
te betaalen , of dat bij gebrek van dien de comparante
ter andere sijde niet soude affsijn de comparante
ter eener daar toe door regtsmiddelen te contringeren
Dat de comparanten ter eener daar aan niet voldaan hebbende de comparante ter ander sijden
vervolgens op den 20 deeser de comparanten ter
eener door den vorster alhier geregtelijk heeft
doen dagvaarden om te compareeren ten geregte
welke voor heeren scheepenen alhier stont gehouden te worden op vrijdag den 27 deeser om te
dienen van eijnd en conclusie tot voldoeninge
van voornoemde veragterde intressen ter somme van
vijff en tagtig gulden vijfftien stuijvers
Dog dat de comparanten te eener tot vermijding
van verdere costen te raad waaren geworden desweegens met de comparante ter andere zeijde en
geassisteert als voor te convenieeren en te accordeeren , soo als sij comparanten ter eener en ander
dijde ter saake voornoemt verklaaren geconvenieerdt
en geaccordeert te zijn in voege en manier als volgt,
Dat de comparanten ter eener gehouden zullen
weesen aan te neemen en te gelooven , zo sij
verklaaren te doen bij deesen om aan de comparant
ter ander zijde in promptis op te leggen restituee-

ren en te voldoen de voornoemde capitale somme
te samen aandragende driehondert vijfftig guldens met de veragterde intressen van dien sedert
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't jaar 1783 tot den dag der affkortingen van voornoemde
capitaalen ad drie gulden tien stuijvers pro cento
en eijndelijk nog alle costen van advocaten
procureur , secretaris , vorster als andersinds
hoegenaamd , welke de comparante ter ander
sijde in deese saak heeft moeten doen en aanwenden tot het indienen van eijn. . met de
costen deezer acte , ende verklaaren de comparanten ter eenre tot prompte nakominge
gestand doeninge van deze hunne gelofte ,
nu voor als dan , en dan als voor nu te authoriseeren en te constitueeren , soo als de comparanten ter eenere op het kragtigste doen bij desen
Breunis Johan van Heuven bediende procureur van de comparant ter andere zijde,
speciaal om hun comparanten ter eenere
's huijsinge stallinge schuuren hoff
met den akker genaamdt de Crommert groot 1 lopense
40 roeden 18 voeten , Item 't land op den Berg groot 47
roeden 18 voeten , Item den Akker van Aalbert Thomas groot
3 lopense 11 roeden 18 voeten , Item land aan 't drieske groot
2 lopense 48 roeden en 11 voeten , Item de groes aan de
Heuveman groot 36 roeden en 2 voeten , Item de groes
in de Hijlige Geest groot 1 lopense 16 roeden 11 1/2 voeten ,
Item het Eusel groot 1 lopense 2 roeden 18 voeten , Item
den dries bij het huijs groot 1 lopense 5 roeden 4 voeten
Item de putten aan de Huijseman groot 30 roeden
Item in den Hijlige Geesten groot 40 roeden
Item nog aldaar 1 lopense 16 roeden 10 voeten , en eijnde33 044 r
lijk het hoek. . van de Vlist groot 1 lopense 4 roeden 12
voeten , alle alhier geleegen , publicq voor alle man
na twee voorgaande sondaagse publicatien alhier
voor den geregten op maandag den 30 e deeser , op
sodanige conditie als hij van Heuven sal goed vinden
te verkoopen , het hoogsel na gedaane verkoping
solemniseeren en vervolgens de cooper of coopers daar
van te doen vesten en opdragt in forma met gelofte

van vrijwringen en gurandschappen als alhier
ter secreatarije gebruijkelijk is , de cooppenningen te
ontvangen , en daar uijt de voornoemde twee capitalen
groot samen 350 guldens met alle de veragterde
en verscheenen intressen tot den dag der aflossing
aan comparate ter andere seijde te voldoen
(immer en in alle gevalle , zoo verre de cooppenningen
na aftrek van de costen van 't een en ander sullen
koome te strekken en verder niet) en voords
van sijnen ontfang en uijtgaaff aan de comparanten eener te doen onderhandse rekening
in verantwwwording , belovende de comparanten
ter eenere daar teegens niets te sullen doen in
regten of daar buijten
Waarteegen de comparante ter andere seijde
moete aannemen en beloven , soo doed bij deezen
om na de betaling en aflossing van opgemelde twee
capitalen a 350 guldens , en agterstallige intereessen van dien , deselve capitaalen ter secretarie
alhier te sullen casseeren en roijeeren na behoren ,
en mids dien , in sulke gevalle , de te verkopene
goederen en huijsingen van de comparanten ter eenere
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volkoomen wegens voornoemde capitaalen
te ontheffen en ontlasten in forma
met welk geconvieerde verklaaren de
wederseijse comparanten te nemen volkoomen genoegen en contentement en
belooven mids deesen hier aan steede en vastigheid , om al het selve in alle zijne poijncten
en deelen te sullen voldoen en nakoomen
onder renuntiatie van alle relivimenten
en benefiecien van regt welke deselve tot
vernieteging deeser maar enigsinds te stade
soude kunnen koomen . Consenteerende
de comparanten ter eener , in cas van gene
prompte nakoming van dit contract , hun
ter haare costen in den inhoude van deeze
vrijwillig te doen en te laaten condemneren,
sig onderwerpende ten dien eijnde aan de vrijwillige condemnatie van heeren scheepenen deser
dingbanque , constitueerende al meede omwederoepelijk twee sodanige procureurs voor den
geregten alhier patrilleerende welke de comparante

ter andere zijdes sal gelieven te emploijeren , den
eene om hier op de condemnatie te versoeken en den ander om daer in te cosenteren
respective , alles onder belofte van indemniteit
approbatie en ratificatie en onder verband van
hun persoon en goederen hebbende en verkrijgende , consenteerende parthijen , dat hier van
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sal werden uijtgemaakt twee eensluij
dende actens om ieder een uijtgeleevert te worden .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den een en twintigsten
meij 1700 een en negentig , ten overstaan
van Cornelis Doers en Martinus Janse
van Eijk schepenen
Goort van Breij
Dit + merk stelt Jan van Bussel
in huwelijk hebbende Hendrina
van Bree , verklaart niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Maria Janse van
Eijk weduwe Jan Bernards verklaart niet te konne schrijven.
J..van Heuven
C.Doers
M.Janse van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt , Hendrik Tijssen van Hoof en Jan van Asten
beijde woonagtig binnen de heerlijkheid
Mierlo, de welke verklaren , dat sij den
persoon van Jan van Lieshout , woonagtig alhier te Lierop en hier present
erkennen voor een eerlijk deugsaam
man , op welkers gedrag de comparanten niets weeten te seggen dan dan alle
eer en deugd , en indien de comparanten ooijt of ooijt het contrarie van dien

hadden doen blijken (wes neen ) sij comparanten dit onbesonnen en onbedagt
gedaan hebben als ten vollen overtuijgt
sijnde van den eerlijken en getrouwe lijken handel en wandel van den
selven Jan van Lieshout .
Beloovende de comparanten deese
henne verklaaring altoos te sullen
houden voor onverbrekelijk van waerden.
En compareerde ten deesen meede den
gemelde Jan van Lieshout , de welke
verklaarde met deese openhartig verklaaring genoegen te neemen ende
comparanten in allen opsigten in
cas van injurie te ontheffen .
Aldus gedaan en gepasseert op hee33 046 r
den binnen Lierop den vier en
twintigsten meij 1700 een en negentig , ten overstaan van Cornelis Doers
en Martinus Janse van Eijk schepenen
Hendrik van Hoof
Dit + merk stelt Jan van Asten
verklaart niet te konne schrijven
Jan van Lieshout
C.Doers
M.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jan van Bussel
als in huwelijk Hendrina van Bree
en Goort van Bree beijde woonende alhier
te kennen gevende dat sij bij sekere acte
van accord tussen hun comparanten ter
eenre en Maria Janse van Eijk weduwe Jan
Bernards mede inwoonderesse alhier op den
21e meij 1791 voor heeren schepenen alhier aangegaan onder anderen hadden
geconstitueert en magtig gemaakt Preunis

Johan van Heuvel bediende procureur
van opgemelde Maria Janse van Eijck weduwe
Jan Bernards speciaal om der comparanten
huijsinge stallinge schuur en hof met de
verdere daar bij gespecificeerde landereijen
daar bij en aangehoorende publicqu ende
voor alle man te verkopen en te vesten ,
als mede de cooppenningen te ontfangen ,
en naar aftrek der costen van de sijde van
meergemelde Maria Janse van Eijck weduwe
Jan Bernards uijt de overschietende cooppenningen voor so ver die strekkende soude sijn
de verschulde capitalen en intressen
aan deselve Maria Janse van Eijck weduwe
Jan Bernards te voldoen .
Dat al meede bij het passeeren dier acte van
accord de intentie van de comparante
was geweest , vooreerst om deselven Breunis Johan van Heuvel onwederroepelijk
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ten eijnde voorszijde te constitueeren en ten
anderen om onder de verkoping der goedereen mede te begrijpen de graanen en
schaare van den eersten in
ordine comparant , die hij naar den afgemaaijden oigst in deesen jaare 1791
sal besaaijen en also de schaare en graane
over den jaare 1792 , dan het welk niet
woordelijk in de voorszijde acte staat uijtgedrukt.
des halven so verklaarden de comparanten tot wegneeming van al het misverstand denselven Breunis Johan
van Heuven (voor so veel desnoods) bij
desen nader en onwederroepelijk , ten
eijnde als bij vooszijde acte staat vermeldt
te constitueeren ende magtig te maken
en speciaal mede de graanen
en schaare welke hij eerste comparant
na het afmaijen van de tegenwoordigen
oigst , sal komen te saaijen , en dus den
oigst over het jaar 1792 (dan in cas onverhoopt den eersten comparant Jan van
Bussel de saaij en teulanden waar van
hij in deesen jaare de schaare en graanen

sal afmaaijen , binnen twee maanden selfs
niet beteulde en besaaijde met koorn hij eerste
comparant onwederroepelijk al mede een
stilueerde den gemelde van Heuven en alle
die teullanden ten sijnen kosten te doen
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en laaten beteulen en besaaijen , sonder
oppositie of tegenseggens ) en die ter
bekwaamer tijd en als die selve rijp geworden sijn in den jaare 1792 publicq
voor alle man mede te verkopen , de cooppenningen mede te ontfangen en deselve
mede tot betaaling der capitalen en intressen bij de voorszijde acte breeder omschreven
naar aftrek der onkosten te amploijeeren
even eens als of het selve woordelijk bij die
acte was geinsereert , alles onder gelofte
van approbatie , ratificatie en indemniteit , en onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den dartigsten meij 1700
een en negentig , ten overstaan van Cornelis
Doers , Peeter Vlemminx scheepenen.
Dit + merk stelt Jan van Bussel
verklaert + niet te konne schrijven
Goort van Breeij
C.Doers
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 048 r
Staat en inventaris gedaan maken en
opgegeven bij Joist Kusters
weduwenaar van wijlen
Annemaria Welten woonende alhier en dat ten
behoeve van sijne vier minderjarige kinderen met
name Hendrik Helena

Jan en Josijna verwekt bij
wijlen voornoemde sijne overledene
huijsvrouw en dat ter voldoeninge van den 53e articul van Hun Hoog Mogende
Echt relement (ende daar
op gevolgde waarschouwinge
van 3e april 1708 , en wel
van sodanige goederen , als
met deselve sijne overledene
huijsvrouw staende huwelijk
heeft beseeten , en het erfregt
aan sijne voornoemde kinderen en
het togtregt aan hem comparant competeerende is , vermids
hij van voornemens is hem in
een tweede huwelijk te begeven
met Josijna Waarenburg
mede alhier woonagtig bestaende in het navolgende .
Staat te weeten dat den comparant geene vaste goederen welke op desen
inventaris soude dienen gebragt te worden in
togte is besittende.
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Werden alhier gebragt eenige
meubilaire goederen als eerstelijk
een hoog kar met beslagene raaden
Item twee aardkarren sonder beslag ,
Item twee eegden
Item een ploeg
Item drie vleegels
Item een haam zaal en ligt
Item een ossezaal en jeuk
Item twee schoepen
Item twee schuppen
Item twee laaijrieken
Item twee breekrieken
Item twee hooijrieken
Item twee kooregaffels
Item een misthak
Item een misthaek
Item een melktob

Item een gaartob
Item een booterstand en staf
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Item een waaterkuijp
Item twee waateremmers
Item twee koopere handkeetels
Item twee theemooren
Item een tinne trekpot
Item drie theeschooteltjes en kopjes
Item een roompotje
Item ses roomteijlen
Item twee olijstoopen
Item drie pappotten en een teijl
Item twee aarde schootel
Item twee geleije schotelen
Item drie dito borden
Item tien tinne leepels
Item seeve forchetten
Item een trog
Item twee kisten
Item seeven stoelen
Item een handscheelke
Item seeven paar slaaplakens
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Item een veere bedt met sijn toebehooren
Item alnog een bedt dog niet geen veeren gevult
Item een wolle deeken
Item twee linne of drobbeldeekens
Item twee tafellakens
Item twee servetten
Item een kinderdeeken
Item een groove huijf
Item een struijfpan
Item een spinnewiel
Item een vuurpot
Staat te weeten , dat de linne
en wolle kleederen van den conpa33 050 r
rant sijn overleeden huijsvrouw

gedeeltelijk voor de kinderen sijn gemaakt en verders gemaakt sullen worden
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Joost
Kusters , weeduwenaar van wijlen
Annamaria Welten wonende alhier
denwelke bij deesen verklaerde , hen
in het opgeven en formeeren van
deesen inventaris opregtelijk gedragen te hebben , sonder sijnes weetens
iedwes agterhouden of versweegen
te hebben , en ingevalle hem na dato
deeses nog ieds mogte te binnen komen
tot deesen inventaris behoorende
denselven ten allen tijden te sullen
amplieeren en vermeerderen , sonder
daerinne agterhaalt te willen weesen ,
presenteerende des gerequireert of
van nooden weesende het selve
33 051 v
met heijligen eede te sullen bevestigen .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den eersten
julij 1700 een en neegentig ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus van Eijk schepenen
Joost Kusters
C.Doers
M.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 051 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop Joost Kusters weduwenaar van wijlen Annamaria Welten
wonende alhier , waerbij heeft verwekt
vier kinderen met namen Hendrik ,
Helena , Jan en Josijna sijnde ten deesen
geadsisteert met sijnen vader Hendrik

Kusters , als aanstaande bruijdegom ter eenre en
Josijna van de Waarenburg mede alhier
woonagtig en ten deesen geadsisteert
met haaren vader Adriaan Waarenburg
als aanstaend bruijd ter andere sijde , welke voornoemde
comparanten als aanstaende bruijdegom
en bruijd voor banden van dien hebben
beraamt vastgestelt en gecontracteert en
sulx met goedvinden van wedersijdse vaders
so en in dier voegen als deselve sijn doende
bij deesen , de navolgende contracte antenuptiaal of huwelijkse voorwaarden .
Eerstelijk sullen sij beijde respective comparanten in dit hun voorgenomen huwelijk
in en aanbrengen , als ieder van hun in
eijgendom is besittende en verder van alle
sodanige welke staende huwelijk sullen worden geerft of andersints verkregen of geprospereert tussen hen beijde volkomen gemeen schap van goederen sal plaeds hebben .
Ten tweeden bij aldien in dit hun tweede
huwelijk kindt of kinderen wierden verwekt
sullen als dan de voor en naakinderen egaal
behandelt en opgevoedt worden en tot staat
33 052 v
gekomen sijnde ieder een behoorlijk
uijtse(tse)l gegeven worden even of het kinderen van een en het selfde bedde waaren
en in alle de nalatende goederen hoe
ook genaemt en welke staende huwelijk sullen geerft worden en sonder onderschijt van wat sijde die aankomen sullen
egaal hooft voor hooft , na overlijden
van de langstlevende der comparanten onder de voor en naakinderen
geerft en verdeelt worden .
Dog bij aldien den eersten comparant als
aenstaende bruijdegom mogte komen te
overlijden sonder kindt of kinderen in dit
sijn tweede huwelijk na te laten , voor de
aanstaande bruijd so sal sij als langst
levende het togt of vrugtgebruijk van
de goederen van de sijde van den aanstaende bruijdegom aangekomen alleen -

lijk haar leven lank gedurende hebben
en behouden sonder meer
En bij aldien de aanstaande bruijd mogte
komen te overlijden sonder kindt of kinderen naar te laten voor den aanstaande
bruijdegom , sal in sulk geval den
aanstaande bruijdegom als langstlevende het togt of vrugtgebruijk van de
33 052 r
goederen , welke van de sijde van de
aenstaende bruijd als dan aan gekomen
sijn , alleenlijk sijn leven lank gedurede hebben en behouden sonder meer.
Belovende de voornoemde comparanten
als aanstaende bruijdegom en
bruijd met henne adsistenten in deesen hiervoor genoemt deese henne
huwelijkse voorwaarden te sullen
observeeren , agtervolgen , voldoen
en naarkomen in alle pointen en
deelen en het selve voor goed , vast ,
steedig ende van waerden te sullen
houden en doen houden , alles onder
verbant als regtens is.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den eersten julij 1700 een
en negentig ten overstaan van Cornelis
Doers en Martinus van Eijk schepenen.
Joost Kusters
Dit merk stelt Josijna
Waar + enburg verklaert
niet konne schrijven
Dit merk stelt
Hen + drik Kusters
verklaart niet te
konne schrijven
Ariaen Warsenburgh
C . Doers
M.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 053 v

Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Willem Sleegers en Annamaria Francis
van Brussel eerder weduwe van wijlen
Jan Biemans , waer bij heeft verwekt vier
kinderen welke tans nog in leeven sijn met
naamen Willem , Anneke , Jennemie en
Johanna , dog tans weder getrouwt met
den eersten comparant Willem Sleegers
en also te samen echte lieden en inwoonderen alhier , welke voornoemde comparanten bij deesen hebben beraemt en
en gecontracteert , dat de kinderen van wijlen
Jan Biemans hier voor genoemt , met de
kinderen welke in dit hun huwelijk sullen verwekt worden , egaal sullen worden
behandelt en opgevoedt en tot staat gekomen sijnde ieder een behoorlijk uijtsel sal
gegeven worden even of het kinderen van
een en het selfde bedde waaren en in alle
de na te laatene goederen van de comparanten , egaal hooft voor hooft na overlijden van beijde de comparanten sullen
erven en deijlen .
Dat bij aldien een van beijde der comparanten , staende dit hun huwelijk mogte
komen te overlijden , sonder kint of kinderen in dit huwelijk na te laaten , so sal
in sulk geval de geheele nalaatenschap
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welke als dan sal bevonden worden
en waar ook in bestaende tussen de voorkinderen hier voor genoemt en de langstlevende van beijde de comparanten
egaal hooft voor hooft geerft , genoten
en verdeelt worden , sonder dat de eene ieds
meerder dan de ander sal mogen
eijsschen of pretenderen.
Belovende voornoemde comparanten
de tweede geadsisteert met haren broeder
Johannis Francis van Brussel deese henne
contracte te sullen houden en doen houden
voor goed ,vast , steedig ende van waerden

sonder daer teegens iedwes te sullen doen
of doen doen in regten of daar buijten ,
alles onder verband van henne personen
en goederen hebbende en verkrijgende
als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop , ten woonhuijse
van de comparanten , ter plaedse genaamt
de Oejebraak , vermids de onpasselijkheid
van de tweede comparante den een
en twintigsten julij 1700 een en
neegentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus van Eijk
schepenen , die de minute deese ten
33 054 v
prothocolle beneffens de comparanten
en mij ondergeschreven substituut secretaris behoorlijk onderteekent hebben .
Dit + merk stelt Willem Sleegers
verklaert niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Annamaria
van Brussel verklaert niet
te konne schrijven
Johannis van Brussel
C.Doers
W.Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 055 v
Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch , certificeren bij deesen , dat wij
sijn versogt om een acte voor Anna Maria
Jan van Bussel tot decharge van den
Armen der Heerlijkheid Mierlo ,ende vermids deselve alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren is , en sijde , voor so
veel ons bekend is , van een goed gedrag ,
so beloven wij bij deesen , indien het mogte
gebeuren , dat sij tot armoede soude geraken , dat sij in sulk geval nimmer sal
komen tot lasten van den Armen van

Mierlo voorszijde nog te ook van alle andere
plaedsen waar sij in tijden en wijlen sig
metter woon soude komen neder te setten ,
maar dat wij haar beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , ingevolge Hun
Hoog Mogende Resolutie van den 7e september
1731 onder verband als naar regten . Actum
Lierop den sestienden september 1700 een en negentig
C.Doers
Jan Vlemmincx
Peter Vlemmix
J.van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 055 r
Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij deesen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor Antonij sone van Leonardus Waarenburg
en sulx tot decharge van den Armen
der Heerlijkheid Asten , en vermids denselven
alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren is en sijnde , voor so veel ons bekent is ,
van een goed gedrag , so beloven wij bij desen ,
indien het mogte gebeuren , dat hij tot armoede
soude geraken (het geene God verhoede) en
wel sodanig , dat hij uijt de arme kasse soude
behoren geadsisteert te worden , dat wij als
dan hem beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden en de magistraat of armbesorgers
van Asten voornoemt en alle andere plaedsen
waar hij ook mogte komen te woonen , ten allen tijden ter sake deeses sullen ontlasten
en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e september 1731 op verbandt als naar regten . Actum Lierop den
sestienden september 1700 een en negentig .
C.Doers
Jan Vlemmincx

Peter Vlemmix
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 056 v
Compareerde voor schepenen
van L
Lierop ondergenoemt Elisabeth
van Geldrop weduwe wijlen Jan
Verhuijsen , als bij testamente erfgename
van wijlen haaren overledenen man in
dato Lierop 11e april 1791 , dewelke bij desen
bekent ende verklaert wel deugdelijk ende
regtvaardig schuldig te weesen aan en
ten behoeven van Willemina Franssen
weduwe wijlen Francis van den Boomen
alhier eene capitale somme van een
hondert en vijftig gulden hollants gelt van twintig
stuijvers het stuk , spruijtende de oorsaak
deeser schult wegens geleende en ten
dank ontfangene penninge renuntieerende dienvolgende aan de exceptie
van onaangetelde gelden en geloofde
sij comparante daar van jaerlijx aan
bovengenoemde creditice ofte haar regt verkrijgende te sullen voldoen en betalen voor intrest drie gulden en tien stuijvers van het hondert en in die betaalinge te
sullen blijven continueeren tot so lange
het capitaal sal wesen gerestitueert of
afgelost , het welk na verloop van het
eerste jaar ten allen tijden sal konnen
drie maanden te vooren behoorlijk opsegginge doende .
Tot naarkoming en welvoldoening
van alle het geene voorszijde verbind
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de ondergetekende comparante debitrice
haar persoon en goederen hebbende en
verkrijgende , houdende in cas van wanbetaling het sij van capitaal of intrest voormelt alle haare goederen mits desen voor
verhandligt , om deselve tot verhaal van

dien bij decreet van heeren schepenen
alhier ad opus habentium , publicq
ende voor alle man te kunnen en mogen
verkopen renuntieerende ten dien eijnde
van alle oppositie mitsgaders van de
benefitien van verbuting en evictie .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den sestienden september
1700 een en negentig ten overstaan van Cornelis
Doers en Martinus van Eijk schepenen .
Capitaal
150 - 0- 0
40 penningen 3 -15-0
Dit + merk stelt Elisabeth van
Geldrop verklaert niet te konne schrijven
C.Doers
M. Jansen van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 057 v
Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen dat wij zijn versogt
om een acte van cautie tot decharge van
den Armen der Heerlijkheid Mierlo voorszijde
Willem van Bree en vermits denselve
alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren is en zijnde ,voor zoo veel ons bekend
is van een goed gedrag ,so beloven wij bij
deezen , indien het mogte gebeuren dat
hij onverhoopt tot armoede kwame te
geraaken , dat wij als dan hem beneffens
alle andere onse arme ingezeten zullen
alimenteeren en onderhouden ende magistraat off armbesorgers van Mierlo voornoemt
en alle andere plaatsen waar hij mogte komen te woonen ten allen tijden ter saake
deezes zullen ontlasten en bevrijden ingevolge
Hun Hoog Moogende Resolutie van den (1)7e september 1731 , onder verband als naar regten . Actum
Lierop den agt en twintigsten october 1700 een en negentig.
C.Doers
Jan Vlemmincx
Peter Vlemmix

M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 057 r
Staat en inventaris gedaan maken en opgegeven bij Thomas van
Zoest weduwenaar van
wijlen Elisabeth verbernen wonende alhier en dat
ten behoeve van sijne vier
minderjarige kinderen
met name Francijn , Johan nis Antonie en Jennemaria
verwekt bij wijlen voornoemde
sijne overledene huijsvrouw en dat van sodanige
goederen als met deselve
staende dit sijn huwelijk
beseeten heeft , waarvan
het erfregt op sijne kinderen en de togt op hem comparant is gedevolveert
en van voornemens sijnde
om hem weder in een twede
huwelijk te laten aanteijkenen met Jennemaria
Hendrik Janssen mede alhier woonagtig , werdende
desen inventaris geformeert
33 058 v
ter voldoeninge van
Hun Hoog Mogende Echt
reglement en de daar
op gevolgde waarschouwinge van den 3e april
1708 bestaende in het navolgende .
Eerstelijk een parceel akkerland gelegen alhier , genaemt den Langen
akker , groot omtrent twee loopense
Item een parceel akkerland gelegen
als voor , genaemt landt daar aan gelegen
op den Berg , groot omtrent twee lopense

Item een parceel akkerland gelegen
als voor , genaemt het Wortelvelt , groot
omtrent sestien roeden drie voeten
Item een parceel , gelegen als voor , genaamt den Hoovenakker , van Maria
van Lieshout , groot vijftien roeden
Item een parceel gelegen als voor genaemt
Landt aan het huijs van deselve , groot
een lopense en agt roeden twee en dartig roeden .
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Item een parceel gelegen als voor genaemt den Berkakker van deselve
groot een lopense en agt roeden .
Item een parceel gelegen als voor , genaemt den dries bij het huijs van deselve
groot een lopense negen en twintig roeden .
Item een parceel , gelegen als voor
genaemt Landt bij het huijs van deselve
groot omtrent twee lopense
Item een parceel genaemt den dries
bij het huijs van deselve , groot een lopense
vier roeden
Item een parceel gelegen als voor genaemt een derde in den dries bij het huijs
groot omtrent een half lopense sijnde
deese bovenstaende seven parcelen te
samen huijs hof en aangelag .
Item een parceel akkerland gelegen
als voor genaemt de Scherse , groot omtrent een en dartig roeden en seven voeten
Item een parceel akkerland gelegen als
voor , genaemt den Donkakker , groot omtrent ses en twintig roeden .
Item een parceel akkerland gelegen als
voor genaemt den Hooge Graaf , groot
33 059 v
omtrent twee lopense
Item een parceel akkerland , gelegen
als voor genaemt den Streepakker , groot
omtrent een lopense.
Item een parceel akkerland gelegen als
voor genaemt den Looijakker , groot om-

trent veeertien roeden
Item een parceel groese genaemt het
Heijtvelt , groot omtrent twee loopense
Item een parceel groese genaemt den
Beemdt in den Heijlgen Geest , groot omtrent twee lopense
Item een parceel groese , genaemt een derde
in den Sassenbeemt met de Sassenbeemt
groot voor 't geheel omtrent een en een
half lopense , staende ten landdboeke in twee deelen .
Item een parceel genaemt het Heijtvelt, sijnde
heijde en landt groot omtrent een lopense
agt en dartig roeden .
Item een parceel groese genaemt het
Voorste Eusel , groot omtrent twee en
een half loopense .
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Item een parceel groese genaemt
den Sassenbeemt , groot omtrent drie lopense.
Item een parceel akkerland , groot
omtrent drie lopense
Item een parceel akkerland , genaemt
den Kreijtenberg , groot omtrent een lopense .
Item een parceel groese , genaemt
in 't Agterste Eusel , groot twee lopense
seeven en dartig roeden .
Item een parceel groese genaemt de
helft van het Middelste Eusel , groot
omtrent een lopense .
Laastelijk een parceel akkerland
genaemt den akker bij het huijs , groot
omtrent twee lopense en dat met sodanige lasten , chijnsen en pagten beneffens de uijtkeeringen tot egalisatie der
andere looten als tussen de condividenten
plaats gehad en afgesprooken is geweest
en sijde deese goederen aangekomen bij deijling 30e junij 1786.
Ten tweeden van de gereede haavelijke goederen
Eeratelijk een kopere koeijketel.
33 060 v

Item een dito kleijnder
Item twee dito handketels
Item een eijsere papketel
Item een booterstand
Item een melk tob
Item twee tafels
Item vijf stoelen
Item twee moespotten
Item een groote kast
Item een dito kleijnder
Item een veere bedt met sijn toebehoren
Item een linne dito
Item een wolle deeken
Item twee paar slaaplakens
Item een tafellaken
Item een gootbank
Item seeven tinne schotelen
Item drie galeije schotelen
Item een hael , lenghaal en tang
Item een vuurijser
Item een themoor
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Item een beddepan
Item seven tinne leepels
Item een koekepan
Item twee spinnewielen
Item een kist
Item een bijl en sligtmes
Item twee schoeben
Item twee rieken
Item drie sakken
Item een tinne kom
Item een dito trekpot
Item een hoogkar met beslag
Item een aardkar
Item een ploeg
Item een eegd
Item een haem zaal en ligt
Item een paar eijsere hagten
Item twee lange koeijbakken
Item een grasseijsie
Item twee koresigten en pikhakken
Item een misthak en misthaak
Item een coffie molen

Item een tinne mostertpot
Item vijf galeije kopjes en schoteltjes
Item een paar bedgordijnen
Item een spiegel
Item een haargetouw
Item ses forchetten
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Item een trog
Item drie roomteijlen
Item een kopere roomseij
Item vier koeijtuijers met kemels
Item een korewan en vier vleegels
De linne en wolle
klederen van des inventarisants overledene
huijsvrouw sijn reeds gedeeltelijk en sullen verder
voor dese kinderen werden
aangemaakt . Memorie
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Thomas van Zoest wonende alhier , weduwenaar van wijlen Elisabeth Verbernen
denwelken bij deesen verklaarde hem
in het opgeven en formeeren van desen
inventaris opregtelijk te hebben gedragen
sonder sijnes weetens iedwes agterhouden
of verswegen te hebben en ingevalle hem
na dato deeses nog ieds mogte te binnen
komen , tot desen inventaris behoorende
33 061 r
deselven ten allen tijden te sullen
amplieeren en vermeerderen sonder
daarinne agterhaalt te willen wesen
presenterende des gerequireert of
van noden wesende het selve met
heilige eede te sullen bevestigen
Aldus gedaan en gepasseert op heden binnen Lierop den

vijfden november 1700 een en negentig
ten overstaan van Cornelis Doers
en Antonij Verbernen schepenen
Tomas van Sost
C Doers
M.van Eijck
Antonie Verberne
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 062 v
Wij schepenen van Lierop
quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij deesen dat wij
sijn versogt om een acte van cautie voor
een kindt van Arnoldus van den Berk met
name Maria Elisabeth alhier in echte
verwekt bij wijlen Francijn Verhees , en
sulx tot decharge van den Armen van
Deurne en vermids het selve kindt alhier
wel ende wettig geboren is , en sijnde , so beloven wij bij desen , indien het mogte gebeuren dat voornoemde kindt tot armoede
soude geraken (het geene God verhoede)
en wel sodanig dat uijt de arme kasse
behoorde gealimenteert te worden , dat
wij als dan het selve kindt sullen alimenteeren en onderhouden in so verre de toestand onser arme kasse toerijkende sal sijn
ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van
den 7e september 1731 onder verband als
naar regten . Actum Lierop op den vijf
en twintigsten november 1700 en en neegentig
C.Doers
Peter Vlemmix
Jan van den Eijnde
Antonij van Dijk
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 062 r
Wij Cornelis Doers , president , Jan

Antonie van den Eijnden schepene
Abraham van Nouhuijs substituut secretaris van den dorpe Lierop sijn versogt
en gecompareert ten woonhuijse van
Goort van de Meulenhof weduwenaar
van wijlen Maria van de Waarenburg
wonende alhier , sijnde eenigsints onpasselijk , dog sijn verstand , memorie ende
sinnen magtig ende gebruijkende gelijk
aan ons scheen ende bleek .
Te kennen gevende dat wijlen sijne overleedene huijsvrouw hem hadde nagelaten drie
kinderen , waar van nog twee in leeven
en eene meerder- en d'ander minderjarig
sijn doordien de jongste den ouderdom van omtrent
eenen twintig jaaren berijkt heeft (sijnen
soon met name Peeter)
So verklaarde den comparant om die
reden bij deesen over sijnen voornoemde minderjarigen soon voornoemt te nomineeren en aan te stellen tot voogden sijnen meerderjarigen soon Godefridus
en Jan Willem van den Eijnden beijde alhier
woonagtig en present , gevende bijde te samen
en ieder afsonderlijk sodanige ample magt
als aan voogden na regten en costuijmen locaal
gegeven kan worden en als maar eenigsints
bestaan is , speciaal om sijn comparants
nalatenschap onder hen so roerende als onroerende te verdeelen of onbedeelt te laaten , de
vaste goederen en uijtter hand te verhuuren
so als voornoemde voogden ten meesten profijte
van den minderjaarige sullen komen
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goed te vinden als alle het selve aan
hen completelijk toe betrouwende , ende
sulx alles buijten bekreun en bemoeijenisse
van de magistraat deeser plaads ende alle
andere over weesen eenigsints gesag voerende
als alle deselve en een ieder in het
bijsonder uijt sijn comparants boedel en
nalatenschap secluderende behoudens
evenswel derselver eerwaardigheid
Verklarende en begeerende den comparant dat alle het selve na sijn overlijden

punctuelijk sal worden naargekomen
en geobserveert so als na regten bestaanbaar is .
En sijn alhier mede gecompareert de voornoemde
Godefridus van de Meulenhof en Jan Willem
van den Eijnden , dewelke bij desen verklaerde deese voogdije in allen opsigte te accepteeren en aan te neemen .
Tot naarkoming en voldoening van
alle het geene voorszijde verbinden de comparanten henne personen en goederen
als regtens is .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den dartig
sten november 1700 een en negentig
ten presentie en overstaande als boven
en ten woonhuijse van den comparant
33 063 r
des avonds de klokke omtrent half
seeven uuren door de comparanten
eijgenhandig ondertekent.
Goort van de Meulenhof
Goortfriedes van den Meulenhof
Jan W. van den Eijnde
CDoers
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 064 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Antonetta van de Loverbosch , weduwe
van wijlen Hendrik van den Boomen
wonende te Vlierden , sijnde ten desen
geadsisteert met Jan de Groot als
haare gekoore en geadsumeerde momboir , dewelke bij deesen verklaart te
hebben verhuurt haare hoeve gelegen
alhier ter plaedse genaemt Moorsel
aan Francis van Brussel tans op deselve
hoeve nog woonagtig , denwelke alhier
mede preesent verklaart deese ver-

huuringe te accepteren en aan te
neemen en sulx op de navokgende conditien .
Eerstelijk sal deese huuringe duuren
en continueeren den tijd en termijn
van vier eerst komende en agtereenvolgende jaaren , aan te vaerden
de huijsinge schuur stallinge
met den hof te Paessen of ordinaire
verhuijsens tijd van den aanstaenden
jaare 1792 en de groese of weijlanden
te half meert en de zaaij of akkerlanden
't oigst blood aan de stoppelen alles in
den aanstaenden jaare 1792 voorszijde
En welke huijsinge , groes en akkerlanden so als hij huurder die aanvaert
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naar expieratie van de voorszijde vier
huurjaren , wederom op die selfde wijse
sal moeten verlaten in goede staat en
maniere alhier gebruijkelijk , edog
sal het aan de verhuurdersse so wel als
aan den huurder vrijstaan om deese
huuringe of verhuuringe met de
twee eerstkomende jaaren te te eijndigen
mits elkander wie gelieven sal in sulk
geval drie maanden van te vooren , te
reekenen voor half meert , behoorlijk
waarschouwende of opsegginge doende,
bij aldien een van de verhuurdersse haar kinderen
deese hoeve mogte komen te bewonen , dog anders vier
jaaren vast.
Den huurder sal als voore aanvaarden
de geheele hoeve , so als die aan de verhuurdersse is competeerende en gelijk die bij den
huurder tans bewoont en gebruijkt wordt
en waarvoor den huurder jaarlijx voor
pagtpenningen prompt aan de verhuurdersse ofte haar regt verkrijgende sal
moeten voldoen en betalen eene somme
van twee hondert gulden , waarvan
het eerste jaar sal verschijnen en betaalt moeten worden , de helft te Kersmis
van den jaare 1792 ende wederhelft te
Paesschen 1793 en so vervolgens van

jaar tot jaar , so lange deese verhuuringe
sal continueeren.
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Daar en boven sal den huurder jaarlijx sonder eenige kortinge moeten
leeveren en ten sijnen kosten naar huurders
gebruijk op deese huijsinge ten genoege
van de verhuurdersse moeten leveren
ses vijmen goed geschut dakstrooij , als
meede deselve hoeve over al daar noodig is
wel en loffelijk moeten onderhouden met
looken en leijmen , so als gebruijkelijk is
Daar en boven sal den huurder al nog sonder eenige kortinge aan voorszijde huurpenningen gehouden sijn in ieder jaar
te werken agt dagen , so als hem sal
worden aangeweesen , het sij tot aan poten van boomen als anders .
Den huurder sal de slooten , die tussen
deese en andere hoeven van Moorsel
gelegen sijn , met de andere hoevenaars
wel en naar behoren moeten opmaken
so als tot bedrijvinge en aftrek van het
waater noodig sal worden geoordeelt
en voorts over al de slooten wel en
loffelijk moeten opmaken en onderhouden dat het waater sijnen loop hebben
kan en de rivieren , straaten en weegen
te houden buijten calange van de schouw
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Item sal den huurder de voorszijde hoeve
wel en loffelijk moeten bewonen en wel
sorg dragen voor vuur en ligt , dat door
sijn of door die van sijn huijsgesin versuijm geen schaade of brandt wordt
veroorsaakt of sal die schaade moeten
vergoeden en sal voor te de grond tot
die hoeve behoorende moeten gebruijken
teulen , bemisten , besaaijen , weijen
en hooijen so als gebruijkelijk is , sonder
eenige andere grond daar bij te huuren
of sonder in het laaste der huur- of pagtjaaren

sijn beesten of schapen daar van te brengen
maar met sijn volle haaf blijven gebruijken
en naar behooren bemisten en besaaijen ,
ten eijnde in geen erger staat , als aan vaart heeft , komt te verlaten .
Den huurder sal het schaarhout op de
gehuurde goederen staande , genieten
en kappen op sijn behoorlijke en gewoonlijke tijd en daar het de gelegentheid toelaat schaarhout aanpoten , edog alle
opgaande blijven gereserveert en welke
sij verhuurdersse na haar welgevallen
kan aanpoten en kappen en ruijmen
als ook dekroeden naar haar welgeval33 066 v
len mogen snijden en haalen .
De verhuurdersse sal deese huijsinge
schuur en stallinge en goederen in behoorlijke staat van reparatie onderhouden en de 's lands en dorpslasten
van deese goederen jaarlijx verschult betaalen
Alle welke voorszijde conditien van verhuuringe aan de comparanten voorgeleesen sijnde so verklaarden deselve deese
bovenstaende conditien te sullen voldoen
en naarkomen , alles onder verband , renuntiatie en submissie als naar regten
Actum op heeden binnen Lierop den tweeen twintigsten december 1700 een en
neegentig ten overstaan van Cornelis
Doers en Antonij Verbernen schepenen
Anthoon van den Boomen
Jan de Groot
Dit + merk stelt Francis van
Brussel verklaert niet te konne schrijven
C.Doers
Antonie Verberne
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 066 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt

Hendrik Kusters en Goort van
den Broek , beijde inwoonderen alhier
welke voornoemde comparanten met
den anderen onbedeelt sijn competeerende huijsingen en goederen , so
groese als akkerland , alle gestaan
en geleegen alhier , ter plaedse genaemt
Moorsel , en welke voornoemde goederen
de comparanten in deesen verklaaren
onder hen verdeelt te hebben in voege
en maniere navolgende
Eerstelijk is ingevolge voorszijde minnelijke
scheijdinge en deijlijnge ten deel gevallen en wordt dienvolgende erffelijk
toe- en aanbedeelt aan Hendrik Kusters
woonende alhier .
Eerstelijk het oud huijs en schuur , stal linge , hof en aangelag , groot omtrent
4 loopense , so en in dier voegen als bij
denselven in gebruijk is .
Item de helft van het landt bij en
agter het voorszijde aangelag geleegen
groot in 't geheel omtrent een en sestig loopense , twee en twintig roeden
en neegen voeten , so en in dier voegen als bij den condivident in gebruijk
en bij hem afgepaalt is
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Item de helft van een parceel
genaamt het Heijtvelt , groot in 't geheel
vier en vijftig lopense en vier en
twintig roeden , so en in dier voegen
als afgepaalt en bij hem in gebruijk is.
Item de helft van een parceel groese
genaemt het Latbroek , groot omtrent
in 't geheel vijftig lopense en dat so en
in dier voegen als tussen hen afgegraven en bij hen in gebruijk is .
Item de helft van een parceel groese
genaamt de Heijhorsten groot omtrent in
't geheel agtien loopense en vijf en
veertig roeden een en een halve voet
en dat so en in dier voegen als afgepaaldt en bij hem in gebruijkis .

Item de helft van een parceel sijnde
een velt langst of naaste den akker
omtrent half heij , groot omtrent in 't
geheel elf loopense en vijf voeten
en dat so en in dier voegen als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is .
Item de helft van de heijvelden
langst het Latbroek , groot omtrent
in 't geheel elf loopense en vijf en twintig roeden en tien voeten en dat so en
in dier voegen als afgepaaldt en
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bij hem in gebruijk is .
Item de helft van het hooijlandt
sijnde de voorste , agterste en middelste
Goore , groot in 't geheel twee en twintig loopense ,twee en twintig roeden
en twee voeten en dat so en in dier
voegen als afgepaalt en bij hem
in gebruijk is .
Item de helft van een parceel genaamt
den Schaapsbeemt , groot omtrent in 't
geheel elf lopense , elf roeden , vier
en een halve voet , so en in dier voegen als afgepaalt en bij hem in gebruijk is .
Item de helft van een parceel hoijland
het Strijbroek genaamt , groot omtrent in 't
geheel twintig lopense sestien roeden
en vier voeten , so en in dier voegen als
afgepaaldt en bij bij hem in gebruijk is .
Item de helft van een parceel genaamt
de Bruijsteldonk , groot omtrent in 't
geheel vier lopense twee en dartig
roeden en agtien voeten , so en in dier
voegen als als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is
33 068 v
Laastelijk de heft van een parceel groese genaamt de Lammerdries
groot omtrent een loopense een en twintig
roeden seeven en een halve voet , so en
in dier voegen als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is .
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijt-

genomen 's lands en gemeentens lasten , met de helft van de chijnsen
welke met regt bevonden sullen worden uijt deese goederen te gaan , en
waar van de weederhelft door het twede
loth gedragen en betaalt sal moeten
worden , sijnde de verponding voor
dit loth 21 - 19 - 7 en beede 5 - 3 - 11
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Aan Goort van den Broek wonende alhier .
Eerstelijk het nieuw huijs , met
schuur stallinge hof en aangelag
groot omtrent 5 a 6 lopense , gestaan
en gelegen alhier op Moorsel , so en
en in dier voegen als afgepaalt en bij hem
in gebruijk is .
Item de helftt van het landt , bij en
agter het aangelag geleegen , groot
omtrent in 't geheel een en sestig loopense , twee en twintig roeden en
neegen voeten , so en in dier voegen
als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is .
Item de helft van een parceel genaamt
het Heijtvelt , groot in 't geheel vier
en vijftig loopense en vier en twintig roeden , so en in dier voegen als
afgepaaldt en bij hem in gebruijk is
Item de helft van een parceel groese
genaamt het Latbroek , groot omtrent
in 't geheel vijftig lopense en dat so
en in dier voegen als afgepaaldt en
bij hem in gebruijk is
Item de helft van een parceel groese
genaamt de Heijhorsten , groot omtrent in 't
geheel agtien lopense vijf en veertig
roeden een en een halve voet , en dat so
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en in dier voegen als afgepaald en
bij hem in gebruijk is .
Item de helft van een parceel sijnde
een velt , langst of naast den akker
omtrent half heij , groot omtrent in 't

geheel elf lopense en vijf voeten en
dat so en in dier voegen als afgepaaldt
en bij hem in gebruijk is .
Item de helft van de heijvelden
langst het Latbroek , groot omtrent
in 't geheel elf lopense , vijf en twintig roeden en tien voeten en dat zo
en in dier voegen als afgepaaldt
en bij hem in gebruijk is .
Item de helft van het hooijlandt
sijnde de voorste , agterste en middelste
Gooren , groot in 't geheel twee en
twintig lopense twee en twintig
roeden en twee voeten , en dat so en
in dier voegen als afgepaaldt en bij hem
in gebruijk is .
Item de helft van een parceel genaamt
den Schaapsbeemt , groot omtrent in 't
geheel elf loopense , elf roeden , vier
en een halve voet , en dat so en in
dier voegen als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is .
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Item de helft van een parceel hooijland
het Strijbroek genaamt , groot omtrent
in 't geheel twintig loopense , sestien
roeden en vier voeten so en in dier
voegen als afgepaaldt en bij hem
in gebruijk is .
Item de helft van een parceel genaamt
de Bruijsteldonk groot omtrent in 't geheel vier lopense , twee en dartig
roeden en agt voeten , so en in dier
voegen als afgepaalt en bij hem in gebruijk is .
Laastelijk de helft van een parceel
groese genaamt de Lammerdries , groot
omtrent in 't geheel een loopense
een en twintig roeden , seeven en een
halve voet , en dat so en in dier voegen
als afgepaaldt en bij hem in gebruijk is .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten met de helft van de chijnsen
welke met regt bevonden sullen worden
uit deese goederen te gaan en waar

van de weederhelft door het eerste
loth gedragen en betaalt sal moeten
worden , sijnde de verponding voor dit
loth 21 - 19 - 7 en de beede 5 - 3 - 11
Wijders sullen de condividenten te same
33 069 a v
bij deese voorszijde goederen hebben en
behouden alle voordeelige en naadelige regten die daar aan en bij sijn
gehoorende so als van ouds , en te samen
op de gemeente van Someren en Mierlo
heijen en weijen , met de verdere geregtigheeden in de Peel van Someren te samen
hebben behouden als van ouds en
van 's lands weegen aan deese hoeven
aangekomen sijn en verder ieder teegen
sijn aangedeelde moeten onderhouden
alle weegen steegen rivieren en
waaterlaten en den voorsten verpligt weesen den agtersten te weegen ,
so als gebruijkelijk is en tussen naburen
betaamt . Dan sal het den condivident van het 2e
loth vrijstaan om van sijn akker door het velt van
het 1e loth te varen na sijn velt het Latbroek.
Aan te vaarde ieder sijn toe- en aanbedeelde terstond met de lasten en chijnsen van deesen jaare 1792
Blijvende het bakhuijs en oven (etcetera) onbedeelt
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke scheijdinge
en deijlinge in voege en maniere voorszijde
altijd voor goed , vast , steedig ende van
waarden te sullen houden en doen houden alles onder verband van henne
personen en goederen hebbende en
33 069 ar
verkrijgende , als na regten
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den veertienden
jannuarij 1700 twee en neegentig ,
ten overstaan van Cornelis Doers en
Martinus van Eijk schepenen.

Dit + merk stelt Hendrik
Kusters verklaart niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Goort van
den Broek verklaart niet te konne schrijven
C Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Goort
van den Broek in woonder alhier , den
welke bij deesen ter requisitie van
Hendrik Kusters mede alhier woonagtig
en bij het passeeren deeses present , den
welke bij deesen verklaart waar en
waaragtig te weesen , dat de goederen
tussem hem comparant en Henderik Kusters so en in dier voegen als door hem be
paalt en opgegeven en tans in gebruijk is
verdeelt sijn geworden .
Verklarende den comparant hem het
geene voorszijde in goeden verschen geheugenisse
te weesen en hebbende het selve tot meerder
bekragtiging van dien met heijligen eede
bevestigt , afgelegt aan handen van Cornelis Doers ,president loco officier met de
woorden : "So waarlijk helpe mij God
almagtig"op heden binnen Lierop den
veertienden jannuarij 1700 twee en negentig ten overstaan van de ondergetekende schepenen.
Dit + merk stelt Goort van den
Broek verklaart niet te konne
schrijven
M.van Eijck
H.van Eijck
Mij present
A.van Nouhuijs substituut secretaris
33 070 r
Compareerde voor schepenen

van Lierop , quartiere van Peelland
Meijerije van 's Bosch , Mattijs Raaijmakers oud omtrent agt en twintig
jaaren , geboortig te Mierlo en boer
van stijl , woonagtig alhier aller naast
Hendrik van Eijk en staande ter goeder
naam en faam , dewelke ter requisitie
van het officie fiscael van Braband
en Lande van Overmaase heeft getuijgt en verklaart waar en waaragtig te weesen .
Dat op een Astense marktdag het geen nu haast twee jaaren sal geleden
sijn hij comparant is geroepen ten
huijse van Hendrik van Eijk en aldaer
komende bevonden heeft een groote
ontsteltenis , ter oorsake , dat de dogter
van Hendrik van Eijk genaemt Josijna
geweldadig soude sijn verkragt geworden ,
welke Josijna als toen seer lamenteerde en schrijde.
Dat hij comparant toen wierdt versogt
om met gemelde Josijna van Eijk en
met haare suster te gaan na Asten
bij den chirurgijn Godefridus Sauve
ten eijnde voorszijde Josijna aldaer soude
adergelaaten worden .
Dat hij comparant vervolgens
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met de voorszijde twee vrouwspersoonen te Asten bij den gemelde
chirurgijn is gekomen , alwaar
door deselve vrouwspersonen aan denselven chirurgijn het geval is bekent
gemaakt , dat als toen Josijna van
Eijk heeft adergelaten en dat hij
comparant daar op met Hendrien
en Josijna van Eijk weeder herwaards
is terug gekeert , sijnde gemelde
Josijna gedurende die rijse na en
van Asten bij aanhoudentheid seer
aangedaan en mistroostig
Eijndigende de comparant hiermede
sijne verklaring , voor redenen van
welweetend heid gevende , als in den text ,

waar bij hij naar duijdelijke preelecture heeft gepersisteert , met solemneele eede bevestigt en eijgenhandig
onderteekent , op heeden ter raadkamer binnen Lierop den een en twintigsten jannuarij 1700 twee en neegentig ten overstaan van Cornelis
Doers en Jan van den Eijnden schepenen
Mattijs Rijmakers
C.Doers
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 071 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop , quartiere van
Peelland Meijerije van 's Bosch Hendrien Hendrik van Eijck , oudt omtrent
dartig jaaren , geboortig en woonagtig alhier bij haare ouders staende ter goeder naam en faam de
welker ter requisitie van het officie
fiscaal van Braband en Lande
van Overmase , heeft getuijgt en
verklaart waar en waaragtig
te sijn , dat het op aanstaende Astense marktdag twee jaaren sal
geleeden weesen , dat haare suster
Josijna teegen den avond is 't huijs
gekomen , terwijle sij comparante
sig in den hof bevondt , dog eenige
tijd daar op mede in huijs gekomen is ,
alwaar sij haare voorszijde suster
seer ontstelt en aangedaan heeft
gevonden , welke al schrijende en
lamenteerende gesegt heeft , dat sij
door een manspersoon die een kar
bij sig hadt in de heijde was aangedaan en met gewelt verkragt,
sonder dat sij comparante de preecise
woorden , waar mede haar suster
sig uijtdrukte , door langheid van tijd
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tans meer kan opgeeven
Dat haar comparantes moeder daar
over mede seer ontstelt sijnde , heeft
geoordeelt dat Josijna behoorde adergelaaten te worden en dat sij comparante daarop met Josijna en
met Mattijs Raijmakers die daar toe door haar moeder versogt was
dien eijgen avond is gegaan na Asten
bij den chirurgijn Godefridus Sauve
aan welken sij comparante het
geval heeft te kennen gegeeven
het geene haare suster Josijna
was overkomen , dat voorszijde chirurgijn haare suster toen heeft
adergelaten , en sij met haar en
met Mattijs Raaijmakers vervolgens weder herwaards is gekeert
Dat so te dier tijd , als nog lange daerna , haare suster Josijna sig
dat geval sterk heeft aangetrokken ,
ja zelfs sodanig , dat men vreesde
dat sij het in 't hooft soude krijgen .
Eijndigende de comparante hier
mede haare verklaaring , voor
reedenen van welweetendheid geevende als in den text , waarbij sij
naar duijdelijke preelecture heeft
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gepersisteert met solemneele eede
bevestigt en behandmerkt , op heeden
ter raadkamer binnen Lierop op den
een en twintigsten jannuarij 1700
twee en negentig , ten overstaan
van Cornelis Doers en Jan van
den Eijnden schepenen.
Dit + merk stelt Hendrien
Hendrik van Eijck verklaart
niet te konne schrijven
C.Doers
Jan van den Eijnde

Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij ondergeteekende preesident
en scheepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
declareeren en verklaaren ter requisitie van het officie fiscaal van Braband en Landen van Overmaaze
op den eed in den aanvang onser
bedieninge gedaan , dat Hendrik
Janse van Eijck en sijn huijsgesin
en kinderen algemeen bekent staan
voor seer ordentelijke ingeseetenen ,
sijnde van de principaalste famillie
alhier , van welke doorgaans wel
sedert circa hondert jaaren eenige hier ter
plaedse in de regeering sijn geweest ,
dat speciaal Josijna Hendrik van Eijk
is een jonge dogter , welke altoos heeft
gestaan en nog staat ter goeder naam
en faam en dat wij aan de getuijge nissen van de voorszijde personen volkomen geloof souden geeven
Voorts verklaare ik ondergeschreven preesident schepen , dat ik eenige dagen
na het geval in de maand meij 1790
Josijna van Eijck overkomen , ten
huijse van Hendrik van Eijck mij
hebbe bevonden en de voorszijde Josijna
als toen gevonden heb bedleegerig
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en sig het voorszijde geval sodanig aantrekkende , dat men bevreest was
dat sij het in 't hoofd soude krijgen .
En dat gemelde Josijna sig nog
lange daar na sodanig geschaamt
heeft , dat a sij sig onder de menschen
niet durfde te vertoonen .
Actum ter raadkamer binnen
Lierop den een en twintigsten
jannuarij 1700 twee en neegentig .

C.Doers
Peter Vlemmix
Antonie Verberne
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v Nouhuijs substituut secretaris
33 074 v
Compareerde voor schepenen van
Lierop Jan van Eijck en
sijne huijsvrouw Margreta
van Dijk de welke ter requisitie van het Hoog Officie
der stad en Meijerije van
's Bosch op den 16e februarij
1792 onder eede hebben getuijgt
en verklaart ende sijnde
die verklaaring geprothocolleert in het transport boek
van Lierop beginnende
met den 10 e meij 1774 folio 230
verso vermids geene andere
prothocolle bij der hand waren
A.v.Nouhuijs
33 075 v
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt
Johannis , Hendrik , Martinus en
Maria van Eijk voor de laaste sig Martinus van Eijk fort en sterk makende
en de rato laverende , mitsgaders Peternel van Eijk weduwe Francis Grinsven in qualiteit als moeder en voogdesse over Antohonetta minderjarige
dogter van deselve verwekt bij haaren
voornoemde overledene man voor so veel
's noods geadsisteert met Anthonij Verbernen en mede Paulus van de
Mosselaar als in huwelijk hebbende
Johanna Grinsven en laastelijk
Petronella Vlemminx weduwe Hendrik
van Eijk in qualiteit als moeder en
voogdesse aan haare minderjarige

kinderen met namen Jennemie , Antonij en Hendrik bij haaren geweesen
man verwekt voor so veel des noods
met Goort van den Broek geadsisteert , alle wonende alhier en verklaerden de comparanten in alle
minne en vrindschap alle hunne
huijsen en vaste goederen alhier
gelegen , en door het overlijden van
henne ouders en grootouders respective Jan van Eijk en Jenneke Mar33 075 r
tens van Dijk naargelaten
onder hun te hebben verdeelt met
trekking van blinde looten waarvan ieder der comparanten sijn
loth na sig heeft toegenomen en
waarvan copie onder de heere
secretaris alhier is berustende , met belofte
om dese hunne deijling op den 30 e
meert deses jaars behoorlijk alhier
ter secretarije te sullen laaten
passseeren en daar van acte in
forma volgens voorszijde looting
aan ieder der comparanten uijt te leveren
Met verdere belofte om tegens dese
voorszijde loting nooijt ofte nimmer
ieds te doen of te laaten geschieden
Verbindende de comparanten
tot alle naarkoming en welvoldoening
van alle het gene voorszijde henne personen en goederen hebbende en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lieop den veer
en twintigsten februarij 1700 twee
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en neegentig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Antonij Verbernen scheepenen .
Jan Janse van Eijck
Hendrick van Eijck

M.Peter van Eijck
Dit merk++ stelt de weduwe
Francis Grinsven verklaart niet konne schrijven
Dit + merk stelt
Paulus van de Mosselaar
verklaart niet te konne schrijven
Dit + merk stelt de weduwe
Hendrik van Eijk verklaart
niet te konne schrijven
Goort van den Broek
C.Doers
A.Verberne
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 076 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Dirk van
Bree wonende alhier en Lucas Cranenbroek in huwelijk hebbende Jennemie van Bree wonende te Geldrop
welke voornoemde comparanten bij desen
verklaaren onder hen te hebben verdeelt
alle de vaste goederen hen te samen
competerende en bij wijlen henne
ouders naargelaten , alle geleegen alhier
en dat in voege en maniere navolgende.
Eerstelijk werdt toe- en aanbedeelt
van Dirk van Bree wonende alhier.
Eerstelijk een parceel akkerland , genaamt
den akker aan den Hoogen Berg , groot omtrent
vijf en dartig roeden en negen voeten
nevens erve d'eene sijde de heijde , d'ander
sijde het volgende parceel , sijnde groot
dartien roeden en vier voeten staende
ten landboeke drie parcelen nevens erve
van de erfgenamen Dirk van Moorsel
Item een parceel akkerland , genaamt den
Langen Akker groot omtrent twee
lopense en dartig roeden nevens erve
van Jan van Deursen en Arnoldus Welten
33 077 v

Item een parceel genaamt land in den
Dries , groot omtrent vier en dartig roeden en negentien voeten , nevens erve
goederen in desen .
Item een parceel groese genaamt den
Torfput , groot een lopense en agtien
roeden nevens erve van de weduwe
Jan Verhuijsen en Willem van Dijk
Item een parceel groese sijnde het
aangelag genaamt den Langen Dries groot
omtrent twee lopense en sestien
roeden nevens erve van Goort van
den Broek en Jan Welten .
Item een parceel groese genaamt den
Dries bij het huijs , groot een lopense
en vijftien roeden sijnde huijs en hof
nevens erve de gemeente alhier
Item de helft van een parceel akkerland genaamt Hasseltakker , groot in 't geheel een en half lopense nevens
erve d'eene sijde Antonij Bukkums
dánder sijde het 2e loth.
Laastelijk de helft van een parceel
groese genaamt Hoijvelt aan 't Hoekvelt
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groot in 't geheel een lopense nevens
erve d'eene sijde de kinderen Arnoldus
van Bussel , d'andere sijde het tweede loth.
Ten tweeden werdt toe - en aanbedeelt
aan Lucas Cranenbroek in huwelijk
hebbende Jennemie van Bree wonende
te Geldrop
Eerstelijk een parceel groese genaamt
den Dries in de Nieuwe Erve , groot
twee lopense twintig roeden , nevens
erve van de weduwe Antonie van Moorsel
en een straat.
Item een parceel akkerland , genaamt
Hasselse akker groot een en een half
lopense nevens erve van Jan van
Asten ende weduwe Francis van Bree.
Item een parceel akkerland genaamt
den akker aan Groenebeemden nevens
erve van Wilbert Verbernen ende

weduwe Jan Verhuijsen
Item een parceel groese genaamt den
Beemdt in de Groene Beemden , groot
twee en dartig roeden , nevens erve
van Willem van Dijk en Francis Colen .
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Item een parceel groese genaamt den
Verkensdries , groot seven en dartig
roeden nevens d'eene sijde den Renloop en de kinderen Arnoldus van Bussel .
Item de helft van een parceel
groese genaamt het Hoijvelt aan 't Hoekvelt , groot in 't geheel een lopense
nevens erve d'eene sijde het eerste
loth , d'andere sijde goederen in desen .
Item de helft van een parceel akkerland genaamt Hasselt Akker , groot in 't geheel een en een half lopense nevens
erve d'eene sijde het eerste loth , d'ander
sijde de weduwe Francis van Bree .
Item een parceel groese , genaamt den
Dries in de Hoolstraat , groot seeven
en dartig roeden nevens erve d'eene
sijde een voetpat , d'andere sijde het volgende parceel .
Item een parceel groese genaamt den
Dries daar bij gelegen , groot seeven
en dartig roeden nevens erve van
Jan van Geldrop.
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Laastelijk een parceel groese genaamt
het Hoekvelt , groot een lopense
nevens erve d'eene sijde goederen
in desen , d'ander sijde Jan van Geldrop
Sijnde alle dese voorenstaende goe deren allodiaal , los en vrij vrij uijt genomen 's lands en gemeentens
lasten , verder met sodanige voor- en
naadeelige regten , servituten
en usantien als aan ieder sijn aanbedeelde dependerende sijn , als mede
soodanige chijnsen en pagten welke sullen
bevonden worden uijt dese goederen te

gaan , sal ieder afsonderlijk verpligt
weesen te betaalen , die besitter of eijgenaar is van het stuk waar uijt gaat,
en speciaal sal den condivident van
het eerste loth gehouden weesen te
betalen jaarlijx rente van drie gulden
aan de heer Wijngaars te 's Bosch
Aan te vaarden dese voorszijde toe - en
aanbedeelde goederen terstond bij het
passeeren desses , gereserveert de huurders haar regt , met de 's lands en
gemeentens lasten , chijnsen of pagten
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van deesen jaare 1792
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke
schijdinge en deijlinge in voege en
manier voorszijde altijd voor goed
vast steedig ende van waarden
te sullen houden en doen houden
onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den een
en twintigsten maart twee en
negentig ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus van Eijck schepenen .
Dirk van Breij
Dit + merk stelt Lucas
Cranenbroekverklaart niet
te konne schrijven
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 079 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan Lambert Vlemminx en Anna maria van de Vorst , echte lieden
en inwoonderen alhier , sijnde den
eersten comparant siekelijk te

bedde leggende dog sijn verstand , memorie ende sinnen magtig ende gebruijkende , so als ons bij het passeeren
deeses scheen ende bleek , welke voornoemde
comparanten , overdenkende de sekerheid
des doods en de onsekere tijd en uure
van dien , alvorens uijt dese weereld
te schijden te raden waren geworden
om van henne tijdelijke goederen en
fecten te disponeeren , en dat in voege
en maniere navolgende .
Eerst en vooral recommaderende henne
onstervelijke zielen in handen van
God Almagtig , en henne sterfelijke
lighamen de aarde met eerlijke
begravenisse naar haaren staat,
revoceerende , casseerende dood ende
te niet doende alle voorgaende testamenten , contracten , codicillen ofte
alle andere maakingen , hoe ook genaamt , niet willende dat daar op
eenig regard sal worden genomen
in regten of daar buijten .
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En also op nieuws disponerende
verklaaren de comparanten testateuren uijt (s)onderlinge liefde en genegentheid ,welke den anderen sijn
toedragende , de eerststervende de langst leevende te nomineeren en te institueeren tot sijne of haare eenige en
universeele erfgenaam of erfgename ,
en dat in alle het geene de eerststervende met er dood ontruijmen en
naarlaten sal niets gereserveert
ofte uijtgeschijden met magt aan de
langstlevende om daar mede te doen
en handelen als met vrij eijgen goed
dieselfde goederen te veralieneren
vertransporteren , belasten beswaren , gereserveert egter aan de
kinderen van de comparanten
de legitieme portie aan hen competeerende , als mede dat dese meester-

schap sal duuren en blijven continueeren , als de langstlevende der
comparanten in geen tweede huwe
lijk sig komt te begeven , dog anders niet .
Al het geene voorszijde staat , aan
de comparanten duijdelijk van
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woorden tot woorden voorgelesen
sijnde , so verklaarden deselve , dit
te weesen hen testament , laaste
uijterste wille , willende en begeerende , dat het selve also sal agtervolgt en naargekomen worden
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop den drie
en twintigsten maart 1700 twee en
negentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Peter Vlemminx scheepenen , ten woonhuijse van de
comparanten , vermids de onpasselijkheid van den eersten comparant .
Jan Vlemmix
Dit + merk stelt Annamaria van de Vorst verklaart niet te konne schrijven .
C Doers
Peter Vlemmix
Mij present
A.V.Nouhuijs substituut secretaris
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Staat en inventaris gedaan maken
en opgegeven bij Petronella Vlemminx weduwe
wijlen Hendrik van
Eijk wonende alhier
en dat voor en ten behoeve van haare drie
minderjarige kinderen
met namen Jennemaria
Antonie en Hendrikus

in echte verwekt bij
wijlen haaren voornoemde
overledene man en
dat van sodanige goederen , als opgemelde
haare kinderen door
het overlijden van Jenneke Janse van Dijk weduwe
Jan van Eijk sijn verstorven , bestaende in het
navolgende .
Eerst van de vaste onroerende goederen
Ingevolge minnelijke scheijdinge en
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deijlinge , dewelke op heeden hier agter
sal worden beschreven en gepasseert
so is aan de comparante ten behoeve
als voor ten deel gevallen een huijsinge met eenige parcelen groese
en akkerland , gestaan en geleegen
alhier in de Winkelstraat voor de
helft , en waar van de wederhelft
van Maria van Eijk weduwe Jan Bernards
ten deel gevallen is , waar toe egter
ten deesen kortheidshalve wort gereferveert.
Meubilaire een stoel
Item een schaapke
Item drie tinne schotelen
Item een dito bordt
Item een galeije schootel
Item een turfschup
Item een riek
Item een snijbank en snijmes
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Item een snaphaan loop
Item een schaakel
Item een parthij oud eijser
Item een aarde pint met tinne deksel
Item een koopere handketel
Item een reijsaal
Staat te weeten , dat geen con-

tante penningen of mentenuen
ten behoeve van de minderjaarige
kinderen in deese in den boedel
gevenden sijn .
Als mede voor so verre men
thans omtrent nagaan
en bepaalen kan , dat de schulden
voor so verre het aandeel der
minderjarigen in deese betreft
soude aandraagen eene somme
van drie hondert gulden
en waarmede dese aanbedeelde goederen sullen verbonden blijven.
33 082 r
segge
300 - 0 - 0
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Petronella
Vlemminx , weduwe wijlen Hendrikus van
Eijk voor so veel des noods , geadsisteert
met Antonij Verbernen als haare gekoore momboir in desen , dewelke
bij deesen verklaart , haar in het formeeren opgeeven van desen inventaris
getrouwelijk te hebben gedragen , volgens haar beste kennis en wetenschap
en ingevalle haar na dato deeses
nog iedwes mogte te binnen komen
of voorkomen naer mede deesen
inventaris soude behoeven te worden
vermeerdert of vermindert , dat den
selven daar na sal worden gerigt
of verandert tot gemeen voordeel
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of schaade sonder daar ooijt ofte
't eeniger tijd in agterhaalt te willen sijn .
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop den dartigsten maart 1700 twee en negentig ten
overstaan van Cornelis Doers
en Antonij Verbernen schepenen.
Dit + merk stelt de weduwe Hendrikus van Eijk verklaert niet

te konne schrijven
Antonie Verberne
C. Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Johannis Jansen van Eijk , Hendrik ,
Martinus en Maria Janse van Eijk
weduwe Jan Bernards , Petronella Janse
van Eijk weduwe Francis van Grinsven ,
mitsgaders Petronella Vlemminx weduwe
Hendrikus van Eijck , alle woonende
alhier , welke voornoemde comparanten
onder hen in alle minne en vrindschap
hebben verdeelt alle de vaste goederen
naargelaten bij wijlen Jan van Eijck
en Jenneke van Dijk in leeven echte
lieden en inwoonderen alhier , der
comparanten ouders , en dat met trekking der blinde looten , waar van
ieder der comparanten sijn loth
na sig heeft toegenomen , en dat
wel in voegen en maniere navolgende.
Eerstelijk is ingevolge voorszijde looting
ten deel gevallen en wordt dienvolgende erflijk toe- en aanbedeelt aan
en aan Petronella Janse van Eijk weduwe Francis Grinsven
Johannis Janse van Eijk wonende alhier.
Eerstelijk het oud huijs staende alhier.
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in de Winkelstraat met het aangelag daar bij en en aan gehoorende
groot omtrent twee en een half lopense
nevens erve d'eene sijde het 3e loth
van voren de gemeente
Item de helft van een parceel akkerland gelegen als voor , genaamt den
Langen akker , groot omtrent voor
't geheel twaalf loopense

nevens erve d'een sijde Antonie
Roijmans , d 'ander sijde Thomas
van Zoest het 3e loth
Item een parceel akkerland geleegen als voor genaamt den Schutakker
met een dito daar neven gelegen
groot omtrent twee lopense , d'eene
sijde Hendrik Verhees Antonij Roijmans .
Item de helft van de Korte Zijlkens
en wel het agterste gedeelte groot
omtrent drie lopense , d'eene sijde
Thomas van Zoest , d'andere sijde
de weduwe Jan Bernards .
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Item een parceel , genaemt den
Zanderman , groot omtrent twee
lopense , d'eene sijde Antonij Verberne
d'ander sijde Lambert Kusters
Item een hoijveltje , groot omtrent
seeven lopense , nevens erve d'eene
sijde Arnoldus Verbernen , d'ander
sijde Leendert van de Vorst.
Item een parceel groese genaamt het
middelste Eusel groot omtrent drie
en drie vierde lopense , d'eene sijde
Willem van Bree , d'andere sijde
de weduwe Gijsbert Roijmans .
Item een parceel groese genaamt
het Beemtje voor en agter de Vleut
groot omtrent drie en een half lopense
d'eene sijde de weduwe Gijsbert
Roijmans , d'aner sijde Arnoldus Verberne
Item een parceel groese genaamt het
beemtje over de Vleut , groot omtrent
een en half lopense , nevens erve
van de kinderen Arnoldus van Bussel d'ander sijde de weduwe Peter van Stiphout .
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Item een derde part in de Braaken
het middelste gedeelte groot omtrent
vijf lopense d'eene sijde het 2e loth
d'ander sijde goederen in desen.

Item een parceel akkerland sijnde
het middelste in de heijde , groot
omtrent vijf lopense genaamt de
Hormerheijde d'eene sijde Martinus
van Eijk cum suis d'ander sijde de weduwe
Jan Bernards cum suis .
Item het middelste gedeelte van de
Hormesdonk ter groote omtrent van
vijf lopense d'eene sijde het 2e
loth , d'andere sijde het 3e loth.
Item een parceel groese genaamt
de voorste Heijlige Geesten , groot omtrent
twee lopense d'eene sijde Thomas van
Zoest en Leendert van de Vorst.
Laastelijk de helft in de Weerdt
groot omtrent in 't geheel vier en
een half lopense d'eene sijde Engel
Reijnier Smits en de weduwe Hendrik
van den Boomen
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Ten tweeden is , ingevolge voorszijde
looting ten deel gevallen en werdt
dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan Martinus en Hendrik Janse
van Eijk , wonende alhier.
Eerstelijk een huijs , sijde het nieuw
huijs en aangelag , gelegen alhier in de
Winkelstraat , groot omtrent een lopense
d'eene sijde Nol Verbernen d'ander sijde
Johannis van Eijk.
Item een derde part in de Braaken
groot omtrent vijf lopense d'eene sijde
Martinus het 1e loth , d'ander sijde
goederen in deesen.
Item een parceel akkerland genaamt den
Heijakker groot omtrent vier lopense
d'eene sijde Nol Verbernen d'ander
sijde de weduwe Gijsbert Rooijmans .
Item het voorste gedeelte van de Hormerheijde ter groote van een derde
part , groot omtrent vijf lopense , d'eene
sijde Leendert van de Vorst , d'ander
sijde het 1e loth.
Item de helft in de voorste en agterste

hormesdonk groot omtrent 9 1/2 lopense
d'eene sijde Dirk van Bree en Antonij Roijmans .
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Item een parceel groese genaamt den
agtersten H.Geest , groot omtrent
vier lopense , d'eene sijde den Armen
alhier , d'ander sijde Antonij van den Eijnden.
Item een parceel groese het voorste
eusel , groot omtrent drie lopense
d'eene sijde de erfgenamen Jan van Lieshout
d'ander sijde de weduwe Jan Bernards.
Item de helft van 't heijtvelt groot
omtrent 2 1/2 lopense , d'ander sijde
Jan de Haan , d'ander sijde het 1e loth.
Item een parceel akkerland genaamt den
agtersten hof nevens de heg , groot
omtrent vijf copsaed , d'eene sijde
Dirk van Brussel en d'andere zijde
de weduwe Jan Bernards .
Item de helft van een parceel groese genaamt de
Werdt , groot omtrent in 't geheel
vier en een half lopense , d' eene
sijde Engel Reijnier Smits .
Laastelijk een parceel groese genaamt
de H. Geesten of Hemelse veltjens groot
omtrent drie lopense d'eene sijde Thonij
van Zoest en Hendrik Bernards .
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Ten derden is , ingevolge voorszijde
looting ten deel gevallen en wert
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan Maria van Eijk weduwe
Jan Bernards en Petronella Vlemminx
weduwe Hendrikus van Eijk en dat voor
en ten behoeve van haare drie minderjarige kinderen met namen Jennemaria , Antonie en Hendrikus ,
wonende alhier , sijnde geadsisteert
met Goort van den Broek wonende te Mierlo .
Eerstelijk huijs en aangelag , daar
Hendrik Janssen heeft gewoont groot
omtrent twee lopense , d'eene

sijde het 1e loth , d'ander sijde
Leendert van de Vorst.
Den Langenakker , nevens Thomas
van Zoest , groot omtrent zes lopense.
Item de helft van de Korte Zijlkens nevens Thomas van Zoest
groot omtrent drie lopense .
Item de Peperkoek , Pasakker en
Lankakkerke , groot omtrent drie
lopense d'eene sijde Jan Vlemminx
d'ander sijde de kinderen Arnoldus van Bussel.
(zie voor vervolg 088 v )
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en deijlinge in voege en maniere
voorszijde altijd voor goed vast , stedig
ende van waarden te sullen houden
en doen houden en een ieder (ieder)
sijn aanbedeelde aanvaerden de
huijsinge en hof te Paessen of ordinaire verhuijsenstijd , de groese
te half meert jongstleden en het
landt 't oigst blood aan de stoppelen alles in desen jaare 1792 met
de lasten chijnsen en pagten
van voorszijde jaar.
Verbindende de comparanten
ter voldoening van een en ander voorszijde
henne personen en goederen hebbende
en verkrijgende , als naar regten
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den dartigsten maart
1700 twee en negentig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Antonij Verbernen , schepenen
Jan Janse van Eijck
M.van Eijck
Dit + merk stelt de
weduwe Jan Bernards
verklaart niet te konne
schrijven
Dit merk stelt Paulus van
de + Morselaar verklaart
niet te konne schrijven

Hendrik van Eijck

Dit +merk stelt de wed.
Grinsven verklaart niet
te konne schrijven

Dit merk stelt
de weduwe Hendrik
van Eijck + verklaart
niet te konne schrijven
Goort van den Broek
C.Doers
A.Verberne
Mij present A.v.Nouhuijs
substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Johanna
Francis Bukkums tot decharge van den
Armen der Heerlijkheid Mierlo , en vermids deselve alhier wel ende wettig gebooren
is en staande , voor so veel ons bekent is ,
ter goeder naam en faam , so beloven
wij bij deesen , dat sij nimmer sal komen
tot lasten van den Armen van Mierlo
voornoemt ofte andere plaedsen , alwaar zij
sig metter woon soude komen neder te
setten , (ne)maar in tegendeel dat wij
als dan haar beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , ingevolge Hun
Hoog Mogende Resolutie van 7e september
1731 , onder verband als naar regten
Actum Lierop den den sevenentwintigsten april 1700
twee en neegentig .
C.Doers
A.Verberne
Peter Vlemmix
H.van Eijck
M.v.Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 088 v (het volgende hoort na tekst 086r)
het agterste gedeelte van de Braaken voor een derde groot omtrent
vijf lopense , d'eene sijde Antonij Roijmans d'andere sijde het 1e loth.
Item het buijtenste gedeelte van de
heijde voor een derde groot omtrent
vijf lopense d'eene sijde Antonij
Roijmans d'ander sijde het 1e loth
Item een parceel groese in de
Nieuwe Velden met den hoek hoek daarbij
groot omtrent negen lopense , d'eene
sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde An-

tonij Roijmans .
Item een parceel groese , genaamt het
Bruijstens Veltje , groot omtrent vier
lopense , de beijde sijde Jan Vlemminx
Item een vierde part in de Harmesdonk nevens Antonie Roijmans , groot
omtrent vier en drie vierde lopense
d'eene sijde het 1e loth
Item de middelste H.Geesten of
Elgrom groot omtrent 2 lopense
d'eene sijde Leendert van Vorst
en Jan van Asten de ander sijde
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Item een parceel genaamt het Kleijn
Akkerke , groot omtrent drie lopense
d'eene sijde Nol Verbernen
Laastelijk den agterste Cant aan
de Sanderman , groot omtrent een
en een half lopense , nevens erve
van Antonie Verbernen
Sijnde alle dese voorszijde goederen
allodiaal los en vrij , uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten verder
met sodanige voor- en naadeelige regten,
servituten en asantien als van ouds ,
sullende den voorsten gehouden wesen
den agtersten te weegen ter naaster
velden en minste schaade , en een ieder
der condividenten deese sijne goederen
in dese deijling genoemt , hebben en behouden so en dier voegen als tussen
hen is afgepaalt ,en ook gehouden
weesen te betaalen sodanige renten,
chijnsen en pagten als uijt ieder sijn
aangedeelde met regt sullen bevonden
worden daar uijt te gaan .
Belovende de comparanten , condividenten deese henne minnelijke scheijdinge
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt cornelis Doers , president schepen alhier

en Jan Hermans , beijde alhier woonagtig te kennen gevende , dat aan hun
comparanten te samen competerende
sijn verschijde parcelen van groese en
akkerland , met twee huisen , schuuren
en stallingen , daarbij en aangehorende
alle geleegen alhier , en waarvan onder
hen comparanten reeds al over lange
jaaren scheijding en deijling is gemaakt ,
dog dat die deijling in dier voegen of schoon ieder sig van die tijd af aan reeds
in de possessie heeft gestelt en 't gebruijk daar van heeft
aangemaatigt , tot nog toe onbeschreven
gebleeven en dus niet schabinaliter
gepasseert is , hebben de comparanten
egter om hier van een eijnde te maken
goed gevonden te passeeren deese henne
wettige scheijdinge en deijlinge en dat
in voege en manier navolgende .
Eerstelijk so werdt toe - en aanbedeelt
aan Cornelis Doers weduwenaar van
wijlen Jennemaria Hermans ter togte
en sijne ses kinderen te erfregte .
Eerst een huijs , schuur , stallinge ,
schop , bakhuijs , met hof en aangelag
daarbij en aangehoorende , sijnde het
oude huijs waarin hij thans woonagtig is
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en dat so en in dier voegen als het selve
tussen hen afgepaaldt en in 't gebruijk is,
groot omtrent te samen een en een half lopense,
van vooren de straat , van agter den selven , d'eene sijde het 2e loth , d'ander sijde de weg .
Item een parceel akkerland , geleegen
agter den hof en aangelag so en dier
voegen als afgepaalt is , groot omtrent 1
loopense nevens erve de sijde het aangelag
d'ander sijde het 2e loth , d'een eijnde de
weg . d'ander eijnde de voetpat.
Item een parceel akkerland , genaamt den
akker aan de Hal eijnde , groot ten quohiere een lopense een en dartig roeden
en agt voeten , nevens erve d'eene sijde den
Armen alhier , d'ander sijde de kinderen Arnol-

dus van Bussel
Item de helft van een parceel akkerland
genaamt den Akker aan Rijsselberg , so en in dier
voegen als afgepaalt is , staende ten quohiere
in twee parcelen te samen groot in 't geheel
drie loopense neegen en dartig roeden en dartien
voeten , nevens erve d'eene sijde het 2e loth
d'ander sijde Gerrit Coolen .
Item de helft van een parceel akkerland
genaamt de Santkamp so en in dier voegen als
afgepaalt is , groot ten quohiere in 't geheel
twee lopense en veertig roeden , nevens erve
d'een eijnde het 2e loth , d'ander eijnde de
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Item een parceel groese genaamt den
dries in de Nieuwe Erven , groot omtrent twee loopense 18 roeden , nevens
erve d'eene sijde de weduwe Jan Verbeek
d'ander sijde de weduwe Antonie van Moorsel
Item een parceel groese genaamt het Velt
in de Groene Beemden , staende ten
quohiere in twee parcelen te saamen
groot vier lopense , vijf en veertig roeden
en elf voeten , nevens erve d'eene sijde
Martinus van Eijk , d'ander sijde het 2e loth.
Item de helft van een parceel groese
genaamt den Beemt in de Oetert , so en in
dier voegen afgepaalt is , groot in 't geheel ten quohiere drie loopense vier roeden
en seventien voeten , nevens erve d'eene
sijde Juffrouw Gualtherie , d'ander sijde het 2e loth
Item de helft van een parceel groese
genaamt den Beemdt op de Weerte , so en in
dier voegen als afgepaalt , groot in 't geheel ten quohiere vijf lopense , sestien
roeden en agt voeten , nevens erve d'eene sijde het
2e loth , waar bij de Wiel , bij verlies van
paalen niet bijgemeeten of gereekent moet worden .
33 090 r
Item de helft van een parceel groese
genaamt den Beekhurk , so en in dier voegen
als afgepaalt is , groot in 't geheel ten

quohiere seven lopense , twee en veertig roeden en vijf voeten , nevens erve
d'eene sijde de kinderen Peter Hermans , d'ander sijde het 2e loth .
Item de helft van een parceel groese
genaamt het Hoekvelt van de Heer Wijngaars
so en in dier voegen als afgepaalt is ,
groot in 't geheel omtrent
seeven lopense , nevens erve d'eene sijde
Antonij Bukkums , d'ander sijde de weduwe
Francis van Bree.
Laastelijk een parceel groese geleegen
onder den dorpe van Someren , groot
circa een en een half lopense of so
groot en kleijn als geleegen is , nevens
erve de eene sijde Goort van de Meulenhof
d'andere sijde de erfgenamen Antonij van Gog.
Sijnde alle deese goederen gelegen tussen
de reengenoten hier voor genoemt , en so
groot en kleijn als in derselver paalen , gelegen
zijn en bij deese meeting bevonden sullen worden en
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ten tweeden werdt toe- en aanbedeelt aan Johannis Hermans weduwenaar van wijlen Clara Coppens ter
togte en sijne twee kinderen ten erfregte
Eerst het nieuw huijs schuur stallinge
schop bakhuijs met hof en aangelag , daar
bij en aangehoorende , so als bij hem in gebruijk en afgepaalt is , groot omtrent vijf
en dartig roeden .
Nevens erve van vooren de straat , van agter
een voetpat , d'eene sijde het 1e loth , d'ander
sijde Wilbert Verbernen .
Item een parceel akkerland genaamt den
Akker aan het huijs so en in dier voegen
als afgepaalt is , groot omtrent een lopense
nevens erve d'eene sijde het eerste loth , d'ander sijde Martinus van Eijk .
Item een parceel akkerland genaamt den
Hoogenberg groot omtrent twee en een
half loopense , nevens erve d'eene sijde
Arnoldus Welten , d'ander sijde een weg .
Item de helft van een parceel akker-

land genaamt den Rijsselberg , so en in dier
voegen als afgepaalt is , staende ten quo33 091 r
hiere in twee parcelen , te samen groot
in 't geheel drie lopense neegen en dartig
roeden en dartien voeten , nevens erve d'eene
sijde de kinderen Joseph Kusters , d'ander sijde
het eerste loth.
Item een parceel akkerland genaamt den
Doorenbosch akker , groot ten quohiere
een lopense een en twintig roeden , nevens
erve d'eene sijde Leonardus van Hugten
d'ander sijde de kinderen Peeter Verbernen .
Item de helft van een parceel akkerland
genaamt de Sandkamp , so en in dier voegen als
afgepaalt is , groot ten quohiere in 't geheel
twee loopense en veertig roeden , nevens
erve d'eene sijde Goort van den Broek , d'ander sijde de gemeente .
Item een parceel groese , genaamt den dries
in de Groenstraat , groot te quohiere
twee lopense , dartig roeden en drie voeten
nevens erve d'eene sijde de kinderen Peeter
Wijnen ., d'ander sijde Jan van de Vorst
Item de helft van een parceel groese genaamt
den Beemdt in de Oetert , so en in dier
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dier voegen als afgepaalt , groot in 't geheel ten quohiere drie loopense vier
roeden en seventien voeten , nevens erve
d'eene sijde Jan de With , d'ander sijde
het 1e loth.
Item een parceel groese genaamt den dries
in de Groene Beemden , groot ten quohiere
een lopese , veertig roeden en neegen
voeten , nevens erve d'eene sijde Jan van
Deursen , d'ander sijde het eerste loth.
Item de helft van een parceel groese genaamt
den Beemdt op de Weerte , groot in 't geheel
ten quohiere vijf loopense sestien roeden
en agt voeten , nevens erve d'eene sijde

Engel Reijnier Smits , d'ander zijde het
2e loth , waarbij de Wiel , bij verlies van
paalen , niet bij gemeeten of gereekent moet worden.
Item de helft van een parceel groese
genaamt de Beekhurk , so en in dier voegen
als afgepaalt is, groot in 't geheel ten quohiere seven lopense , twee en veertig roeden en vijf voeten , nevens erve d'eene sijde
Joost Verbernen , d'ander sijde een weg.
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Item een parceel genaamt het heijtvelt van
van den Schooten , groot ten quohiere vijf
loopense , dartien roeden , tien voeten
nevens erve d'eene sijde de kinderen Joseph
Kusters , d'ander sijde de gemeente .
Item een parceel groese genaamt den
dries van Joost van Moorsel , groot
ten quohiere een lopense , vijftien roeden
en dartien voeten , nevens erve d'eene
sijde Jan van Geldrop , d'ander sijde een weg.
Item laastelijk de helft van een parceel groese
genaamt het Hoekvelt van de Heer Wijngaars
so en in dier voegen als afgepaalt is , groot
in 't geheel omtrent seeven loopense ,
nevens erve d'eene sijde Antonij Bukkums
d'ander sijde het eerste loth.
Sijnde alle deese goederen gelegen tussen de reengenoten hier voor genoemt , en so groot en kleijn
als in derselver paalen gelegen sijn en nu bij
de meeting bevonden sullen worden
Sijnde alle deese voorszijde goederen allodiaal , los en vrij uijtgenomen 's lands
en gemeentens lasten , verder met sodanige
voor en naadelige regten servituten en
usantien als van ouds , en speciaal sal
ieder condivident gehouden en verpligt
weesen te vergelden en betaalen sodanige
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renten , chijnsen of pagten als uijt
ieders aanbedeelde in t regt bevonden
sullen worden daar uijt te gaen , en wel
het eerste loth 12 stuijvers aan de kerk alhier en

het tweede loth tien stuijvers pagt , ten comptoir van de Heer
rentmeester de Kempenaer te 's Bosch.
Wijders hebben de comparanten
onder hen verdeelt alle geloftens en
obligatien welcke hen te saamen mede
sijn competeerende , en dat in voege
als volgt , en wel in de eerste plaeds aan
Cornelis Doers condivident van het 1e loth
Eerst de helft van een obligatie staende
ten lasten van Goort van den Broek
alhier in 't geheel groot in capitaal
twee duijsend twee hondert gulden , waar
van de weederhelft het 2e loth werdt aangedeelt , in dato 12e meert 1776.
Item een obligatie ten lasten van Arnoldus Hurkmans groot in capitaal
hondert gulden , in dato 4e april 1740.
Item een obligatie van hondert gulden
capitaal ten lasten van Dirk van Moorsel
in dato 9e junij 1744.
Item met Jan van van den Boomen ieder voor
de helft , een capitaal groot in 't geheel
hondert gulden , mede ten lasten van Dirk van Moorsel.
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Laastelijk een pretens wegens geleent
gelt aan en ten be ten lasten van
Jan Willem van den Eijnden alhier
eene somme van hondert gulden .
En wert aan het tweede loth , Johan nis Hermans toe- en aanbedeelt de volgende obligatien .
Eerst de helft van een obligatie , staende
ten lasten van Goort van den Broek
alhier , in 't geheel groot in capitaal
twee duijsend twee hondert gulden , waarvan de weederheft het 1e loth is aangedeelt , in dato 12e meert 1776.
Item een obligatie ten lasten van de
kinderen Joseph Kusters alhier , groot in
capitaal drie hondert gulden in dato 28e
meert 1766.
Belovende de comparanten , condividenten deese henne minnelijke schijdinge
en deijlinge in voege en maniere voorszijde

altijd te sullen houden en doen houden
voor goed , vast , steedig ende van waarden , en dat alles soo en in dier voegen
als bij hem in 't gebruijk en tussen hen
afgepaalt is .
Tot naarkoming en welvoldoening
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van alle het geene voorszijde verbinden
de comparanten condividenten
henne personen en goederen hebbende
en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den vierden
meij 1700 twee en negentig ten overstaan van Jan van den Eijnden en
Martinus van Eijk schepenen.
C.Doers
Jan Hermans
Jan van den Eijnde
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Marcelis en Thomas van Zoest ,benefffens Jan Peter Huijbers in huwelijk
hebbende Jennemaria van Zoest , alle
woonende alhier , kinderen en erfgenamen
van wijlen Jan van Zoest en Anneke
van Lieshout in leeven echte lieden
en inwoonderen alhier , welke comparanten te samen van wijlen henne voornoemde
ouders was aanbestorven een huijsinge
schuur , stallinge , hof en aangelag
met verschijde parcelen groese en akkerland alle geleegen alhier ter plaedse
genaemt de Winkelstraat , mitsgaders
eenige haavelijke en erfhaavelijke
goederen , als ook eenige schulden en
wel eerstelijk een onderhandse gelofte groot
in capitaal hondert en vijftig gulden ten
behoeve van de weduwe Francis van den Boomen .

Item een dito gelofte groot een hondert gulden ten behoeve van Jan van Eijk , en verders eenige verschulde 's lands lasten als
andere handschulden , te kennen gevende .
dat zij comparanten met den anderen
hadden bepaalt om dese voorszijde nalatenschap onder hen te verdeelen , en daar , toe
bij den anderen waaren 't saam gekomen
en also onder henne in der minne
hadden verdeelt dese bovenstaande
geheele nalatenschap .En dat also
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ingevolge deese henne conventie was vast gestelt en bepaalt , dat aan
Marcelis van Zoest alleenlijk een parceel akkerland genaamt den agtersten
hof , groot ses en dartig roeden en agtien
voeten soude worden toe- en aanbedeelt .
Edog dat Tomas van Zoest aan sijnen
broeder Marcelis van Zoest soude moeten uijtkeeren eene somme van seshondert en vijftig gulden .
Dat wijders aan Jan Peter Huijbers n(omine) ux(oris)
soude worden toe - en aanbedeelt seeven
parceelen , so groese als akkerland , alle alhier geleegen . En dat Thomas van Zoest
daar en boven soude gehouden weesen aan
hem Jan Huijbers uijt te keeren eene somme van drie hondert gulden .
Dat Thomas van Zoest soude werden
toe - en aanbedeelt de huijsinge met
alle de overige parceelen so groese als
akkerland , alles blijkende bij de deijlinge
alhier schabinaliter gepasseert den 30e junij 1786.
Dat evenswel bij die deijling niet is opgegeven of beschreeven geworden , maar geomitteert , dat door Thomas van Zoest deese
uijtkeeringen ter van somme van seshondert en vijftig en ter somme van drie hon33 095 r
dert gulden soude moeten gedaan worden , en wijders al mede geommitteert
dat den geheelen inboedel en nalaten-

schap als voor aan hem Thomas van
Zoest soude sijn en blijven , dog dat hij
gehouden en verpligt soude weesen
te betaalen alle de schulden hiervoor genoemt.
En verklaarden Marcelis van Zoest
en Jan Peter Huijbers , ter requisitie van
Thomas van Zoest , naar duijdelijke voorleesinge bij het geene voorszijde staat in allen
deelen te persisteeren , geevende voor reedenen van welweetendheid , dit also
waar en waaragtig te weesen en voorts tot
meerder corroboratie vandien het selve
met heijligen eede bekragtigt , afgelegt
aan handen van Cornelis Doers president
loco officier , met de woorden : "So waarlijk
helpe mij God Almagtig ."Actum Lierop den sevenden meij 1700 twee
en negentig ten overstaan van Jan van den
Eijnden en Martinus van Eijk schepenen .
Toms van Soest
Jan Huijbers
Dit merk + stelt
Marcelis van Zoest verklaert
niet te konne schrijven
Jan van den Eijnde
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Comparerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Arnoldus
Verbernen en Pieter Sleegers , beijde
inwoonderen alhier , sijnde van competenten ouderdom , staande ter goeder
naam en faam en tot het geeven van
getuijgenis der waarheid behoorlijk
geciteert sijnde , dewelke bij deesen ter
instantie en requisitie van den
Wel Eedel Gestrengen Heer J.W.van
Nouhuijs in qualiteit als stadhouder
deeses quartier van Peelland , voor
de opregte waarheid verklaaren
waar en waaragtig te weesen
dat sij comparanten op zondag
den 29e april jongstleden des nade-

middags geweest sijn ten huijse van
Antonij van Stiphout alhier aan den
Broekkant woonagtig , dat aldaar
onder meer andere personen al mede
present waaren Marcelis van
Brussel en Willem van Eijck beijde
inwoonderen alhier , dat Marcelis
van Brussel en Willem van Eijck
voornoemt als doen woorden gekregen
hebben over het speelen met de kaart
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en op de beenen geraakende , Marcelis van Brussel een stoel aanvatte(n)de
en ophefte om daar mede te slaan ,
dog dat sulx door de praesent sijnde lieden is belet geworden , en sij malkanderen als doen met de kop en haeren
gepakt hebben , en vervolgens sijn
gescheijden geworden .
Eijndigende de comparanten hier
mede deese henne gegeve verklaaring
waar bij in allen deelen persisteren ,
gevende voor redenen van welwetendheid als in den text hebbende voorts
tot meerder corroberatie van dien het
selve met heijlige eede bekragtigt , afgelegt aan handen van den Heere Officier
met de woorden : "So woorden so waarlijk
helpe mij God Almagtig ,"ten overstaan
van Cornelis Doers en Martinus van Eijk
schepenen , op heden ter raadcamer binnen Lierop den twaalfden meij 1700 twee
en negentig .
Arnoldus Verberne
Dit + merk stelt Peeter Sleegers
Verklaart niet te konne schrijven
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen

van Lierop ondergenoemt Josijn
Hendrik van Eijk , den welke ten vervolge
en tot nadere elucidatie van haare
attestatie den 22 e junij 1790 als mede
van haare responsiven op de interrogatorien den 21 e jannuarij 1792 voor schepenen
van desen dorp gegeven ter requisitie
van het officie fiscaal van Braband en
de landen van Overmaas , onder solemneele eede heeft getuijgt en verklaart
waar en waaragtig te sijn .
Dat sij comparante , op ernstig versoek en serieuse aanmaning , van
weegens wel gemelde officie fiscaal
van haar gedaan , sig met haaren
oom Martinus van Eijk , op gister den
20e julij 1792 tegen den avond omtrent
agt uuren , heeft begeeven uijt deesen
dorpe naar het gehugt het Brouwhuijs onder de Heerlijkheid Vlierden
ten huijse en herberge van Antonij
Dirk Welten .
Dat sij omtrent half tien uuren
toen het ligt reeds aangestoken was ,
aldaar gekomen sijnde , de vrouw en
andere huijsgenoten van voorszijde
33 097 r
Antonij Dirk Welten in de gemelde
huijsinge gevonden hebben , dat haar
gemelde oom en broeder eerst een pintje
hier gecommandeert en gedronken
hebben , en voorts daar na nog eenige
andere pintjens .
Dat ondertusschen aldaar in huijs is
gekomen de voorszijde Antonij Dirk Welten met sijnen boerenknegt tegens
welken Antonij Welten haar voorszijde oom en broeder
een praatje hebben gemaakt en
met hem lange hebben gediscourcert
overkoeijen , paarden schaapen
en dergelijke.
Dat sij omtrent een uur lang aldaar
in huijs sijn gebleeven , en sij comparante also goede gelegentheid ge-

had heeft , om denselven Antonij Dirk
Welten ter deegen te besigtigen ,
welke sij dan ook naukeurig beschouwt heeft , dog niet kan verklaaren , dat hij deselfde persoon is ,
die haar ruijm twee jaaren geleden
inde gemeente tussen Mierlo en
Lierop heeft geschoffeert en verkragt ,
so als sij bij haar hier booven aangehaalde testatie van den 22e junij
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1790 en responsiven van den 21e
jannuarij 1792 heeft getuijgt en gedeponeert en wel uijt hoofde , deels
van den langen tussentijd die verlopen is sedert dat gepasseerde geval
en deels van de overgroote onsteltenis , waar in sij sig bij dat geval
bevonden heeft.
Persisterende sij comparante egter
voor het overige in alles bij haare
getuijgenissen , op de voorszijde respective tijden gegeven en verklarende
al nog deselve waar en waaragtig te sijn .
Eijndigende de comparante hier
mede haare verklaring , voor reedenen van welwetendheid gevende
als in den text , waarbij sij naar
duijdelijke praelecture heeft gepersisteert , met solemnele eede bevestigt en behandmerkt.
Op heeden ten raadhuijse van
Lierop den een en twintigsten
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julij 1700 twee en negentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Jan
van Asten schepenen.
Dit + merk stelt Josijna Hendriks van Eijk verklaart niet
te konne schrijven .
C.Doers

Jan van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij schepenen van Lierop certificeeren
bij desen , dat wij sijn versogt om een acte
van cautie voor Antonetta Seijkens tot
decharge van den Armen der Heerlijkheid
Geldrop en vermids deselve alhier wettig gebooren is , en sijnde , voor so veel ons bekend is ,
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen ,
dat voornoemde Antonetta Seijkens nimmer sal
komen tot lasten van de arme kasse van Geldrop
ofte alle andere plaedsen , alwaar sij sig metterwoon soude komen neder te setten , integendeel
op onse arme kasse nemende den eventueelen
last van armoede welke haar in tijden en
wijlen mogte overkomen , onder verband
als naar regten , en ingevolge Hun Hoog
Mogende Resolutie van den 7e september 1731.
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Actum Lierop den 7e september 1700 twee
en neegentig .
Peter Vlemmix , Jan van den Eijnde
A.Verberne
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Anna Verhees en haar
onechte verwekt kind met naame Francijn tot
decharge van den Armen van Someren
en vermids deselve alhier gebooren sijn
so beloven wij bij deesen dat deselve nimmer sullen komen tot lasten van de
arme kasse van Someren voornoemt ofte
van eenige andere plaedsen alwaar
sij sig metter woon souden komen neder
te setten , maar dat wij hen beneffens alle
andere arme inboorlingen sullen alimenteren en onderhouden , ingevolge Hun
Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731

onder verband als naar regten . Actum
Lierop den agt en twintigsten september
1700 twee en negentig .
C.Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
A.Verberne
Mij present
A.v. Nouhuijs substituut secretaris
33 099 r
Compareerde voor heeren schepenen van Lierop
ondergenoemt , Willem Goort Lutters wonende
te Liessel ter eenre en Dirk Welten met en
de beneevens Jan Welten wonende te Deurne
beijde in qualitijt als aangestelde voogden
van het minderjarig kindt van wijlen Evert
van Deurne ter andere sijde , te kennen gevende dat tusschen de comparant als eijsscher ter eenere en de comparante qualitate qua gedaagdens en verweerders ter ander seijde
voor den geregte van Deurne en Liessel voornoemt
proceduur was ontstaan , en sulx over de
goederen in 't breede omschreeven bij eijn(...)
en aanspraak door de comparant ter
eenere voor gemelde geregte daarover
ingediend en waar toe gerefereert word
bij deesen , om welke proceduure , een eijnde
te doen neemen , en den aanwasch van
kosten , en andere gevolgen te prevenieeren ,
soo verklaarde de comparanten ter eenere
en andere sijde met elkanderen te sijn
geconvenieert , en over een gekoomen
in voegen en maniere naarvolgende
Eerstelijk dat alle de vaste goederen bij
voornoemde eijn..gedetailleert tussen den
comparant ter eenere en de comparanten
33 100 v
ter ander seijde in voornoemde hunne qualitijt
in twee egaale portien sullen worden verdeeld , en vervolgens bij ijder voor de helft
genooten worden , en waar van vervolgens
door de comparanten ter eenere en andere

zeijde eertdaags voor die van den geregte
van Deurne en Lijssel off elders daar
't de comparant ter eenere behaagen zal
behoorlijke scheijdinge en deijlinge zal
worden aangegaan .
Ten tweeden , dat de comparant ter eener
zal afsien van alle vrugten baaten
en profijten , door de comparanten ter
andere seijde van voornoemde goederen
ettelijke jaaren afsonderlijk , en dus buijten concurrentie van den comparant
ter eenere gepercipieert .
Dan ten derden , dat de comparanten ter
andere zeijde , aan den comparant ter
eenere sullen betaalen eene somme
van twee hondert en veertig guldens ,
waarop bij het passeeren deses honderd
gulden zijn voldaan en de resterende
honderd en veertig guldens binnen den
tijd van veertien daagen na dato deezes
aan den heere procureur de Rooij , de
comparant ter eener bediend hebbende ,
zullen moeten worden betaald en bijgeset
33 100 r
Ten vierden dat de comparant ter eenere,geen acte altoos
formeren zal over de hoon hen bij schriftuure van antwoord door de comparanten ter
ander zijde geinsereert , verklaarende dien
volgende. . .comparant ter eenere die . . . .
aan de comparanten ter ander seijde gratieuselijk te remitteren bij deesen .
Met welk voornoemt geconvenieerde de comparanten ter eenere en andere seijde , verklaren
te neemen volkoomen genoegen en
contement , gelovende het selvige
ijder in de zijne te sullen nakoomen
en agtervolgen renuntieerende derhalven van alle relivimenten en exceptien te contrarie en tot prompte nakominge van dien subjecteeren de comparanten wederseijde sich aan de
voluntaire condemnatie van Heeren schepenen van Deurne en Lijsel of Helmond
te vreeden zijnde , hun in den inhoude

van deeze(. . .
) te doen en laten
condemneeren ten dien eijnde onwederroepelijk constitueerende fine procureur
in officio gequalificeert om voor de
respective geregten te postuleren
33 101 v
den eenen om hier op de condemnatie
te versoeken en den anderen omme deese
in respective te consenteeren , alles onder verband , mitsgaders approbatie
en ratificatie als na regten
Aldus gedaan en gepasseert binne
Lierop ten overstaan van Cornelis Doers
en Jan van Asten scheepenen op heeden
deesen agt en twintigsten september
1700 twee en negentig .
Willem Goort Lutters
Dirck Welten
Johannis Welten
C.Doers
Jan van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 101 r
Also Dirk Hermans woonende
alhier op den 20 e september deeses
jaars 1792 binnen deesen dorpe van
Lierop bij publieque aanbesteding hadde aangenoomen het collecteeren en insamelen
des 's lands lasten alhier bestaande
in gemeene 's lands middelen en
kleijne specien ingegaan 1e october
der koonings bede ingegaan 17e september jongstleeden en de 's lands verponding , ingaande 1e januarij 1793 alle
voor den tijd en termijn van een jaar
over deesen dorpe van Lierop voornoemt
en waar voor men ingevolge de conditie van aanbestedinge gehouden
is borgen te stellen .

Zoo compareerde voor de ondergeteekende
scheepenen van Lierop Antonij van
Asten en Jan Hermans inwoonderen
alhier dewelke bij deezen hen verklaarden te stellen tot borgen voor den
voornoemde Dirk Hermans soo voor de
betaling van respective 's lands competeeren als voor de voldoening van alle
het geene waar toe men ingevolge
de conditie van aanbesteding gehouden
en verpligt is daar voor verbindende
henne persoonen en goederen hebbende
ende verkrijgende renuntieerende ten
dien eijnde van alle beneficien
die hun comparanten in deesen
te stade soude konnen komen
En verklaaren wij ondergeteekende
scheepenen dat de comparanten
in deezen voor deeze voornoemde gerequireerde borgtogt sufficant sijn
33 102 v
en so alhier als binnen de stad
en Meijerije van 's Bosch genoegsaam gegoed en geerft voor deese te
collecteerene penningen met de sloten
van dien .
Actum op heeden binnen Lierop
den ses en twintigsten october 1700
twee en neegentig ten overstaan
van Cornelis Doers en Peter Vlemminx schepenen . , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij deesen dat
wij sijn versogt om een acte van cautie
Antonie van Asten
Jan Hermans
C.Doers
Peter Vlemmix
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 102 r
Wij scheepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij deesen dat

wij sijn versogt om een acte van cautie voor een kind van Willem van Oosterhout , alhier geboren met name .............(ontbreekt)
tot decharge van den Armen der Heerlijkheid Mierlo en vermids het selve
alhier wettig geboren is en sijnde voor
soo veel ons bekend is van een goed
gedrag ,soo beloven wij bij deesen dat het
selve nimmer meer sal komen ten
lasten van de arme kasse van Mierlo
ofte alle andere plaedsen alwaar het
sig metter woon soude komen neder
te setten , integendeel op onse arme
kasse nemende den eventueelen last
van armoede , welke het selve in tijde
en wijlen moete overkomen onder
verband als naar regten en ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van den
7e september 1733 . Actum Lierop den
ses en twintigsten october 1700 twee
en neegentig
C.Doers
Peter Vlemmix
Jan van Asten
A.Verberne
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 103 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeren bij desen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Petronella Janse Verbeek tot decharge
van den Armen der Heerlijkheid Asten ,
en vermids dese alhier wel ende
wettig gebooren is , en sijnde naar so veel
ons bekend is , van een goed gedrag , so
beloven wij bij deesen , indien het mogte
gebeuren dat sij tot armoede kwaame
te geraken , (het geene God verhoede) en
wel sodanig , dat sij uijt de arme kasse
soude behooren gealimenteert te worden ,
dat wij als dan haar beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden en de magistraat

ofte armbesorgers van Asten voornoemt en
alle andere plaedsen , waar sij sig met
ter woon soude komen neder te setten
ten allen tijden ter saake deeses sullen
ontlasten en bevrijden ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e
september 1731 , onder verband als naar
regten . Actum Lierop den sevenden
november 1700 twee en neegentig.
C.Doers
J.van Asten
Peter Vlemmix
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 103 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Jacob van
Veldhoven , wonende alhier welker huijsinge , schuur en stalling op den 16e
september 1791geheelijk is afgebrand , en
door de geregte alhier op den 6e october
daar aan volgende getauxeert op eene
somme van vijfhondert gulden , en vermids gemelde huijsinge wederom opgetimmert en genoegsaam in voorige
staat is gebragt , so versoekt den comparant dienvolgende betaaling voor
een vierde gedeelte , waar op deese huijsinge is getauxeert , ingevolge Hun
Hoog Mogende Publicatie van 15 jannuarij
1765 , verklaarende den comparant
bij deesen voor geen vier duijsend gulden gegoed te sijn of in eijgendom te
besitten of te hebben , de waarheid van
dien bevestigende , met de woorden : "So
waarlijk helpe mij God Almagtig."
afgelegt aan handen van Cornelis Doers,
praesident loco officier , op heeden binnen
Lierop den negenden november 1700 twee
en negentig , coram
Jacob van Velthoven
C.Doers

M.van Eijck
A.Verberne
Mij present
A.v.Nouhuijs president secretaris
33 104
Op den 30e november 1792
heeft de weduwe Jan van Moorsel gerenuntieert van de togt , haar
competeerde van de vaste onroerende naargelaten bij wijlen
haaren voornoemden man geleegen
binnen Lierop , en dat ten behoeve van Hendrik van Moorsel
sijnde het selve geprothocolleert
in het transport boek
memorie
33 104 r
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Joost sone
Hendrik Waarenburg , tot decharge
van den Armen van Maarheese , en
vermids denselven alhier wettig gebooren is , en sijnde voor so veel ons
bekent is , van een goed gedrag , so belooven wij bij deesen , indien het mogte
gebeuren , dat hij tot armoede kwam
te geraken (hetgeen God verhoede) dat
hij als dan nimmer sal komen tot lasten
vande arme kasse van Maarheese
voornoemt ofte van andere plaedsen alwaar
hij sig metter woon soude komen needer
te setten , maar dat wij als dan hem
beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren
en onderhouden , ingevolge Hun Hoog
Mogende Resolutie van 7e september 1737,
onder verband , als naar regten .
Actum Lierop den agt en twintigsten
december 1700 twee en neegentig.
C.Doers
M.van Eijck

A.Verberne
Jan van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 105 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij desen dat wij sijn versogt , om
een acte van cautie voor Jennemaria Arnoldus
Verbernen tot decharge van den Armen van Someren , en vermids deselve alhier wettig gebooren is en sijnde , voor so veel ons bekent is, van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat sij nimmer
sal komen tot lasten van de arme kasse van
Someren voornoemt ofte ook van alle andere
plaedsen waar sij sig in tijden en wijlen
metter woon soude komen neder te setten ,
maar dat wij haar als dan , beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden ingevolge Hun Hoog
Mogende Resolutie van 7e september 1731 onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijf en twintigsten jannuarij 1700 drie en negentig .
C Doers
Jan van den Eijnde
M.van Eijck
A.Verberne
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 105 r
Wij schepenen van Lierop , quartiere
van peelland , Meijerije van 's Bosch certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Josijna Jan
van Dijk tot decharge van den Armen van
Asten , en vermids deselve alhier wel ende
wettig gebooren is , en sijnde voor soveel ons
bekent is , van een goede gedrag , so beloven wij
bij deesen , dat sij nimmer sal komen tot
lasten van de arme kasse van Asten voornoemt ,
ofte ook van alle andere plaedsen , waar sij

sig in tijden en wijlen metter woon soude
komen neder te setten , maar dat wij haar
als dan , beneffens alle andere van onse arme inboorlingen sullen alimenteren ende onderhouden ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van
7e september 1731 , onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijf en twintigsten jannuarij 1700 drie en negentig .
C.Doers
Jan van den Eijnde
M.van Eijck
A. Verberne
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 106 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Maria
van de Leensel , weduwe wijlen Jan
Verbeek woonende alhier , sijnde onpasselijk , dog haar verstand , memorie
ende sinnen magtig ende gebruijkende
dewelke bij deesen verklaarde te nomineeren en aan te stellen tot voogden
over haaren minderjaarigen soon
met naame Johannis in echte verwekt bij wijlen haaren voornoemde overleedene man , met haaren voorsoon
Joost Verbeek en Peeter Verhees , beijde
alhier woonagtig , met magt om naar het
overlijden van de comparante het aandeel
van desen haaren minderjarigen soon te
aanvaarden en gade te slaan en voorts
denselven soon sijn persoon en goederen
te regeeren en adnistreren naar behooren , en verder te doen en handerlen
hetgeene getrouwe voogden ten meesten
nutte en voordeelen van den minderjarigen sullen vinden te behooren , en so als
naar regten en costuijmen locaal sal
kunnen en mogen geschieden .
En compareerde ten deesen meede de
voornoemde Joost Verbeek en Peter Verhees , de
welke bij deesen verklaren dese voorszijde
voogdije op sig te sullen nemen en
den persoon en goederen van den on-

mondigen in desen genoemt te sullen
33 106 r
regeeren , administreren en waarnemen naar behoren , so als voogden
betaamt en schuldig sijn te doen .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop ten woonhuijse van de
comparante den agt entwintigsten
februarij 1700 drie en negentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus
van Eijk schepenen .
Dit + merk stelt Maria van de
Leensel verklaart niet te konne schrijven .
Joost Verbek
Peter Verhees
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.V.Nouhuijs substittut secretaris
33 107 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Johannis Neissen in qualiteit als deurwaarder tot het
dirigeeren van executien de dato 5e augustij 1784 aangestelt , de welke verklaarde uijt
kragte van Hun Hoog Mogende letteren executoriaal van dato 4e december 1764 en op
gevolgde authorisatie van Jan van den
Boomen armmeester alhier te Lierop
over de jaaren 1788 1789, 1790 en 1791 , sijnde
die authorisatie van dato 29e maart 1793 en
alhier vertoont , bij desen naar voorgaende
sommatie en renovatie , met voorkennise van den praesident loco officier te
neemen in arrest en te stellen in handen
van de Hooge Overigheid , alle de vaste en
onroerende goederen , staande ten naame
van Jan de With , woonende alhier omme
daar aan te verhalen de somme van
seeven en twintig gulden en tien stuijverss , wegens verschulde renten over de jaaren

en dorpe voorszijde aan den Armen alhier , ver
schult met de kosten van dien , en verders ad opus jus habentium .
Actum Lierop den negen en twintigsten
maart 1700 drie en neegentig , ten overstaan van
Martinus van Eijk en Jan van Asten schepe
M.van Eijck Jan van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs
33 107 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Joost Verbeek
so voor sig selven als mede voor sijne verdere
broeders en susters en hem daar voor fort
en sterk makende en de rato te sullen caveeren in deesen , ter eenre en Wilbert
Meulendijk ter andere sijde en beijde alhier
woonagtig , welke comparanten bij deesen
verklaren , en wel den eersten comparant
ter eenre te hebben verhuurt aan den tweede
comparant ter andere sijde de welk insge
lijks verklaart te hebben gehuurt een
huijsinge hof en aangelag , gestaan en
geleegen alhier in de Hoolstraat , nevens
erve van Thomas Vlemminx en Dielis Benders , groot omtrent twee loopense .
Aan te vaarden terstond bij het passeeren
deeses , en dat voor den tijd en termijn van
ses eerstkomende en agtereenvolgende
jaaren , mits nogtans sal het den comparant ter eenre cum suis vrijstaan om na het
expireeren van het eerste jaar
dese huijsinge hof en aangelag alle jaer
te konnen en mogen opseggen , en het
welk ten twee comparant ter andere sijde
bij desen aan en op sig neemt , om bij al
dien het selve aan hem na het verloop
van het eerste jaar , en wel drie maanden voor het expireeren van dat jaar
33 108 v
mogt worden opgesegt , en als dan bij de
eerste verhuijsenstijd het selve te sullen

ontruijmen en verlaten so als bij hem aan
vaart is en so vervolgens alle jaar
Den verhuurder sal het noodige tot looken
en lijmen van de wanden om dese huijsinge
moeten besorgen , en sal als dan den huurder de vereijschte arbeijd ten sijnen kosten
daar aan moeten doen , en naar behooren
moeten maken
Den huurder sal goede toesigt moeten
neemen en houden voor vuur en ligt , dat
door onagtsaamheid van hem af de sijde
geen brand of schaade veroorsaakt werde
of sal het selve moeten vergoeden .
Den huurder sal jaerlijx aan handen van
den verhuurder voor huurpenningen betaalen de somme van sestien gulden
en ses stuijvers , en dat gedurende alle
jaar so lange hij dese huijsinge cum
annexo bewoonen en gebruijken zal.
Tot naarkoming en welvoldoening van
alle het geene voorszijde verbinden de comparanten in deesen henne personen en
goederen hebbende en verkrijgende .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
33 108 r
binnen Lierop den sesden april 1700
drie en negentig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Martinus van Eijk
schepenen .
Joost Verbeek
Dit + merk stelt Wilbert Meulendijk , verklaart niet te konne
schrijven .
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 109 v
Compareerde voor scheepenen der dingbanque van Lierop ondergenoemt , Jan
de Witt weduwenaar van wijlen Wil-

lemijn Antonij van Vegt woonende
alhier denwelke verklaarde bij deesen
te renuntieeren en afstand te doen
van al sulke togtregt
als den comparant is hebbende en
competerende van en in een huijsing
schuur stallinge en de groes bij het huijs
groot 3 lopense 31 roeden en 18 voeten , Item in en van
den akker aan de houtvelden groot 2 lopense 15 roeden
7 voeten . , Item van en in den akker bij
het huijs groot 4 lopense 8 roeden , Item van
en in den akker aan de heg , groot 1 lopense 20roeden
1 voet , Item van en in't Nieuwland groot
2 lopense 7 roeden 13 voeten , Item van en in 't
Nieuwland groot 30 roeden 13 voeten
Item van en in 't Nieuwland alnog groot
1 lopense 38 roeden 4 voeten , Item van en in 't
land aan 't Cromven groot 1 lopense 1 roede
8 voeten , Item van en in den Akker
van Jan van Stiphout , groot 4 lopense 44 roeden 9
voeten , Item van en in een stuk groes
genaamt de Houtvelden , groot 1 lopense 15 roeden 5
voeten , Item van en in de groes in 't aangelag groot 32 roeden 3 voeten , Item van
en in den Swarts dries groot 3 lopense 9 voeten
Item van en in het Euselke groot 1 lopense
33 109 r
13 roeden 9 voeten , Item van en in den
Ouden Dijk groot 3 lopense 11 roeden 15 voten en eijndelijk van en in den Hooijbeemd in den Oetert
groot 1 lopense 31, 1voet , en voords in alle de
vaste onroerende geleegen alhier tot Lierop
waarvan den comparant de togte competeert ,
alles voor en ten behoeve van Hendrikus
van Coll als in huwelijk hebbende Peternella de Witt wonende te Erp zijn comparants
dogter en Johanna de Witt , minderjarige dogter van Jan de Witt , verwekt bij Maria van
Gansewinkel wonende te Mierlo , des comparants klijn dogter , op welke 't erfregt
mids het overlijden van der comparants
voormelde huijsvrouw was verstorven en geincedeert. Belovende de comparant dit
remiteeren en affstand doen van togt

zo voorszijde nu en altoos te sullen houden
en doen houden voor goed bondig en
onverbrekelijk van waarden , met verdere
gelofte van hiertegen oijt off ojt te sullen
doen off laten geschieden met renuntiatie van alle regt en aanspraak direkt
of indirekt tot alle de voorszijde goederen
gehad hebbende onder verband van
zijn comparants persoon en goederen
hebbende en verkrijgende Coram
33 110 v
Jan van den Eijnde en Jan van Asten
schepenen mitsgaders Cornelis Doers
president schepen , loco secretaris deses
dorps Lierop op heeden in Lierop deezen
vijfftiende april 1700 drie en negentig
Dit + merk stelt
Jan de Witt , verklaart niet te
konne schrijve testes B.v.Heuven
Jan van den Eijnde
J.van Asten
C.Doers president schepen
in absentie van den secretaris
33 110 r
Wij scheepenen van Lierop, quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen dat wij sij sijn versogt
omme een acte van cautie tot decharge
van de Armen der heerlijkheid Deurne
voor Anna Christina van den Boomen
en vermids deselve wettig gebooren is ,
so beloven wij bij desen , dat bij aldien deselve
onverhoopt tot armoede mogte komen te
geraken , sij nimmer sal komen tot
lasten van de arme kasse van Deurne
voornoemt ofte van de andere plaadsen alwaar
sij sig in tijden en wijlen metter woon
soude komen neder te setten , maar dat
wij als dan haar beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden
, ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van

7e september 1731 , onder verband als naar
regten .
Actum Lierop den ses en twintigsten
april 1700 drie en neegentig .
C.Doers
Peter Vlemmix
Jan van den Eijnde
Jan van Asten
33 111 v
Interrogatorien omme
daarop ter instantie en requisiCompareerde voor
tie van den Wel Edel Gestrenschepenen van Lierop onder- gen Heer Jan Willem van Nougenoemt 1 e Hendrik Peter huijs in qualiteit als stadhouvan Eijk ,2e Johannis Jan Peter
der deses quartiers van Peelland
Vlemminx Annamaria
ten overstaan van schepenen
van de Vorst , en hebben ge- van Lierop , onder solemnele
andwoort so als tegens ieder eede , te hooren en ondervragen
articul staat aangetekent
de personen van Hendrik Peter
van Eijk en Johannis Jan Peter Vlemminx
art. 1
Den 1e segt genaemt
Te vragen de naam , ouderdom
te sijn Hendrik Peter van Eijk en woonplaats .
oud omtrent vijftig jaaren
en alhier Lierop woonagtig te sijn
Den 2e deponent segt genaamt te sijn Johannis Jan Peter Vlemminx
oud omtrent agt en dartig jaaren en alhier te Lierop woonagtig te sijn.
2
Den 1e deponent segt ja
Of sij van wegens Heere StadDen 2e deponent segt ja
houder tot het geven van getuijgenis
der waarheid niet behoorlijk door den vorster
sijn geciteert.
33 111 r
Den 1e deponent segt ja
Den 2e deponent segt ja

3
of sij woensdag den 24e april
deeses jaars 1793 tijde wanneer
de dogter van Antonij van Dijk
met naame Jda begraaven
is , des voormiddags niet sijn geweest ten huijse
van voornoemde van Dijk , alhier op

den Boomen woonagtig
4
Den 1e deponent segt ja
Den 2e deponent segt ja

Of onder meer anderen aldaar
ook niet present of tegenwoordig
waaren Antonij Waarenburg en
Leonardus van Hugten , beijde
alhier woonagtig.
5

Den 1e segt Antonij Waren- Of sij niet weeten , of gesien hebben
burg en Leonardus van Hugten
33 112 v
onder den weg bij malkander
te hebben sien staan
Dat gemelde Antonij WarenDen 2e deponent segt Antonij burg en Leonardus van Hugten
Waarenburg met Leonardus te samen van daar na huijs
van Hugten onder den weg gegaan sijn
bij malkander te hebben
sien staan .
6
Den 1e deponent segt wel
Of sij niet weeten of gesien hebgesien te hebben dat Antonij ben , dat voornoemde Waarenburg en
Warenburg met Leonardus van Hugten als doen verschil
van Hugten als doen argueerde
of questie hebben gehad.
Den 2e deponent segt wel gehoort te hebben dat sij woorden met malkanderen hadden
Den 1e deponent segt sulx
niet te weeten
Den 2e deponent segt sulx
niet te weeten

7
Of sij niet weeten waar over
of waar uijt dat verschil of questie ontstaan is

33 112 r
Den 1e deponent segt wel
gesien te hebben dat Antonij
8
Waarenburg sijn stok of
Of sij niet gesien hebbeb dat
kruk Leonardus van Hugten Antonij Waarenburg als doen
geslagen heeft
met sijn stok of kruk Leonar-

Den 2e deponent segt sulx
wel gesien te hebben.

dus van Hugten geslagen heeft.

9
Den 1e deponent hem daar Of hem verders van des saak
van niets meer kennelijk
ieds kennelijk is
te sijn .
Den 2e deponent segt hem daar van niets meer kennelijk te sijn.
33 113 v
Aldus de getuijgen op voorenstaende hebben geantwoort so als tegen ieder articul staat geannoteert
De articulen gehoort en ondervraegt, waar bij
sij naar duijdelijke prelecture hebben gepersisteert , voor redenen van welweetendheid
gevende hetselve hen nog in goede en versche
geheugenisse te sijn , en voorts tot bekragtiging van dien het gedeponeerde met solemneele eede
bevestigende en afleggende aan handen van
den president Cornelis Doers , loco officier ,
met de woorden : "So waarlijk helpe mij God
Almagtig,"ter raadkamer binnen Lierop den
eenen dartigsten meij 1700 drie en negentig ten
overstaan van Peter Vlemminx en Martinus Janse
van Eijk schepenen .
Joannes Vlemmikx H.van Eijck
C Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 113 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Leonardus
van Hugten ,woonende alhier oudt omtrent 44 jaaren ,
staande ter goeder naam en faam en sijnde een
boer van stijl , de welke tot het geeven ,
van getuijgenis der waarheid ter requisitie
van den Heer Jan Willem van Nouhuijs
stadhouder deese quartiers van Peelland ,
door den vorster alhier geregtelijk sijnde
geciteert onder solemnele eede heeft
getuijgt ende verklaart waar ende waar-

agtig te sijn , dat hij comparant op woensdag den 24 e april deses jaars 1793 tijde
wanneer de dogter van Antonij van Dijk
alhier met name Ida begraven was des voormiddags ,
is geweest ten huijse van gemelde Antonij
van Dijk en alwaar onder anderen Antonij Waarenburg mede alhier woonagtig
tegenwoordig was . Dat hij comparant
van daar is weg gegaan met voornemen om na huijs
te gaan , en intussen op den weg ontmoet heeft Antonij
Warenburg even genoemt die voor hem comparant was uijtgegaan ,
dat sij met malkanderen als toen eenige woorden gewisselt hebben
en Antonij Waarenburg als boosaardig
geworden sijnde , hem comparant sonder reden dermate
met sijn stok of kruk geslagen heeft , dat hij
in eenige tijd niet bekwaam is geweest sijn
werk naar behoren te kunnen verrigten .
Eijndigende den comparant hier mede
33 114 v
dese sijne gegevene waaragtige verklaring , waarbij naar duijdelijke voorleesing heeft gepersisteert met heijligen
eede bekragtigt , afgelegt aan handen van Cornelis
Doers preesident loco officier met de woorden : "So waarlijk helpe mij God Almagtig , op heden
ten raadhuijse binnen Lierop den eenen
dartigsten meij 1700 drie en negentig ten
overstaan van Peter Vlemminx en Martinus van Eijk schepenen .
Leonardus van Heugten
C.Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 114 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Antonij Waarenburg woonagtig alhier dewelke verklaarde
afte sien en te renuntieeren van sodanig
regt en eijgendom als den comparant quasi

verkregen heeft van en in een groesveldt
gelegen onder Someren nevens erve van
Thomas van Zoest en de revier de Aa , aan
den comparant sonder eenig 't minste regt
van eijgendom door Jan de With alhier woonagtig voor circa 15 jaaren geleden
opgedragen en getransporteert , belovende den comparant op sijn persoon en
goederen hebbende en verkrijgende voor hem
en sijne nakomelingen nooijt geen het minste
regt of aanspraak op voorszijde parceel te maken
maar de volle eijgendom ... voor altoos over
te laaten aan de voornoemde Jan de With en sijne
twee voorkinderen , en het voornoemde parceel
te sullen verlaten half maart in den
aanstaanden jaar 1794 , blijvende also van de comparant
t(. . .
) velden dog anders niet .
So kennende mede ontfangen ontfangen te hebben
de uijtgeschote penningen a vijftig gulden
ter sake van dese coop qualijk en ten onregt
gedaan en hiertegen ooij of ooijt te sullen
doen of laten geschieden onder verband als voor.
En compareerde mede alhier Jan de With
alhier woonagtig , gebruijk makende van
dese acte van renuntiatie , denwelke
verklaarde so doed bij deesen onherroepelijk
te authoriseeren en te volmagtigen secretaris
33 115 v
Johan van Houven wonende te Mierlo
om in sijn comparants naam voor Heren
schepenen en secretaris van Someren de togt
te renuntieeren en aftegeven van voorszijde
parceel groese , als mede van een parceel
groese genaamt Het Vleutje , staande abusievelijk ten name van Goord van de Meulenhof beijde gelegen onder Someren alle
voor en ten behoeve van Hendrikus van
Col in huwelijk hebbende Petronella de
With en 't minderjarig kindt van wijlen
Johannis de With verwekt bij Maria
van Gansenwinkel sijn kind en kindskind respective , belovende de comparant
van waarden te sullen houden al 't gene
in sijn naam aldaar sal worden gedaan

en verrigt met belofte van indemniteit
als naar regten .
En compareerde almede Hendrikus
van Col in huwelijk hebbende Petronella
de With , wonende te Erp , mitsgaders Jacobus
van der Putten en Johannis van Meijl in
qualiteit als beedigde voogden en momboiren
over Johanna minderjarige dogter Jan de With
en Maria van Gansenwinkel wonende te
mierlo , gebruijk makende van de vorenstaende
acte van afstand en renuntiatie van togte
van Jan de With welke sij comparanten
accepteren bij desen , verklarende also mede
33 115 r
in hun qualiteit so doen bij deesen
almede te volmagtigen Breunis Johan
van Heuven , wonende te Mierlo om als,
om wettig en erffelijk op te dragen en te
transporteren voor den geregte van Someren
de twee parcelen groese bij afstand van togt
in 't breede gevraagd aan en ten behoeve
van Arnoldus sone Arnoldus van Geffen
wonende te Asten , met volle magt van
eijgendom sulx voor de somme van vijf en
tagtig gulden , welke de constituanten
al bereijds bekennen ontfangen te hebben .
Belovende de comparanten altoos van
waarden te sullen houden en doen houden
al 't geene de geconstitueerde uijt
kragte deses aldaar sal doen en 't voornoemde
transporteren voor altoos te houden voor
goed en stedig met belofte van indemniteit en onder verband van hun persoon
en goederen hebbende en verkrijgende .
Actum Lierop den sevende junij 1700 drie en negentig
ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus van
Eijk schepenen .
Antoni van de Warsenburgh
Dit + merk stelt
Dit + merk stelt Jan de
Hendrikus van Eijk
With verklaart niet te
verklaart niet te
konne schrijven
konne schrijven
Dit + merk stelt
Dit + merk stelt
Jacobus van der Putten
Johannis van Meijl

verklaart niet te konne
verklaart niet te konne
schrijven
schrijven
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 116 v
Wij schepenen van lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Jennemie Arnoldus Maas tot decharge van den Armen
der Heerlijkheid Mierlo , ende vermids deselve alhier gebooren is , en sijnde voor
so veel ons bekent is , van een goed gedrag ,
so beloven wij bij desen , dat in cas van armoede , sij nimmer sal komen tot lasten
van de arme kasse van Mierlo voornoemt
nog ook tot lasten van andere plaadsen ,
alwaar sij sig metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij haar als dan
beneffens alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteeren en onderhouden , inge
volge Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731.
Actum Lierop den dartienden september 17e drie en negentig.
C.Doers
J.van Asten
M.van Eijck
H.van Eijck
J.van den Eijnde
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 116 r
Wij schepenen van Lierop certificeeren
bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van
cautie voor Francijn Antonij Bukkums tot decharge van den Armen van Someren , en
vermids deselve alhier wettig gebooren is ,
en sijnde voor so veel ons bekent is van
een goed gedrag , so beloven wij bij desen , dat
(in cas van onverhoopte armoede ) sij nimmer sal komen tot lasten van de arme kasse
van Someren voornoemt nog ook tot lasten van
andere plaadsen alwaar sij in tijden en
wijlen sig metter woon mogte komen neder

te setten , maar dat wij haar als beneffens
alle andere onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijf en twintigste october
1700 driie en neegentig .
C Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
A.van Eijck
A.Verberne
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 117 v
Staat en inventaris
gedaan maken opgeregt bij Jan Thomas Verhees wonende alhier , weduwenaar van wijlen
Johanna van Lieshout
waarbij heeft verwekt
een kind nog in
leeven sijnde met naame
Josina
En dat van soodanige
goederen als met voornoemde
sijne huijsvrouw voor de helft
met J.van Lieshout beseten
heeft , en waar van het
erfregt op voornoemde sijn
kindt en het togtregt
op hem comparant is gedevolveert en verstorven
en dat ter voldoening van
het 53e articul van Hun
Hoog Mogende Echtreglement
en daar opgevolgde waarschouwinge van den 3e april
1708 vermids hij voorneemens is , sig in een twede
huwelijk te begeeven , bestaande alle dese goederen
in het navolgende .
Eerst van de vaste onroerende goederen

33 117 r
Eerst een parceel land gelegen
alhier ter plaadse genaamt de Winkelstraat , groot volgens de meeting
onder no. 690 een lopense 2 roeden
Item een parceel land gelegen als
voor , groot volgens de meeting onder no
710 seeven en veertig roeden
Item een parceel land gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no. 718 twee
lopense drie en twintig roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no 721
een lopense seven en twintig roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no. 736
een lopense negentien roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no. 738
een lopense
Item een parceel ten deele land en ten
deele heijde gelegen als voo , groot volgens de meeting onder no. 752 drie lopense , drie roeden .
33 118 v
Item een parceel land , gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 766 twee
loopense negentien roeden .
Item een parceel land gelegen als voor,
groot volgens de meeting onder no. 777 , een
loopense drie en twintig roeden .
Item een parceel land , gelegen als voor,
groot volgens de meeting onder no. 800 een
lopense vier roeden .
Item een parceel land gelegen als voor,
groot volgens de meeting onder de no. 870 een
lopense elf roeden .
Item een parceel groese gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 1865, 1866
seven lopense vier roeden .
Item een parceel groese gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 1888 twee

lopense veertig roeden .
Item een parceel groese , gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 1902 twee
lopense vijftien roeden
Item een parceel groese gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 1930 vijf
en veertig roeden .
33 118 r
Item een parceel ten deele heijde en ten
deele land , groot volgens de meeting
onder no. 1911 zes lopense twee en veertig roeden .
Item een parceel groese en heijde gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 1954 twee lopense vijftien
roeden .
Item een parceel groese en putten
gelegen als voor , groot volgens de meeting , onder no. 2341 een lopense veertig
roeden
Item een parceel groese en putten gelegen als voor groot volgens de meeting
onder no. 2346 twee lopense
Item een parceel sijnde putten gelegen
als voor groot volgens de meeting onder
no. 2349 neegen endartig roeden
Item een parceel groese en putten gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 2355 agt en veertig roeden .
33 119 v
Item een parceel sijnde putten geleegen als voor , groot volgens de meeting onder no. 2358 drie lopense negen
en veertig roeden .
Item een parceel groese , gelegen als
voor , groot volgens de meeting onder no.
2362 , een lopense twaalf roeden .
Item een parceel sijnde putten , gelegen
alsvoor , groot volgens de meeting onder
no. 2450 twintig roeden .
Item een parceel sijnde putten gelegen
als voor volgens de meeting onder

no 2456 negentien roeden .
Item een parceel land gelegen als voor ,
groot volgens de meeting onder no. 885
een lopense een en veertig roeden .
Laastelijk een huijs met annexe
schuur en stalling gelegen als voor
en welke voorszijde goederen met Hendrik van
Lieshout te samen competerende sijn , ieder voor de helft.
Ten tweeden van de meubilaire goederen .
Eerstelijk bedt met hooftpeuluw.
33 119 r
en kussens alle gevult met veeren
Item twee wolle deekens
Item vier paar slaaplakens
Item drie taafellakens
Item twee handdoeken
Item een booterstand
Item twee melktobben
Item twee kisten
Item een trog
Item een kast
Item een gootbank
Item vier tinne schootelen
Item een theemoor
Item een coffijmolen
Item een trekpot
Item vier schoteltjes en kopjes.
33 120 v
Item vier tinne leepels
Item een kopere roomseij
Item een steijne pot
Item een koeijketel van koper
Item twee ketels van koper
Item een moespot
Item een papketel
Item een taafel
Item een koebak
Item twee rieken.
Item een schoep
Item een hak
Item een ax

Item een kruijwagen
Item een snijbank en mes
Item een hargetouw
33 120 r
Item een kooresigt
Item een grasseijsie
Item vier stoelen
Item een wan
Item een koorevat
Item een spinnewiel
Item een vuurpan
Item een koekepan en hangijser
Item een vuureijser
Item een tang
Item een haal
Item een waaterpot
Item een silvere halskruijs
Item een dito vingerring
Item een snaphaan
33 121 v
De kleederen van des inventarisants overleedene huijsvrouw
sijn reeds ten deele aangemaakt
en sullen verders aangemaakt worden
Compareerde den bovengenoemde
Jan Thomas Verhees denwelke bij
deesen verklaart hem in het maken
van desen inventaris opregtelijk gedragen te hebben , sonder sijnes weetens
iedwes agterhouden of versweegen te
hebben en ingeval aan hem na dato
deeses ieds mogte te binnen komen tot
deesen inventaris behorende , so belooft
den comparant denselven ten allen tijden
te sullen amplieren en vermeerderen
sonder daarinne agterhaalt te willen
weesen presenterende des noods of
33 121 r
gerequireert werdende de deugdelijk-

heid vandien met heijligen eede te
sullen bevestigen .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den tienden
jannuarij 1700 vier en neegentig
ten overstaan van Cornelis Doers
en Martinus van Eijk schepenen
Dit + merk stelt Jan Thomas Verhees verklaart niet te konne schrijven
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Peeter Verhees
en Joost Verbeek beijde inwoonderen alhier
in qualiteit als door Maria van de Leensel
weduwe wijlen Jan Verbeek aangestelde voogden over Johannis minderjarige soon van
wijlen Jan Verbeek , in echte verwekt bij Maria
van de Leensel voornoemt blijkende bij schabinale
acte daar van op den 23e februari des gepasseerden
jaars 1793 alhier wettig gepasseert waar toe ten
desen word gerefereert , Joost , Jan en Maria Verbeek
mitsgaders Martinus Colen , in huwelijk hebbende
Petronella Verbeek , te samen kinderen en erfgenaamen
33 122 v
van wijlen Jan Verbeek welke voornoemde
comparanten bij deesen verklaaren onder
hen verdeelt te hebben alle de vaste onroerende goederen bij voornoemde henne ouders
naargelaten en alhier geleegen en dat in
voege en maniere navolgende :
Eerstelijk is ingevolge voorszijde scheijdinge
en deijlinge ten deel gevallen en word dien
volgende erffelijk toe en aanbedeelt aan
Peeter Verhees en Joost Verbeek in qualiteit
als voogedn over johannis minderjarige soon
van wijlen Jan Verbeek en Maria van de
Leensel , en dat voor en tenbehoeve van
voornoemde Johannis Verbeek.
Eerstelijk een parceel akkerland sijnde
Oude Nieuwe erven , gelegen alhier , groot volgens de meeting onder no. 548 twee lopen-

se en vier roeden .
Laastelijk de helft van een parceel groese
en land , sijnde Oude Nieuwe erven , gelegen
als voor , genaamt den Hoogen dries , groot
in 't geheel volgens de meeting onder no.
1589 , twee lopense seeven en twintig roeden
en waarvan de wedrehelft het volgende
loth wordt toebedeelt.
Sijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands en
gemeentens lasten , verder met sodaanige voor en naadeelige regten , servituten en usantien als van ouds
en speciaal belast voor dit loth met een stuijver
ses penningen chijns ten comptoire der s'Lands Domeinen .
33 122 r
te 'sBosch te betalen als mede met eene stuijver
twee penningen chijns te betalen met het twede loth
ieder voor de helft ten comptoire voorszijde .
dan sal dit loth al nog gehouden en verpligt wesen
om aan de Margo van Dijk wonende te Middelbeers
jaarlijx van een capitaal van f 40 - 0-0 te blijven vergelden en betalen , vijf en dartig stuijvers , en waar voor dese goederen reelijk sullen verbonden sijn
en blijven
Ten tweeden is ingevolge voorszijde scheijdinge
en deijlinge ten deel gevallen en word dien
volgende erffelijk toe en aanbedeelt aan
Joost Verbeek wonende alhier
Eerstelijk een parceel akkerland gelegen alhier
genaamt den Renakker , groot volgens de meeting onder no. 260 , een lopense vijf en veertig roeden .
Laastelijk de helft van een parceel groese
en land , sijnde onder Nieuwe erven gelegen
als voor , genaemt den Hoogendries , groot in 't
geheel volgens de meeting onder no. 1589 twee
loopense seven en twintig roeden en waar
van de wederhelft het eerste loth toebedeelt
sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen 's lands en
gemeentens lasten verder met sodanige voor- en naadelige regten , servituten en usantien als van ouds .
En speciaal belast met eene stuijver en twee penningen
chijns te betalen met het eerste loth , ieder voor de helft
met het comptoire van 's lands domeinen .
Dan sal den condivident van dit loth alnog gehou-

den en verpligt wesen om aan Jan van Eijk , wonende
alhier jaerlijx van een capitaal van vijftig gul33 123 v
den te blijven vergelden en betalen vijf en dartig stuijvers en waar voor dese goederen
reelijk sullen verbonden sijn en blijven .
Ten derden is , ingevolge voorszijde scheijding
en deijling ten deel gevallen en word dien
volgende erffelijk toe en aanbedeelt aan Jan
Verbeek wonende thans te Leende .
Eerstelijk de helft van een parceel akkerland gelegen alhier , genaamt den Renakker
groot in 't geheel volgens de meeting onder no.
263 twee lopense vier roeden en waar van
de wederhelft het vijfde of laaste loth word
toebedeelt .
Laastelijk een parceel groese gelegen als voor
genaamt den Groenen beemt , groot volgens de
meeting onder no. 1319 een lopense agt en twintig roeden .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder met sodanige
voor- en naadelige regten , servituten usantien
als van ouds en speciaal belast met een jaarlijxe
pagt van tien stuijvers te betalen ten comtoire
van de Heer rentmeester de Kempenaar te
's Bosch , als mede met een jaarlijxe chijns van
vijftien penningen te betalen aan den Heere van
Helmond en waarvoor dese goederen reelijk
sullen verbonden sijn en blijven .
33 123 r
Ten vierden is ingevolge voorszijde scheijding
en deijling ten deel gevallen en word dien volgende erffelijk toe een aanbedeelt aan
Maria Verbeek , voor so veel des noods ten
desen geadsisteert met Peeter Verhees , beijde
inwoonderen alhier.
Eerstelijk een huijs met het aangelag , geleegen alhier in de Hoolstraat , groot het aangelag
volgens de meeting onder no. 1553 een lopense
negen en twintig roeden .
Item een parceel sijnde groese en land gelee-

gen als voor genaemt het drieske bij den
Schutsboom , groot volgens de meeting onder
no. 1595 , twee en veertig roeden .
Laastelijk een parceel Nieuw Erve van
den jaar 1792 , groot volgens de meeting onder
no. 1596 , vier lopense en elf roeden .
Sijnde allodiaal , los en vrij uitgenomen
's lands en gemeeentens lasten , verder met soodaanige
voor - en naadelige regten servituten en usantien
als van ouds en speciaal belast met drie vaten
drie kop kooren 's jaars te betalen aan het
klooster ten Haage te Eijndhoven , als mede
met een jaarlijxe chijns van eene stuijver
en twee penningen te betalen ten comptoire der
's lands domeinen te 's Bosch en waar
voor dese goederen reelijk sullen verbonden sijn
33 124 v
Ten vijfden is , ingevolge voorszijde scheijding
en deijling ten deel gevallen en word dien
volgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Martinus Colen in huwelijk hebbende Petronella Verbeek wonende te Asten .
Eerstelijk de helft van een parceel akkerland , gelegen alhier , genaamt den Renakker
groot in 't geheel , volgens de meeting onder no.
263 , twee lopense vier roeden , waarvan
de wederhelft het derde loth word toebedeelt.
Laastelijk een parceel groese geleegen
als voor , genaemt den Groenenbeemt , groot
volgens de meeting onder no 1327 een
lopense ses en dartig roeden .
Sijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten verder met
soodanige voor- en naadelige regten servituten en usantien als van ouds en speciaal
belast met eene gulden en tien stuijvers 's jaars te
betalen aan den Grooten Armen alhier .
Aan te vaarden de huijsinge en hof
te Paesschen , de groese te half meert.
33 124 r
en het akkerland 't oigst blood aan de
stoppelen alles in deesen jaare 1794 met de

's lands en gemeentens lasten van de
huijsinge hof en groese van desen jaare
1794 en van het akkerland van den jaare
1795 en pagten en chijnsen na derselver
eerste vervaldagen .
Belovende de comparanten condividenten
deese henne minnelijke scheijding en deijling in voege en maniere voorszijde altijd
voor goed vast steedig en van waarden
te sullen houden en doen houden en sal den
voorsten gehouden weesen den agtersten
te weegen ter naaste velde en minste schaade.
Tot naarkoming en welvoldoening van
een en ander voorszijde verbinden de comparanten henne personen en speciaal deese
aangedeelde goederen , alles onder verder
verband als regtens is .
Actum Lierop den agtienden januarij 1700
vier en negentig , ten overstaan vn Cornelis
Doers en Martinus van Eijk schepenen
Peter Verhees

Joost Verbeek
Martinus Koolen

Dit + merk stelt
Maria Verbeek verklaart
C.Doers
niet te kone schrijven
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 125 v
Staat en inventaris
gedaan maaken en opgegeeven bij Nicolaas van den
Heuvel en Adriaan van
Moorsel , beijde in qualiteit
als op heeden aangestelde
voogden over Hendrikus ,
minderjarige soone van
wijlen Hendrik van Moorsel
in echte verwekt bij wijlen
Johanna van den Heuvel ,
en dat van soodanige
vaste en roerende goederen
als bij gemelde Hendrik van
Moorsel metter dood ont-

ruijmt en naargelaten sijn
bestaande in het navolgende :
Eerst van de vaste onroerende goederen.
Deselve bestaan in een huijsinge , hof
en aangelag met verschijde parceelen
so groese als akkerland alle geleegen
alhier ter plaedse genaamt het Agterbroek , groot omtrent in 't geheel .
33 125 r
vijf en twintig loopense dog waarvan
de een derde gedeelte competeerende aan Jenneke Munsters weduwe Peeter van Moorsel
en kinderen en de twee overige derde gedeeltens
aan den minderjarigen in deesen met
en den beneffens sijne broeders en susters
met naame Adriaan , Joost, Goord, Jennemaria, Catharina en Hendrien ieder
voor een sevende part.
Ten tweede van de roerende goederen.
Eerstelijk een osch
Item een koeij
Item een hoog kar
Item een ploeg
Item een eegd
Item een ossesaal en jeuk
Item een paar hagten
Item twee schoepen en een turfschup
Item twee rieken
33 126 v
Item een gaffel en hooijriek
Item een snijbank en strooijmes
Item twee vleegels
Item een wan
Item drie linne bedden met sijn toebehooren
Item een booterstand en melktob
Item een baktrog
Item twee kisten
Item twee beddekoetsen
Item een vuurijser haal en tang
Item een koekepan en hangijser

Item twee spinnewielen
Item een weefgetouw met sijn toebehooren .
Item een eijsere moespot
Item een dito keetel
Item een kopere keetel
Item een eijsere koeijketel
Item een kopere theemoor
Item drie stoelen
Item een sitbankje.
33 126 r
Item vijf tinne leepels
Item twee steijne potten
Item drie aarde schootelen
Item een tinne trekpot en soudvat
Item twee koeijbakken
Item een varkensbak
Item een waskuijp
Item omtrent 3000 pond hooij
Item omtrent 8 vijmen strooij
Item omtrent 12 vaaten rogge
Item eenige vaten aardappelen sullende
men sig verders refereren tot de conditie
van verkoping , welke den 28e deser staat gehouden te worden en
waarin de minderjarige in deesen
voor een sevende part geregtigt is .
De schulden des boedels sullen
de comparanten opgenomen en
alhier naader bepaalt en ingevult worden .
33 127 v
Contante penningen of uijtstaande
gelden tot den boedel specteerende
werden er niet gevonden .
Memorie
Compareerde Nicolaas van
den Heuvel en Adriaan van Moorsel
beijde in qualiteit als in het hoofd
deeses genoemt , dewelke verklaaren
hen in het opgeeven en formeeren
van deesen inventaris opregtelijk ge-

dragen te hebben en so hen nog ieds
mogte te binnen komen tot desen
inventaris behoorende , denselven
ten allen tijden te sullen amplieeren
en vermeerderen.
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop den vijf
en twintigsten januarij 1700 vier
33 127 r
en neegentig ten overstaan van
Klas vanden Heuvel
Adiaan van Moorsel
C.Doers
M.van Eijck
Jan van Asten
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij scheepenen van Lierop certificeeren
bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van
cautie voor Martijn Jan Coolen tot decharge
van den Armen van Someren en vermids
deselve alhier wettig geboren is en sijnde
voor so veel ons bekent is van een goed gedrag , so beloven wij bij desen dat sij in cas van
onverhoopte armoede nimmer sal komen
tot lasten van de arme kasse van Someren
voornoemt ofte van andere plaedsen alwaar sij
sig metter woon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij haar als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren
en onderhouden ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e september 1731 , onder verband
als naar regten . Actum Lierop den een en twintigsten februarij 1700 vier en negentig
C.Doers
Peter Vlemmix
Jan van den Eijnde
J.van Asten
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 128 v
Wij scheepenen van Lierop
certificeeren bij deesen dat wij sijn

versogt om een acte van cautie
voor Simon van den Eijnden en sijn
kindt met name Johannis , tot decharge van den Armen van Buedel
en vermids deselve beijde alhier wettig gebooren sijn en voor so verre ons kennelijk is van een goed gedrag , so beloven wij
bij desen dat sij nimmer sullen komen
tot lasten van de arme kasse van Buedel
voornoemt nog ook van andere plaedsen , maar
dat wij hem in cas van armoede neffens
alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731 onder verband als naar regten .
Actum Lierop den agt en twintigsten
februarij 1700 vier en veertig .
C.Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
Jan van Asten
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 128 r
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen dat Hendrina van
Bree getrouwt met Jan van Bussel
beneffens henne vijf kinderen alhier
en echte verwekt met name Antonij,
Lambertus , Goverdina , Elisabeth en
Johannis , also deselve hier wel
en de wettig gebooren sijn en voor so
veel ons bekent , van een goed gedrag in cas van armoede nimmer
sullen komen tot lasten van de arme
kasse der heerlijkheden Deurne of
Liessel , nog ook van andere plaedsen
alwaar sij sig metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij hen als
dan beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , ingevolge
Hun Hoog Mogende Resolutie van den
7e september 1731 onder verband als
naar regten.

Actum Lierop den negenden april
vier en neegentig
C.Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
Jan van Asten
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 128 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop en ondergenoemt Jan Thomas
Verhees inwoonderen alhier , weduwenaar
van wijlen Johanna van Lieshout , waerbij heeft een kindt , welke thans nog in
leeven is , met name Josina , te kennen
geevende dat door het overlijden van
voornoemde sijne huijsvrouw alle de vaste
goederen alle geleegen en hem nomine uxoris
aangekomen op hem comparant ter togte
en op gemelde sijn kindt ten erfregte
waaren verstorven en gedevolveert
en verklaarde hij comparant bij deesen
te renuntieeren en af te staan en te
wijken voor sodaanig vrugt gebruijk of
togtregt als hem comparant competeerende is in dese navolgende goederen
waer van de eene helft aan Hendrik
van Lieshout mede alhier woonagtig ,
is toebehoorende .
Eerstelijk in en van een parceel
landt gelegen alhier ter plaedse genaamt
de Winkelstraat , groot volgens de meeting onder no 690 1 lopense 2 roeden
Item in en van een parceel land
33 129 r
gelegen als voor groot volgens de
meeting onder no.710 , 47 roeden
Item in en van een parceel land gelegen als voor groot volgens de meeting
onder no. 718 , 2 lopense ,23 roeden
Item in en van een parceel land geleegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 721 , 1 lopense , 21 roeden .

Item in en van een parceel land geleegen als voor ,groot volgens de meeting
onder no. 736 , 1 lopense , 19 roeden
Item in en van een parceel land geleegen als voor volgens de meeting onder no. 738 , 1 lopense
Item in en van een parceel ten deele
land en ten deele heijde geleegen
als voor , groot volgens de meeting
onder no. 752 , 3 lopense , 3 roeden .
Item in en van een parceel land gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 766 , 2 lopense , 19 roeden
Item in en van een parceel land
33 130 v
gelegen als voor , groot volgens de
meeting onder no. 777 , 1 lopense , 23 roeden .
Item in en van een parceel land geleegen als voor , groot volgens de meeting onder no. 800 , 1 lopense , 4 roeden
Item in en van een parceel land gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 870 , 1 lopense , 11 roeden
Item in en van een parceel groese
gelegen als voor , groot volgens de meeting onder no. 1865 , en 1866 , 7 lopense , 4 roeden
Item in en van een parceel groese gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 1888 , 2 lopense , 40 roeden
Item in en van een parceel groes
gelegen als voor , groot volgens de meeting onder no 1902 , 2 lopense, 15 roeden .
Item in en van een parceel groese
gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 1930 , 40 roeden
Item in en van een parceel ten deele
33 130 r
heijde en ten deele land , gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no. 1941, 6 lopense , 42 roeden
Item in en van een parceel groese en
heijde geleegen als voor , groot volgens de
meeting onder no. 1954 , 2 lopense , 15 roeden

Item in en van een parceel groese
en putten , gelegen als voor , groot volgens de meeting onder no. 2341 , 1 lopense
10 roeden
Item in en van een parceel groese
en putten gelegen als voor , groot volgens
de meeting onder no. 2346 , 2 lopense.
Item in en van een parceel sijnde
putten gelegen als voor , groot volgens
de meeting onder no. 2349 , 39 roeden
Item in en van een parceel groese
en putten , gelegen als voor , groot volgens
de meeting onder no. 2355 , 48 roeden
Item in en van een parceel sijnde putten
gelegen als voor groot volgens de meeting
onder no. 2358 , 3 lopense 49 roeden .
33 131 v
Item in en van een parceel groese
gelegen als voor , groot volgens de meeting
onder no. 2362 , 1 lopense 12 roeden .
Item in en van een parceel sijnde putten gelegen als voor groot volgens de meeting onder no. 2450 , 20 roeden .
Item in en van een parceel putten
gelegen als voor groot volgens de meeting onder no. 2456 , 19 roeden .
Item in en van een parceel land geleegen als voor groot volgens de meeting
onder 885 , 1 lopense , 41 roeden.
Laastelijk een huijs met annexe schuur
en stallinge gelegen als voor.
En laatende sodanig togtregt aan voornoemde
sijn comparants kint met name Josina
aan wien het erfregt van dese hier voor
genoemde goederen competeerende is ,
sonder dat den comparant daar op eenig
regt meer behouden wil .
Verklarende hij comparant dese retrocessie
en afstand ten behoeve als voor altijd voor
goed , vast , steedig ende van waarden
33 131 r
te sullen houden en doen houden on-

der verband als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop ten woonhuijsen van den
comparant den agtienden junij 1700
vier en neegentig ten overstaan van
Cornelis Doers en Jan van Asten .
Dit + merk stelt Jan Thomas Verhees verklaart niet te konne schrijven.
C.Doers
Jan van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 132 v
Staat en inventaris
gedaan maken opgegeven bij Francijna Scheepers weduwenaar wijlen
Antonij van Stiphout alhier woonagtig , waar bij
heeft verwekt een kind
welke thans nog in leeven
is met name Willem , also
deselve van voornemen is ,
om haar in een tweede huwelijk te begeeven met Daniel
Geeven , wonende te Mierlo
en sulx ter voldoening van
het 53 articul van Hun
Hoog Mogende Egt Reglement
en opgevolgde waarschouwing
van 1708 bestaande in het navolgende:
De inventarisante verklaart voor als
nog geene vaste goederen in togte of in
eijgendom te besitten .
33 132 r
Eerstelijk een hoog kar
Item een slagkar , beijde sonder beslag
Item twee kisten
Item een kast
Item twee tafels
Item ses stoelen

Item een baktrog
Item een booterstand
Item een melktob
Item een vloot
Item vijf teijlen
Item een waskuijp
Item een bedt met twee kussens
Item twee paar slaaplakens
Item een oirfluwijn
Item twee tafellakens
Item een kopere koeijketel
Item een kopere handkeetel
Item een eijsere papketel
Item een dito moespot.
Item twee kopere theemoren.
33 133 v
Item een coffijmolen
Item tien schooteltjes en kopjens
Item een kopere leepel
Item een tinne trekpot
Item een tinne kom
Item twaalf tinne leepels
Item ses forchetten
Item een vuurijser , tang en lenghaal
Item een wieg
Item een turfschup en schoep
Item een breek- en laaijriek
Item een snijbank en mes
Item een wan
Item een koorevat
Item een koekepan en hangijser
Item twee vleegels
Item een spiegeltje .
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Francijna
33 133 r
Scheepers weduwe wijlen Antonij van
Stiphout , wonende alhier , dewelke bij deesen
verklaart haar opregtelijk gedragen te
hebben in het opgeeven en formeeren
van desen inventaris , sonder haares
weetens iedwes verswegen ofte terugge-

houden te hebben , belovende niette min bij aldien aan haar nog ieds mogte
te binnen komen tot desen inventaris
behoorende denselven ten allen tijden
daar mede te sullen amplieren en vermeerderen
Actum Lierop den seeven en twintigsten junij 1700 vier en neegentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Peeter
Vlemmix schepenen
Dit + merk stelt Francijna
Scheepers verklaart niet anders te
kunne schrijven.
C.Doers
Peter Vlemmix
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 134 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een
acte van cautie voor Goort soone Hendrik
van Moorsel , en vermids deselve alhier
wettig gebooren is en sijnde , voor so veel ons bekent is , van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte
armoede , hij nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van andere plaedsen ,
maar dat wij hem als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren onderhouden , ingevolge Hun
Hoog Mogende Resolutie van 7e september
17331 onder verband als naar regten
Actum Lierop den veertienden julij 1700
vier en negentig .
C.Doers
M.van Eijck
A.Verberne
H.van Eijck
Jan van den Eijnde
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 134 r

Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt om een acte
van cautie voor Willemina Hendrik van
Tilburg tot decharge van den Armen van
Asten , en vermids deselve alhier wettig geboren
is en sijnde , voor so veel ons bekent is , van
een goed gedrag , so beloven wij bij deesen dat
in cas van onverhoopte armoede deselve nimmer sal komen tot lasten van de arme kasse
van Asten nog ook van andere plaedsen , maar
dat wij haar als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteren
en onderhouden , ingevolge Hun Hoog Mogende
Resolutie van 7e september 1731 onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vierden augustij 1700 vier en neegentig.
C.Doers
H.van Eijck
M.van Eijck
J.van Asten
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 135 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Antoni Bukkums , weduwenaar van wijlen (Meigel)
van Straaten alhier woonagtig siekelijk dog sijn verstand , memorie ende sinnen magtig ende gebruijkende , denwelke
bij deesen verklaarden te nomineeren en
aan te stellen tot voogden over sijne drie
minderjarige kinderen met namen Hendrik Anneke en Jan in echte verwekt bij wijlen sijne voornoemde overleedene
huijsvrouw sijnen soon Willem Bukkums wonende tot Asten , beneffens Jan
van Geldrop , woonende alhier , met magt
om naar het overlijden van hem comparant het aandeel van dese sijne voornoemde
minderjarige kinderen te aanvaarden ,
en gaade te slaan en voorts so wel de
personen als goederen te regeeren en administreren en dienaangaande verder te
doen en handelen , het geene getrouwe
voogden ten meesten voordeel van dese

minderjarige sullen oordeelen en vinden
te behooren en wel so naar regten
en costuijme locaal sal kunnen en
mogen geschieden .
En compareerde ten deesen mede Willem Bukkums en Jan Van Geldrop , de
33 135 r
welke verklaaren deese voogdije
op sig te neemen en de personen en
goederen der minderjarigen hier boven
genoemt te sullen regeeren , administreeren en waarneemen naar
behooren so als voogden betaamt en
schuldig en gehouden sijn om te doen .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop ten woonhuijse van
den comparant , vermids sijne onpasselijkheid , den seevenen twintigsten
augustij 1700 vier en neegentig ten
overstaan van van Jan van Asten
en Hendrick van Eijck schepenen
Dit hant + merck stelt Antonij Bukkums verklaart
niet te konnen schrijven
Willem Bukkums
Dit hant + merk stelt Jan van Geldrop
verklaart niet te konnen schrijven
J.van Asten
H.van Eijck
CDoers president
schepen in absentie
van den secretaris
33 136 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Dirk van
Bree inwoonderen alhier , denwelke onpasselijk en siek te bedde leggende dog sijn
verstand , memorie en sinnen magtig
en gebruijkende , so als aan ons scheen
ende bleek en also overdenkende de seekerheid des doods en de onseekere tijd en uure
van dien , daarom te raaden was geworden om van sijne tijdelijke goederen ef-

fecten te disponeeren doende sulx uijt sijn
eijge vrije wille sonder opmakinge of mislijdinge van iemande
So verklaart hij comparant en testateur
te nomineeren en institueeren tot sijne
eenige universeele erfgenaam sijne
huijsvrouw Johanna Goorts van den Eijnden en dat met volle regt van meesterschap in alle het gene hij comparant met
(t)er dood ontruijmen en naarlaten sijn , so
wel roerende als onroerende goederen
niets gereserveert of uijtgeschijden .
Alle het gene voorszijde staat aan den comparant en testateur duijdelijk van woorde
tot woorde voorgeleesen sijnde , so verklaert
33 136 r
hij comparant en testateur dit te weesen sijn testament laaste of uijterste
wille , willende en begeerende , dat het
selve also na doode van hem sal
agtervolgt en naargekomen worden , dan
bij al dien des comparants huijsvrouw sig in een
twede huwelijk komt te begeven sal dit testament
geen effect sorteeren .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop ten woonhuijse
van den testateur den dertienden
september 1700 vier en negentig , ten overstaan van Cornelis Doers en Martinus van Eijk schepenen .
Dit + merk stelt Dirk van Bree
verklaert niet te konne schrijven weegens onpasselijkheid.
C.Doers
M. van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 137 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt
omme een acte van cautie voor Jennemaria

Pieter Kusters tot decharge van den Armen
van Maarheese .En vermids deselve alhier
wettig gebooren is , van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat (in cas van onverhoopte
armoede) deselve nimmer sal komen tot
lasten van de arme kasse van Maarheese,
nog ook van andere plaedsen , maar dat wij
haar als dan beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren en
onderhouden , ingevolge Hun Hoog Mogende
Resolutie van 7e september 1731 onder
verband als naar regten .
Actum Lierop den veertienden november
1700 vier en neegentig .
C Doers
A.Verberne
Jan van Asten
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 137 r
Compareerde voor scheepenen van
Lierop ondergenoemt Hendrien Verhuijsen
weduwe Hendrik Waarenburg inwoondersse alhier
sijnde onpasselijk , dog haar verstand , memorie
en de sinnen volkomen magtig ende gebruijkende, de welke , overdenkende de seckerheid
des doods en de onseekere tijden en uuren van dien
bij desen verklaarde (alvorens uijt dese weereldt te
moete scheijden) van voornemen te sijn om te disponeeren van
haare goederen en effecten waar van sij comparante eenige
meesterschap is hebbende , en dat in voege en
maniere navolgende.
Revoceerende , casseerende doot ende te niet
doende alle voorgaende testamenten , contracten
ofte eenige makinge hoe genaemt , niet
willende nog begeerende , dat op een van dese
eenig reguard sal worden genomen in regten of daar buijten .
En also op nieuws disponeerende so verklaart
sij testatrice bij deesen te nomineeren te
institueeren tot haaren eene en universeele
erfgenaam Francis Waarenburg , haren soon in echte
verwekt bij wijlen voornoemde haaren overledene
man , en thans nog bij haar inwonende en
dat in alle het geene sij comparante testatrice

metter dood ontruijmen en naarlaten sal ,
niets gerserveert of uijtgeschijden en waar
van sij maar eenige meesterschap is hebbende en
dat om en voor sijne trouwe dienst en genegentheid aan haar
testatrice so door haaren soon voornoemt als desselfs
huijsvrouw Josina Swinkels beweesen en nog te bewijsen
als mede voor en in plaedse van een jaarlijxe
huur welke aan haaren voornoemde soon
33 138 v
beneffens desselfs huijsvrouw met alle regt
en billijkheid soude competeeren .
Alle hetgene voorschreve staat aan de testatrice
duijdelijk en distinct voorgelesen sijnde so verklaart deselve dit te weesen haar testament
laaste of uijterste wille , willende en begeerende
dat het selve na doode van haar sal worden
agtervolgt en naargekomen , niet willende
nog begeerende bij aldien eenige solemniteijten
naar regten alhier moesten sijn geinsereert
en waaren gecommiteert met daarop reguard sal
worden genomen .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen
Lierop den vijftienden februarij 1700 vijf en
negentig , ten woonhuijse van de testatrice
vermids desselfs onpasselijkheid ten overstaan
van Cornelis Doers en Martinus van Eijk schepenen .
Dit + is 't handmerk van
Hendrien Verhuijsen verklaart
niet anders te kunne schrijven
C.Doers
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 138 r
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij desen dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Albertus van
Brussel , tot decharge van den Armen in
's Hage , en vermids denselven alhier wettig
gebooren is , en sijnde , voor so veel ons bekent is ,
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen

dat , in cas van onverhoopte armoede den
selven nimmer sal komen tot lasten van
den Armen in 's Hage , nog ook van andere
plaedsen alwaar hij sig metter woon mogte
komen neder te setten , maar dat wij hem
als dan beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731 onder verband als
naar regten .
Actum Lierop den twintigsten februarij
1700 vijf en neegentig .
C.Doers
Jan van den Eijnde
J.van Asten
H.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 139 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Johannis sone
Adriaan van Brussel tot decharge van
den Armen van Nooddorp , en vermids
denselven alhier wettig gebooren is en sijnde
voor so veel ons bekent is , van een goed gedrag ,
so beloven wij bij deesen , dat , in cas van onverhoopte armoede denselven nimmer sal
komen tot lasten van de arme kasse van
Nooddorp nog ook van andere plaedsen , alwaar hij sig metterwoon mogte komen
neder te setten , maar dat wij hem als dan
beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , in
gevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731 , onder verband als naar regten .
Actum Lierop den twintigsten februarij 1700 vijf
en neegentig .
C. Doers
Jan van den Eijnde
Jan van Asten
H.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt , Peeter Mijnders
alhier ter goeder naam en faam , van competenten ouderdom en seedert den 19e november 1794
alhier woonagtig ,sijn verblijf gehad hebbende .....te Lugne bij Kortrijk
dewelke bij deesen ter requisitie van 't Hoog Officie der Stad en
Meijerije van 's Bosch verklaart waaren
waaragtig te weesen , dat op den eersten
februarij deeses jaars ten huijse van Gerrit
Koolen inwonende borger alhier ter presentie
van voornoemde Koolen door Leonardus soone
Francis van Brussel onder anderen heeft
hooren seggen , dat hij den president (denoteerende daar mede Cornelis Doers , president
in Lierop) ging kapot maken en daaren boven nog vier andere personen eer hij sijn
eijge gong beeteren .
Wijders verklaart den comparant , dat
voornoemde Leonardus van Brussel den 17e en
18e maart jongstleden ten huijse als hier boven
alnog heeft gerepeteert en herhaalt , dat hij
er nog vier mogt kapot maken en waaronder den president alhier door hem is genoemt geworden , met veele dreijgementen
en andere omstandigheden , welke den comparant vergeeten of ontdagt sijn.
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bij naar duijdelijke voorleesing heeft gepersisteert , hetselve met solemneele eede bevestigt en eijgenhandig onderteekent ter raadkamer binnen Lierop op heeden den vier en
twintigsten maart 1700 vijf en neegentig , ten
overstaan van
Pieter Meijnders
Jan van den Eijnden
Jan van den Eijnde
Martinus van Eijck
M v.Eijck
en Jan van Asten
Jan van Asten
schepenen
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen

van Lierop ondergenoemt Pieter soone
Joseph Kusters , wonende voor dienstknegt
alhier bij den president Cornelis Doers van
competenten ouderdom , en alhier ter goeder
naam en faam staande en Francis Mijnders jongman gebooren en woonagtig te Lugne
twee uuren boven Kortrijk , dog seedert
de maand augustij 1794 alhier sijn verblijf gehouden en sig alhier gedurende die tijd loffelijk gecomporteert hebbende , denwelke bij deesen ter requisitie van het Hoog Officie der Stad en Meijerije van 's Bosch verklaaren waar en waaragtig te weesen , dat op den 1e februarij deeses
jaars ten huijse van den president Cornelis
Doers alhier des avonds tusschen agt en neegen uuren gekomen is Leonardus sone Francis van Brussel en dat hij na alvorens op een stoel
te hebben gaan sitten een pind bier te hebben
geeijst en ook te hebben gekreegen , de tang
heeft opgenomen en daar mede op de taafel ,
waarop Cornelis Doers , desselfs dogter Helena en
beijde de comparanten met de kaarten speelden
geslagen heeft , seggende onder anderen , dat .blixsems speelen is mij hier lang genoeg , en dat hij
van Brussel vervolgens op staende , met de tang
in de eene hand , op een geweldige wijs den president Cornelis Doers op het lijf gevallen is en
van vooren bij de kraag gepakt heeft.
Dat hij eerste comparant daarop toegeschoten
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en also den president onteerdt heeft en
hem van Brussel met adsitentie van den
tweeden comparant en Dirk Hermans alhier
woonagtig welke door het roepen van hulp was
toegekomen uijt den huijs geleijd hebben .
Eijndigende de comparanten hier mede
deese henne gegeven verklaaring dewelke naar
duijdelijke voorleesing daarbij hebben gepersisteert , het selve met solemneele eede bevestigt en eijgenhandig onderteekent ter
raadkamer binnen Lierop den vier en twintigsten maart 1700 vijf en neegentig ter presentie en overstaan van de ondergetekende schepenen.
Peter Kuster

Dit + merk stelt Francis
Mijnders verklaart niet te
konne schrijven
Jan van den Eijnden
M.van Eijck
J.van Asten
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Marcelis van
Brussel en Jennemie Coolen , echte lieden en inwoonderen alhier , de welke bij
deesen ter requisitie van het Hoog Officie
der stad en Meijerije van 's Bosch verklaren
waar en waaragtig te weesen dat tusschen
gepasseerde saterdag en sondag den 21e en
22e maart deeses jaars des nagts circa ten
een uur ten hennen comparants huijse alhier aan den Broekkant geleegen , de voordeur , sijnde een nieuwe eijke deur met
den draaijboom , welke voor het eijnde gat
aan den ingang van desselfs aangelag , altoos leeg te hangen met gewelt aan stukken en open
geloopen is geworden sijn , waar op terstond , so
de comparanten vermeenen vier personen
in huijs gekomen sijn , onder welke personen
een was swart gemaakt . Dat twee van
die personen terstond sijn toegesprongen naar
de bedsteede , waarin de comparanten te rusten lagen en hen beijde ten eersten aan
handen en voeten gebonden hebben , ver
volgens met een pistool in de hand de comparanten gedreijgd hebben , bij aldien
sij hen gelt niet aanweesen .
Dat de tweede comparante Jennemie Coolen
uijt schrik en vrees , de sleutel heeft afgegeven
aan dese personen van de kist , alwaar hen gelt
in lag . Dat die niet alleen het gelt , maar ook
de kleederen tot den lijve van de comparanten
behoorende en alle linnen en wollen , benef33 142 v

fens speck en vleijs mede genomen hebben
Dat die personen wel circa een uur lang sig ten
huijse van de comparanten opgehouden en aldaar vertoeft
hebben en also met het geroofde vertrokken sijn en dat de
comparanten geen kennis aan deselve sijn toedragende .
Eijndigende de comparanten hier mede
deese henne gegeven verklaaring , waar bij naar
duijdelijke voorleesing hebben gepersisteert , het
selve met solemnele eede bevestigt en eijgenhandig onderteekent op heeden ter raadkamer
binnen Lierop den seeven en twintigsten maart
1700 vijf en neegentig , presenten de ondegetekende schepenen.
Dit merk
Dit + merk stelt
stelt Marcelis +van Jennemie Colen
Brussel
Veerklarende beijde wegens alteratie thans niet anders te konne schrijven
C.Doers
M.van Eijck
Peter Vlemmix
Mij present
A.van Nouhuijs secretaris
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Wij Cornelis Doers president
Martinus van Eijk en Antonie Verberne
schepenen beneffens Abraham van Nouhuijs
secretaris in Lierop hebben gepasseerde sondag, geweest sijnde den 22e deeser maand ons
begeeven ten huijse van Marcelis van Brussel
wonende alhier aan den Broekkant , en
aldaar gekomen sijnde , bevonden dat de
voordeur sijnde een nieuwe eijke deur van
deese wooning aan stukken was en als doen
mede gehoot uijt den mond van Marcelis van
Bussel en Jennemie Coolen sijne huijsvrouw ,
dat gemelde deur in den gepasserde nagt met
een draijboom met gewelt aan stukken en
open gelopen is geworden , en dat daar op
terstond vier manspersonen in huijs gesprongen sijn Etcetera.
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den drie en twintigsten
maart 1700 vijf en neegentig
C.Doers

M.van Eijck
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde Jan Willem van Dijk
wonende alhier binnen Lierop ter plaedse
genaamt het Zand , dewelke ter requisitie
van het Hoog Officie van de stad en Meijerije
van 's Bosch , verklaart waar en waaragtig te
weesen , dat op den sesden januarij jongstleden
ten huijse van den comparant des nagts sijn
ingebrooken ses manspersonen so den comparant
vermeent , en hebben onder veelvuldige dreijgementen hem comparant desselfs gelt afgedwongen
vervolgens eenige kleederen , gesponne gaaren meel spek
en boter mede genomen hebben en als met dit
geroofde sijn weggegaan .
Verklaarende den comparant wijders dat hij
gemelde personen geen kennis is toedragende .
Eijndigende den comparant hier mede deese
sijne gegeve verklaaring waar bij naar duijdelijke
voorleesing heeft gepersisteert het selve met solemneele eede bevestigt en eijgenhandig ondertekent op
heden binnen Lierop den seeven en twintigsten
maart 1700 vijfen negentig.
Dit + merk stelt Jan Willem van
Dijk verklaart niet te konne schrijven
C.Doers
Peter Vlemmix
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Jan van
den Eijnden , Jan Peeter Colen , in huwelijk
hebbende , Jennemie van den Eijnden , Antonie
van den Eijnden , Peeter Aarts in huwelijk
hebbende Hendrina van den Eijnden , Johan na van den Eijnden weduwe Dirk van Bree
alle geregtigt in de na te noemen vaste goederen voor de eene helft en Francis Seegers
beneffens Marcelis van Brussel geregtigt

voor de andere helft , dog den laasten comparant
alleenlijk het togtregt competerende voor een
vierde in de na te noemen vaste goederen
sijnde alle de comparanten bij desen
verklaren onder hen te hebben gemaakt de
navolgende scheijdinge en deijlinge .
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Jan Goorts van den Eijnden wonende alhier.
Eerstelijk een parceel land , genaemt den
Grooten Akker , groot volgens de meeting
onder no. 125 twee lopense veertig roeden ,
nevens erve van Jan van den Boomen en
Cornelis Doers.
Allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands
en gemeentens lasten , aan te vaarden
t'oigst blood aan de stoppelen in desen jaare 1795
Dan sal den condivident van dit loth tot egalisatie moeten voldoen en uijtkeeren aan het
volgende loth Jan Peter Koolen toe - en aanbedeelt , hondert en dartig gulden eens sonder meer
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Mits welke ten deel gevallen is en word
dien volgende toe - en aanbedeelt aan Jan Peeter
Coolen in huwelijk hebbende Jennemie van
den Eijnden wonende alhier.
Eene capitale somme van hondert en
dartig gulden hollants gelt , te voldoen en
uijttekeeren door het eerste loth en waar
van den condivident in deesen bekent voldaan en betaalt te sijn .
Mits welke ten deel gevallen is en word dien volgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan Antonie van
den Eijnden wonende alhier.
Eerstelijk een parceel heijtvelt nu bosch en
pooterij , gelegen alhier aan het Agterbroek
groot volgens de meeting onder no. 1167 , 1 lopense , 27 roeden
Item het Beemdje aan de Voort , groot volgens de meeting
onder no. 1211 , een lopense , 8 roeden
Laastelijk de helft van een parceel groese genaamt de
Oude Gooren neevens erve van Jan Goorts vanden
Eijnden , groot in 't geheel volgens de meeting onder
no. 1170 , 5 lopense , 33 roeden
Allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands en ge-
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meentens lasten , en dat met de chijnsen van de
gronden welke met regt bevonden sullen worden daar
uijt te gaan . Aan te vaarden terstond bij het passeeren deeses.
Mits welke ten deel deel gevallen is en word
dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt
aan Peter Aarts in huwelijk hebbende Hendrina van den Eijnden wonende alhier.
Eerstelijk een huijsinge , gestaan en geleegen
alhier , ter plaedse genaemt het Agterbroek met
een parceel land genaemt het aangelag daar bij en aangehorende , groot volgens meeting onder no 139 , 1 lopense , 25 roeden .
Item omtrent dartig en een halve roede van een
parceel groese genaemt het aangelag groot in 't geheel volgens
de meeting onder no. 140 , drie lopense , 14 roeden .
Laastelijk een parceel groese geleegen als voor
genaamt het Eusel groot volgens de meeting
onder no. 139 . 1 lopense , 42 roeden .
Allodiaal los vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten en dat met den last van vier en een
half vat rogge Ligtmis pagt en armgelt voor de
helft met het sesde loth aan Francis Seegers toeen aanbedeelt en sodanige chijnsen welke met regt bevonden sullen worden hier uijt te gaan .
Dan sal dit loth aan het volgende loth moeten voldoen
en uitkeeren tot egalisatie hondert dartig gulden eens sonder meer.
Mits welke ten deel gevallen is en word dienvolgende toe - en aanbedeelt aan Johanna
van den Eijnden weduwe Dirk van Bree wonende alhier.
Eene capitale somme van hondert en dartig gulden hollants gelt van twintig stuijvers
het stuk te voldoen en uijttekeeren door Peter
Aarts condivident nomine uxoris van het voorige loth
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Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Francis Seegers , woonende alhier
Een huijsinge gestaan en gelegen alhier ter
plaedse genaamt het Agterbroek , sijnde oudtijds
een schuur geweest , nevens erve van Cornelis
Doers en Peeter Aarts nomine uxoris

Item een parceel groese aan bij en aangehorende
genaemt het aangelag , groot volgens de meeting
onder no 140 , 3 lopense , 14 roeden dog waarvan aan
Peter Aarts is toebedeelt dartig en een halve roede en
het welk hier van moet worden afgetrokken .
Item een parceel groese gelegen als voor genaemt
het Eeusel groot volgens de meeting onder no 1301
twee lopense , 37 roeden .
Item een parceel land geleegen als voor genaamt onder no. 213 , 2 lopense , 14 roeden.
Item een parceel land gelegen als voor genaamt Sleutjes Akker , groot volgens de meeting onder no 143 een lopense.
Laastelijk de helft van een parceel groese.
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gelegen als voor genaemt de Oude Gooren
nevens erve van dit gedeelte Jan van den
Boomen groot in 't geheel onder no. 1170 , 5 lopense 33 roeden
Allodiaal los vrij uijtgenomen 's lands en
gemeentens lasten , en dat met den last van vier
en een half vat rogge Ligtmis pagt en armpagt
voor de helft met het vierden loth aan Peter Aarts
nomine uxoris toebedeelt en sodanige chijnsen welke
met regt bevonden sullen worden uijt dese goederen te gaan .
Dan sal dit loth aan het volgende loth moeten
voldoen en uijtkeeren hondert vijftien gulden
eens sonder meer en dat voor en in plaedse van
het togtregt hem voor een vierde competeerende in
alle deese verdeelde goederen .
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende toe en aanbedeelt aan Marcelis
van Brussel wonende alhier .
Eene capitale somme van een hondert
en vijftien gulden hollants gelt van twintig
stuijvers het stuk te voldoen en uijtkeeren
door Francis Seegers condivident van het sesde
loth , en dat voor en in plaedse van het
togtregt aan hem voor een vierde sijn leeven
lank gedurende competeerende in dese verdeelde goederen en verklaarde hij comparant
also bij deesen te renuntieeren en afte gaan
de togt of vrugtgebruijk hem competeerende
in dese voorgemelde goederen , latende deselve

aan Francis Seegers condivident in deesen
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aan wien het erfregt na doode van hem comparant competeerende was , sonder dat hij comparant eenig regt of pretensie op dese voorszijde
meeder wil hebben of behouden
Aante vaarden ieder sijn aangedeelde de groese
en houtwas terstond , de huijsinge te Paaschen of
ordinaire verhuijsens tijd in desen jaare en het land
't oigst blood aan de stoppelen mede in deesen jaare
1795 met de lasten van voorszijde jaar.
Belovende de comparanten condividenten
deese henne minnelijke scheijdinge en deijlinge in
voege en maniere voorszijde altijd voor goed vast
steedig ende van waarden te sullen houden
en doen houden onder verband als naar regten .
Actum Lierop den dartigsten maart 1700 vijf
en negentig , ten overstaan van
Jan van den Eijnden Dit + merk stelt Antonie
Jan Koolen
van den Eijnden verklaart
niet te konne schrijven
Dit + merk stelt
Peter Aarts verklaart
niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Johanna van den Eijnden
verklaart niet te konne schrijven
Francis Zeegers
Marcelis van Brusel
C.Doers
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jennemaria
Philip Hendriks weduwe van Francis van Bree ,
sijnde onpasselijk , dog haar verstand , memorie
ende sinnen volkomen magtig ende gebruijkende , sijnde ten deesen geadsisteert met
Abraham van Nouhuijs als haare gekoore
momboir , den welke bij deesen verlaarde
deugdelijk schuldig te weesen aan en ten

behoeve van Petronella Francis van Bree haar
comparantes dogter bij haar inwonende eene capitale
somme van een hondert gulden hollants gelt
spruijtende de oorsaak deeser schult wegens
getrauwe dienst en goede oppassing door voornoemde
Petronella aan de comparant beweesen
als mede voor en in plaedse van huurpenningen , welke na dode van de comparante
aan haare voorgemelde dogter door de erfgenamen
andersints soude moeten worden uijtgereijkt
voldaan en betaalt , en waar mede Petronella
haare dogter ten vollen voldaan en betaalt
sal sijn ter sake hier voor vermelt , door dien de
comparante aan haar alnog gedonateert
of vereert gehad een stuk web of linnen ter
lengte van omtrent vier en dartig ellen , thans
te weeven sijnde of op het getouw bij Dielis Benders alhier.
En compareerde alhier mede Petronella
van Bree , dewelke verklaarde volkomen
genoegen te neemen met de hondert gulden
en het stuk web of linnen hier voor breder
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gementioneert en dat voor en in plaedse
van voldoening of verschulde huurpenningen welke sij anders na dode van haare moeder
uijt den boedel soude kunnen eijsschen of pretendeeren .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen
Lierop den vijf en twintigsten junij 1700 vijf
en negentig , ten woonhuijse van de comparanten ten overstaan van Dirk Hermans en
Nicolaas Doers schepenen.
Dit merk stelt + Jennemaria Philip Hendriks weduwe Francis van Bree verklaart
niet te konne schrijven wegens onpasselijkheid
Dit +merk stelt Petronella van
Bree verklaart niet te konne schrijven
Dierk Hermans
Nicolaas Doers .
A.v Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop ,
quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Johanna Fr(ancis) Grinsven en haare twee
kinderen met name Jan en Francis
alhier in echte verwekt bij Paulus van
de Mosselaar en sulx tot decharge van
den Armen van Mierlo en doordiendien deselve
alhier wel ende wettig gebooren sijn so beloven
wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte
armoede deselve nimmer sullen komen tot
lasten van den Armen van Mierlo nog ook
van andere plaedsen , maar dat wij hem alsdien
beneffens alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteeren en onderhouden voor so veel
de toestand onser arme kasse sal toelaten , ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september
1731 , onder verband als naar regten .
Actum Lierop den ses en twintigsten 1700
vijfen negentig .
Jan vanden Eijnde
J. vanden Boomen
Dierk Hermans
Nicolaas Doers
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop , quaertiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt om een
acte van cautie voor Elisabeth Huijbert
Waarenburg tot decharge van den Armen
van Breugel , en vermids deselve alhier wel
ende wettig geboren is , en sijnde voor so veel
ons bekent is van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte armoede deselve nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Breugel , nog ook
van andere plaedsen alwaar sij sig metterwoon mogte komen needer te setten , maar
dat wij haar als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand
onser arme kasse sal toelaten en dat alles
onder verband als naar regten .

Actum Lierop den twaalfden julij 1700
vijf en neegentig .
Jan van den Eijnde
Dierk Hermans
H.Verhees
N.Doers
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van
's Bosch , certificeeren bij deesen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor Peter nel Goort van den Eijnden getrouwt met Jan
van den Bogaard sulx tot decharge van
den Armen van Gestel . En vermids voornoemde
Peternel van den Eijnden alhier wettig gebooren is , en sijnde voor so veel ons bekent
is van een goed gedrag , so beloven wij
bij deesen , dat deselve in cas van onverhoopte armoede nimmer sal komen tot
lasten van de arme kasse van Gastel voornoemt
nog ook van andere plaedsen , alwaar sij sig
metterwoon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij haar als dan beneffens alle
andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so
veel de toestand onser arme kasse sal toelaten , en dat alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijf en twintigsten september 1700 vijf en negentig .
M.van Eijck
D. Hermans
H.Verhees
N.Doers
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Helena Francis
van Bree en sulx tot decharge van den
Armen van Delft.

En vermids deselve alhier wettig ende wettig
geboren is en sijnde , voor so veel ons bekendt is van een goed gedrag , so beloven
wij bij desen , dat in cas van onverhoopte
armoede deselve nimmer sal komen
tot lasten van den Armen van Delft
.. . . . . . . . .nog ook van andere plaedsen
alwaar sij sig met woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij haar als dan
beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand onser arme
kasse sal toelaten en dat onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den negen en twintigsten
october 1700 vijf en negentig
D.Hermans
Ant. Van Dijk
M.van Eijck
N.Doers
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Willem Willemse van Bree oud omtrent vijf en taggentig jaaren en seedert 70 jaaren alhier
gewoont hebbende beneffens Hendrik Jansen oudt circa agt en sestig jaaren en
alhier geboren en woonagtig , beijde staande
ter goeder naam en faam , dewelke bij
deesen verklaaren ter requisitie van
Jan Verhuijsen wonende te Mierlo , dat
aan hen comparanten seer wel bekent
geweest sijn de persoonen met name
Goord Jooste van Lieshout en Joost Janse van
Lieshout , sijnde Joost Janse van Lieshout
een soon van Jan Jooste van Lieshout
en welke Jan Jooste van Lieshout een
volle broeder was van den bovenstaande
Goord Jooste van Lieshout en welke
voornoemde personen alhier binnen Lierop woonagtig geweest sijn.
Eijndigende de comparanten hier mede

deese henne gegevene waaragtige verklaaring , waar bij in allen deelen hebben gepersisteert , gevende voor redenen van welweetentheid het selve hen nog in goede en
versche geheugenisse te sijn en presenteerende om het selve des gerequireert wor33 150 v
dende , ten allen tijden tot meerder corroboratie met heijligen eede te sullen bekragtigen .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den negentwintigsten
jannuarij 1700 ses en negentig , ten overstaan van
Dit + merk stelt Willem Willemse
van Bree verklaart niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Hendrik Jansen
verklaart niet te konnen schrijven
J.van den Boomen
D.Hermans
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 150 r
Wij Willem van den Eijnden
president Hendrik Verhees schepen
en Abraham van Nouhuijs secretaris
van den dorpe Lierop sijn versogt en
gecompareert ten woonhuijse van Anthonetta Meulendijk , weduwe wijlen Goord
Raaijmakers alhier woonagtig sijnde
siekelijk te bedde leggende , dog haar
verstand , memorie en sinnen volkomen
magtig ende gebruijkende , gelijk aan
ons duijdelijk scheen ende bleek .
Te kennen geevende dat bij wijlen haaren
overledene man vier kinderen welke
nog in leeven sijn hadde verwekt , dog
waar van een soon met name Peeter
nog minderjarig is , also hij den ouderdom van 51 jaaren maar bereijkt heeft
Verklarende also de comparant om
redene haar moveerende bij deesen over

voornoemde haaren minderjarigen soon te
nomineeren en aan te stellen tot voogden haaren soon Mattijs Raaijmakers en Albertus
Meulendijk. . . . . .beijde te samen en ieder afsonderlijk sodanige ample magt als aan voogden naar regten en costuijmen locaal
gegeven kan worden , en als maar eenig sints bestaanbaar is , speciaal om haar
comparants nalatenschap onder hen te
laten onbedeelt en also te samen in den
33 151 v
boedel en nalatenschap te blijven
sitten tot tijd en wijlen sij met den anderen sullen komen goed te vinden als
alle hetselve aan hen completelijk toebetrouwende en sulx alles buijten bekreun en bemoeijenisse van de municipaliteit alhier , en alle andere over
weesen eenigsints gesag voerende , als
alle de selve en een ieder in het bijsonder
uijt haar comparants nalatenschap secludeerende , behoudens egter derselven respect.
Verklarende en begeerende de comparante
dat alle het selve na haar overlijden punctelijk sal worden naargekomen en geobserveert so als naar regten bestaanbaar is
En sijn hier mede gecompareert Mattijs Goord
Raaijmakers en Albertus Meulendijk
alhier woonagtig , denwelke bij deesen verklaren dese voogdije in allen deelen te
accepteren en aan te neemen .
Tot naarkoming en voldoening van
alle het geene voorszijde verbinden de comranten henne personen en goederen
als regtens is .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
33 151 r
binnen Lierop ten woonhuijse van
de comparante vermids desselfs onpasselijkheid , den derden februarij 1700
ses en negentig.
Dit + merk stelt Antonetta Meulen-

dijk weduwe Goort Raaijmakers verklaart niet anders te konne schrijven .
Mattijs Rijmakers
Albertus Meulendijkx
Jan van den Eijnde
H.Verhees
A.v.Nouhuijs substituut secretaris.
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Tauxatie van de vaste onroerende goederen
agtergelaten en metter
dood ontruijmt bij Engel
Reijnier Smits overleden
tot Lierop en aldaar begraven den 18e jannuarij 1796 ,
bestaande in het navolgende
Eerstelijk een parceel akkerland gelegen alhier , genaamt
Koppelakker , groot volgens de
meeting onder no. 965 , een lopense neegentien roeden , het welk
naar behoorlijk ondersoek is bevonden waardig te weesen en
getauxeert op eene somme van
Item een parceel akkerland
gelegen als voor genamt
den Heuvel , groot volgens de
meeting onder no. 986 twee
en dartig roeden , het welk
doorden geregte als voor is bevonden waardig te wesen en
getauxeert op eene somme van

F 40 -0-0

F 15 -0 -0
_________
F 55 -0 -0

33 152 r
F 55 -0 -0
Item een parceel akkerland gelegen als voor , genaamt Hoogenakker ,
groot volgens de meeting

onder no.990 agtien roeden het welk door den geregte als voor is bevonden
waardig te weesen en getauxeert op eene somme van

F 20 -0 -0

Item een parceel akkerland
genaamt de Heuf , groot volgens de meeting onder no 1081 , 21 roeden
F 25 -0 -0
Item een parceel groese
gelegen als voor genaamt
Oude Gooren , groot volgens de
meeting onder no. 1137 , een
lopense negen roeden
F 50 -0 -0
Item een parceel groese genaamt den
dries , groot volgens de meeting onder no
2208 vijf en twintig roeden
F 20 -0 -0
Item een parceel groese
gelegen als voor genaamt den
Beemd op de Weerte , groot volgens
de meeting onder no 2224 , twee
lopense dartig roeden
F 200-0 -0
Item een parceel groese sijnde een
huijsplaeds groot volgens de meeting
onder no. 2040(of 2010)drie roeden F 1 -0 -0
Item een parceel groese
gelegen als voor genaamt
Groese op de Gooren sijnde
houtwasch , groot volgens de
meeting onder no 2470 , seventien
roeden
F 5 - 0 -0
-------------F 376 - 0 -0
33 153 v
F 376 -0 -0
Laastelijk een parceel groese
gelegen als voor genaamt Groese
op de Gooren , sijnde gedeeltelijk
putten , groot volgens de meeting
onder no. 2474 , twee lopense ,seeven roedn , hetwelk is bevonden waardig te weesen en getauxeert op eene somme van
F 15 - 0 - 0
-------------F 391 - 0 -0

Sijnde belast met een laarlijxe
chijns van 12 (penningen) aan
den heer van Helmond in capitaal

F 0 -18 - 11
--------------. . . . . . rest
F390 - 1 - 4
20e penning F19 -10 -2
Wijders verklaren wij Jan Willem van den
Eijnden president Jan van den Boomen en Nicolaas Doers
schepenen mitsgaders Abraham van Nouhuijs secretaris
deese tauxatie in opregtigheid en naar behoorlijk
ondersoek gedaan te hebben en specialijk mede dat wij in
het doen derselver stiptelijk agtervolgt hebben het 2e
en 14e articulen der ordenningen dato 20 december 1695
en beginnende met den 1e februarij op het middel van
den 20e penning geemaneert , die ook de minute ten
prothocolle nevens mij ondergeschreven secretaris behoorlijk
ondertekent hebben tot Lierop den vierden maart 1700
ses en negentig .
J.van den Eijnde
J.van den Boome
N Doers
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 153 r
Wij schepenen van Lierop , quartiere van Peelland Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Maria Catharina Dirks van Brussel en sulx tot
decharge van den Armen van Deurne
en vermids deselve alhier wel ende wettig geboren is
en sijnde , voor so veel ons bekent is , van
een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat
in cas van onverhoopte armoede deselve
nimmer sal komen tot lasten van den
Armen van Deurne voornoemt , nog ook van
andere plaedsen , alwaar sij sig metter woon
mogte komen neder te setten , maar dat wij
haar als dan , beneffens alle andere onse
arme inboorlinge sullen alimenteeren
en onderhouden , voor so veel de toestand
onser arme kasse sal toelaten en dat alles
onder verband als naar regten.
Actum Lierop den eersten april 1700 ses
en negentig .

J.van den Eijnde
J.van den Boome
Ant.v.Dijk
H.Verhees
A.v.Nouhuijs substiituut secretaris
33 154 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Hendrik Vlemmminx , Joost Vlemminx , Jan Vlemminx ,
Antonij van Dijk in huwelijk hebbende
Francijn Vlemminx en Hendrik Peeter
van Eijk , weduwenaar van wijlen Peeternel Vlemminx , waar bij heeft verwekt twee kinderen welke nog in leeven
sijn , met name Petronella en Maria Elisabeth
sijnde alle de comparanten alhier woonagtig
kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Peeter
Vlemminx en Josina van Lieshout in
leeven echte lieden en inwoonderen alhier ,
welke voornoemde comparanten waren geconvenieert en overeen gekomen om alle de
vaste onroerende goederen geleegen alhier
bij voornoemde henne ouders naargelaaten
onder hen te verdeelen , en daar van te
laaten passeeren deese henne minnelijke
en wettige scheijding en deijling , en dat in
voege en manier navolgende
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Hendrik Vlemminx alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceek akkerland geleegen alhier
ter plaedse genaemt Winkelstraat , groot
volgens de meeting onder no. 729 twee loopense twintig roeden , sijnde Sandeman
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt het heijtvelt met het schuurke, groot volgens de meeting
onder no 735 , drie loopense een en twintig roeden
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Item een parceel land geleegen
als voor genaamt Langen akker , groot
volgens de meeting onder no. 886 , een
lopense seeven en dartig roeden .

Item een parceel groese gelegen
als voor genamt het Eusel , groot volgens de meeting onder no. 1879 twee
lopense een en veertig roeden
Item een parceel groese geleegen als voor
genaamt het Weijvelt ter groote van
een lopense drie en dartig roeden onder
no.1950,1951,1952, begreepen
Item een parceel groese geleegen als
voor , genaemt het Kattevelt , groot omtrent een lopense twee en twintig roeden
onder no. 1950 ,1951 ,1952 begreepen
Item een parceel groee geleegen als voor
sijnde putten op de Gooren , groot volgens
de meeting onder no. 2474 , twee loopense , tien roeden
Item de helft van een parceel groese het Weijvelt groot
in 't geheel volgens de meeting onder no. 1955 vier lopense
Laastelijk een parceel sijnde heijde en
houtwasch geleegen op de Goorkens onder
de heerlijkheid Mierlo , groot omtrent een
en een half lopense of so groot en kleijn als geleegen is nevens de loop .
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
33 155 v
Joost Vlemminx alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceel land en groese
geleegen alhier ter plaedse genaemt
de Winkelstraat , de Mortel geheeten
groot volgens de meeting onder no. 716 drie
en twintig roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt land in het aangelag , groot volgens de meeting onder no. 719 twee
lopense elf roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt Land in de Kamp , groot volgens de
meeting onder no. 723 twee loopense
ses en veertig roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt de Sanderman , groot volgens de
meeting onder no 724 twee lopense seeven en twintig roeden .

Item een parceel land geleegen als
voor genaamt Hoogen Graaf , groot volgens de
meeting onder no. 748 een lopense neegen
en veertig roeden .
Item een parceel land geleegen als voor
genaamt de Krommen , groot volgens de
33 155 r
meeting onder no. 767 een lopense
seeven roeden .
Item een parceel land geleegen
als voor genaamt de Krommen groot volgens de meeting onder no. 770 , neegen
en veertig roeden .
Item een parceel land geleegen
als voor genaamt Nieuwakker , groot volgens de meeting onder no. 1772 neegen
en veertig roeden .
Item een parceel land geleegen
als voor genaamt Donkakker , groot volgens de meeting onder no. 933 dartig roeden .
Item een parceel groese geleegen
als voor genaamt het Heijtveltje groot
volgens de meeting onder no 1025 , vier
en twintig roeden .
Item een parceel groese geleegen als voor
genaamt het Eeusel groot volgens de meeting onder no 1899 , drie loopense
veertien roeden .
Item een huijs en hof gestaan
en gelegen als voor met het daar
bij en aangehoorende parceel groese
genaamt het aangelag , groot vol33 156 v
gens de meeting onder no. 1931 een
lopense twaalf roeden .
Item een parceel land en heijde geleegen
als voor , groot volgens de meeting onder
no.1943 vijf lopense ses en twintig roeden .
Item een parceel groese geleegen als
voor genaamt het Eusel , ter groote van
vier lopense dartig roeden onder no.
1947 waar van het overige aan Jan

Vlemminx word toe en aanbedeelt.
Item een parceel groese geleegen als
voor genaamt het Katteveld , ter groote van
omtrent een lopense twee en dartig roeden
onder no 1950 1951 1952.
Item een parceel groese geleegen als voor
genaamt het Wijvelt , ter groote van omtrent
vier lopense seeventien roeden , onder
no 1950 1951 1952.
Item de helft van een parceel groese geleegen als voor gennamt het wijvelt , groot
volgens de meeting in 't geheel onder no
1955 vier lopense dartien roeden .
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Item een parceel groese geleegen
als genaamt het Eeusel groot volgens de
meeting onder no. 1092 een lopense
agt en veertig roeden .
Item een parceel groese geleegen
als voor genaamt den Sassenbeemt , groot
volgens de meeting onder no. 2342.,een
lopense , twee en twintig roeden .
Item een parceel groese op de Gooren
sijnde putten en siggen , gelegen als voor
groot volgens de meeting onder no. 2448
twintig roeden .
Laastelijk een parceel groese geleegen
als voor , sijnde putten en siggen groot
volgens de meeting onder no 2456 ,neegentien roeden .
Dan sal den condivident gehouden
en verpligt weesen om aan Antonij
van Dijk nomine uxoris condivident van
het vierde loth te moeten voldoen
en uijttekeeren tot egalisatie eene
somme van vijfhondert en vijftig gulden en waarvoor dese goederen verbonden sijn
en sal dan hij gehouden sijn om jaarlijx van dese
somme voor intrest te voldoen en te betaalen
aan voornoemde van Dijk drie gulden om ieder hondert en dat tot so lange dit capitaal sal worden
gerepeteert of afgelost , het welk so door den cre33 157 v

diteur als debiteur jaarlijx sal konnen en
mogen geschieden , mits malkandere drie
maanden te vooren behoorlijke opsegginge doende
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Jan
Vlemminx alhier woonagtig.
Eerstelijk een parceel sijnde land en heijde
geleegen alhier ter plaedse genaamt de
Winkelstraat het heijtvelt geheeten , groot
volgens de meeting onder no. 742 twee loopense vier en dartig roeden .
Item een parceel land geleegen als voor
genaamt de Pas , groot volgens de meeting
onder no. 763 drie lopense drie roeden .
Item een parceel land geleegen als voor
genaamt de Krommen groot volgens de meeting onder no. 745 een lopense neegen en
twintig roeden .
Item een parceel land geleegen als voor
genaemt de Pasakker , groot volgens de meeting
onder no 829 twee loopense vijf roeden
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Item een parceel heijde genaamt het heijtveld groot omtrent twee lopense vijftien
roeden onder no. 1947 begrepen .
Item een parceel groese geleegen als
voor genaamt het heijtvelt of heijke groot volgens
de meeting onder no.2077 een loopense
Item een parceel groese geleegen als voor
sijnde putten en houtwasch , groot volgens
de meeting onder no. 2360 twee lopense
vier en twintig roeden .
Item een parceel groese de Seijnenbeemt geleegen als
voor groot volgens de meeting onder no. 2361
drie loopense neegen en twintig roeden .
Laastelijk een parceel groese geleegen
als voor genaamt de H. Geest en groot
volgens de meeting onder no. 2395 twee
loopense ses en dartig roeden .
Mits welke ten deel gevallen is en word
dienvolgende toeen aanbedeelt aan

33 158 v
Antonij van Dijk in huwelijk hebbende
Francijn Vlemminx alhier woonagtig
eene capitale somme van vijfhondert
en vijftig gulden hollants gelt van twintig stuijvers het stuk te voldoen en uijt
te keeren door Joost Vlemminx condivident van het tweede loth en
waar voor sijne goederen sullen verbonden sijn , sullende Joost Vlemminnx gehouden
sijn jaarlijx daar van voor intrest te sullen vergelden en betalen drie gulden van ieder hondert en dat
tot so lange het capitaal sal worden gerepeteert of afgelost , het welk jaarlijx so door den crediteur als de
. . . . sal konnen en mogen geschieden mits
malkander drie maanden te vooren behoorlijke
opsegginge doende .
Mits welke ten deel gevallen is en
word dienvolgende toeen aanbedeelt
aan Hendrik Peter van Eijk , weduwenaar
van wijlen Peeternel Vlemminx en also
in qualiteit als vaader en voogd over
sijne twee minderjarige kinderen met
naame Petronella en Maria Elisabeth in echte verwekt bij wijlen sijne voornoemde huijsvrouw
Eerstelijk een parceel land , geleegen alhier
ter plaedse genaemt de Winkelstraat , geheeten den Hoogen Graaf , groot volgens de meeting
onder no 750 een loopense vijf roeden .
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Item een parceel land geleegen als
voor genaemt de Korte Sijlkens , groot
volgens de meeting onder no. 798 agt en
dartig roeden .
Item een parceel land en heijde geleegen als voor genaemt Heijakker groot
volgens de meeting onder no 874 vier
loopense twee en veertig roeden .
Item een parceel groese , geleegen als
voor genaemt het Eeusel groot volgens
de meeting onder no. 1891 twee loopense
drie en twintig roeden .

Item een parceel groese geleegen als
voor genaemt het Hooijvelt ter groote
van omtrent twee loopense ses en twintig roeden onder no 1950 begreepen .
Item een parceel groese gelegen als voor
genaamt het Wijveldt ter groote van omtrent
twee loopense sestien roeden onder 1950
1951 1952 begreepen .
Item een parceel groese geleegen als voor
genaamt het Drieske groot volgens de meeting onder no.3011 neegen en twintig roeden
33 159 v
Laastelijk een parceel groese gelegen
als voor genaemt het drieske groot
volgens de meeting onder no 2014 twintig roeden .
Sijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
met sodanige voor- en naadelige regten
servituten en usantien als van ouds .
Aan te vaarden een ieder sijn aangedeelde terstond met de 's lands en gemeentens lasten van deesen jaare
1796 . Sullende den voorsten gehouden
sijn den agtersten te weegen ter naaster
velde en minste schaade.
Beloovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde altijd voor goed vast
steedig ende onverbreekelijk van waerde te sullen houden en doen houden
onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop den eersten
33 159 r
april 1700 ses en neegentig ten overstaan van Martinus van Eijk
Dirk Hermans scheepenen .
Hendrik Jan Vlemmickx
Joost Jan Vlemmix
Jan Janse Vlemmikx

Ant v.Dijk
Henderick van Eijck
M.van Eijck
D.Hermans
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 160 v
Compareerde voor scheepenen van
Lierop ondergenoemt Thieleman
Roosen gedimitteerden schoolmeester
en coster alhier en also tot nog toe woon
agtig in het schoolhuijs alhier aan de
gemeente van Lierop voorszijde competeerende aanstaande woensdag sullende
weesen den 6e april deeses jaars 1796
te gemelde schoolhuijs te sullen ontruijmen en verlaaten .
Lierop den eersten april 1700 ses en negentig
Coram de ondergetekende schepenen
T.Roosen
D.Hermans
33 160 r
Wij scheepenen van Lierop , quartiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Willem Cornelis van den Eijnden en sulx tot decharge van den Armen van Leende.
En vermids denselve alhier wel ende wettig
geboren is en sijnde so veel ons bekendt
is , van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen
dat in cas van onverhoopte armoede , den
selven nimmer sal komen tot lasten van
den Armen van Leende voornoemt , nog ook
van andere plaedsen , alwaar hij sig metter
woon mogte komen needer te setten , maar
dat wij hem als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor soo veel de toestand
onser arme kasse sal toelaten , en dat alles
onder verband als naar regten ,
Actum Lierop den twaalfden april 1700 sesen-

neegentig .
J.van den Eijnde
Ant v.Dijk
M.van Eijck
H.Verhees
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 161 v
Wij schepenen van Lierop , quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte
van cautie voor Hendrik Seijkens en sulx
tot decharge van den Armen van Vlierden ,
en vermids denselven alhier wettig gebooren
is en sijnde , voorso veel ons bekendt is , van
een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat
in cas van onverhoopte armoede denselven
nimmer sal komen tot lasten van van den Armen van Vlierden voornoemt , nog ook van
andere plaedsen , alwaar hij sig metter woon
mogte komen neder te setten , maar dat wij
hem als dan beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden voor so veel de toestand onser arme
kasse sal toelaten , en dat alles onder verband
als regtens is
Actum Lierop den neegenen en twintigsten
april 1700 ses en neegentig.
N.Doers
H.Verhees
Ant v, Dijk.
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Wij schepenen van Lierop , quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certficeeren bij deesen dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Gerardus Wijnen
en sulx tot decharge van den Armen van
Oedenrode , en vermids denselve alhier wettig gebooren is en sijnde voor so veel ons
bekent is , van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte
armoede denselven nimmer sal komen tot
lasten van den Armen van Oedenrode

voornoemt nog ook van andere plaedsen alwaar hij sig metterwoon mogte komen
needer te setten , maar dat wij hem als
dan beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand onser arme
kasse sal toelaten , en dat alles onder verband
als regtens is .
Actum Lierop den neegen en twintigsten
april ses en negentig.
N.Doers
H.Verhees
Ant v. Dijk
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
33 162 v
Also Francis Vlemminx , inwoonder alhier op den vijfde jannuarij 1776 ter secretarije
alhier was gecompareert en aldaar ten overstaan van schepenen en secretaris hadde
verklaart deugdelijk ende regtvaardig schuldig
te weesen aan en ten behoeve van Johannis
van den Boomen wonende te St Oedenrode
eene capitale somme van veertien hondert
gulden , spruijtende en herkomende van resteerende onbetaalde kooppenningen van de
vaste goederen welke van hem als toen dato
bovengenoemt waren getransporteert met belofte
om jaarlijx daar voor intrest te sullen
betalen drie gulden van ieder hondert , breder
blijkende bij voorszijde custingbrief op den 5e jannuarij 1776 alhier wettig gepasseert , waar toe
ten deesen word gereserveert .
So compareerde alhier Elisabeth Doers weduwe en boedelhoudster van wijlen Johannis
van den Boomen wonende te St Oedenrode
geadsisteert met Cornelis Doers henne vader
ter eenre en Francis meerderjarige soone
van wijlen Francis Vlemminx in 't hoofd deeses
genoemt , geadsisteert voor so veel des noods met
Joost Vlemminx sijnen oom te Mierlo woonagtig ter andere sijde .
Dewelke bij deesen verklaaren met den anderen te sijn geconvenieert en overeengekomen

doordien de comparant ter eenre het gemelde
capitaal waarop reeds F 300 -0 -0 was afgelost hadde opgeijscht , het geen den comparant
33 162 r
ter ander sijde voor alsnog niet convenieerde
en dat wel en in voege en maniere navolgende
Dat den comparant ter andere sijde , sal bijbrengen en betalen de somme van F200 -0 -0
so dat het restant capitaal voor alsnog blijft
eene somme van neegen hondert gulden
en van welke somme hij comparant bij deesen
belooft en op sig neemt om in plaedse van
drie ten hondert in vervolg van tijd te sullen
voldoen en betalen jaarlijx drie gulden tien stuijver van
ieder hondert makende also eenen jaarlijxen intrest van ses en dartig gulde en daer inne te
blijven continueren tot dat deese voornoemde capitale
somme van neegenhondert sal worden gerepeteert of afgelost , consenterende hij comparant
ter andere sijde bij deesen dat voornoemde custing
brief van 5e jannuarij 1776 in so verre sal worden
verandert of gealtereert , dat het gaande creditrice , sijnde de comparante in deesen ter eenre
sal vrijstaan om dit restant capitaal ter
somme van neegen hondert gulden jaarlijx
te konnen en mogen opeijsschen , mits egter
drie maanden te vooren of wel voor den verschijndag behoorlijke opsegginge doende wie sulx
van beijde gelieve sal.
Blijvende deese restant capitale somme van
neegenhondert gulden also tot tijd en wijlen
staan tegens vier gulden van ieder hondert.
Tot naarkoming en welvoldoening van een
en ander voorszijde verbinden de comparanten
henne personen en goederen hebbende en
verkrijgende als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
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binnen Lierop den tienden junij 1700 ses
en negentig , ten overstaan van Jan Willem
van den Eijnden en Dirk Hermans schepenen.
Elisabeth Doers
Francis Vlemmx

Jan van den Eijnde
D.Hermans
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Wij scheepenen van Lierop certificeeren
bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van
cautie voor Petronella van Hugten en sulx
tot decharge van den Armen van Geldrop , en vermids
deselve alhier wel ende wettig geboren is , en
sijnde voor so veel ons bekent is van een goede gedrag , so beloven wij bij deesen dat in cas van
onverhoopte armoede , deselve nimmer sal komen
tot lasten van den Armen van Geldrop , nog ook
van andere plaedsen alwaar sij sig metter woon
mogte komen neder te setten , maar dat wij
haar als dan beneffens alle andere onse arme
inboorlingen alimenteeren en onderhouden ,
voor so verre de toestand onser arme kasse sal
toelaten . En dat alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den seeven en twintigsten augustij 1700 ses en negentig
H.Verhees
N.Doers
M.van Eijck
D.Hermans
A.v.Nouhuijs
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Staat en intaris gedaan maken en
opgegeven bij Willem van
Moorsel , weduwenaar
van wijlen Geertruij
Hendrik Janse van Hugten
alhier woonagtig , waar bij
heeft verwekt seeven
kinderen welke thans nog
in leeven sijn sijn , met name
Jenneke , Meggel , Jan , Hendrien , Lambertus , Dirk en Pieter,
also denselven van voornemen is sig in een twede
huwelijk te begeven met
Jennemie van Kessel en sulx
ter voldoening van het
Echt Reglement en opge-

volgde waarschouwing van
1708 bestaande in het navolgende:
Eerst van de vaste onroerende goederen.
Eerstelijk de helft onbedeelt in een huijs , hof
en aangelag , gestaan en gelegen alhier
aan het Heesven , groot omtrent twee en
een half lopense nevens erve van Johannis Vlemminx
Item de helft onbedeelt in een parceel akkerland
gelegen als voor genaemt den Akker nevens de
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weg , groot omtrent vier en veertig roeden
Item de helft onbedeelt in een parceel akkerland gelegen als voor genaemt Akker langst de Loop ,
groot een lopense negentien roeden
Item de helft onbedeelt in een parceel groese gelegen
als voor genaemt Grasvelt van 't Leeg Huijs groot
omtrent vier lopense .
Item een parceel akkerland , gelegen als voor
genaemt den Duijnakker , groot omtrent twee
lopense en elf roeden .
Laastelijk een parceel Nieuw Erve gelegen
als voor groot omtrent drie en drie vierde lopense
Gereede goederen
Eerst een hoogkar sonder beslag
Item een aardkar
Item een paar hagten
Item een eijsere koeijketel
Item een dito moespot
Item een papketelke
Item drie spinnewielen
Item een haspel
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Item een melktob
Item een booterstand
Item een trog
Item een kasken
Item een kist
Item een schup en riek
Item een misthak en misthaak
Item een haal en een tang

Item een koekepan
Item een emmer
Item een vuurijser
Item een theemoor
Item een steijne pot
Item een trekpot
Item ses kopjes en schoteltjes
Item drie forchetten
Itenm ses tinne leepels
Item een weefgetouw onbedeelt
Item een grasseijsie
Item twee stoelen
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Item een schutgaffel
Item een kooresigt
Item twee vleegels
Item een wan
Item een tafel
Item een paar bedgordijen
Item een linne bedt met toemet gevult
Item een paar slaaplakens .Item een droebeldeeken .
Item drie koeijbakken
Item een koffijpotje
Item twee spoelen
Item een spiegeltje
Item een ploeg en eegd
Item een snijbak en mes
Item een osse saal , jeuk en ligt
Item een melkton
Item een koopere keetel
Item een dito roomseij
De klederen tot den lijve gehoort hebbende van de overledene sullen voor de kinderen worden aangemaakt.
Compareerde voor scheepenen van
Lierop ondergenoemt Willem van Moorsel
denwelke bij deesen verklaart hem in het
maken van deesen inventaris opregtelijk
gedragen te hebben , sonder sijnes weetens
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iedwes agterhouden of versweegen te
hebben en ingevalle hem na dato deeses

nog ieds mogte te binnen komen tot
deesen inventaris behorende , denselven
ten allen tijden te sullen amplieeren
of vermeerderen , sonder daarinne
agterhaalt te willen weesen , presenteerende als dan des gerequireert of
van nooden weesende het selve met
heijligen eede te sullen bevestigen
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den elfden november
1700 ses en negentig , ten overstaan van
Nicolaas Doers en Martinus van Eijk schepenen.
Willem van Moorsel
N.Doers
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Staat en inventaris
gedaan maken en opgegeven
bij Johannis Manders laast
weduwenaar van wijlen Elisabeth van Lil , waar bij heeft
verwekt twee kinderen welke
thans nog in leeven sijn met
name (?Thona?)Elisabeth en Francijn
also denselven van voornemen
is , sig in een tweede huwelijk
te begeeven met Jennemie
Jan Willem Slaats en sulx
ter voldoening aan het Echt
Reglement en opgevolgde
waarschouwing van 15e april
1708 , bestaende in het navolgende:
Eerst van de vaste onroerende goederen
Eerst en laatstelijk een parceel Nieuw Erve
gelegen alhier ter plaedse genaemt het Stapke
groot omtrent 3 lopense .
Gereede goederen
Eerstelijk een huijshorologie
Item twee bedden met veeren gevult
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Item een paar slaaplakens
Item twee wolle deekens
Item twee paar bedgordijnen
Item negen tinne schootelen
Item twintig dito borden
Item vier dito kompkens
Item twaalf dito leepels
Item twee dito mostertpotten
Item twee dito peperbussen
Item twee dito soudvaten
Item vier tinne maaten in soort
Item twee kannen met tinne deksels
Item vier pinten met dito deksels
Item een tinne beeker
Item twee koopere tregters
Item twee dito confoortjes
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Item twee dito raspen
Item twee dito lamp
Item twee dito lugters
Item een dito olijkan
Item vier koffijpotten in soort
Item een dito panneke
Item een dito leepel
Item twee dito schuijmspaanen .
Item een dito koeijketelke
Item twee dito handkeetels
Item drie paar dito schaalen in soort
Item een eijsere haal en lenkhaal
Item een vuurijser
Item een tang
Item een koekepan
Item een eijser balans met houte schaalen
Item een moespot
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Item 13 pond eijser gewigt
Item vier pond loote gewigt
Item agt biese stoelen

Item vier houte dito
Item drie taafels in soort
Item een kast
Item een kist
Item een spoelbak
Item een booterstand
Item een gootbank
Item een aambeelt
Item een schroef en spilhaak
Item drie vijlen
Item een voorhamer
Item twee handhaamers
Item drie tangen
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Item een hoefmes en hoefhaamer
Item een blaasbalk
Item een slijpsteen
Item een trog
Item een koorevat
Item een koeijbak
Item een roompot
Item een tinne trekpot
Item twaalf kopjes en schoteltjes
Item een goud kruijs
De kleederen tot des inventarisants
overleedene huijsvrouw gehoort hebbende,
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sullen voor de kinderen worden aangemaakt.
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Johannis
Manders , de welke bij deesen verklaart
hem in het opgeven en formeeren van
deesen inventaris getrouwelijk gedragen
te hebben sonder sijnes wetens iedwes
verswegen ofte ter kwader trouwe terug
gehouden te hebben belovende niettemin
bij aldien hem na dato deeses nog iedwes
mogte te binnen komen tot desen inventaris behorende denselven daarmede
ten allen tijden te sullen vermeerderen
of verminderen sonder daarinne ag-

Memorie

terhaalt te willen weesen
Actum Lierop den seeven en twintigsten november 1700 ses en negentig , ten
overstaan van
Jan Manders
Jan van den Eijnde
H.Verhees
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
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Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt 1e Willem Willemse van Bree , oudt omtrent vijf en taggentij jaaren , ter goeder naam en faam
en alhier woonagtig , denwelke bij deesen
ter requisitie van Jan Willem van den Eijnden , Peter Vlemminx , Jan Ant(onij) van den
Boomen ,Arnoldus van Bussel , de kinderen
Jan van Bussel , Albertus Meulendijk , Dirk
van Brussel , Arnoldus Verbernen , Antonij
Roijmans , Helena van de Vorst weduwe Gijsbert
Roijmans , Antonij Lambert van den Eijnden , Willem Seegers en Jan Antonij van
den Eijnden , alle geerfdens en ingesetenen
van Lierop , quartiere van Peelland en
Meijerije van 's Bosch en teffens eijgenaars
van hoeven of goederen gelegen op Stipdonk en Hersel onder
Lierop voorszijde , eertijds gehoort hebbende aan de abdije van
Postel alsmede gebruijkers verklaart van de suijvere en oprete waarheid en wel onder presentatie van
eede , dat hij comparant van 10 tot 31 jaaren oud
gewoont heeft als dienstknegt en wel van op de hoeven
of goederen van gemelde abdije van Postel herkomstig , als ---------- comparant seer wel bewust is , dat er alle jaaren een turfdag door
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ingesetenen van den dorpe Mierlo is bestemt geworden om terplaedse genaamt
Longendonk . . . .. . . te torven , dat op die
bestemde dag de gebruijkers van de hoeven
gekomen van gemelde abdije van Postel en
geleegen op Hersel en Stipdonk altoos (ook
het regt van turven hebbende) vrij en onverlet

en wel ieder afsonderlijk met twee schuppen
hebben geturft , so als hij comparant in die jaaren ter
plaedse voorszijde al mede geturft heeft.
2e Dielis Benders , oud omtrent seeventig jaaren
ter goeder naam en faam en alhier woonagtig
denwelke ter requisitie en onder presentatie
als voor verklaart voor de suijvere en opregte
waarheid , dat hij comparant van over circa
32 jaaren herwaerds gewoont heeft als dienst
knegt omtrent seventien jaaren op de hoeve
en circa 20 jaaren op Stipdonk , en wel op de
huijsinge en goederen gekomen eertijds van
de abdije van Postel , en hem comparant seer
wel bewust is , dat er jaarlijx een turfdag
door ingesetenen van den dorpe Mierlo is
bestemt geworden om ter plaedse genaemt
Longendonk te torven en dat
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op die bestemde dag de gebruijkers van de
hoeven of goederen gekomen van gemelde
Abdij van Postel en gelegen op Hersel
en Stipdonk altoos (als het regt van turven hebbende ) vrij en onverlet en wel ieder
gebruijken afsonderlijk met twee schuppen
hebben geturft gehad , so als hij
comparant en in die jaaren ter plaedse
voorszijde almede geturft heeft.
3e Jan de Haan , oud omtrent drie en sestig
jaaren ter goeder naam en faam en alhier
woonagtig , denwelke ter requisitie en onder
presentatie als voor , verklaart voor de suijvere
en opregte waarheid , dat hij comparant
van over 33 jaaren herwaars , seeven jaaren op Hersel en twee jaaren op Stipdonk
als dienstknegt en wel op de goederen herkomstig van de Abdije van Postel gewoont
heeft en hem comparant seer wel bewust is ,
dat er jaarlijx een turfdag door ingesetenen
van den dorpe Mierlo is bestemt geworden
om ter plaedse genaemt Longendonk te torven
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en dat op die bestemde dag gebruijkers
van de hoeven of goederen gekomen van
gemelde Abdije van Postel gelegen alhier op Hersel en Stipdonk altoos(als het
het regt van turven hebbende vrij en onverlet
en wel ieder gebruijker afsonderlijk met
twee schuppen hebben geturft gehad , so als hij
comparant in die jaaren ter plaedse voorszijde
al mede geturft heeft.
En verklaaren de comparanten te samen
dat die bestemde dag aan de gebruijkers
door die van Mierlo is te kennen gegeven
worden of wel aan de Roomsch Catholieke
Kerk afgeroepen geworden is
Verklarende wijders dat hen geensints
bewust is , veel man hebben hooren seggen
dat er op Longendonk of Groene Gemmente voorszijde
vanweegens die van Mierlo turf publicq is verkogt worden dan alleenlijk in den
gepasseerden jaare1795 en deesen jaare 1796.
Eijndigende de comparanten hier mede
deese henne gegeve suijvere en opregte
verklaring en hebben naar duijdelijke
voorleesing daarbij in allen deelen geper33 171 v
sisteert , gevende voor redenen van wel weetentheid het selvehen nog in goede en
versche geheugenisse te sijn en voorts als in
den text .
Aldus gedaan en gepasseert op hee
den
binnen Lierop den seventienden november
1700 ses en negentig ten overstaam van
Jan van den Boomen en Nicolaas Doers
achepenen .
Dit + merk stelt Willem van
Bree verklaart niet te
Dit + merk stelt Diekonne schrijven
lis Benders verklaart
niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Jamn de Haan
verklaart niet te konne schrijven
J.van den Boomen

N.Doers
A.v.Nouhuijs substituut secretaris .
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Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij deesen dat wij
sijn versogt om een acte van cautie
voor Peeter Francis van Bree en
sulx tot decharge vn den Armen
van Eijndhoven en vermids denselven alhier wettig geboren is , van een
goed gedrag , so beloven wij bij desen , dat in cas van onverhoopte
armoede denselven nimmer sal
komen tot last van den Armen
van Eijndhoven , nog ook van andere
plaedsen , alwaar hij sig metter
woon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij hem als dan , beneffens
alle andere onse arme inboorlingen
sullen ontasten en bevrijden voor,
so veel de toestand onser arme kasse
sal toelaten en dat alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den een en dartigsten
december 1700 ses en negentig.
J.van den Boomen
H.Verhees
M.van Eijck
N.Doers
D.Hermans loco secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Adriaan, Joost ,
Hendrikus van Moorsel Francis Peeter Paulus
in huwelijk hebbende Jennemie van Moorsel
Nicolaas van den Heuvel voor en in plaedse van Catharina
en Hendrien van Moorsel voorso veel des
noods ten deesen geadsisteert met Abraham
van Nouhuijs mitsgaders Jenneke Munsters
weduwe Peter van Moorsel , ten desen geadsisteert met Francis haaren meerderjarige soon
te kennen geeven dat aan hen te samen

competerende is , een huijsinge met
eenige parceelen groese en Akkerland , alle
gestaan en gelegen alhier binnen Lierop
en waar van sij comparanten van voorneemen sijn te laaten passeeren deese henne wettige scheijding en deijlijng en dat in voege en
maniere navolgende .
Eerstelijk is dienvolgende ten deel gevallen
en word also erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Adriaan en Joost sone Hendrik van Moorsel
sijnde Adriaan alhier binnen Lierop en
Joost tot Asten woonagtig .
Eerstelijk een huijs hof en aangelag gestaan en gelegen alhier ter plaedse genaamt
het Agterbroek , met de groese het eusel sijnde
te saamen groot vollgens de meeting onder
no 136, 137, ses lopense en twintig roeden
Item een parceel land en groese
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genaemt Slootjesakker , groot volgens de
meeting onder no. 142 vier lopense 39 roeden
Item een parceel land genaemt Land
aan't Heijeneijnd groot volgens de meeting onder no. 561 een lopense vier roeden
Laastelijk een parceel groese , gelegen
aan de Voort , groot volgens de meeting
onder no 1205 twee lopense seventien roeden
Allodiaal en los en vrij , uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
met sodanige voor- en nadelige regten servituten en usantien als van ouds en speciaal belast met 3 vat rog jaarlijx aan het
gemeene land , ten comptoire van rendmeester de Kempenaar te 's Bosch .
Item een gulden jaarlijx aan den
Armen van Lierop . Item met negen
stuijvers aan de Armen van Mierlo , laastelijk met drie gulden aan de schutterije alhier , verders de chijnsen welke met regt
bevonden sullen worden uijt dese goederen te gaan.
Dan sullen de condividenten alnog gehouden sijn om aan haare suster Hendrina
te vergunnen vrij inwoning gedurende
haar leeven en aan deselve beneffens aan
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Hendrikus van Moorsel , Francis Pieter
Paulus in huwelijk hebbende Jennemie
van Moorsel , mitsgaders Antonij Mulder
in huwelijk hebbende Catharina van
Moorsel en wel aan ieder te voldoen en
uijttekeeren vijftig gulden , makende
also eene somme van twee hondert gulden eens sonder meer.
Aan te vaarden terstond met de lasten cijnsen
of pagten van den jaare 1797.
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
Hendrikus van Moorsel , wonende alhier
Francis Pieter Paulus nomine uxoris wonende
onder Deurne , Nicolaas van den Heuvel
als gelaste van Antonij Mulder in huwelijk
hebbende Catharina van Moorsel en
aan Hendrina van Moorsel vijftig gulden
hollands aan ieder , behalve de vrije woning
aan voornoemde Hendrina gedurende haer leven
te voldoen en uijt te keren door Adriaan
en Joost van Moorsel .
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
Jenneke Munsters weduwe Peter van Moorsel
geadsisteert als voor , alhier woonagtig ,
ter togte en aan haare kinderen ten erfregte
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Eerstelijk een parceel groese gelegen
alhier genaamt de Groene Beemd , groot volgens de meeting onder no 1313 een lopense
seeventien roeden .
Eerstelijk een parceel groese gelegen als voor
genaamt de Groene Beemd , groot volgens
de meeting onder no 1332 een lopense
ses roeden .
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt het Nieuwveld , groot volgens de
meeting onder no .131 drie lopense twee roeden .
Laastelijk een parceel land gelegen
als voor genaamt land in de Hasselt, groot

volgens de meeting onder no 320 een lopense
vijf en dartig roeden .
Allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder met
sodanige voor- en nadelige regten , servituten en usantien als van ouds en speciaal
te betalen de chijnsen van de gronden , wel ke met regt bevonden sullen worden
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uijt dese goederen te gaan .
aan te vaarden terstond met de lasten
van deesen jaare 1797.
Belovende de comparanten deese henne
minnelijke scheijding en deijling in voege
en maniere voorszijde altijd voor goed vast
steedig ende van waarden te sullen houden en doen houden onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop , den tienden jannuarij
1700 seeven en negentig ten overstaan van
Adriaan van Moorsel
Hendrik van Moorsel
Dit + merk stelt Francis Pieter
Paulus verklaart niet te konne schrijven
Nicolaas van den Heuvel
Dit + merk stelt Hendrien
Dit merk stelt Jenvan Moorsel verklaart
ke Munsters verniet te konne schrijven
klaart niet te konne schrijven
Francis van Moorsel
A.v.Nouhuijs
Jan van den Eijnde
J.van den Boome
N Doers loco secretaris
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Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Jan Antonij
Vleemminx , eerder weduwenaar van wij-len Margareta van den Eijnden , waarbij
heeft verwekt twee kinderen welke thans
nog in leeven sijn , met name Maria getrouwt met Pieter Beijers , en Johanna
meerderjarige jonge dogter , en Jenne-

maria Cox , egte lieden en inwoonderen alhier , beijde hen verstand , memorie
ende sinnen volkomen magtig en tot
disponeeren bekwaam , so als aan ons
bleek , te kennen gevende , dat sij comparanten begonden te overdenjen sw seekerheid des doods en de onseekere tijd en
uure van dien , en daarom te raaden
waaren geworden , alvorens uijt deese
weerelt te moeten scheijden om van hen ne teijdelijke goederen effecten te
disponeeren , doende sulx uijt eijge
vrije wille , sonder inductie of persuasie van iemand , en dat in voege en
maniere navolgende :
Eerst en vooral recommandeerende
henne onsterfelijke ziele in de handen
van hennen barmhartigen God , Schepper
en Zaligmaker en henne doode lighamen de aarde met een eerlijke begrafenisse naar hennen staat.
Revoceerende casseerende , dood ende
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Te niet doende alle voorgaende contracten , codicillen , donatien ote alle
andere makinge , hoe ook genaamt ofte
waarin ook bestaaande , niet willende
nog begeerende , dat daar op eenig reguard sal worden genomen in regten
of daar buijten .
En also op nieuws disponeerende so verklaaren de comparanten testateuren
uijt onderlinge liefde en genegentheid
d'een d'ander toedragende de eerstervende de langstlevende te nomineeren
en te institueeren tot sijn of haare eenige
en universeele erfgenaam of erfgename
en dat in alle het geene de eerstervende
metter dood ontruijmen en naarleten sal ,
niets gereserveert of uijtgescheijden en
waar van maar eenige meesterschap sijn
hebbende , so wel roerende als onroerende
goederen actien en crediten.
Dan is wijders de wil en begeerte van de

comparanten testateuren , dat na doode
van de langstlevende der comparanten
de nalatenschap , welke als dan nog sal
worden bevonden en door de langstleevende naargelaten , sal worden geerft en
genooten bij de twee voorkinderen van
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den eersten comparant hier voor genoemt , en bij aflijvigheid van deselve
of een van hen beijde henne wettige erfgenaam of erfgenaame en dat wel in
twee egaale portien met dien verstaende egter dat Johanna dogter van Jan
Ant(onij) Vlemminx , sijnde den eerste comparant sal gehouden en verpligt sijn om
tot egalisatie in deesen boedel als dan in
te brengen de somme van sestig gulden
hollants gelt , ofte andersints sal Maria
dogter van hem comparant getrouwt met
Peeter Beijers hier voor geroort uijt desen
boedel vooraf profiteeren en genieten
eene somme van sestig gulden hollans
welke somme door hem Peeter Beijers in
deesen boedel ingebragt is .
Eijndigende de comparanten hier mede
dese henne testamentaire dispositie
waar bij naar duijdelijke prelecture in
allen deelen persisteren willende en begeerende dat een en ander na doode van
hen comparanten punctuelijk sal naargekomen en geobserveert worden , het
sij als testament , codicil of so als regtens
best bestaanbaar is , derogeerende ten dien
eijnde alle ommissien welke in deesen
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plaeds mogten hebben
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den sestienden
jannuarij 1700 seeven en negentig , ten
woonhuijse van de comparanten , vermids de onpasselijkheid van den eersten

comparant , ter presentie en bijweesen
van de ondergetekende schepenen.
Dit + merk stelt Jan
Antonij Vlemminx verklaart niet te konne schrijven Jennemaria Cox
stelt dit + merk verAnt.v.Dijk
klaart niet te konne schrijven
J.van den Boomen
D.Hermans loco secretaris
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Compareerde voor ons scheepenen van Lierop , Helena van de Vorst
weduwe Gijsbert Roijmans , Meggel
van de Vorst weduwe Antonij van Eijck
Anna Maria van de Vorst weduwe Jan
Vlemminx , Johanna van Eijck , weduwe Peeter van Bussel , Hendrik
van Eijck als vader en voogd van sijne
twee minderjarige kinderen alle
wonende te Lierop , dewelke verklaerden te constitueeren en magtig te maaken , Pieter Hester van Galen , procureur
voor den Hove van Justitie over Bataafsch
Braband , residerende in den Bosch ,
speciaal om namens hun comparanten
waar te neemen sodanige proceduure
als de comparanten als impretranten van
mandement van maintenue sig genoodsaakt hebben gevonden , voor den gemelde
Hove te moeten enthameren contra Jan ,
Hendrik , Simon en Jasper Verhuijsen ,
mitsgaders Peeter Sluijers , als in huwe
lijk hebbende Engel Verhuijsen wonende
te Mierlo , daarin alle dagen en termijnen van regten waar te neemen , vonissen te besolliciteeren , de voordeelige
tot den uijteijnde toe ter executie te
stellen , en voorts te doen , wat den stijl
van procedeeren voor den gemelde Hove
mede brengt , belovende sij comparanten ratihabitie en indemniteit
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onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert binnen
Lierop voorszijde op heeden den vijf en twintigsten jannuarij 1700 seeven en negentig ten overstaan van
Hijlena van de Vorst
Dt merk + stelt Meggel van de Vorst
verklaart niet te konnen shrijven.
Dit merk+ stelt Anna Maria van de
Vorst verklaart niet te konnen schrijven .
Johanna van Eijck
H.van Eijck
D.Hermans
N.Doers Loco secretaris
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Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deezen dat wij zijn versogt om een acte van cautie voor Jennemaria Goort van den Eijnden , en
sulx tot decharge van den Armen
van Heeze , en alzo dezelve alhier wettig geboren is , van een goed gedrag ,
zo beloven wij bij deezen , dat in
cas van onverhoopte armoede dezelve
nimmer zal komen tot lasten van den
Armen van Heeze voornoemt , nog ook van
andere plaadsen alwaar sij zig metterwoon mogte komen neder te zetten ,
maar dat wij haar als dan beneffens
alle andere onze arme inboorlingen
zullen alimenteeren en onderhouden , voor zo veel de toestand onser
arme kasse zal toelaten , en dat
alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den derden februarij
1700 zeeven en negentig
D.Hermans
M.van Eijck
N.Doers loco secretaris
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Compareerde voor scheepe-

nen van Lierop ondergenoemt
Johannis Roothans , alhier woonagtig , sijnde siekelijk , dog gaande en
staende , dewelke overdenkende de seekerheid des doods en de onseekere
tijd en uure van dien daarom te
raaden was geworden tot voorkoming
van dispuuten en oneenigheeden
welke na doode van hem comparant
soude konnen ontstaan om van sijne
tijdelijke goederen te disponeeren,
doende sulx bij deesen uijt libre en vrije
wille sonder inductie of persuasie van iemand
Eerst en vooral recommandeerende
sijn onsterfelijke ziele in de handen
van God sijnen Schepper en Saligmaker
en sijn dood lighaam de aarde met een
eerlijke begrafenisse naar sijnen staat.
En komende also ter dispositie , so verklaart hij comparant en testateur
bij deesen tot sijn eenige en universeele
erfgenaam te nomineeren en te
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institueeren , Martinus Janse van
Eijck , bij wien hij comparant inwonende is , en dat uijt (s)onderlinge agting en
genegentheid en wel in alle het geene hij
comparant metter dood ontruijmen en naarlaten
sal , niets gereservert of uijtgeschijden en
wel met uijtsluijting van alle anderen
Des sal hij Martinus van Eijck gehouden weesen om hem comparant een
eerlijke begravenisse na doode te geeven ,
maar ook te sullen betalen de schulden van hem comparant , voor so verre
sijn naarlatenschap toerijkende is .
Dit verklaart den comparant te weesen sijn testament , laaste of uijterste
wille , willende en begeerende , dat
het selve na doode van hem also sal agtervolgt en naargekomen worden , so als
naar regten best bestaanbaar is , derogeerende ten dien eijnde alle omissien welke in deesen plaeds gehad

mogte hebben .
Aldus gedaan en gepasseert op
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heeden binnen Lierop den sesden
februarij seeven en negentig , ten woonhuijse van den comparant , vermids
desselfs onpasselijkheid , ten overstaan
van Antonij van Dijk en Dirk Hermans scheepenen.
Johannis Roothans
Ant van Dijk
D.Hermans
N Doers loco secretaris
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Wij schepenen van Lierop certificeeren
bij deezen dat wij zijn verzogt om een acte
van cautie voor Peter Martinus van Tilburg
en zulx tot decharge van den Armen
van Harpe Schaijk onder Ravesteijn , en alzo dezelven alhier wettig gebooren is en zijnde voor
zo veel ons bekent is van een goed gedrag , zo
beloven wij bij deezen dat in cas van onverhoopte armoede , denzelven nimmer zal
koomen tot laste van den Armen van Harpe
Schaijk voornoemt nog ook van andere plaadsen
alwaar hij zig metter woon mogte komen
neder te zetten , maar dat wij hem als dan
beneffens alle andere onze arme inboorlingen zullen alimenteeren en onderhouden , voor zo veel de toestand onzer arme
kasse zal toelaten en dat alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den agtienden april 1700
zeeven en negentig .
D.Hermans
N.Doers loco secretaris
M.van Eijck
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Wij scheepenen van Lierop ,
quartiere van Peelland , Meijerije

van 's Bosch certificeeren bij deesen
dat wij sijn versogt om een acte van
cautie voor Gerrit Janse van der Velden
en sulx tot decharge van den Armen
van Heese , en vermids denselven alhier
wettig geboren is , en sijnde voor so veel ons
bekent van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte
armoede denselven nimmer sal komen
tot lasten van den Armen van Heese voornoemt
nog ook van andere plaedsen , maar dat wij
hem als dan beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren
en onderhouden voor so veel de toestand
onser arme kasse sal toelaten , en dat alles
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den agt en twintigsten april
1700 seeven en negentig .
Jan van den Eijnde
D.Hermans
M.van Eijck
N.Doers loco secretaris
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Wij ondergetekende Jan
Willem van den Eijnden president Antonij
van Dijk , Hendrik Verhees , Martinus van
Eijck , Jan van den Boomen , Dirk Hermans
en Nicolaas Doers schepenen van Lierop
geleegen in den quartiere van Peelland verklaaren bij dezen op onze burgertrouw
ter requisitie van Jan Janse van den Eijnden,
inwoonder alhier als pagter van een klamp
's lands thienden genaemt Eijntjes thienden , gehorende aan het comptoir onder
administratie van Abraham Verster
rentmeester der geestelijke goederen
van Kempeland voorgeschreven klamp thiende te
hebben geexamineert en bevonden
na onze beste kennis en wetenschap
omtrent de veldvrugten in voorschreve klamp thiende
door den hagelslag op den 16e julijdezes
jaars 1797 alhier gevallen voor omtrent

een vijfde gedeelte bedorven of beschadigt te sijn.
Verklaren als voor ter requisitie van
Gerard Kerkers , alhier woonagtig als
pagter van een klamp 's lands thiende
genaamt Herselse thiende hoorende aan het
comptoir en onder administratie voorschreve
deze voorschreve klamp thiende te hebben geexamineert en bevonden , naar onze beste
kennis en wetenschap dat de veldvrugten in voornoemde
klamp thiende door den hagelslag op den 16e julij dezes jaars 1797
alhier gevallen voor omtrent een
negende gedeelte bedorven of beschadigt te zijn.
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Verklaaren als voor ter requisitie van Adriaan
van Dijk alhier woonagtig als pagter van een
klamp 's lands thiende genaamt Winkelstraat
Thiende , horende aan 't comptoir en onder
administratie voorschreve, deze voorchreve klamp thiende te hebben geexamineert en bevonden
naar ons beste kennis en wetenschap
dat de veldvrugten in voornoemde klamp thiende door
den hagelslag op den 16e julij dezes jaars
1797 alhier gevallen voor omtrent een
vijfde gedeelte bedorven of beschadigt te zijn .
Verklaren als voor ter requisitie van Jan
Antoni Huijbers alhier woonagtig als pagter van een klamp 's lands thiende genaamt de Broekkantse thiende horende
aan 't comptoir en onder administratie
voornoemd deze voorschreve klammpen thiende te hebben
geexamineert en bevonden naar ons beste
kennis en wetenschap dat de veldvrugten in voorschreve
klamp thiende door den hagelslag op den 16e julij
dezes jaars 1797 alhier gevallen
voor omtrent een negende gedeelte
bedorven of beschadigt te zijn .
Verklaren als voor ter requisitie van Wilhelmus van Bussel alhier woonagtig als
pagter van een klamp 's lands thiende genaamt
Agterbroekse thiende , horende aan 't comptoir en onder administratie voorschreve deze
voorschreve klamp thiende te hebben geexamineert
en bevonden naar ons beste kennis en weten-

schap dat de veldvrugten in voorschreve klamp thiende
door genoemde hagelslag op den 16e julij
1797 alhier gevallen voor omtrent een
agste gedeelte bedorve of beschadigt te zijn.
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Verklaren als voor ter requisitie van Martinus
van Eijck alhier woonagtig als pagter van
een klamp 's lands thiende genaamt Hoolstraatse thiende , horende aan 't comptoir
en onder administratie voorschreve deze voorschreve klampen thienden te hebben geexamineert
en bevonden naar onse beste kennis en
wetenschap dat de veldvrugten in voorschreve klamp
thiende door den hagelslag op den
16e julij dezes jaars 1797 alhier gevallen
voor omtrent een sevende gedeelte bedorven
of beschadigt te zijn .
Verklaren als voor , ter requisitie van Willem
Peeter van Moorsel alhier woonagtig als pagter van een klamp 's lands thiende , horende aan 't
comptoir en onder administratie voorschreve
deze voorschreve klampen tiende te hebben geexamineert en bevonden naar ons beste
kennis en wetenschap dat de veldvrugten in
voorschreve klamp thiende door een hagel slag op den 16e julij dezes jaars 1797
alhier gevallen voor omtrent een
sestiende gedeelte bedorven of beschadigt te zijn.
Verklaren als voor ter requisitie van Pieter Kusters alhier woonagtig als pagter van een
klamp thiende genaamt Heesvense
thiende horende aan 't comptoir en onder
administratie voorszijde deze voorszijde klampen
thiende te hebben geexamineert en bevonden
naar ons beste kennis en wetenschap dat
de veldvrugten van voorschreve klampen thiende door
den hagelslag op den 16e julij dezes jaars 1797
alhier gevallen voor omtrent een vierde gedeelte bedorven of beschadigt te zijn.
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Verklaren als voor ter requisitie van Willem Maas
alhier woonagtig als pagter van een klamp 's lands

thiende genaamt Otterdijkse thiende horende aan 't
comptoir en onder administratie voorschreve deze voorschreve
klampen thiende te hebben geexamineert en
bevonden naar ons beste kennis en wetenschap
dat de veldvrugten in voorschreve klamp thienden
alhier gevallen voor omtrent een vijfde gedeelte bedorven of beschadigt te zijn .
Verklaren als voor ter requisitie van Jan Antonij
van den Eijnden wonende alhier als pagter van
een klamp 's lands thiende genaamt Soomerse
thiende horende aan 't comptoir en onder
administratie voorszijde deze voorschreve klampthiende te hebben geexamineert en bevonden
naar ons beste kennis en wetenschap dat
de veldvrugten in voorschreve klamp thiende
door den haagel op den 16e julij deses jaars 1797
alhier gevallen voor omtrent een vierde
gedeelte bedorven of beschadigt te zijn.
Verklarende als voor ter requisitie van Hendrik Verhees alhier woonagtig als pagter van een klamp
's lands thiende genaamt Vorsalia thiende horende
aan 't comptoir en onder administratie
van mr Hendrik Bernard Martini
als rendmeester der domeine van Bataafsch
Braband deze voorszijde klampen thiende te hebben geexamineert en bevonden naar ons
beste kennis en wetenschap dat de veldvrugten
in voorschreve klamp thienden door den haagel
op den 16e julij dezes jaars 1797 alhier gevallen voor omtrent een twaalfde gedeelte
bedorven of beschadigt te zijn .
Aldus gedaan en bij ons eijgen33 182 r
handig ondertekent en naar onze beste kennis en wetenschap voor zo veel wij
hebben konne naagaan , hetzelve
alzo bevonden op heeden binnen Lierop den een en twintigsten julij 1700
seeven en negentig .
Jan Janse van den Eijnde
J.van den Boomen
H.Verhees

D.Hermans
Ant v. Dijck
N.Doers
33 183 v
Item 3 forchetten
Item 6 tinne leepels
Item een weefgetouw onbedeelt
Item een gras seijsen
Item een koore sigt
Item twee vleegels
Item twee koeijbakke
Item een tafel
Item een linne bedt met soemet gevult
Item een paar slaaplakens
Item de kleederen van de overledene vrouw
tot behoef van de kinderen aangemaakt
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Staat en inventaris gedaen maken
en opgegeven bij Willem Dirk van
Moorsel alhier woonagtig
Een hoog kar zonder beslag
Item een aardkar
Item een paar karhagten
Item een eijsere koeijketel
Item een dito moespot
Item een melktob
Item een boterstand
Item een trog
Item een kasken
Item een kist
Item een schup en rieck
Item een haal en tang
Item een koekepan
Item een emmer
Item een vuureijser
Item een teemoor
Item een aarde trekpot
Item 6 kopjew en schoteltjes
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Een huijshorologie
2 bedden met veren
8 slaaplakens
2 wolle deekens
2 paar gordijnen
9 tinne schotelen
20 tinne borden
4 tinne kompkes
18 tinne leepels
2(.. . . )
2 peperbuse
2 soudvaten
4 tinne maaten
2 kaane met deksel
4 pinten met deksel
tinne beeker
2 kopere tregters
(?2 komborren? )
2 raspen
1 lamp
2 lugters
olijkan
4 koffijpotten
panneke leepel en twee
schuijmspanen
2 handketelkes een
koeijketelke
3 paar schaalen
hant en lenkhaal
tang
vuureijser
koekepan

eijser balans met houte schalen
13 pond eijser gewigt
4 pond lote
8 biese stoelen
4 houte
3 tafels
1 kast
1 kist
1 spoelbak
1 boterstand
een moespot
een gootbank
een aambeelt
(?een schraaf en spielhaak ?)
3 vijlen
1 voorhamer
2 handhamers
3 tangen
een hoefmes en hoefhamer
blaasbalk
trog
een koore vat
1 koeijbak
roompot
tinne trekpot
12 kopjes en schoteltjes
een goud kruijs
.slijpsteen
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Op heden saeterdag den 19 van maent junius des jaers
seventhien hondert negentig sijn alhier binne Nederweert
tot den ondertrouw aengenomen
Jacobus van Tulde jonckman meerderjaerig gebortig en woonagtig
van Nederweert.
Ende Johanna Maria van de Waarenburg gebortig en
tot Lierop
Dus versoecke van den gene die het aengaet met mij
voortegaan tot drij afkondinge op drij naestvolgende
sondagen , en indien iets dese aentegaene huwelijck
mogte ontdeckt woorden , het selve tijdelijck te kenne

te geven aen dien dewelke met alle agting is
Uw dienaaar
J. Vullers onderpastoor
van Nederweert
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Eijnden ,
Peternel Goort van den (Gastel)
Eijnden ,
Simon van den (Buedel)
Eijnden ,
de weduwe Jan van den
Eijnde ,
Willem Cornelis van de
Fransen ,
Willemina
Galen ,
Pieter Hester van (procureur)
Gansewinkel , Maria (Mierlo)
Geeven ,
Daniel (Mierlo)
Geffen ,
Arnoldus sone Arnoldus van
Geldrop ,
Elisabeth van
Geldrop ,
Jan van
Gog ,
Antonij van
Goorts ,
Johannis Jan (herbergier Mierlo)
Grinsven ,
Antonetta van
Grinsven ,
weduwe Francis van
Grinsven ,
Johanna Francis van (Mierlo)
Groot ,
Jan de
Gualtherie , juffrouw
Haan ,
Jan de (dienstknegt)
Hendriks ,
Jennemaria Philip
Heijden ,
Jan van der (Vlierden )
Helmondt , de Heer van
Hermans ,
Dirk(schepen)
Hermans,
Jan
Hermans ,
Jennemaria
Hermans ,
Johannis
Hermans ,
de kinderen Peter
Heuvel ,
Johanna van

pag 154v,158v,
pag 83r,
pag 7v,10v,10r,
pag 96v,
pag 18v,20v,86v,143r,144v,146v,
pag 169v,
pag 143r,144r,
pag 40r,
pag 15r,18v,22r,24v,94r,143r,
pag 15r,18r,169v,182v,
pag 143r,144v,
pag 180r,
pag 62r,63v,93r,169v,180r(pres.)
pag 143r,144v,
pag 177r
pag 143r,144r,146v,
pag 136v,
pag 174r,
pag 148r,
pag 128v,
pag 16v,16r,
pag 160r,
pag 56v,
pag 176r,
pag 109r,115v,
pag 132v,
pag 115r,
pag 39v,39r,56v,56r,
pag 78v,78r,92r,135v,135r,
pag 90r,
pag 4r,5v,7v,10v,
pag 75v,
pag 75v,76v,83r,87r,
pag 75 v,147r,
pag 64v, 66v,
pag 90v,
pag 86v,170v,171v
pag 146r,147v,
pag 8r,
pag 19v,
pag 101r,141v,147v,160v ,180r,
pag 89v,94r,101r,102v,
pag 89v,
pag 91v,93r,
pag 90r,
pag 125v,

Heuvel ,
Heuven(l) ,
Heuven(l) ,
Hoof ,
Houven ,
Hugten ,
Hugten ,
H(e)ugten ,
Hugten ,
Huijbers ,
Huijbers ,
Huijers ,
Hurkmans ,
Janssen ,
Janssen ,
Janssen ,
Janssen ,
Kempenaar
Kerkers,
Kessel ,
Koolen ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Kusters ,
Leensel ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lieshout ,
Lil ,
Lil,

Nicolaas van
pag 125v,127v,127r,172v,173v,174v,
Br(e)unis Johan van (Mierlo)
pag 37v,41r,43v,44v,
Br(e)unis Johan van (Mierlo)
pag 47v,47r,115v,115r,
Hendrik Tijssen van (Mierlo)
pag 46v,46r,
Johan van (secretaris)
pag 115v
Geertruij Hendrik Janse van
pag 163r,
Johannis Jan Tijssen van (schaapherder)pag 8v,8r,
Leonardus van
pag 91r,111r,112v,112r,113r,114v,
Petronella van (Geldrop)
pag 163v,
Jan Antonij
pag 181v,
Jan Peter
pag 94r,95v,95r,
Peeter (Mierlo)
pag 176r,
Arnoldus
pag 93v,
Abrahams sijn(Heese kerkbouwer) pag 25v,
Hendrik
pag 86r,149r,150v,
Jennemaria Hendrik
pag 57r,
Nicolaas (Knegsel)
pag 24r,
rentmeester 's Bosch
pag 93v,123v,
Gerard
pag 180r,
Jennemie van
pag 163r,
Gerrit
pag 139r,
Andries
pag 21r,
Anneke
pag 21v,
Helena
pag 48r,51r,
Hendrik
pag 48r,51r,52r,66r,69ar,70v,
Jan
pag 48r,51r,
Jennemie
pag 29r,
Jennemaria Pieter (Maarheese)
pag 137v,
de kinderen Joseph
pag 91r,92r,93r,
Josijna
pag 48r,51r,
Joist
pag 48v,51r,52r,
Lambert
pag 84r,
Pieter
pag 181r,
Pieter soone Joseph
pag 140r,141v,
Maria van de
pag 106v,121r,122v,
Anneke van
pag 94r,
Goord Jooste van
pag 149r,
Hendrik van
pag 119v,129v,
Jan van
pag 46v,46r,86v,
Jan Jooste van
pag 149r,
Johanna van +
pag 117v,129v,
Joost Janse van
pag 149r,
Josina van +
pag 154v,
Maria van
pag 58v,
Elisabeth van
pag 166v,
Lambert van (Someren)
pag 15r,20v,22v,24v,

Lintermans ,
Losecaat,
Loverbosch ,
Lutters ,
Maas ,
Maas ,
Manders ,
Manders ,
Manders ,
Meijl ,
Meulendijk ,
Meulendijk ,
Meulendijk ,
Meulenhof ,
Meulenhof ,
Meulenhof,
Meulenhof ,
Mijnders ,
M(e)ijnders ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Moorsel ,
Mortel ,
Mosselaar ,
Mosselaar ,

Anna (Asten dienstmeijd)
pag 13v,
Jacobus (secretaris)
pag 2v,
Antonetta van de (Vlierden )
pag 64r,
Willem Goort (Liessel)
pag 99r,101v,
Jennemie Arnoldus (Mierlo)
pag 116v,
Willem
pag 182v,
Francin
pag 166v,
Johannis(Jan )
pag 166v,168r,
(Thona) Elisabeth
pag 166v,
Johannis van
pag 115v,115r,
Antonetta
pag 150r,151r,
Albertus
pag 18v,150r,151v,151r,169v,
Wilbert
pag 107r,108r,
Godefridus van de
pag 62r,63v,63r
Goort van de
pag 62r,63r,90r,115v,
Maria van de (Someren)
pag15v,15r,16v,20v,
Peeter van de
pag 62r,
Francis (Kortrijk Lierop)
pag 140r,141v,
Pe(i)eter (Kortrijk Lierop)
pag 139r,
Adriaan van
pag 125v,125r,127v,127r,33 172v,173v,174v,
Antonie van
pag 77r,90v,
Catharina van
pag 125r,172v,173v,
Dirk van
pag 76r,93v,163r,
Francis van
pag 174v,
Goort van
pag 125r,
Goort soone Hendrik van
pag 134v,
Hendrien van
pag 125r,163r,172v,173v,174v,
Hendrik van
pag 104v,125v,172v,174v,
Hendrikus soone van +Hendrik van pag 125v,172v,173v,
Weduwe Jan van
pag 104v,
Jan van
pag 163r,
Jennemaria van
pag 125r,
Jennemie van
pag 172v,173v,
Jenneke van
pag 163r,
Johana
pag 40v,40r,
Joost van
pag 92r,125r,172v,173v,
Lambertus van
pag 163r,
Meggel van
pag 163r,
Paulus van
pag 172v,
Pieter van
pag 163r,
Peeter van +
pag 172v,
Willem van
pag 163r,165v,165r,
Willem Peeter van
pag 181r,
Johanna Catarina van de
pag 2v,2r,
Francis van de
pag 147r,
Jan van de
pag 147r,

Mosselaar ,
Morselaar ,
Mulder ,
Munsters,
Neissen ,
Nieuwstadt ,
Nouhuijs ,
Nouhuijs ,
Oosterhout ,
Paulus ,
Putten ,
Raaijmakers,
Raaijmakers ,
Raaijmakers ,
Roijmans ,
Roijmans ,
Rooij ,
Roosen ,
Roothans ,
Sauve ,
S(Z)eegers ,
Seegers,
Seijkens ,
Seijkens ,
Scheepers ,
Schepers ,
Slaats ,
Sleegers ,
Sleegers ,
Smits
Stiphout ,
Stiphout ,
Stiphout ,
Stiphout ,
Straaten ,
Swinkels ,
Tilburg ,
Tilburg ,
Tilburg ,
Tulde ,
Vegt ,
Velden ,
Velden
Velden
Velden
Veldhoven ,

Paulus van de
pag 75v,76v,147r,
Paulus van de
pag 87v,
Antonij
pag 173v,
Jenneke
pag 172v,173v,174v,
Johannis (deurwaarder)
pag 107v,
Michiel van (Helmond ,mr metselaar)pag 25v,25r,
Abraham .v (subst,secretaris)(Asten) pag1, 40v,146r,172v,
Jan Willem van ,Officier
pag 25r,96v,111v,
Kind van Willem van (Mierlo)
pag 102r,
Francis Pieter(Deurne)
pag 172v,174v,
Jacobus van der
pag 115v,115r,
Goord+
pag 150r,
Mattijs (Goord)
pag 70r,71v,72v,150r,151v,151r,
Peeter
pag 150r,
Antonij
pag 16r,18r,22r,23v,84v,85r,88v,169v,
de weduwe Gijsbert
pag 16v,16r,17v,84r,85r,169v,176r,
de heer (procureur)
pag 100v,
Thieleman schoolmeester coster
pag 160v
Johannis
pag 178v,179v,
Godefridus (chirurgijn Asten)
pag 70r,72v,
Francis
pag 144r,145v,145r,
Willem
pag 169v,
Antonetta (Geldrop)
pag 98r,
Hendrik (Vlierden)
pag 161v,
Francijna
pag 132v,133r,
Matthijs
pag 4v,
Jennemie Jan Willem
pag 166v,
Pieter
pag 96v,96r,
Willem
pag 53v,54r,
Engel Reijnier
pag 85v,86v,92v,152v,
Antonij van (Broekkant)
pag 96v,132v,133r,
Jan van
pag 109v,
Peter van
pag 84r,
Willem van
pag 132v,
(Meigel) van +
pag 135v,
Josijna
pag 137r,
Jan van
pag 90v,
Peter Martinus van (Harpe Schaijk) pag 179r,
Willemina Hendrik van (Asten)
pag 134,
Jacobus van(Nederweert)
pag 12v,12r,185,
Willemijn Antonij van +
pag 109v,
Gerrit Janse van der (Heese)
pag 180v,
Helena van der
pag 1,
Joseph van der
pag 1,
Willem van der
pag 1,
Jacob van
pag 103r,

Verbeek ,
Verbeek ,
Verbeek ,
Verbeek ,
Verbeek ,
Verbeek ,
Verbeek ,
Verbernen ,
Verberne ,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verbernen,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verbernen,
Verbernen ,
Verbernen ,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees,
Verhees,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees ,
Verhees,
Verhuijsen ,
Verhuijsen ,
Verhuijsen ,
Verhuijsen
Verhuijsen ,
Verhuijsen ,
Verhuijsen ,
Vermeulen ,
Versandvoort,
Versandvoort,
Verster ,
Vinken ,
Vlemminx ,
Vlemmickx,
Vlemminx ,

de weduwe Jan
pag 90v,106v,121r,122v,
Jan
pag 121r,124r,
Jan (Leende)
pag 123v,
Johannis
pag 106v,121r,122v,
Joost
pag 106v,106r,107r,108r,121r,122v,122r,124r,
Maria
pag 121r,123r,124r,
Petronella Janse (Asten )
pag 103v,121r,124v,
Anneken
pag 15r,20v,
Antonij (schepen)
pag 66v,82v,83v,84r,85r,88r,
Arnoldus(Nol)
pag 15r,16v,20v,24v,84v,84r,
Arnoldus(Nol)
pag 85r,88r,96v,96r,169v,
Elisabet
(Someren)
pag 15r,22v,
Elisabeth +
pag 57r,
Helena
pag 15r,18v,
Jennemaria Arnoldus (Someren)
pag 105v,
Joost
pag 92v,
Maria +
pag 13v,15r,19r,
de kinderen Peeter
pag 91r,
Pieter +
pag 15v,15r,16v,
Wilbert
pag 77r,91v,
Anna
pag 40v, 99v,
Francijn +
pag 62v,
Francijn(onecht kind v.Anna V)
pag 99v,
Hendrikus
pag 3r,19v,84v,
Hendrik (pres.schepen)
pag 150r,180r,182v,
Jan
pag 40v,
Jan Thomas
pag 117v,121v,121r,129v,131r,
Josina
pag 117v,129v,131v,
P(e)eter
pag 22r,106v,106r,121r,122v,123r,
Thomas+
pag 40v,
Willem
pag 40v,
Engel (Mierlo)
pag 176r,
Hendrien
pag 137r,138v,
Hendrik
pag 176r,
Jan (Mierlo)
pag 149r,
Jan
pag 39v,39r,56v,77v,77r,176r,
Jasper
pag 176r,
Simon
pag 176r,
Hendrien Hendrik
pag 9v,9r,
Annamaria(Someren)
pag 41v,
Jan +
pag 41v,
Abraham (rentmeester )
pag 180r,
Hendrik (Asten)
pag 7v,7r,9v,
Anna Maria(Someren)
pag 38r,
Hendrick
pag 36r,
Antonij
pag 4v,

Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemmickx ,
Vlemminx ,
Vleeminx ,
Vlemmincx
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemminx
Vlemminx ,
Vlemminx,
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemminx
Vlemminx,
Vlemminx ,
Vlemminx ,
Vlemmincx,
Vorst ,
Vorst ,
Vorst ,
Vorst ,
Vorst ,
Vullers ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg ,
Waarenburg,
Waarenburg ,
Welten ,
Welten ,
Welten ,
Welten
Welten
Welten ,
Wijnen ,
Wijnen ,
Wijngaars ,

Francijn
pag 154v,158v,
Francis +
pag 162v,
Francis Francis
pag 162v,163v,
Hendrik
pag 19v,22r,154v,
Hendrik Jan
pag 159r,
Hendrik Lambert
pag 13v,
Jan Antonij
pag 174r,175r,
Jan Lambert (schepen)
pag 24r,25r,79r,80r,86r,88v,
Jan Janse
pag 154v,156v,157v,159r,
Jan Peeter +
pag 154v,176r,
Johanna
pag 1,174r,175r,
Johannis
pag 163r,
Johannis Jan Peter
pag 111v,112v
Joost (Mierlo)
pag 162v
Joost Jan
pag 154v,155v,158v,159r,
Maria
pag 174r,174r,
Peter(schepen )
pag 2v,3v,24r,
Peter
pag 38r,169v,
Peternel +
pag 154v,158v,
Petronella
pag 75v,81v,82r,83r,86r,
Thomas
pag 107r
Annamaria van de
pag 79r,80r,176r,177v,
Helena van de
pag 169v,176r,177v,
Jan van de
pag 91r,
Leendert van de
pag 84r,85v,85r,86r,88v,
Meggel van de
pag 176r,177v,
Heer (onderpastoor Nederweert)
pag 12v,185,
Adriaan
pag 12v,12r,17v,51r,52r,
Anthonij
pag 37v,37r,111r,112v,112r,113r,114r,
Antonij sone Leonardus (Asten)
pag 55r,
Elisabeth Huijbert(Breugel)
pag 148v
Francis
pag 137r,
Hendrik+
pag 137r
Johanna Maria (Nederweert)
pag 12v,12r,185
Joost sone Hendrik (Maarheese)
pag 104r,
Josijna van de
pag 51r,52r,
Maria van de +
pag 62r,
Annamaria+
pag 48r,51r
Antonij DirkHerbergier Brouwhuijs pag 5v,7v,8v,9v,10v,11v,97r,
Arnoldus
pag 76r
Dirk (Deurne)
pag 99r,101v,
Dirk(Vlierden)
pag 8v,
Jan(Johannis)
pag 77v,99r,101v,
Gerardus(Oedenrode)
pag 161r,
de kinderen Peeter
pag 91r,
de heer te 's Bosch
pah 78r,90r,92r,

With,
Witt ,
With ,
With ,
With
Wonderval ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,
Zoest ,

Jan de
pag 38v,92v,107v,109v,110v,114r,
Johanna de
pag 109r,
Johannis +
pag115v,
Petronella de(Erp)
pag 38v,109r,115v,
Willemina Reijnier ('s Hage)
pag 14r,
Thomas(Mierlo)
pag 37r,38v,
Antonie van
pag 57r,
Francijn van
pag 57r,
Jennemaria van
pag 57r,94r,
Jan van +
pag 94r,
Johannis van
pag 57r,
Marcelis van
pag 94r,95v,95r,
Thomas van
pag 57r,61v,61r,84v,86r,94r,95v,95r,114r,
Thonij van
pag 86v,

TOPONIEMEN
Aa, de revier de
Agterbroek , het
Agterbroekse thiende
Akker aan het huijs
Akker , den bij het
Akker , den langst de Loop
Akker , den van Aalbert . . . .(Hersel)
Akker , den nevens den weg
Akker , den van Aalbert Thomas
Akker , den van Antonij van Dijk(Hersel)
Akker , van Jan vanden Boomen tot Hersel
Akker , van Jan van Stiphout
Beekhurk , den
Beemden , land in de
Berg , 't land op den
Berakker , den
Bolkakker , den
Boomen ,den
Boxbeemt, den
Braake, in de (groese)
Brakske , het(Hersel)
Broek , het
Broekkant , aan den
Broekkantse thiende
Brouwhuijs , het onder Vlierden
Bruijstens Veltje
Buijsteldonk , de
Buijten Beemden , den Beemt op de
Coppe Eusel , landt in (ten quohiere)
Croommert, de

pag 114r,
pag 125v,144v,145v,172v,
pag 181v,
pag 91v,
pag 59r,
pag 164v
pag 31r,
pag 163r,
pag 44v,
pag 30r,
pag 19v,20v,
pag 109v,
pag 92v,
pag 21r,
pag 44v,58v,
pag 58r,
pag 18v,
pag 111r,
pag 19v,23v,27r,
pag 17r,19v,22r,23v,85v,85r,88v,
pag 30r,
pag 17r,21v,21r,23r,27r,32v,
pag 141r,142r,
pag 181v,
pag 7v,8r,10v,
pag 88v,
pag 67r,69r,
pag 31v,
pag 27v,
pag 44v,

Cromven , in 't
Dijkvelt , het
Dijkvelt , den beemt in 't
Donkakker , den
Doorenbosakker, den
Dries , den
Dries , de dries agter den schuur
Dries ,
aan den hof
Dries ,
bij het huijs
Dries , den bij het huijs (Hersel)
Dries, den langen
Dries , den in de Nieuwe Erven
Dries , den voorsten (ten quohiere)
Dries, tegenover het huijs
Dries , den van Joost van Moorsel
Drieske , land aan 't
Dries , Land in den
Duijnakker , den
Elgrom , de beemt in
Eijndje , akkerlandt aan het
Eijntjes thiende
Eeusel , het aan het huijske(Hersel)
Eusel aan het Heufke
Eusel , het agterste
Eusel , het middelste
Eusel , het voorste (ten quohiere)
Euselke , het (ten quohiere)
Erven , de Nieuwe
Geest , den agtersten Hijlige
Geest , de middelste (of Elgrom)
Geesten , de voorste Heijlige
Goor , de beemden in de Oude
Goore , voorste agterste en middelste
Goore , op de
Gooren , het Heijtvelt inde
Gooren , het velt in de
Goorkes , op de(Mierlo)
Groene beemden ,
Groene Beemt , de
Groene Gemeente (Longendonk)
Groenstraat , den dries in de
Groes teijnden den akker
Groes bij het huijs (Hersel)
Grooten Akker , den
Haag , de(groese)
Haage , ten klooster te Eijndhoven

pag 109v,
pag 31r,
pag 21r,
pag 58r,155r,
pag 91r,
pag 152r,
pag17v,
pag 19v,
pag 20r,27v,44v,58r,
pag 32v,
pag 77v,
pag77r,
pag 27v,
pag 23v,
pag92r,
pag 44v,
pag 77v,
pag 164r,
pag 31r, 88v,
pag 20v,
pag 180r,
pag 31v,154r,155r,
pag 21v,
pag 59r,
pag 59r,84r,
pag 27v,59v,86r,
pag 27v,
pag 31v,
pag 86v,
pag 88v,
pag 85v,
pag 18r,23v,
pag 67r,69v,
pag 152r,153v,154r,156r,
pag 17v,18r,23v,
pag 31v,
pag 154r,
pag 77r,90v,92v,
pag 124v,173r,
pag 170r,
pag 91r,
pag 20r,
pag 32v,
pag 143r,
pag 17v,18r,22r,
pag 123r,

Haas den
pag 16r,22r,
Haleijnde,de
pag 89r,
Hamesdonk,groese in de
pag 17v,18r,22r,23v, 88v,
Hasselse akker
pag 77r,
Hasselt , in de
pag 173r,
Hasseltakker , de
pag 77v,78v,
Heesven , de helft onbedeelt in een huijs etc
pag 163r,
Heesvense thiende ,
pag 181r,
Heijakker, den
pag 16v,22v,85r,158r,
Hermesdonk ,de
pag 16r,18r,22r,85r,
Heijeneijndsche Thiende
pag 181r,
Heijhorsten , de
pag 67v,68r,
Heijlige Geesten, de
pag 86v,155r,
Heijtvelt, het
pag 16r,18r, 21r,22r,59v,67v, 68r,86v,
Heijtvelt , het (Hersel)
pag 32v,
Heijtvelt , het van Gerrit Tijssen
pag 32v,
Heijtvelt , het van Simons
pag 27r,
Heijtvelt , het Voorste (akker)
pag 20r,
Heijtveltje , het Agterste(akker)
pag 20r,
Hersel
pag 22v,169v,169r,170v,170r,
Hersel , aan 't Eijnde
pag 27r,
Hersel, het Kalvereusel
pag 16v,18v,
Hersel , den Nieuwen Hof
pag 30r,
Hersels thiende
pag 180r,
Heuf , de
pag 152r,
Heuvel , den
pag 152v,
Heuvelse Veltjens , de
pag 86v,
Heuveman , groese aan de
pag 44v,
Hijlige Geest , (de groes in de )
pag 44v,59v,157r,
Hoekvelt , (hoijvelt aan 't)
pag 77v,78v,78r,90r,
Hoekvelt , het van Heer Wijngaars
pag 92r,
Hoeve ten Bergen , den akker van de Voorste donk(Hersel)pag 31r,
Hof , de agtersten
pag 86v, 95v,
Hooge Graaf , de
pag 58r,155v,158v,
Hoogenakker , den
pag 152r,
Hoogen Berg , (de akker aan de)
pag 76r,76r,91v,
Hoogendries , den
pag 122v,122r,
Hoolstraat ,
pag 78v,107r,123r,
Hoolstraatse thiende
pag 181r,
Hoovenakker , aan den
pag 58v,
Hotvelden ,aande
pag 109v,
Herme(l) donk
pag 85v,
Hormerheijde , de
pag 85v, 85r,
Huijs van Anneke Kusters , den dries bij het
pag 21v,
Huijs , landt aan de
pag 58v,58r,
Kamp , Land in de
pag 20r,155v,

Kamphurk , den(Hersel)
Kattevelt , het
Kleevervelt , het (ten quohiere )
Kleijn Akkerke , het
Kommerheij ,de (parceel groese)
Koppelakker , den
Koppen eusel , het (ten quohiere)
Korte Zijlkens , de
Kreijtenberg , den
Krommen , de
Krommen Acker, den
Lammerdries , de
Land volgens de meeting onder
Land
pag 118v,
Land
pag 118r,
Land
pag 119v,
Land
pag 122v
Land
pag 122r,
Land
pag 123v,
Land
pag 123r,
Land
pag 124v,
Land
pag 129v,
Land
pag 129r,
Land
pag 130 v,
Land
pag 130r,
Land
pag 131v,
Land
pag 143r,
Land
pag 144v
Land
pag 144r,
Land
pag 145v
Land
pag 145r,
Land
pag 152v,
Land
pag 152r,
Land
pag 153v,
Land
pag 154v,
Land
pag 154r,
Land
pag 155v,
Land
pag 155r,
Land
pag 156v,
Land
pag 156r,
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