
Lierop DTB_41
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1723

Pertinente lijste van alle soodanige 
persoonen als hier tot Lierop van den 
1. januarij 1723 tot den lesten junij 1723
overleden sijn 

januarie 
Den 1 januari 1723 is overleden 't kint van Antoni Diercks 
Den 23 dito 't kint van Peter Janssen van Stiphout
Den 28 dito Jan Willem Bommans 

mert 
Den 21 mert Anneken , de weduwe van Jan Kuijpers 
Den 24 dito 't kint van Jan Joosten Verberne
Den 29 dito Heijlken de weduwe van Peter Jacobs van Helmond 

april 
Den 9 april Ambrosis Willems Verasdonck weduwenaer
Den 12 april dito Willem Driessen Verdoeijenbrake weduwenaer
Den 17 dito Frensken weduwe van Joost van Moorsel 
Den 23 dito Francis Joost Dierck van Moorsel 

junij 
Den 6 junij Frans Goort Duijsen laet acgt sijn wijf

aenwijsinge 
Dat den voornoemden Ambrosis Willems Verasdonck 
sonder kinderen naer te laeten is overleden den 9 april
1723 en heeft metter doot ontruijmt en naergelaten 
een kleijn huijsken met het aengelog , gelegen in't zant 
een parceel  ackerlant gelegen als voor 
noch een acker gelegen als voor 
noch een acker gelegen als voor 
een groesvelt gelegen in de Hormesdonck 
noch een groesvelt gelegen in de Winkelstraet 
Den voornoemde Frans Goort Duijssen sonder kinderen naer 
te laten is overleden den 6 junij 1723 en heeft metter
doot ontruijmt en naergelaten 
een acker gelegen in de Heijtvelden 
een groesvelt gelegen in het Hoofken
en een groesvelt op de Buijte Beemden 
Alle gelegen tot Lierop. 
Attestere ende verklaere ick ondergeschreven coster tot Lierop   
op den eedt in het aenvang van mijn ampt gedaen 
dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft deses
staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen 
met mijne kennisse sijn overleden en aenwijsinge 
naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het 
middel vanden penninck subject 
Actum Lierop den 16 julij 1723 Willem Box

coster in Lierop 

41 001 r

1723

Pertinente lijste van alle sodanige 
persoonen als alhier tot Lierop van den 
1 april tot den lesten junij 1723
overleden zijn . 

april 
Den 9 april 1723 overleden Ambrosis Willems Verasdonck weduwenaer
Den 12 dito Willem Driessen Verdoeijenbraken weduwenaer



Den 17 dito Frensken weduwe van Joost Diercks van Moorsel
Den 23 dito Frans Joost Dierck van Moorsel 

junij 
Den 6 junij 1723 Frans Goordt Duijsen laet acht sijn wijf

aenwijsinge 
Dat den voornoemden Ambrosis Willems Verasdonck
sonder kinderen naer te laeten is overleden den 9 april
1723 ende heeft metter doot ontruijmt ende naergelaten .
een kleijn huijsken met het aengelog gelegen in't sant 
een parceel ackerlant geleegen als voor 
noch een acker geleegen als voor 
noch een acker , geleegen als voor 
een groesvelt , geleegen in de Hoormesdonck 
noch een groesvelt , gelegen in de Winkelstraet 
den voornoemden Francis Goort Duijssen sonder kinderen naer
te laeten is overleden den 6 junij 1723 en heeft 
metter doot ontruijmt ende naergelaten 
eenen acker geleegen in de heijtvelden 
een groesvelt geleegen in't Hoofken 
noch een groesvelt gelegen op de Buijte Beemden 
alle geleegen tot Lierop 
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot 
Lierop op den eedt in het aenvangen van mijn ampt 
gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft 
deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meer-
dere persoonen met mijne kennisse sijn overleden 
ende aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap
te hebben gedaen , het middel van den 20e penninck
subject 

Actum Lierop den 4 januarij 1724
Willem Box 
coster in Lierop 
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1723

Pertinente lijste van alle sodanige 
persoonen als hier tot Lierop van den 
1 julij 1723 tot den lesten desember 1723
overleden sijn . 

september 
Den 26 sept. 1723 is overleden Willem Verbeeck 
wedunaer laet achter kinder

october
Den 12 october 't kint van Peter van Gelebbick
Den 15 dito Martijn Aerts Custers 

november 
Den 6 november 't kint van Jan Joosten Verberne 

december 
Den 11 desember 1723 Aerdt Hendricks vander Putten 

Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster 
tot Lierop op den eedt in het aenvangen van 
mijn ampt gedaen , dat alhier tot Lierop , ten 
tijde als in 't hooft seses staet uijtgedruckt 
geen andere ofye meerdere persoonen met 
mijnne kennisse sijn overleden , en aenwijsinge 
naer mijn alderbeste wetenschap te hebben 
gedaan , het middel van den 20 penninck subject 
Actum Lierop desen 12 januarij 1724

Willem Box 
coster in Lierop 
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1724 



Pertinente lijste van alle sodanige
persoonen als hier tot Lierop van den 
1 januarie 1724 tot den lesten junij 1724 
overleden sijn . 

januarie 
Den 27 januarie 1724 is overleden Maria Martens van de Kerckhof

mert 
Den 3 mert Mari , de vrouw van Jan Joosten van Lieshout
Den 4 dito Lijsebedt , de dochter van Hendrick Paulus 
Den 5 dito 't kint van Dierck Jan Willems
Den 13 dito Grietie weduwe van Jan van Dijck
Den 19 dito Bosters kintvan Anneken Weijnen 
Den 22 dito van Jan Jansen van Bruijsel
Den 30 dito Antonis Tomas van Brij
Den 31 dito Maria de vrouw van Hendrick Sanders 

april 
Den 2 april 't kint van Dierck Willems van Dijck 
Den 6 dito Jan Peters van Eijck 
Den zelven dito Frensken , de weduwe van Joost van Lieshout
Den 16 dito Jan Neervens 
Den zelven dito Jan Bimans 
Den 23 dito Lijsbet de weduwe van Jan Van Brussel 
Den 24 dito Hendrick Jansen van Geldrop 

meij
Den 2 meij Jenneke , weduwe van Jan Leenders van Alfen 
Den dito Jenneken de vrouw van Peter van Joosten 

junij 
Den 14 junij Luijtie , de weduwe van Phips Vogels 
den 23 dito Frans Diercks van Bussel 

Attesteere en verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop 
op den eedt in het aenvangen van mijn amdt gedaen , 
dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft deses 
staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere 
persoonen met mijne kennisse sijn overleden 
en aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap 
te hebben gedaen het middel aan den 20 penning subject 
Actum Lierop den 26 junij 1724

Willem Box 
coster in Lierop 
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Pertinente lijste van alle soodanige 
persoonen als alhier tot Lierop van den 
1 januarie 1725 tot den lesten junij1725
overleden sijn .

februarie 
Den 7 feb 1725 is overleden Joost Frencken van Eijck jongman .
Den 23 feb. Anneke de weduwe van Aerdt Custers
Den 24 dito Antonis Aerdt Cuppens 
Den 25 dito Wilbert Willems Verberne

mert 
Den 1 mert Dierck Joosten op Moorsel 
Den 15 dito Peter Verdonschodt
Den 25 dito Lijnnecken de weduwe van Peter Verdonschodt. 

meij 
Den 13 meij 't kint van Elsken van Soemeren 
Den 14 dito Willemijn de vrouw van Jan Driessen van Kessel 
Den 19 dito Jenneken de vrouw van Andries van den Eijnde . 
Den 31 dito Jan Driessen van Kessel weduwenaer. 

junij 
Den 15 junij 't kint van Andries van den Eijnde 
Den 23 junij 1725 Claes Antonis van Breij jongman 

aenwijsinge 
Dat den voornoemden Joost Francken van Eijck 
sonder kinderen naer te laaten is overleden den 



7 feb 1725 ende heeft metter doot ontruijmt ende naer gelaten . 
een huijs met het aangelog , zijnde groes ende land gelegen aen 't Broeck
Item noch een groesvelt gelegen als voor 
Item noch een groesvelt gelegen als voor 
Item noch een groesvelt gelegen op de Werten 
Item noch een groesvelt gelegen op de Buijte Beemden 
Item noch een stuck sijnde groes ende 
lant gelegen in de Groen Beemde . 
Item noch eenen acker gelegen op 't Heijtvelt 
alle gelegen tot Lierop . 

verder
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1725
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als hier tot Lierop 
van den 1 julij 1725 tot den lesten desember 1725 overleden sijn 

augustij 
Den 21 august 1725 is overleden 't kint van Wijnnant 
Goorts van Eijck laet achter vader moeder met noch kinder. 
Den 23 october 't kint van Dierck Jan Willems 
laet achter vader moeder en kind 
Den 29 dito 't Keijlken de vrouw van Dierck Jan Willems. 

september 
Den 19 sept 't kint van Sijmon Goort van Bussel 
den 25 dito Anneken de vrouw van Gerrit Meulendijck 

november 
Den 10 november Perijn de vrouw van Joseph Marten Kusters . 
Den 21 dito Gerrit Meulendijcks weduwenaer
Den 22 dito Hendrick van der Heijden .
Den 28 dito Jan Fransen van Bussel 

desember 
Den 2 desemb. Goort Wijnnants van Eijck 
Den 4 dito 't kint van Francis Jan Goorts .
Den 8 dito Laureijns Wijnnants van Eijck laet achter 1 suster. 
Den 11 dito 1725 Henderick Goort Harmens . 

Aenwijsinge 
Dat den voornoemden Laureijns Wijnnants van Eijck 
sonder kinderen naer te laeten is overleden den den 8 
desemb. 1725 ende heeft metter doot ontruijmt en naer gelaten . 
een derden deel in een huijs , hof en aengelogh gelegen aenden Otterdijck. 
Item noch een acker , gelegen aenden draijboom, alle tot Lierop gelegen . 
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster 
tot Lierop op den eedt in het aenvangen van mijn 
ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als
in 't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte 
meerdere persoonen met mijne kennisse sijn over-
leden ende aenwijsinge naer mijn alderbeste 
wetenschap te hebben gedaen , het middel van den 
20. penninck subject 
Actum Lierop desen 11 feb. 1726.

W.Box 
coster in Lierop 
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Jan Driessen van Bussel sonder kinder na te laeten is overlden 
den 31 meij 1725 ende heeft naa gelaeten 1 huijs , hof ende 
aengelog Bekelaer tot Mierlo. 
Den voornoemden Claes Antonis van Breij, sonder kinderen naer te laeten , 
is overleden den 23 junij 1725 ende heeft metter doot ontruijmt ende naergelaten 
een vijfde part in een huijsken , hof ende aengelog , gelegen tot Hersel 
Item noch de vijfde part in eenen acker , gelegen als voor , alle gelegen tot Lierop.
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen alhier tot Lierop , ten tijde als in 't hooft deses staet
uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden '
ende aenwijsinge naar mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel 
van den 20e penninck subject . 
Actum Lierop desen 5 julij 1725 



Willem Box 
coster in Lierop 

41_005 v

Pertinente lijste van alle sodanige persoonen als alhier tot Lierop
van den 1 jan. 1727 tot den lesten junij 1727 overleden zijn . 

feb.
Den 11 feb. is overleden 't kint van Hendrick Verhuijssen 

mert 
Den 18 met 't kint van Merten Joseph Kusters 

april 
Den 4 april Peter Hendrick Goris 
Den 9 dito 't kint van Aert Kuppens 
Den 10 dito 't kint van Willem Goorts van den Meulenhof 

meij 
Den 8 meij 't kint van Willem Maes 
Den 14 dito Hendrick van Driessen .
 junij 
Den 8 meij junij 't kint van Peter van Gelebbeeck 
Den 29 junij 1727 de 2 kinderen van Francis Buckums 

Aenwijsinge 
Attestere ende verclaere ick ondergeschreeve coster van Lierop , op den eedt in het aen-
vangen van mijn ampt gedaen alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft deses staet 
uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden 
ende aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel van den 
20. penninck subject . 

Actum Lierop desen 28 julij 1727 
Willem Box 
coster in Lierop 
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1727 

Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als hier tot Lierop van den 
1 julij 1727 tot den lesten desember 1727 overleden sijn .

september 
Den 24 sept 1727 is overleden Elisabeth de 2de vrouw van Peter 
Meulendijcks , laet achter haer man voorschreeve 
Den 25 dito Maeijken de vrouw van Jan Willems van de Goor
laet acht haer man voorschreeve

october.
Den 1 octob. 't kint van Dierck Joosten Verberne 
Den 4 dito Helena Wouters 
Den 5 dito Dierck Geraerts 
Den 14 dito Gerardus Gerrits 
Den 15 dito 't kint van Sijmon van Bussel 
Den 27 dito 't kint van Dierck Joosten Vernerne 

november.
Den 7 novemb. Gijsbert Willem Gijsbers 
Den 20 novemb. 1727 Jan Willems van de Goor laet achter nichten 

Aenwijsinge 
Dat de voornoemde Elisabeth de 2de vrouw van 
Peter meulendijcks sonder kinderen naer te laeten 
is overleden den 24 sept 1727 ende heeft metter
dot ontruijmt ende naergelaten 
Een huijs ,hof ende aengelog , geleegen tot Hersel .
Item een stuck zijnde groes ende lant gelegen als voor 
Item een stuck groes gelegen aen het Achterbroek 
Item noch een stuck lant gelegen in't Stemet.
Item noch een stuck landt gelegen in't Wevelsdael . 
Item noch twee stucken lant gelegen in den Rijselberg alles voor de helft

41_ 006 v

De voornoemde Maijken vrouw van Jan Willems van de Goor sonder kinderen 
naer te laeten is overleden den 25 sept 1727 en heeft met de doot ontruijmt ende nagelaten 
Een Huijs , hof ende aangelog gelegen aen het Achterbroeck



Item noch een stuck lant gelegen als voor . 
Item noch twee stucken groes gelegen als voor . 
Den voornoemden Jan Willems van de Goor sonder kinderen naer te laeten is overleden 
de 20 novemb. 1727 en heeft met de doot ontruijmt ende naergelaten .
Een huijs , hof ende aengelog , gelegen aen het Achterbroek .
Item noch een stuck lant gelegen als voor 
Item noch twee stucken groes , gelegen als voor , alle gelegen tot Lierop 

Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop 
op den eedt in het aenvangen van mijn ampt gedaen , dat alhier tot
Lierop , ten tijde als in 't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere 
ofte meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden ende 
aenwijsinge naer te hebben gedaen het middel van den 20 penninck subject 
Actum Lierop den 28 januarij 1728 

Willem Box 
coster in Lierop 
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1728
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als hier tot Lierop van den 
1 janu. 1728 tot den lesten junij 1728 overleden zijn 

feb.
1728 Den 15 feb. is overleden 't kint van Goort Peters vanden Waarsenborg.
Den 20 dito Jacob Kuijpers 

mert 
Den 10 mert 't kint van Marrten Kusters 
Den 16 dito Jenneken de vrouw van Jan van Dijck laet achyer haer man . 

meij 
Den 29 meij Grietie Sanders de vrouw van Jan van Dijck laet achter haer man . 

junij 
Den 19 junij 1728 Jenneken de wed.van Jan Tomas Berkers .

aenwijsinge 
Dat de voornoemde Grietie Sanders sonder kinderen naer te laten is overleden den 
29 meij 1729 ende heeft metter doot ontruijmt en naer gelaeten . 
1 stuck groes , genaemt de Werdt 
Item een stuck groes genaemt den Meulenbemt
Item 1 stuck groes genaemt d'Oude Goor
Item een erfrent van 100--0--0 capitael staende aen Goort Bernaerts 
Item 1 rent staende op 't dorp Lierop van 200--0--0 capitael.
Item noch 1 rent van 280--0--0capitael staende op het dorp Lierop 
Alle gelegen tot Lierop 
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop , op den eedt 
in het aenvangen van mijn ampt gedaen , dat alhier tot Lierop , ten tijde 
als in't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne 
kennisse sijn overleden , en aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen 
het middel van den 20e penninck subject .
Actum Lierop den 21 julij 1728.

Willem Box 
coster in Lierop 
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1728
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot Lierop vanden 
1 julij 1728 tot den lesten desemb. 1728 overleden sijn . 
1728 julij 
Den 22 julij 1728 is overleden Jan Cornelis van Goch , laet achter sijn wijf

augustij 
Den 18 august Jan Tomas Verhees

sept 
Den 4 sept Martijn Leenders van Brij 
Den 10 sept Hendrick Lenders van Asten , laet achter susters 

october 
Den 14 octob. Maria de 2de vrouw van Antoni van Dijck 

novemb.
Den 6 novemb. Jan Peters vanden Warsenborg 

desember 
Den 6 desember 1728 't kint van Joost van Moorsel. 

aenwijsinge 



Dat den voornoemden Jan Cornelis van Goch sonderen kinderen naer te laeten 
is overleden den 22 julij 1728 ende heeft metter doot ontruijmt en naer gelaten .
Een huijs , hof ende aengelog , gelegen aen't Achterbroeck. 
Item eenen acker , gelegen aen't Werdigen Eijnd 
Item een groesvelt , genaemt het Eusel 
Item een Hoijbeemt geleegen in't Mooren Eusel 
Item noch een hooijbeemt , geleegen inde Hamisdonck.
Den voornoemden Hendrik Lenders van Asten sonder kinderen naer te laeten is over-
leden den 10 sept 1728 ende heeft metterdoot ontruijmt en naergelaten . 
Een huijs , hof , schuur en aangelog , geleegen aen't Achterbroeck . 
Item 1 stuck sijnde groes ende lant gelegen aende Voordt. 
Item een hooijvelt gelegen inde Hamesdonck
Item een hooijvelt genaemt d'Oude Goor. 
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1729
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen , als alhier tot 
Lierop van den 1 januarie 1729 tot den lesten junij 1729 overleden zijn . 

januarie
1729 Den 4 januarie is overleden 't kint van Antoni Vlemmex . 
Den 6 dito Francijn de vrouw van Hendrick vande Warsenborg. 
Den 24 dito Peter de soon van Jan Verhees 

feb. 
Den 3 feb. Hendrick Goorts van Dijck laet achter suster . 

mert 
Den 4 mert 't kint van Willem van den Heuvel 

april 
Den 12 april Antoni Joosten Verberne 
Den 29 april Paulus Cornelis Sanders 

aenwijsinge 0-0-0
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen , dat alhier tot Lierop ten tijde als in't 
hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen , met 
mijne kennisse sijn overleden , en aenwijsinge naer mijn alderbeste weten-
schap te hebben gedaen het middel van den 20e penninck subject
Actum Lierop den 2 julij 1729. 

Willem Box
coster in Lierop 
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Item een weijvelt gelegen achter de Schouw  
Item een bemtje met de Hove , gelegen aent Achterbroek . 
Item een acker , genaemt den Duerenkoop gelegen als voor . 
Item een acker , genaemt de Strijp , gelegen als voor 
Item een acker genaemt den Joone gelegen tot Hersel 
Alle gelegen tot Lierop 
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreeve coster tot Lierop op den Eedt in het aenvan-
gen van mijn ampt gedaen , dat alhier tot Lierop ten tijde als in't hooft deses staet 
uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden , 
en aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel van den 
20e penninck subject . 
Actum Lierop den 26 januarie 1729. 

W.Box 
coster in Lierop 
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1729
Pertinente lijste van alle sodanige persoonen als alhier tot Lierop vanden 
1 julij 1729 tot den laesten desember 1729 overleden sijn. 

august 
Den 4 august 1729 is overleden Willemijn de dochter van Andries Joseph vanden Eijnde
Den 17 august Tomas Antoni van Brij laet achter sijn wijf .

sept.
Den 24 sept 't kint van Joost Kusters 

october 
Den 1 october Jennecken , de vrouw van Joost Kusters .



Den 25 october 1729 Joost Jansen van Bussel laet achter nichten ende neeven .
aenwijsinge 

Dat den voornoemden Tomas Antoni van Brij sonder kinderen naer te laten is overleden 
den 17 august 1729 ende heeft metter doot ontruijmt en naer gelaeten 
Een huijs hof en aengelog , gelegen tot Hersel 
Item noch een oudt vervallen huijsken gelegen als voor 
Item een stuckxken groes , gelegen inde Vloet 
Item een stuck sijnde groes groes en lant gelegen in de Pollekamp. 
Item een stuck lant genaemt den Heuvel 
Item noch een stuck lant genaemt de Pas 
Item noch stuck lant gelegen als voor 
Item een stuck lant genaemt Joone 
Item een hooijbemtie gelegen achter de Winkelstraet
Item noch een hooijbemtie gelegen als voor 
Den voornoemden Joost Jansen van Bussel sonder kinderen naer te laeten is overleden 
den 25 october 1729 en heeft metter doot ontruijmt en naer gelaten . 

41_009 v

1729

een huijs hof en aengelog gelegen inde Groenstraet. 
Item een acker gelegen op de Ren 
Item noch een acker gelegen als voor 
Item noch een acker gelegen  Hoolstraet
Item een weijvelt gelegen in't Kromven 
Item noch een weijvelt gelegen in de Groen Beemden . 
Item noch een erfrent van vijfhondert gulden capitael staende 
aen de erfgenamen van Huijbert Aert Horckmans op het Brauwhuijs 
alle gelegen tot Lierop en Brauwhuijs . 
Attesteere ende verclare ick onderges. coster tot Lierop op de eedt 
in het aenvangen van mijn ampt gedaen , dat hier tot Lierop ten 
tijde als in't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte 
meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden , en aenwij-
singe naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel 
van den 20 penninck subject. 
Actum Lierop den 30 januarie 1730 

W.Box 
coster in Lierop 
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1730
Pertinente lijste van soodanige persoonen als hier tot 
Lierop van den 1 januarie 1730 tot  den lesten junij 
1730 overleden sijn . 

januarie 
Den 22 januarie 1730 is overleden Anneken de wed. van Joost van Brij . 
Den zelven dito Goort Fransen Bernaerts 

feb.
Den 2 feb 't kint van Gerrit Willems vande Velde. 

mert 
Den 14 mert Sijmon Driessen Verdoeijenbake 

april 
Den 1 april  1730 Laurens Box 

aenwijsinge  -0
Attesteere ende verclaere ick onderges.coster tot Lierop op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als 
in't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen 
met mijne kennisse sijn overleden en aenwijsinge naer mijn alderbeste 
wetenschap te hebben gedaen het midel vanden 20e penninck subject .
Actum Lierop den 19 julij 1730. 

Willem Box 
coster in Lierop.
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1730
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot Lierop van den 



1 julij 1730 tot den lesten desember 1730 overleden sijn . 
1730 julij 
Den 30 julij is overleden Jacobus Hurckmans 

sept. 
Den 28 sept Hendrick Willems Verbeeck 

october
Den 7 octob. Marten Joosten Verberne 

novemb.
Den 10 novemb. 't kint van Lambert Joseph vanden Eijnde 

desemb. 
Den 1 desemb. Bartel Peters , laet achter broers en susters 
Den 23 desemb. Aerdt Jansen laet achter sijn moeder 
Den 27 desemb. Alcken , de weduwe van Peter Verhulst 
Den 29 desemb. 1730 't kint van Anton Jans. van Veght.

aenwijsinge  -0
Attesteere ende verclaere ick onderges. coster tot Lierop op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als in't 
hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen  met 
mijne kennisse sijn overleden , ende aenwijsinge naer mijn alderbeste weten-
schap te hebben gedaen het middel van den 20 penninck subject . 
Actum Lierop den 10 januarie 1731. 

Willem Box 
coster in Lierop. 

41_010 r

1731
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen , als alhier tot 
Lierop vanden 1 januarie 1731 tot den lesten juni 1731 overleden sijn .

januarie 
Den 20 janu. 1731 is overleden Joost de soon van Frans Gijsberts 

mert 
Den 5 mert Jenneke de vrouw van Antoni van Moorsel 
Den 6 dito 't kint van Francis Hoberge 
Den 16 dito Seijken de vrouw van Jan Goordt Mattijssen 

april 
Den 20 april Anneke , de vrouw van Francis Hoberge 
Den 21 dito 't kint van Jan Peters 

meij 
Den 10 meij 't kint van Antoni van Moorsel 
Den 8 junij 1731 Francis Peter Goris 

aenwijsinge ---0
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreven coster tot Lierop , op den 
eedt in het aenvangen van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop 
ten tijde als in't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meer-
dere persoonen met mijne kennisse sijn overlden en aenwijsinge naer 
mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel vanden 20 
penninck subject . 

Actum Lierop den 16 julij 1731
Willem Box 
coster in Lierop

41_011 v

1731
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot 
Lierop vanden 1julij tot den lesten desember 1731 overleden sijn .

julij 
Den 13 julij 1731 is overleden , Jan de soon van Antoni van Vocht. 

sept
Den 19 sept Eerken de vrouw van Tomas Verseems 

octob.
Den 4 october Jan Boeren weduwnaer
Den 25 october 't kint van Jan Joosten Verberne 

desemb.
Den 9 desemb. 1731 Antoni Jan Meulendijks 

aenwijsinge 
Attesteere ende verclaere ick onderges. coster tot Lierop op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als in't 



hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met 
mijne kennisse sijn overleden , en aenwijsinge naer mijn alderbeste wetenschap
te hebben gedaen het middel vanden  20penninck subject .

Actum Lierop den 30 januarie 1732 
Willem Box 
coster in Lierop

41_011 r

1732 
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot 
Lierop vanden 1 januarie 1732 tot den lesten junij 1732 overleden sijn .

januarie 
Den 5 januarie 1732 is overleden Maria de dochter van Jan Diercks 
Den 6 dito Jan Peters van Stiphoudt
Den 10 dito Frensken van Leesel 
Den 16 dito Marten Wilbers van Dijck 
Den 23 dito Maria weduwe van Antoni van Brij 
Den 30 dito Jenneken de vrouw van Jan Huijbers van den Boomen .

feb. 
Den 6 feb. Jenneken de weduwe van Jan Aerts van Asten laet achter suster en broer
Den 13 dito kint van Andries Aert Kusters 
Den 13 dito Jan Diercks van Moorsel 
Den 16 dito Joseph Marten Kusters 
Den 19 dito 't kint van Joost Kusters 
Den 24 dito 't kint van Willemijn Jan Diercks onecht.

april 
Den 9 april Peter van Stiphoudt 
Den 28 dito Anneken Tomas Verhees

meij 
Den 9 meij 't kint van wijlen Kobus Hurckmans
Den 15 dito 't kint van Jan Joosten 
Den 19 dito 't kint van Frans Jan Tomas 

junij 
Den 6 junij 't kint van Lambert Josephs vanden Eijnde. 
Den 10 dito 't kint van Jan Martens vanden Kerckhof. 
Den 16 dito 't kint van Andries vanden Eijnde. 
Den 28 junij 1732 't kint van Willem van den Heuvel.   

41_012 v

aenwijsinge  ----0

Attesteere ende verclaere ick onderges.coster tot Lierop , op den eedt in het 
aenvangen van mijn ampt gedaen , dat alhier tot Lierop ten tijde van als in't 
hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen 
met mijne kennisse sijn overleden , en aenwijsinge naer mijn alderbeste weten-
schap te hebben gedaen het middel vanden 20 penninck subject 

Actum Lierop den 28 julij 1732 
Willem Box 
coster in Lierop

41_012 r

1732 
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot 
Lierop vanden 1 julij 1732 tot den lesten desemb. 1732 overleden sijn 

julij 
Den 4 julij 1732 is overleden 't kint van Willem vanden Heuvel 
Den 12 dito Methje de wed. van Hendrick Goort Hormens 
Den 13 dito 't kint van Peter van Eijck 

august 
Den 23 august Claes Lommers laet achter zijn wijf. 
Den 27 dito Maria de vrouw en 't kint van Antoni Vlemmex 
Den zelven dito het onecht kint van Gertruij Valck

desemb.

Den 6 desemb. Willem van Moorsel 



Den 12 desemb. 1732 Heijlken de weduwe van Frans Joosten vanden Eijnde. 
aenwijsinge 

Dat de voornoemden Claes Lommers sonder kinderen naer te laeten , is overleden 
Den 23 august 1723 ende heeft metter doot ontruijmt en naer gelaten 
Een driesken , gelegen in de Groenstraet tot Lierop.
Attesteere ende verclaere ick onderges. coster tot Lierop op den eedt in het aenvangen van mijn 
ampt
gedaen , dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte 
meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden en aenwijsinge naer mijn alderbeste 
wetenschap te hebben gedaen het middel van den 20e subject 

Actum Lierop den 8 januarie 1733
Willem Box 
coster in Lierop

41_013 v

1733 
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen , als alhier tot Lierop 
vanden 1 januarie 1733 tot den lesten junij 1733 overleden zijn. 

janu.
Den 14 janu. 1733 is overleden Luijtije Joost Verberne 
Den zelven dito Joost soone van Dierck van Moorsel 
Den 16 dito Peter Francis van Grinsven 
Den 21 dito kint van Willem vanden Heuvel 

april 
Den 7 april Peternel de vrouw van Jan van Eijck 

junij 
Den 24 junij Jenneken de wed. van Peter van Lil
Den 27 1733 Jan Adriaens 

aenwijsinge 0--0--0
Attesteere ende verclaere ick onderges. coster tot Lierop op ten tijde als 
in't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen 
met mijne kennisse sijn overleden en aenwijsige naer mijn alderbeste 
wetenschap te hebben gedaen het middel van den 20e penninck subject .

Actum Lierop den 30 junij 1733. 
Willem Box 
coster in Lierop 

41_013 r

Pertinente lijste van alle personen als alhier tot Lierop vanden 
eersten julij 1733 tot den laasten decmber 1733 overleden zijn 

1733
augustus 

Den 11en augustus 1733 is overleden 't kint van Antonij vanden Boomen 
Den 17en dito Jan vanden Boomen 
Den 26 dito Hendrik een soon van Adriaan Vlemminx . 

september 
Den 3en september 't kint van Jan Wilbers Verberne 
Den 10e dito Jan Tonij van Bussel 
Den 11e dito Maria Luijkas , laat agter nigten en neeven .

october 
Den 16en october Maria Jansse vande Vorst 
Den 23e dito Alleke weduwe van Jan van Bussel 
Den 20e dito Jan vande Vorst. 

november 
Den 9e november Anneke Joosten vande Vorst laet agter broers . 

december 
Den 4 decemb. 't kint van Dirk Verberne 
Den 15en dito Elizabet de dogter van Marten vanden Kerkhoff. 

aenwijzinge 
Dat de voorn.Maria Luijkas , soner kinderen naar te laeten is overleden den 11e
september 1733 ende heeft metter doodt

41_014 v

ontruijmt en naergelaeten . 
Een huijsken , hoff en aengelog aende Varhoeff
en een ackerken , gelegen aan het Heijtijnd alle binnen Lierop. 



Den voorn. Anneken Joosten vande Vorst sonder kinderen naer te laeten is overleden 
den 9en novemb. 1733 en heeft metter doot ontruijmt en naergelaeten 
Een huijs , hoff en aengelogh , gelegen inde Groenstraat. 
Nog een stuk groese gelegen aen't Kromven 
Nog een stuk heijveld ofte nieuwe erve gelegen in't Kromven 
Nog eenen hooijbeemt gelegen aanden Vlerksen Dijk , alle gelegen onder Lierop 
Attesteere ende verklare ik onderges. coster tot Lierop op den eed 
in het aenvangen van mijn ampt gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in het 
hooft deeses staat uijtgedruckt geene andere ofte meerdere persoonen met mijne 
kennisse zijn overleden en aenwijsinge naar mijn alderbeste weetenschap te 
hebben gedaan het middel van den 20e penninck subject . Actum Lierop den 20e
januarij 17oo vierendertig 

Willem Box 
coster in Lierop 

41_014 r

Pertinente lijste van alle soodanige persoonen van alhier tot Lierop 
van den 1e januarie 1734 tot den laesten junij 1734 overleden zijn 
1734 januarij 
Den 6e januarij 1734 is overleden Antonij Janssen van Bussel laat agter broers 
Den 19e dito 't kint van Jan Joosten Verberne 
Den 27en dito Peternella de dogter van Antonij Vlemmix 

februarij 
Den 4en feb. Hendrik Lambert Vlemmix 
Den 19e dito Jan Willem Sanders 

maert 
Den 5e maert Joost Franssen Verbeek 
Den 30e dito 't kint van Francis Obergen 

41_015 v

junij 
Den 6en junij Jenneken de vrouw van Hendrik Claassen 

aanwijsinge
Dat den voorn. Antonij Jan Janssen van Bussel zonder kinderen nae te laeten is overleden 
den 6en jan. 1734 Ende heeft metter doot ontruijmt ende naergelaten .
Een huijs , hof aangelogh , gelegen inde Groenstraat 
Eenen acker gelegen inde Haleijndt 
en een stuk nieuw erve gelegen bij de Schutsboom , alle onder de parochie van Lierop
Attesteere en verclaere ik ondergeschreve coster tot Lierop den eed in 't 

41_015 r

aanvangen van mijn ampt gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft 
deeses staat uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse 
sijn overleden en wijzinge nae mijn alderbeste weetenschap te hebben gedaan 
het middel vanden 20e penninck subject
Actum lierop den 1e julij 1700 vierendertig.

Willem Box 
coster in Lierop

41_016 v

1734
Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier 
tot Lierop van den 1 julij 1734 tot den lesten desemb.1734 overleden sijn .

julij 
Den 11 julij 1734 is overleden Jan Aert Kuppens 

august 
Den 30 august 1734 Joost van Dijck

aenwijsinge   -----0
Attesteere ende verclare ick onderges. coster tot Lierop op den eedt 
in het aenvangen van mijn ampt gedaen , dat hier tot Lierop ten 
tijde als in 't hooft deses staet uijtgedruckt geen andere ofte 
meerdere persoonen met mijne kennisse sijn overleden , en aenwijsinge 
naer mijn alderbeste wetenschap te hebben gedaen het middel vanden 
20e penninck subject. 



Actum Lierop den 21 januarie 1735
Willem Box 
coster in Lierop 

41_016 r

Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als alhier tot
Lierop vanden 1e januarij 1735 tot den laesten junij 1735 overleden sijn . 

januarij
Den 28e januarie Janna Meggel de dogter van Tomas Jansen van Soest. 

februarij
Den 3e feb. 1735 't kint van Francis van Hobergen 

maart 
Den 11e maart Peter Willems van Goch 1735

april 
1735 Den 2e april 't kint van wijlen Jan Keuppens 
Den 7e dito Antoni van Dijk

junij 
Den 20e junij 1735 Meggel de weduwe van Peter Fransen vanden Waarsenborg.

41_017 v

Attestere ende verklaren ik ondergeschreeven coster tot Lierop op den eet in het 
aanvangen van mijn ampt gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in't 
hooft deses staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijne 
kennisse sijn overleden en aanwijsinge naar mijn alderbeste wetenschap te 
hebben gedaan het middel van den 20e penninck subject. 
Actum Lierop den 28e julij 1735

Willem Box 
coster in Lierop 

41_017 r

Pertinente lijste van alle soodanige persoonen als hier tot Lierop vanden mij1739
tot den 20mij 1740 overleeden zijn 
1739 mij 
Den 20 mij is overleden Jan Meulendijks 
Den 25 dito is overleden het kint van Francis van Oberge 

juni
Den 2 juni Mari Jan Jooste van Brij 

augustus 
Den 6 augustus Willemijn weeduwe van Peeter Gooris 
Den 15 dito Joost van Moorsel 
Den 16 dito 't kint van Arnoldus vanden Boome 
Den 17 dito Philippus Joost van Moorsel 
Den 18 dito Jan van Zoest

aanwijzinge 

41_018 v

Dat den voornoemden Jan van Zoestis overleden sonder wette geboorte 
na te laaten ende heeft met de doot ontruijmt ende nagelaaten een stuk
groeze groot circa twee en een half loopense geleegen alhier tot 
Lierop genaemt aen het Berrikeijnt

september 
Den 1 september Mari Willem Verberne 
Den 21 dito Jenneke Tomas van Zoest 
Den 27 dito het kint van Pieter Goevernurs 
Den 30dito het kint van Pieter Goevernurs 

october 
Den 1 october het kint van Lambert Vrints 
Den 6 dito het kint van Aernoldus van den Boome 
Den 18 dito Tomas van Zoest 
Den 19 dito Francis van der Putten 

november 
Den 6 november Francis van Moorsel 

41_018 r



Den 8 dito Jan Joosten van Lieshout 
Den 15 dito Marij van Moorsel 

december 
Den 14 deceber Goort Wouters van Eijk
Den 25 dito Jenneke Hendrickx Verhees 

januwarij 1740
Den 25 jannewarij Anneke Hendrickx Verhuijse 

februari
Den 19 dito Mari Arians 
Den 21 dito Willemijn Antoni Verbeek 

maart 
Den 5 maart Meggel Vleemix 

april 
Den 7 april Jenneke Joosten Verberne 
Den 17 dito Hendrick vanden Waardenburg 
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Den 25 april het kint van Joost Buckens 
Den 28 dito de vrou van Jan Verhees 
Den 30 dito Silia van den Boome 
Den 30 dito Magrit Goorts Tijssen 
Den 19 mij een kint van Jan Van Eijk
Attesteere en verclaere ik ondergeschreeve schoolmeester en 
koster tot Lierop op den eed in't 

41_020 r

aanvange van mijn ampt gedaan dat alhier tot Lierop ten 
tijde als in't hooft deesen staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere per-
soone met mijn kennise zin overleeden en aanwijzinge na mijn alderbeste 
weetenschap te hebbe gedaen het middel van den 20 penning subject 
Actum Lierop den 20 mij seeventien hondert en veertig onderteekent 

Piete Franken 
schoolmeester en koster 
tot Lierop 1740

41_021 r

Pertinente leijste van alle soodanige persoonen als hier tot Lierop van 
den jaaren seventien hondert veertig tot den twintigsten meij seventien hondert 
en veertig zijn overleeden 
Den 26 meij is overleeden Gerrit Bergkoo
Den 29 meij is overleeden Anneke Maarten Kerckhof
Den 3 juni is overleeden het kint van Dries Marselis van Dijk 
Den 4 julius is overleeden het kint van Willem van Breij 
Den 18 julius is overleeden ht kint van Aernoldus vanden Boome 
Den 15 augustus is overleeden Klaas van den Eijnde woont Bij Frans van den Eijnde 
Den october is overleeden Anneke Maarten Kosters 
Den 20 november is overleeden Mieke Joosten van Lieshout 
Den 13 december is overleeden Barber Jooste Verhasdonck 
Den 20 jannewarij is overleeden het kint van Peeter Nervens 
Den 23 jannewarij is overleeden Tunk.. Goorts van Eijk 
Den 27 jannewarij is overleeden Arriaan Dries Nervens 
Den 13 februari is overleeden Goort van Moorsel 
Den 23 februari is overleeden Peternel Jan Jooste van Breij
Den 27 maart is overleeden het kint van Wijnant Niewenhuijsen 
Den 29 maart is overleeden Jenne Janse van Breij
Den 1 april is overleeden Aernoldus van den Boome 
Den 10 april is overleeden Jan van Breij
Dn 12 april is overleeden Willem Maas 
Den 23 april is overleeden Maarten Kosters
Den 26 april is overleeden Liesbet Janse Verhees 
Den 2 meij is overleeden Marij Lambert van Gogh

41_022 v

Dat deese voornoemde Anneke Maarten Kosters 
is overleede sonder wettige geboorten naa te laaten heeft 



Met de doodt ontruijmt en naagelaaten een stuck(t)
hooij velt groot drie en een half loopense geleege op Hessel
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..  
Dat deese voornoemde Mieke Joosten van Lieshout 
is overleede sonder wettige geboorten naate laaten heeft 
Met de doodt ontruijmt en naa gelaaten een half huijs 
in de Winkelstraadt nog twee en een half loopese groes geleege 
aan het huijs nog een kopse teuellant genaemt het Hoefackertje 
nog een acker tuellant groot twee loopese genaemt den 
Dandelsacker nog nderhalf loopese teullant genaemt 
den Braakacker , nog een acker teullant groot een loopese 
Genaemt den Krijtenbergh nog een half loopese tuellant 
genaemt de Scherse nog een half loopese tuellant genaemt 
den Bergh nog een stuk heijvelt groot een loopese nog 
anderhalf loopese groese genaemt het eeusel nog een 
stuk groese groot een loopese geleege inde Sassebemt nog een 
stuk groese groot een half loopese ook in de Sassebemt nog een 
stuk groese groot anderhalf loopese den Duerkopt nog een 
Eeusel aande Hurmesdonck nog een stuk groese groot 
een kopses aen het veltije neffens de Vluut
nog anderhalf loopese teullant 
Attesteere en verclaere ik ondergeschreven coster tot Lierop op den eed in het 

41_022 r

aanvange van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als in't hooft 
deese staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoone met mijn kennise zijn 
overleeden en aanwijzinge na mijn alderbeste weetenschap te hebbe gedaen het middel van 
den twintigste penning subject  actum in Lierop den 20 meij 17 eenen veertig 

Bij mij onderteekent 
Pieter Franken schoolmeester 
coster en voorzanger tot Lierop 

41_023 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier tot Lierop zijn overleeden 
van den jaaren 1700 den 20 meij tot den 20 meij 1700 twee en veertig 

Den 25 julius is overleeden het kint van Peeter Meulendijkx 
Den 28 julius is overleeden het kint van Jan Sloot 
Den 20 augustus is overleeden het kint Jan Sanders 
Den 15 september is overleeden het van Willem van den Eijnde 
Den 16 september is overleeden Anneke van den Boomen
Den 27 september is overleeden  het kint van Willem van den Eijnde 
Den 11 october is overleeden het kint van Jan Verhees 
Den 28 october is overleeden het kint van peeter Meulendijkx 
Den 1 november is overleeden Jenne Goeverneurs . 
Den 3 november is overleeden het kint van Jan Janse Verberne 
Den 8 november is overleeden het kint van Maarten Kosters
Den 8 november is overleeden het kint van Jan Janse Verberne 
Den 8 december is overleeden het kint van Goort Harmens 
Den 12 december is overleeden het kint van Peter Koole 
Den 23 december is overleeden Mari Peeters Willem 
Den 23 jannewarij is overleeden het kint van Frans Janse van Asten 
Den 3 februarij is overleeden Hendrick Klaase 
Den 3 februarij is overleeden het kint van Huijbert van Brij
Den 14 februarij is overleeden het kint van Francis Oberge 
Den 16 februarij is overleeden Marij van Moorsel 
Den 25 februarij is overleeden Francis Vlemix 
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Den 26 februarij is overleeden het kint van Ariaan Ariaanse 
Den 5 maart is overleede kint van Jan van Zoest
Den 7 maart is overleede Piternel Verberne
Den 3 april is overleede Anneke van Moorsel 
Den 20 april is overleeden Francis Dirck van Moorsel
Dat dit voornoemde kint van Jan Hendrick van Moorsel
is overleede heeft met de doodt ontruijmt en naagelaaten 



voor de helft aangegeven . . . . . .
een half huijs en aangelag groot twee en een half loopese 
nog drie en een half kopse genaamt ge Wolf     . . . . . . . .
nog een acker genaamt de Kappele Kamp groot twee en een half
loopese nog een acker genaamt het Boonestuk ,groot anderhalf kopse 
nog een acker genaemt den Langenacker groot een half loopese
nog een acker genaemt de Leeuwerik groot twee kopse en een half 
nog een acker genaemt de Strijp groot twee kopse en een half 
nog een acker genaemt het Niewen Velt groot een loopese 
nog een stuk groese genaemt het Oude Goor groot twee en een half 
loopese , nog een stuk groese genaemt de Smalle Velde groot een half loopese 
nog een stuk groese aan het Huistije groot een loopese 
Dat desen voornoemde Mari van Moorsel  is over-
leeden zonder wettige geboorte na te laaten heeft mat 
de doodt ontruijmt en nagelaaten 
een stuk groese groot anderhalf loopese 
nog een stuk teulant groot vijf kopse 

41_024 r

Attesteere en verclaere ik ondergeschreeve
coster tot Lierop op den eedt in het 
aanvange van mijn ampt gedaan dat alhier 
tot Lierop ten tijde als in't hooft deesen staat 
uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoone 
met mijn kennis zijn overleden en aanwijzinge 
na mijn alderbeste weetenschap te hebben gedaen 
het middel van den twintigste penning subject 
Actum in Lierop den 20 meij 1700 twee en veertig 

Pieter Franken 
school(meester) coster en voorsanger.

tot Lierop 1742
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Pertinente leijste van alle soodanige persoone  als alhier tot Lierop van 
den jaaren 1700 twee en veertig tot den 20 meij 1730 drie en veertig zijn overleeden 

Den 2 juni 1742
Den 2 juni is overleeden Marij Janse vanden Eijnde 

Den 22 julius 1742
0--Den 22 julius is overleeden Frans Gijsbers Verhasdonck

Den 16 augustus 1742
0--Den 16 augustus is overleede de dogter van Dirck Jan Willems 

Den 2 october 1742 
Den 20 october is overleede Antoni van Bussel 

Den 12 december 1742 
0  Den 12 december is overleede het kint van Ariaan Ariaans 

Den 24 jannewarij 1743
Den 24 jannewarij is overleede Anna Marselis Goort Tijsse. 
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Den 28 jannewarij 1743
Den 28 jannuwarij is overleede Jenneke Janse vande Waerdenburgh

Den 26 februarij 1743 
Den 26 februarij is overleede Catlijn Maerte Verberne 

Den 12 Maart 1743
Den 12 maart is overleede Eijtijen van Dijk

Den 6 april 1743
Den 6 april is overleede Jan Jan Verhees 

Den 8 april 1743 
Den 8 april is overleede het kint van Wijnant van de Niewenhuijse 

41_026 r

Attesteere en verclare ik ondergeschreve coster tot Lierop op den eed in het 



aanvange van mijn ampt gedaen dat alhier tot lierop ten tijde als in't hooft 
deesen staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere persoonen met mijn  
kennisse zijn overleede en aanwijzinge dat mijn alderbeste weetenschap te 
hebbe gedaen het midel van den 20 penning subiject .Actum in 
Lierop den twintigste meij 1700 drie en veertig 

Bij mij onderteekent 
Pieter Franken schoolmeester

in Lierop 

41_027 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier 
tot Lierop van den jaare seventien hondert drie en veertig tot den laaste 
meij seeventien hondert vieren veertig zijn overleeden .

Den 4 juni 1743
Den 4 juni is overleeden het kraamkint van Frans van Aste 

Den 30 juni 1743
Den 30 juni is overleede Lambert Vlemix

Den 23 augustus 1713
Den 23 augustus is overleeden Peeter Maarte Kerckhof 

Den 5 september 
Den 5 september is overleeden het kraam kint van Huijber v.Brij

Den 13 september 1743
Den 13 september is overleeden het kraamkint Van Willem Vriens 

Den 25 september 1743
Den 25 september is overleede Mari Joost Kosters 

41_028 v

Den 6 jannewarij 1744
Den 6 jannewarij is ovrleeden Anne Tomes Verhees 

Den 1 februari 1744
Den 1 februarij is overleede Jenneke Janse Koppens 

Den 25 maart 1744
Den 25 maart is overleeden het kraamkint van Jan Henderick Verhees 

Den 30 maart 1744
Den 30 maart is overleede Jenneke Gielens Versterre 

Den 30 maart 1744
Den 30 maart is overleede het kraamkint Hendrick Verhees 

Den 11 april 
Den 11 april is overleeden Anne van den Waardenburgh

Den 12 april 1744
Den 12 april is overleeden Jenneke Willem Geeven 

Den 3 meij 1744
Den 3 meij is overleeden Bettge Peeter Goeverneurs 

41_028 r

Attesteere en verklaaren ik ondergeschreeven coster tot 
Lierop op den eed in het aanvange van mijn ampt gedaan dat alhier 
tot Lierop ten tijde als in't hooft deese staat uijtgedruckt geen andere 
ofte meerdere persoone met mijn beste kennise zijn overleeden en aanwijzinge 
naa mijn weetenschap te hebben gedaan het middel van den 20 penning subject 
Actum in Lierop den 20 meij  1700 vierenveertig bij mijn 
onderteekent Pieter Franken schoolmeester coster en voorsanger tot Lierop

41_029 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als al-
hier tot Lierop van den jaaren 1700 vier en veertig tot den 
laaste meij van het jaar 1700 vijf en veertig zijn overleeden 
Den 25 meij 1744 is overleeden Janneke Teunis van Moorsel 
Den 6 juni 1744 is overleeden Mietije Willems van Brij
Den 6 julius 1744 is overleden het kra(a)mkint van Jan Hendrik vanden Waardenburg.
Den 6 julius 1744 is overleeden Mari van der Vorst 
Den 2 augustus 1744 is overleeden Gijsbert Antoni van Bussel 
Den 6 augustus 1744 is overleeden Josijntje van Moorsel 
Den 24 augustus is overleeden het kraamkint van Francis van den Boome
Den 15 october 1744 is overleeden het kraamkint van Willem van Brij



Den 24 october 1744 is overleeden het kraamkint van Willem van Brij 
Den 30 october 1744 is overleeden Mari Teunis Koolen 
Den 2 november 1744 is overleeden Lenaa Goort van der Vorst
Den 21 november is overleeden het kraamkint van Huijber van Brij
Den 29 november 1744 is overleeden het kraamkint van Gijsbert Van Bussel 
Den 28 december 1744 is overleeden Anna Antoni Koppens 
Den 7 jannewarij 1745 is overleeden Lijne Neelis van Gogh
Den 11 februarij 1745 is overleeden Jenneke van Vegt 
Den 15 februarij 1745 is overleeden Peeternel van Bussel 
Den 12 maart 1745 is overleeden het kraamkint van Jan Francis Vlemix 
Den 22 maart 1745 is overleeden Jennemie Teunis van Moorsel 
Den 29 maart 1745 is overleeden Peeter Vlemix 
Den 19 april 1745 is overleeden Martinis vander Zanden 
Den 17 meij 1745 is overleeden Marcelis Goort Tijsse 

41_030 v

Attesteere en verklaaren ik ondergeschreve coster tot Lierop
op den eed in het aanvange van mijn ampt gedaan dat alhier tot Lierop 
ten tijde als in't hooft deesen staat uijtgedruckt geen andere ofte 
meerdere persoone met mijn kennis zijn overleeden en aanwijzinge naa
mijn alderbeste weetenschap te hebben gedaen het middel van den 
20 penning subiject 
Actum in Lierop den 20 meij 1700 vijf en veertig bij mij ondergeteekent
Pieter Franken koster schoolmeester en voorsanger tot in Lierop 1745

41 _031 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier 
tot Lierop van den jaaren 1700 vijfenveertig tot den laaste 
meij 1700 sesenveertig zijn overleeden  

Den 13 juni 1745
Den 13 juni is overleeden Joost van den Waardenburgh
Den 4 julius is overleeden Jan Willems Verberne 
Den 20 julius is overleeden Jan Goort Tijsse
Den 20 augustus is overleeden Lisbet Goose 
Den 17 october is overleeden Anneke Paulus Sanders 
Den 26 november is overleeden Jenneke Bernans
Den 27 november is overleeden het kraamkint van Jan Smits 
Den 14 december is overleeden  Jan Verseums 
Den 5 december is overleeden het kraamkint van Jan Abrams 

Den 15 jannewarij 1746
Den 15 jannewarij is overleeden het kraamkint van Francis van den Boomen 
Den 18 jannewarij is overleeden Antoni Daame 
Den 22 jannewarij is overleedn Tomas van der Goor 
Den 17 februari is overleeden Hester Willem Boekhorst 
Den 23 februari is overleeden het kraamkint van Jan Janse van den Eijnden 
Den 24 februari is overleeden Mietije van den Boomen 
Den 7 maart is overleeden het kint van Hendrik Vlemix 
Den 14 maart is overleeden Mietije Jan Jooste van den Waardenburg
Den 14 maart is overleeden het kraamkint van Lambert van Breij
Den 18 maart is overleeden het kraamkint van Jan Joosten 

vanden Waerdenburg
Den 21 maart is overleeden Jenneke Willem Koole 
Den 29 maart is overleeden Josijn Gerrit Lammers
Den 12 april is overleeden het kraamkint van Gerrit Daendel van den Heelackker  
Den 28 meij is overleeden Ariaan Andries Nervens 

41_032 v

Attesteeren en verklaaren ik ondergeschreve koster tot Lierop op den 
eed in het aanvange van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop 
Ten tijde als uijt het hooft deesen staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere 
persoonen met mijn kennisse zijn overleeden en aanwijzinge naa mijn 
alderbeste weetenschap te hebben gedaen het middel van den twintigste
penning subiject . Actum in Lierop den 30 meij 1700 sesenveertig bij mijn
onderteekent Pieter Franken schoolmeester tot Lierop 1746

41_033 v



Pertinente leijste van alle zoodanige persoone als alhier tot Lierop van den 
jaare 1700 ses en veertig tot den laaste meij van 1700 sevenenveertig zijn overleeden 

Den 18 juni 1746
Den 18 dito is overleeden Hendrick Joost van Lieshout 

Den 30 juni 1746
Den 30 dito is overleeden Annemie Janse van Gelderop 

Den 2 julius 1746
Den 2 dito is overleeden Peeternel van Bregt

Den 25 augustus 1746 
Den 25 dito is overleeden het kraamkint van Hendrick Vlemix 

Den 6 september 1746
Den 6 dito is overleeden Willem Bendert Jillese 

Den 8 september 1746 
Den 8 dito is overleeden Bendert Jillese 

Den 6 october 1746
Den 6 dito is overleeden mie Cis Jan Tijsse 

Den 16 october 1746  
Den 16 dito is overleeden het kraamkint van Jan Abrahams 

Den 24 october 1746
Den 24 dito is overleeden Jan Marcelis Goort Tijsse 

Den 28 october 1746
Den 28 dito is overleeden Margriet Hendrick Vlemikx 

Den 6 november 1746
Den 6 dito is overleeden Andries Neervens 

Den 25 november 1746 
Den 25 dito is overleeden het kraamkint van Antoni Biemans 

Den 4 december 1746
Den 4 dito is overleeden Andries Van den Eijnden 

Den 4 december 1746 
Den 4 dito is overleeden Mari Verbeek 

41_034 v

Den 6 jannewarij 1747
Den 6 dito is overleeden Mari Francis Gijsbers 

Den 16 april 1747
Den 16 dito is overleeden Mari van der Vorst 

Den 5 meij 1747
Den 5 dito is overleeden Lisbet Joost Verberne 

Attesteere en verklaaren ik ondergeschrevene koster van Lierop op den eed 
in het aanvange van mijn ampt gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als in't 
hooft deesen staat uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoone met 
mijn kennisse zijne overleeden en aanwijzinge naa mijn alderbeste weetenschap
te hebben gedaen het middel van den 20 penning subiject . Actum in Lerop 
den 31 meij 1700 seeven en veertig bi mijn ondergeteekent 

Pieter Franken schoolmeester 
en koster tot Lierop 1747

41_035 v

Perinente leijste van alle soodanige persoone als alhier tot Lieropo van 
jaaren 1700 seeven en veertig tot den laasten meij 1700 agt en veertig 
zijn overleeden 

Den 12 juni 1747
Den 12 juni is overleeden Jan Janse van den Waerdenburgh

Den 6 augustus 1747
Den 6 augustus is overleeden Anne Peeters Verberne 

Den 21 september 1747
Den 21 september is overleeden Frens van Asten 

Den 27 september 1747
Den 27 september is overleeden Frans van den Eijnden 

Den 29 september 
Den 29 sepetember is overleeden Willem Verspeek 

Den 2 october 1747 
Den 2 october is overleeden Johanna Goort vander Vorst 

Den 6 october 1747 
Den 6 october is overleeden Lena van de Meulenhof 



Den 9 october 1747
Den 9 october is overleeden Peeter Willem Geeven 

Den 9 october 1747
Den 9 october is overleeden Mietije Goort van der Vorst 

Den 10 october 1747 
Den 10 october is overleeden Jenneke Dirk van Moorsel 

Den 11 october 1747
Den 11 october is overleeden Liesbet Antoni van Vegt 

Den 11 october 1747 
Den 11 october is overleeden Huijbert Verbernen 

Den 12 october 1747 
Den 12 october is overleeden Francijntije Francis Verberne 

Den 13 october 1747 
Den 13 october is overleeden Francijn Meulendijks 

Den 6 october 1747
Den 6 october is overleeden Dirck Antoni van Vegt 

Den 18 october 1747 
Den 18 october is overleeden Johanna Janse van Eijk

41_036 v

Den 18 october 1747
Den 18 october is overleeden Jan Willems van Eijk

Den 18 october 1747
Den 18 october is overleeden het kint van Jan Abrams

Den 18 october 1747
Den 18 october is overleeden Anneke Antoni van den Boome

Den 19 october 1747
Den 19 october is overleeden Tijs van Hunsel 

Den 19 october 1747
Den 19 october is overleeden Heijnderijtije  Francis Verbeek

Den 20 october 1747
Den 20 october is overleeden Anneke Francis van Bussel 

Den 21 october 1747
Den 21 october is overleeden Anneke Goort van Eijk

Den 22 october 1747
Den 22 october is overleeden Hendrick Frens Kox 

Den 22 october 1747
Den 22 october is overleeden Heijnderijtije Dirck van Moorsel 

Den 31 october 1747
Den 31 october is overleeden Annemie Tijs van Hunsel 

Den 4 november 1747
Den 4 november is overleeden is overleeden Hijnderijn Willem van Monfort

Den 5 november 1747 
Den 5 november is overleeden Antoni vanden Boome

Den 8 november 1747
Den 8 november is overleeden Peeternel van Goort van den Meulenhof

Den 16 november 1747
Den 16 november is overleeden Goort van den Meulenhof

Den 19 november 1747
Den 19 november is overleeden Peeter Janse van Eijk 

Den 30 november 1747 
Den 30 november is overleeden Marie Aart Verhees 

Den 3 december 1747 
Den 3 december is overleeden Jenneke Martinis vander Sanden 

Den 3 december 1747
Den 3 december is overleeden Francijn van den Waerdenburgh

Den 6 december 1747
Den 6 december is overleeden Jan Joost Korstens 

Den 17 december 1747
Den 17 december is overleeden Peeter van Beijstervelt 

Den 26 december 1747 
Den 26 december is overleeden Peeternel Hendrick Vlemix

41_036 r

Den 1 jannewarij 1748
Den 1 jannewarij is overleeden Marie Janse van den Eijnden

Den 1 jannewarij 1748



Den 1 jannewarij is overleeden Hendrick Dame 
Den 8 jannewarij 1748 

Den 8 jannewarij is overleeden Anneke Francis van Moorsel 
Den 20 jannewarij 1748

Den 20 jannewarij is overleeden Martijn Maarten van Dijk
Den 23 jannewarij 1748

Den 23 jannewarij is overleeden Joost Gijsbert Verasdonk
Den 28 jannewarij 1748

Den 28 jannewarij is overleeden Peeternel Francis Verberne 
Den 24 februarij 1748

Den 24 februarij is overleeden Goort Willems van Eijk 
Den 3 maart 1748

Den 3 maart is overleeden Willemijn Willems van Eijk
Den 12 maart 1748

Den 12 maart is overleeden Maarten Kerckhof
Den 24 maart 1748

Den 24 maart is overleeden kraamkint van Hendrick Vlemix 
Den 26 maart 1748

Den 26 maart Piet Gerrit Lambert
Den 17 meij 1748

Den 17 meij is overleeden Peeter Francis vanden Boomen
Op den 6 augus 1447

Dat den voornoemden Anneke Peeters Verberne is overleeden 
zonder wettige geboorte naa te laaten heeft met de doot 
ontruijmt en naagelaaten een vierde part in een huijs 
en aangelagh , met nogh een vierde part in sekeren 
perceelen zoo saij- als wijlandt  daeraan gehoorende , en 
nog drie perceelen soo lant als groes , welke haer
voort geheel waere toebehoorende 
Item alnoch een vierde part in een parceel groes ge-
leegen onder den dorp en van Someren 

Op den 16 november 1747
Dat den voornoemden Goort van den Meulenhof is overleeden 
zonder wettige geboorte naa te laaten heeft met de doot 
ontruijmt en naagelaaten een derde part in een huijs 
en aangelagh , nog seeventien perceelen soo saeij- als wijlandt

41_037 v

Doodt lijst vanden jaar 1747/48

Attesteeren en verklaaren ondergeschreeven koster tot 
Lierop op den eed in het aanvange van mijn ampt gedaen 

Dat alhier tot Lierop ten tijden als in het hooft 
deesen staat uijtgedruckt geen andere ofte meerdere 
persoonen met min kennisse zijn overleeden en 
aanwijsinge van mijn alderbeste weetenschap 
te hebben gedaen het middel van den 
twintigste penning subiject

Actum Lierop den 31 meij 1700 agt en veertig bij mijn onderteekent 
Pieter Franken schoolmeester 
koster en voorsanger tot Lierop 

41_038 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier tot Lierop van den 
jaare 1700 agt en veertig tot den laaste meij van het jaar 1700 neegen en veertig  zin overleeden 

Den 2 juni 1748
Den 2 juni is overleeden Liesbet Verberne 

Den 5 juni 1748 
Den 5 dito is overleeden Jilles van Moorsel 

Den 8 juni 1748
Den 8 dito is overleeden Henderijn Willem Vrients 

Den 15 juni 1748
Den 15 dito is overleeden Jantije Peeter Verberne 

Den 15 juni 1748 
Den 15 dito is overleeden Francijntije Peeter Verberne 



Den 31 julij 1748
Den 31 dito is overleeden Jan Sijmon Verdoeijenbraake 

Den 6 augustus 1748
Den 6 dito is overleeden Anneke Verspeek 

Den 15 augustus 1748
Den 15 dito is overleeden Jan van Breij

Den 5 september 1748
Den 5 dito is overleeden Jan Joosten van der Vorst

Den 10 september 1748
Den 10 dito is overleeden het kraamkint van Francis Verbeek

Den 21 september 1748
Den 21 dito is overleeden Aart Verhees 

Den 3 october 1748
Den 3 dito is overleeden Jan Peeters van den Eijnden 

Den 11 october 1748
Den 11 dito zin  overleeden twee kraamkinderen van Peeter van den Otterdijk

Den 31 october 1748
Den 31 dito is overleeden het kraamkint van Huijbert van Breij

Den 1 november 1748
Den 1 dito is overleeden het kraamkint van Goort van den Eijnden 

Den 3 november 1748
Den 3 dito is overleeden Peeter Meulendijkx 

Den 13 november 1748
Den 13 dito is overleeden het kraamkint van Jan cis Vlemix 

41_039 v

Den 9 december 1748
Den 9 dito is overleeden het kraamkint van Willem van Breij

Den 15 december 1748
Den 15 dito is overleeden Hendrick van Gelderop 

Den 13 jannewarij 1749
Den 13 dito is overleeden Anna Wijle 

Den 19 jannewarij 1749
Den 19 dito is overleeden Dirck Verberne 

Den 30 jannewarij 1749
Den 30 dito is overleeden Katrina Franken 

Den 5 februarij 1749
Den 5 dito is overleeden Peeternel Antoni Verhees 

Den 12 maart 1749
 Den 12 dito is overleeden Willem Janse Smits 

Den 11 april 1749 
Den 11 dito is overleeden Hendrick Janse Verberne 

Den 14 april 1749
Den 14 dito is overleeden Kornelis van den Nieuwenhuijsen 

Den 17 april 1749
Den 17 dito is overleeden Mari Hendriks Verscholes 

Den 2 meij 1749
Den 2 dito is overleeden Mari Maarten Verberne 

Den 8 meij 1749
Den 8 dito is overleeden Jenneke Seijmens Verdoeijenbraake 

Dat den voornoemden Jan Sijmes Verdoeijenbrake
is overleeden op den 31 julij 1748 zonder wettige 
geboorte naa te laaten heeft met de doot ontruijmt 
en naagelaaten een huijs en schuur en veertie
perceelen , zoo groes als land voor de derde part 
Daar aan gehoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .
Dat den voornoemde Jenneke Seijmes Verdoeijenbraake 
is overleeden op den 8 meij 1749 zonder wettige geboorte  
naa te laaten heeft met de doot ontruijmt en naa
gelaaten een huijs en schuur en veertien perceelen 

 zoo groese als land voor de derde part daaraan gehoorde 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41_039 r

Attesteeren en 
verklaeren ik ondergeschreeve koster tot Lierop 



op den eed in het aanvange van mijn ampt gedaen 
dat alhier tot Lierop ten tijde als in 't hooft deesen 
staat uijtgedrukt geen ander ofte meerdere persoonen 
mt mijn kennise zijn overleeden en aanwijzinge naa
mijn alderbeste weetenschap te hebbe gedaan het middel 
van den 20 penning sub ject

Lierop den 30 meij 1700 neegen en veertig bij mijn onderteekent 
Peeter Franken schoolmeester koster 
en voorsanger tot Lierop.

41_040 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier 
tot Lierop van den jaaren 1700 neegen en veertig zijn overleeden 

Den 26 juni 1749
Den 26 dito is overleeden Mari Ariaan Vlemix 

Den 29 juni 1749 
Den 29 dito is overleeden Jan Janse Vlemix

Den 4 juli 1749 
Den 4 dito is overleeden het kraamkint van Hendrick Goort Bernarts 

Den 17 julij 1749
Den 17 dito is overleeden Marcelis Francis Hoberge

Den 23 november 1749
Den 23 dito is overleeden Mari van Dijk 

Den 26 november 1749
Den 26 dito is overleeden het kraamkint van Francis Verbeek 

Den 10 december 1749
Den 10 dito is overleeden het kraamkint van Francis van Brij 

Den 12 december 1749
Den 12 dito is overleeden het kraamkint van Jan Waerdenburg

Aanvange van mijn  ampt gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in't hooft 
deese staat uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoonen met mijn kennisse 
zijn overleeden en aanwijzinge naa mijn alderbeste weetenschap te hebbe gedaen 
het middel van den 20 pennik sub ject
Actum in Lierop den 31 december 1749
Pieter franken schoolmeester , koster en 
voorsanger tot Lierop 

41_040 r

Pertinente leijste van alle zodanige persoone als alhier tot Lierop 
van den jaaren 1700 vijftig zijn overleeden . 

Den 2 jannewarij 1750
Den 2 jannewarij is overleeden Antoni Koolen 

Den 3 jannewarij 1750
Den 3 jannewarij is overleeden Mari Francis Verbeek

Den 5 jannewarij 1750
Den 5 jannewarij is overleeden Hendrick Frans Vermeulen 

Den 7 jannewarij 1750 
Den 7 jannewarij is overleeden het kraamkint van Tomas Verhees 

Den 4 februarij 1750
Den 4 februarij is overleeden Liesbet van Bregt

Den 18 maart 1750
Den 18 maart is overleeden Anneke Huijbert van den Waerdenburgh

Den 29 meij 1750
Den 27 meij is overleeden Simon van Bussel 

Den 23 juni 1750
Den 23 juni is overleeden Japik Janse van den Eijnden 

Den 12 julij 1750
Den 12 julij is overleeden het kraamkint van PieterFranken schoolmeester

Den 14 julij1750
Den 14 julij is overleeden Josijn Goort Bernas 

41_041 v

Den 3 october 1750
Den 3 october is overleeden het kint van Peeter Verberne 

Den 13 october 1750



Den 13 october is overleeden Hendrick Vlemix 
Den 28 november 1750

Den 28 november is overleeden Griet van Moorsel 

Attesteeren en verklaaren ondergeschreven koster tot Lierop
op den eet in het aanvangen van mijn ampt gedaen dat alhier 
tot Lierop ten tijde als in't hooft deesen staat uijtgedrukt geen 
andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse zijn overleeden 
en aanwijzinge naa mijn alderbeste weetenschap te 
hebben gedaen het middel van den twintigste penning subiject

Actum Lierop den 31 december 1700 vijftig bij mij onderteekent 
Pieter Franken schoolmeester en koster tot Lierop  

41_041 r

Pertinente leijste van alle zoodanige persoone als alhier tot Lierop van den 
jaare 1700 drie en vijftig zijn overleeden 

Den 21 jannewarij 1753 is overleeden Johanna Joost Vlemix 
Den 7 februarij 1753

Den 7 dito is overleeden het kraamkint van Huijbert Waerdenburgh
Den 12 februarij 1753

Den 12 dito is overleeden het kraamkint van Lambert van Brij
Den 15 februarij 1753

Den 15 dito is overleeden Kaat Janse Slats 
Den 13 maart 1753

Den 13 maart is overleeden Martinis Janse Slats 
Den 18 mrt 1753

Den 18 dito is overleeden Jenneke Joost van Moorsel 
Den 20 maart 1754

Den 20 dito is overleeden Mari van den Meulenhof
Den 24 maart 1753

Den 24 dito is overleeden het kraamkint van Antoni Rooijmans 
Den 12 april 1753

Den 24 dito is overleeden Aernoldus Hurckmans 
Den 15 april 1753

Den 15 dito is overleeden Jan Tomis van der Goor
Den 26 april 1753

Den 26 april dito is overleeden Drieske Hendrik Vlemikx 
Den 27 april 1753

Den 27 dito is overleede Mietije Francis van Breij
Den 30 april 1753

Den 30 dito is overleede het kraamkint van Joost Vlemikx 
Den 5 meij 1753

Den 5 dito is overleeden Griet Francis Jan Tijsse
Den 16 julij 1753

Den 16 dito is overleeden Toomis Versums 
Den 11 augustus 1753

Den 11 dito is overleeden Anneke Koppens 
Den 5 september 1753

Den 5 dito is overleeden Mie Dirckx van Dijk 

41_042 v

Den 3 october 1753
Den 3 dito is overleeden Kristen Peeter Gooris 

Dat den voornoemden Kristin Peeter Gooris 
is koome te overleijden zonder wettige geboorte 
naa te laaten , heeft met de doot ontruijmt
en naa gelaaten een derde part in een stuk teulland 

Den 18 october 1753
Den 18 dito is overleeden het kraamkint van Huijbert van Breij 

Den 7 november 1753
Den 7 dito is overleeden het kraamkint van Jan van Lierop 

Den 9 november 1753
Den 9 dito is overleeden Dirck Jan van Moorsel 

Den 11 november 1753
Den 11 dito is overleeden Toomis van der Goor 

Den 23 november 1753



Den 23 dito is overleeden Aernoldus van Bregt 
Den 5 december 1753

Den 5 dito is overleeden Jan Peeter van den Otterdijk 

41_042 r

Attesteere en verklaaren ik ondergeschreeve koster tot Lierop
op den eed in het aanvangen van mijn ampt gedaen dar alhier tot
Lierop ten tijde als in't hooft deesen staat uijtgedrukt geen andere ofte 
meerdere persoonen met mijn kennisse zijn oveleeden en aanwijsinge naa
mijn alderbeste weetenschap te hebbe gedaen het middel van den twintigste
penning zubiject
Actum in Lierop den 31 december 1753
Pieter Franken schoolmeester koster 
en voorsanger tot Lierop 

41_043 v

Pertinente leijste van alle sodanige persoone als alhier tot Lierop van 
den jaaren 1700 ses en vijftig tot den laaste december zijn overleeden 

Den 6 jannewarij 1756
Den 6 jannewarij is overleeden Tomas van Breij

Den 5 februarij 1756
Den 5 februarij is overleeden Jan van Helmont

Den 23 maart 1756
Den 23 maart is overleeden Peeter Jan Vriens 

Den 24 meij 1756
Den 24 meij is overleeden het kraamkint van Joost van Lieshout 

Den 3 juni 1756
Den 3 juni is overleeden Griet Joost van Lieshout

Den 13 juni 1756
Den 13 juni is overleeden Joost Kosters 

Den 26 juni 1756
Den 26 juni is overleeden Goort Peeter van Otterdijk 

Den 19 september 1756
Den 19 september is overleeden Wijnant van Eijk

Den 29 october 1756
Den 29 october is overleeden Anneke Willem van Eijk

Den 15 november 1756
Den 15 november is overleeden Jan Janse Verbeek 

41_044 r

Attesteeren en verklaaren ik ondergeschreven koster tot Lierop 
op den eed in het aanvangen van mijn ampt gedaan dat alhier tot
Lierop ten tijde als in't hooft deesen staat uijtgedrukt geen 
andere ofte meerdere persoonen met mijne kennisse zijn overleeden 
en aanwijsinge naa mijn alderbeste weetenschap te hebben gedaan het 
middel van den twintigste penning subjiject
Lierop den 31 december 1700 ses en vijftig
Pieter Franken schoolmeester koster en voorsanger tot Lierop

41_045 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier tot Lierop van den 
jaaren 1700 seeven en vijftig tot den Laasten december zijn overleeden .

Den 5 jannewarij 1757
Den 5 jannewarij is overleeden het kraamkint van Cis van Moorsel 

Den 16 jannewarij 1757
Den 16 jannewarij is overleeden Heijnderijn Hendrikx 

Den 23 jannewarij 1757
Den 23 jannewarij is overleeden Goort Koppens 

Dat den voornoemden Goort Koppens is koomen te 
overleijden zonder wettige geboorte naa te laaten 

Den 16 februarij 1757
Den 16 februarij is overleeden Jenneke Peeter Vlemikx 

Den 25 februarij 1757
Den 25 februarij is overleeden Lammert van Gogh

Den 7 maart 1757



Den 7 maart is overleeden het kraamkint van Jan Vriens 
Den 8 april 1757

Den 8 april is overleeden Antoni Jan Hermens 
Den 26 april 1757

Den 26 april is overleeden Peeter Kuijpers 
Den 6 meij 1757

Den 6 meij is overleeden Jan van Eijk
Den 13 meij 1757

Den 13 meij is overleeden Drieske Jan Vlemikx 
Den 23 meij 1757

Den 23 meij is overleeden Jam Hendrik Smulders 
Den 28 juni 1757

Den 28 juni is overleeden Jenneke Vos 

41_046 v

Den 4 september 1757
Den 4 september is overleeden Gerrit van der Velden 

Den 4 september 1757
Den 4 september is overleeden Jan Smits 

Den 24 september 1757
Den 24 september is overleeden Johanna Hendrik van Winkel 

Den 19 november 1757
Den 19 november is overleeden het kraamkint van Hendrik de Baar

Den 21 november 1757
Den 21 november is overleeden Mari Verseums 

Den 26 november 1757
Den 26 november is overleeden Goort Marcelis Tijsse 

Den 5 december 1757 
Den 5 december is overleeden Jenne Janse van Breij

Den 10 december 1757
Den 10 december is overleeden Jenneke van de Vorst 

Den 29 december 1757
Den 29 december is overleeden Liesbet Goort Hermens 

41_046 r

Attesteere en verklaare ik ondergeschreeven koster tot 
Lierop op de eed in het aanvange van mijn ampt 
gedaen dat alhier tot Lierop ten tijde als hooft deesen 
staan uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoone met mijn 
kennisse zijn overleeden en aanwijsinge naa mijn alderbeste 
weetenschap te hebbe gedaen het middel van den twintigste penning subiject

Lierop den 31 december 1700 seeven en vijftig 
Pieter Franken schoolmeester , koster en voorsanger tot Lierop 

41_047 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier 
tot Lierop na den jaaren 1700 agt en vijftig tot den laasten 
december zijn overleeden 

Den 4 februarij 1758
Den 4 februarij is overleeden Frans Verberne 

Den 21 februarij 1758
Den 21 februarij is overleeden Leijneke Janse van Eijk

Den voornoemden Lijneke Janse van Eijk is koome 
te overleijde zonder wettige geboorte naa te laaten 

Den 26 februarij 1758
Den 26 februarij is overleeden het kraamkint van Dirck van Moorsel 

Den 15 april 1758
Den 15 april is overleeden Joost Huijbert Waardenburg

Den 6 meij 1758
Den 6 meij is overleeden het kraamkint van Peeter van den Otterdijk

Den 21 juni 1758
Den 21 juni is overleeden het kraamkint van Antoni Verhees 

Den 11 julij 1758
Den 11 julij is overleeden het kraamkint van Hendrik van Winkel

Den 10 october 1758
Den 10 october is overleden Peeter Hendrik Vlemikx 



Dat den voornoemden Peeter Hendrik Vlemikx is 
koome te overleijden zonder wettige geboorte na te laaten 

Den 1 december1758 
Den 1 december is overleeden het kraamkint van Tomes Verhees  

41_048 v

Den 4 december 1758
Den 4 december is overleeden het kraamkint van Hendrik(Kox?) ?

Den 6 december 1758
Den 6 december is overleeden Dirck Waardenburg

Den voornoemden Dirck Waardenburg is 
koome te overleijden zonder wettige geboorte na te laaten 

41_048 r

Attesteere en verlaar ik ondergeschreve coster tot 
Lierop op den eed ij het aanvangen van mijn ampt 
gedaan dat alhier tot Lierop ten tijden als in't hooft deesen 
staat uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoonen met mijn
kennisse zijn overleeden en aanwijsinge na alderbeste 
weetenschap te hebben gedaan het middel van den 
twintigste penning subiject

Lierop den 31 december 1700 agt vijftig
Pieter Franken schoolmeester , koster en voorsanger tot Lierop.

41_049 v

Pertinente leijste van alle soodanige persoone als alhier tot Lierop van 
den jaaren 1700 twee en sestig tot den laasten december zijn overleeden 

Den eerste jannewarij 1762
Den 1 dito is overleeden ?Josijn Janse Vlemikx ?

Den 27 jannewarij 1762
Den 27 dito is overleeden het kraamkint van Jan Tijsse van Hugte 

Den 26 maart 1762
Den 26 dito is overleeden Jan van der Zanden

Den 2 april 1762
Den 2 dito is overleeden Goort van Dijk

Den 11 meij 1762
Den 11 dito is overleeden Joseph Marten Kosters ?

Den 19 juni1762
Den 17 dito is overleeden Peeter van  ..oon  ?

Den 11julius 1762
Den 11 dito is overleeden Meggelina Francis 

Den 19 augustus 1762
Den 19 dito is overleeden Willebert Verberne 

Den 5 october 1762
Den 15 dito is overleeden het kraamkint van Willebert Verberne 

Den 21 october 1762
Den 21 dito is overleeden Frans Peeters 

Den 8 november 1762
Den 8 dito is overleeden het kraamkint van Jan Kerckhof 

Den 26 november 1762
Den 26 dito is overleeden Hendrick van Heuvel 

41_050 v

Den 28 november 1762
Den 28 dito is overleeden Hendrikes Verhees 

Den 19 december 1762
Den 19 dito is overleeden het kraamkint van Francis van Breij

Den 23 december 1762 
Den 23 dito is overleeden het kraamkint van Jan de Witt

41_050 r

Attesteeren en verklaare ik ondergeschreeven coster 
tot Lierop op den eed in het aanvange van mijn ampt 
gedaan dat alhier tot Lierop ten tijde als in't hooft deesen 



staat uijtgedrukt geen andere ofte meerdere persoone met 
mijn kennisse zijn overleeden en aanwijsinhe na mijn 
alderbesten weetenschap te hebben gedaan het middel 
van den twintigste penning subiject ( Lierop den 31 decem)ber
1700 t(wee en )sestig
Pieter Franken schoolmeester koster en voorsanger 
tot Lierop 1762

41_051 v

Pertinente lijste van alle sodanige persoonen als alhier tot Lierop van 
den jaaren 1700 vijfensestigh tot den laasten december zijn overleeden 

Den 4 jannuwarij 1765
Den 4 dito is overleeden het kraamkint van Willem van Dijck 

Den 5 jannewarij 1765
Den 5 jannuarij is overleden Anna Antonie Biemans 

Den 12 februarij 1765
Den 12 februarij is overleden Goort Harmans 

Dat den voorschreeve Goort Harmans is komen te 
overleijden zonder wettige geboorte naar te laten 

Den 21 maart 1765
Den 21 maart is overlede Anna Andries Kosters 

Den 22 maart 1765
Den 22 maart is overleden Mietije Maarte Peters 

Den 23 maart 1765
Den 23 maart is overleden het kraamkint van Hendrick Janse 

Den 27 maart 1765
Den 27 maart is overleden Willemijna Peter Koolen

Den 16 april 1765
Den 16 april is overleden Mietije Ariaan van Brussel 

41_052 v

Den 5 julius 1765
Den 5 julius is overleden Mietije Vlemmix

Den 19 julius 1765
Den 19 julius is overleden Ariaan Vlemmix 

Den 11 augustus 1765
Den 11 augustus is overleden Nol Willems Verspeek 

Den 4 september 1765
Den 4 september is overleden Joost Hendrik Vlemmix 

Den 23 september 1765
Den 23 september is overleeden Willem Willems van Bree

Den 27 october 1765
Den 27 october is overleeden Willem Wilbers Verberne 

Den 29 october 1765
Den 29 october is overleeden Dirk Antonie van Moorsel 

Den 30 october 1765
Den 30 october is overleeden het kraamkint van Jan Vlemmix 

Den 27 november 1765
Den 27 november is overleede Andries Kuijpers 

Den 24 december 1765
Den 24 december is overleeden Meijntije Joost Vlemmix 

41_052 r

Attesteere en verklaaren ik ondergeschreeven subs schoolmeester 
in Lierop , dat alhier tot Lierop ten tijden als in't hooft deses
staat uijtgedrukt geen andere of meerdere persoonen met (mijn)
mijne kennisse zijn overleeden en aanwijsingh naar mijn alder-
beste wetenschap te hebben gedaan het middel van den 
twintigsten penningh subiject

P. Franken subs schoolmeester in Lierop 

41_053 v

Pertinente leijste van alle sodanige persoone als hier tot Lier-
op in den jaaren 1700 zevenen zestgh tot den laasten december 



des zelve jaers alhier zijn overleede 
Den 18 jannewarij 1767

Den 18 dito is overleden het kraamkint van Tomas Verhees
Den 26 jan(n)ewarij 1767

Den 26 dito is overleden Tomas Verdonschot
Den 14 februarij 1767

Den 14 dito is overleden het kraamkint van Peter van den Otterdijk 
Den 29en maart 1767

Den 29 dito is overleeden Joost Peter Weijnen 
Den 16 april 1767

Den 16 dito is overleeden Jenneke Goort van Lerop 
Den 24 meijus 1767

Den 24 dito is overleeden Jan van den Eijnden 
Den 26 meijus 1767

Den 26 dito is overleeden Jan Vlemmix
Dat den voorschreeve Jan Vlemmix is komen te 
overleijden zonder wettige geboorte naar te laten 

Den 7 julius 1767
Den 7 dito is overleeden Goort Hermans 

Den 17 julius 1767
Den 17 dito is overleeden Christoffel  .eijkens ?

Den 22 julius 1767
Den 22 dito is overleeden Anna Janse Verberne 

41_054 v

Den 23 julius 1767
Den 23 dito is overleeden Jenne Goorts 
Den 2 augustus 1767
Den 2 dito is overleeden Johanna van Gerwen 
Den 1ste september 1767
Den 1ste dito is overleeden Jan van Moorsel 

Dat den voorschreeve Jan van Moorsel is komen te 
overleijden zonder wettige geboorte naar te laten 

Den 15 september 1767
Den 15 dito is overleeden Mietije Willems van Bree
Den 26 september 1767 
Den 26 dito is overleeden het kraamkint van Andries Janse 
Den 15 october 1767
Den 15 dito is overleeden Lammert Vlemmx 

Dat den voorschreeve Lammert Vlemix is komen te 
overleijden zonder wettige geboorte naar te laaten 

Den 18 october 1767
Den 18 dito is overleeden Laurens Cox
Den 14 november 1767
Den 14 dito is overleeden Mietije van den Eijnden 

41_054 r

Attesteere en verklaare ick ondergeschreeve
subs schoolmeester in Lierop dat alhier tot 
Lierop ten tijde als ten tijde als in't hooft deses staat 
uijtgedruckt geen andere of meerdere personen 
met mijne kennisse zijn overleeden en 
aanwijzingh naar mijn alderbeste weetenschap 
te hebben gedaen het middel van den 
twintigsten penning subiject
Lierop den 31 december 1767

42_001 v

Extract uijt het DOODBOEK gehouden tot Lierop
over den Jaare 1798 , waar in staat als volgt

Den 13 jannuarius is begraaven Peeternel van Helmond , 
weduwe Ant. van Moorsel 
Den 16 dito is begraaven een kind van Peeter Koolen 
Den 17 dito is begraaven Hendricx Verhuijsen 



weduwe Hend. van de Warsenburg
Den 6 februarij is begraven Jenneke Scheepers , weduwe 
Peet. van Moorsel 
Den 13 dito is begraven Wilhelmus Koolen 
Den 21 dito is begraven Francis van Moorsel 
Den 27 dito is begraven Hend. van Eijk 
Den 13 maart is begraven Jan van Eijk 
Den 27 april is begraven Jennemie , huijsvrouw 
van Joseph Vreede.
Den 9 maij is begraven Jozijn Martens 
Den 10 junij is begraven Jozijn van de Warsenborg
huijsvrouw van Jan A Kosters 
Den 22 dito is begraven een kind van Frencis Bukkems
Den 15 augustus is begraven een kind van Ant van de Warsenborg
Den 8 october is begraven een kind van Joh. van Bree
Den 29 dito is begraven een kind van Jan van Heugten .
Den eersten november een kind van Jan Verhees 
Den 5 dito is begraven een kind van Willem van Moorsel

42_002 v

Den 12 dito is begraven Anna Maria van der Velden 
Den 17 dito is begraven Jennemie van Bree
Den 18 dito is begraven Mijntie van de Nieuwenhuisen 

D.van Hoof schoolmeester 

42_003 v

Pertinente lijst van alle zodanige doden als gedurende 
het jaar 1807 alhier tot Lierop gestorven zijn .
Den 8 januarij is gestorven Hendrik van den Eijnden geen 
goederen nalatende den 20 penning subject 
Den 12 dito is gestorven Elizabeth van Geldorp weduwe 
Jan Verhuijsen , nalatende goederen den 20 penning subject
Den 28 februarij is gestorven Hendrina Jacobus Janssen nalatende man 
Den 11 maart is gestorven Lambert Kusters nalatende kinderen 
Den 8 april is gestorven een kind van Tomas van Zoest nalatende ouders . 
Den 28 dito is gestorven Hendrik Verhees nalatende vrouw en kinderen 
Den 30 junij is gestorven Jan van den Eijnden nalatende vrouw en kinderen 
Den 28 julij is gestorven Ant Rooijmans nalatende vrouw en kinderen 
Den 29 october is gestorven een kind van Francis Bukkems nalatende          . . . . .            ??
Den 5 november is gestorven Johanna Welten huijsvrouw van Willem 
van Moorsel , nalatende man en kinderen 
Den 6 dito is gestorven een kind van J. . van Heugten nalatende ouders. 

42 004 v

Verklaer ik ondergeschrevene coster tot Lierop op den eed in het aanvangen van 
mijn ampt gedaan dat de voorschrevene in geen meerdere personen tijde als leven
met mijn kennisse zijn gestorven ende aan.mij.te zijn naar mijn beste kennisse ende weetenschap

?
Actum in Lierop den 31 december 1807 

D.van Hooff schoolmeester 

42 004 r

Lijst van alle zodanige dooden als gedurende de maand october alhier tot Lierop gestorven zijn 

Den 29 october is gestorven een kind van Fr. Bukkems 
Lierop den 31 october 1807 

D.van Hooff schoolmeester

42 005 v

Lijst van alle zodanige dooden als geduurende de maand november 
alhier tot Lierop gestorven zijn 
Den 5 november is gestorven Johannes Welten , huijsvrouw van Willem 
van Moorsel nalatende man en kinderen .
Den 6 dito is gestorven een kind van Jan van Heugten nalatende ouders . 



Lierop den 30 november 1807
D.van Hooff schoolmeester 

42_005 r
            . . . . . . .

 .. . . . . 
Lierop den 28 februarij 1808
D.van Hooff schoolmeester

42_006 v

(ook deze bovenste regels verdwenen)
. . . 
  .. . . . 
van Helmond 
Den 17 dito(maart)is gestorven Kint van Ant. van Tilborg
Den 24 dito is gestorven Hendr. Vlemik
Den 26 dito is gestorven Hendr. van Eijk 
Den 27 dito is gestorven Joh. Rietjens 

42_006 r

(De circa 5 bovengeschreven regels zijn totaal  verdwenen )

Den 10 dito is gestorven Jan van de Vorst
Den 16 dit is gestorven Jan van Eijk
Lierop den 30 april 1808

D.van Hoofff schoolmeester 

42_007 v

(ook eerder geschreven regels verdwenen en beschadigd)

Den 11 ju. .is gestorven Antonet van Moorsel 
Den 30 junij is gestorven Martienus van den Heuvel.
Lierop den 30 junij 1808 
D.van Hooff schoolmeester 

42_007 r

(idem als vorige bladzijden)

Den 19 julij i(s ge)storven (Francis?) van Brussel 

Lierop den 31 julij 1808
D.van Hooff schoolmeester 

42_008 v

(idem als vorige bladzijden )

Lierop den 31 october 1808
D.van Hooff schoolmeester 

42_008 r

(idem als vorige bladzijden )

Den (21 november is gestorven . .)   van de Meulenhof 

Lierop den 30 november 1808 
D.van Hooff schoolmeester 

42_009 v

(idem als vorige bladzijden )



 ......................    van de Vorst ........ van Eijk

Lierop den 31 december 1808
D.van Hooff schoolmeester 

43_001 v

A.Ramaer (klein zegel 1805)spaan 

Permissie (billet) ter begraving

Werdt mits dezen verleend permissie tot het 
 begraven van het lijk van Jennemie van Dijk 
als zijnde ingevolge den inhoud van het 24 st 
artiekel der ordonnantie op het regt voor 
succesie alomme in het Bataafsche
Gemeenebest inte vorderen bij Hun 
Mogende gearresteerd den 4den october 1805
daar van aangeving gedaan  
Actum Lierop den 21 januarij 1806

D van Hooff 
Daar toe gequalificeerd door 
het plaatselijk bestuur

43_001 r

A.Ramaer(klein zegel) spaan 

Permissie (billet) ter begraving 
Werd mits dezen verleend permissie tot het begraven 
van het kind van de weduwe Hendrik Vlemmix als 
zijnde ingevolge den inhoud van het 21 artikel der 
ordennantie op het regt van succesie alomme in 
het Bataafsch gemeenebest inte vorderen bij Hun 
Mogende gearresteerd den 4 den october 1805
daar van aangeving gedaan 

Actum Lierop den 2 februarij 1806
D van Hooff 
Daartoe gequalificeerd door 
het plaatselijk bestuur 

43_002 v

A.Ramaer (klein zegel 1805) Meijers
Permissie billet ter begraving

Werd mits dezen verleend permissie tot het begraven van het 
lijk van Adriaan van de Warzenburg als zijnde ingevolge den inhoud van het 
24 st artikel der ordonnantie op het regt der successie , alomme in het 
Bataafsche Gemenebest in te vorderen bij Hun Hoogmogende gearresteerd den 
4den october 1805 , daar van aangeving gedaan . 

Actum Lierop den 16 februarij 1806
D.van Hooff

daar toe gequalificeerd door het plaatselijk bestuur. 

43_002 r

A.Ramaer (klein zegel) Meijers 

Permissie billet ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot het 
begraven van het lijk van Maria van Bussel 
als zijnde ingevolge den inhoud van 
het 24 st artikel in ordenantie op het regt 
der successie alomme in het Bataafsche 
Gemeenebest in te vorderen bij Hun Hoogmogende 



gearresteerd den 4 october 1806 daar van aangeving gedaan 
Actum Lierop den 14? maart 1806

D.van Hooff
Daartoe gequalificeerd door 
het plaatselijk bestuur. 

43_003 v

A.Ramaer(klein zegel)H.van Duerne

Permissie billet ter begraving 
Word mits dezen verleend permissie tot het 
begraven van het kind van Antonie Bukkums 
als zijnde ingevolge den inhoud van het 24 st
artikel der ordonnantie op het regt der successie 
alomme in het Bataafsch Gemenebest den vierden october1805

Daar van aangeving gedaan 
Actum Lierop den 15 april 1806

D.van Hooff
Daar toe gequalificeerd door het 
plaatselijk bestuur. 

43_003 r

Lierop schepenbrief varia 
A.Ramaer (klein zegel) Meijers 

Permissie billet ter begraving
word mits dezen verleend permissie tot het be-
graven van het lijk van(verder lezen onleesbaar)

43_004 v

(Alle essentiele gegevens onleesbaar)

43_004 r (ook nog zeer moeilijk leesbaar)

A.Ramaer(klein zegel) spaan 
Permissie billet ter begraving 
Word mit desen verleend permissie tot het 
begraven van het lijk van Jenneke van Zoest(waarschijnlijk)
als zijnde ingevolge van het 24 ste 
artikel ter ordonannantie op het regt der successie 
alomme binnen het Bataafsch Gemeenebest 
den vierden october 1805(?)Daar van aangeving gedaan 
Actum Lierop den 5(?) juni 1806

D.van Hooff daartoe 
gequalificeerd door het 
plaatselijk bestuur.

43_005 v

A.Ramaer(klein zegel 1806) spaan 

Permissie billet ter begraving 
(wezenlijke zaken onleesbaar)

43_005 r

A.Ramaer (klein zegel 1806) spaan 
Permissie billet ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot het 
begraven van het lijk van Christina de Wit
als zijnde ingevolge een inhoud van het 24 st
artikel der ordonnantie op het regt der 
successie alomme in het Bataafsch Gemeene-
best in te vorderen bij Hun Hoogmogende gearres-
teert den vierden october 1805 , daar van aangeving gedaan 
Lierop den 16. augustus 1806



D.van Hooff 
Daar toe gequalificeerd door 
het plaatselijk bestuur. 

43_006 v

A.Ramaer(klein zegel) spaan 
Permissie billet ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot het 
begraven van het lijk van Martienus Kranen-
broek als zijnde ingevolge der inhoud van 
het 24 ste artikel der ordonnantie op 
het regt der successie alomme in het 
Bataafsche Gemeenebest in te vorderen 
bij Hun Hoog Mogende gearresteerden den 
vierde october 1806 . Daar van aangeving gedaan 

Actum Lierop 23 augustus 1806
D.van Hooff
Daar tot gequalificeerd
door het plaatselijk bestuur

43_006 r
A.Ramaer (klein zegel) spaan 

Permissie billet ter begraving
Word mits desen verleend permissie tot 
het begraven van het lijk van Hendrina 
van Moorsel als zijnde ingevolge den 
inhoud van den 24 st artikel der ordon-
nantie op het regt der successie alomme 
in het Bataafsche Gemeenebest in te vorderden 
bij Hun Hoog Mogende gearresteerd den vierde
october 1806
Daar van aangevinge gedaan 
Actum Lierop den 25 ugustus 1806

D.van Hooff 
Daar toe gequalificeerd 
van het plaatselijk bestuur

43_007 v

Permissie billet ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot het begraven 
van het kind van Jan van Heugten , als zijnde 
ingevolge den inhoud van het 24ste artikel der
ordonnantie op het regte der successie alomme in 
het Bataafsche Gemeenebest in te vorderen 
hun Hoog Mogende gearresteerd den 4 october . 
Daar van aangeving gedaan . 

Actum Lierop den 9 october 1806
D.van Hooff 
Daartoe gequalificeerd door 
het plaatselijk bestuur. 

43 007 r

Permissie billet ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot 
het begraven van het kind van Joseph Vrede 
als zijnde ingevolge der inhoud van het 
24ste artikel der ordonnantie op het regt 
der successie alomme binnen het Ba-
taafsche Gemenebest in te vorderen bij hun 
Hoog Mogende gearresteerd den vierden october 
1806 .Daar van aangeving gedaan 
Actum Lierop den 24 october 1806

D.van Hooff 



Daar toe gequalificeerd 
door het plaatselijk 
bestuur. 

43_008 v

A.Ramaer (klein zegel) Spaan 

Permissie ter begraving 

Word mits dezen verleend permissie tot het 
begraven van het kind van Francis Bukkems 
als zijnde ingevolge der inhoud van het 
24ste artikel als ordonnantie op het regt 
der successie alomme binnen het Bataafsche 
Gemenebest in te vorderen bij Hun Hoog Mo-
gende gearresteerd den vierden october 1806
Daar van aangeving gedaan .
Actum Lierop den 20 november 1806

D.van Hooff 
Daartoe gequalificeerd 
door het plaatselijk bestuur 


