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Ding rollen van officier en schepenen van Lierop
No 5 lett(er) 13
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ordien aar(...)
Genegt gehoude
op den 3e september 1727
door Jan van den
Boomen in absenti van den
heer G.Wualteri stadhouder

Peeter Jansen van Eijk, inwoonder alhier aanlegger
contra

Antoni van Dijk gedagde, den voorschreve
aanlegger exhibeert acte van authorisatie
van den gedaana dagementen, metten
relasen des vorsters van dien. Ende dien
binens genegte, ofte ten naesten van
schriftuer van aanspraak.

genecht gehouden den 17e
september 1727 ter presentie
van de heeren schepenen
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Het eerste jaar genegt den 
23 feb(ruari) 1729
Door Jan van den Boome president
in absentie van de heer
Gualteri stadhouder

Den advocaat Swinkels presenteert een request aan
schepenen en officier, voor Peeter Muelendijkx en Frans Peeter
Waarsenborg, en Jan van Breij aermmeesters van Lierop
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genegt gehouwde den 23 meert
1729 present alle de schepenen

Aanleggers
Peeter Muelendijkx regeerende aermmeester tot Lierop ende Francis Peeters
Waarsenborg, Jan van Breij, Jan Hendrik Vlemikx, respektive geweesene aermmees-
ters tot Lierop q.q.=qualitate qua=(in hoedanigheid) anleggeren

contra
Hendrik Lambert Vlemikx, Antonis Jansen van Dijk. Als geweesene man
ende momboir wijllen Mari Lambert Vlemiks, Willemijn weduwe en boedel-
hautser weijlen Jan Lambert Vlemikx, alle als respective eerfg(enamen) wijlen Lambert
Vlemikx qq bus gedagdens, mitsgaders Hendrik Vermuelen woonende inde heer-
lijkheijt Stiphout als wettige momboier van de twe onmundige en minder-
jaarige kinderen weijlen Arnoldus Vermuelen qq bus erfgenamen van Lam-
bert Vlemikx voornoemt gedagde en geintimeerde bij publicatie ende af-
fictie van copie en afgesonde missive met copie der citatie en intie-
matie aan den momboier voornoemt als mede die citatie ende
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intimatie voorders te come.............) aan Francis Muelendijk woonende
buiten Lierop, sijnen meede mom(boier) over de voorschreve minderjarige



kinderen die voorschreve aanleggeren (...) quibus suprai exhibeeren de acte
van authorisatie intimatie der gedaane dagementen ende intimatie
voornoemt beneffens de acte van den relase des vorsters van Lierop beneffens
het relas vanden vorster van Stiphout voltrokene gerigtelijke citatie ende
intimatie in forma ende dienen inforam vel ad prima van schriftuere
van aansprake ten laste van de voorgenoemde gedagdens en geintiemeerden
aut ut consilie
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genegt gehouden den 30e augusti 1730 presentes
alle de schepenen axcepto Jan van Breij ende
Hendrik Warsenborg

De heer Gijsbertus Gualtheri stadthouder sij wel Edel gestrenge de heer 
Balthasar Reepelar quartierschout van Peeland nomine offici aanl(egger)

contra
Joost van den Eijnde inwoonder alhier tot Lierop, gedaagde

Den voorschreve heere Aanl(egger) exhibeert de acte van authorisatie met den relaase
des vorster van den gedaane dagemente ende exhibeert mits dese schriftuere
van aanspraake ende concludeert als inde selve
Den ged(aagde) eijst copij
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genegt gehouden den 6e december 1730 presentes
alle de scheepenen exepto Jan Peters van den Eijnde
dog naarder hant gecompareert

De scheepenen van Lierop als collecteure der gemeene middelen van de jaare
seventien hondert vijftien tot den jaare 1720 in cluijs aanleggers

contra
Jan Adriaans ged(daagde)
De erffgen(amen) Joost van Morsel ged(aagde)
Willem Verspeek ged(aagde)
De erffgen(amen) Geraert Meulendijx
de erffgen(amen) Jan van Bruessel
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Antonii Hendrik Vlemix
De aanl(egger) continueert de rolle op hoope van voldoeninge van soodanige
agterstel als de ged(aagde) nog resteert op de gemeene middelen van de voorsc. jaare
volgens den restant lijst daarvan gemaakt alhier ter secretarije overgelegt
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genegt gehouden op den 26 sepember 1729 presentes
alle de scheepenen excepto Peter Vlemix

Francis van den Boomen q.q. aanl(egger)
contra

de erffgen(amen Jan Biemans
de erffgen(amen) Jan van Brussel
en Antonii Hendrik Vlemix gedaagdens

Den aanlegger continueert de rolle op hoope van voldoeninge van soodaanige
veragterde gemeene middelen als den aanlegger q.q. pretendeert volgens den lijste
alhier ter secretarije overlegt.

Den aanleggere contra
de erffgen(amen) Jan Biemans
en Antonii Vlemix

Den aanlegger pretendeert q.q. seve jaar gebuer chijns
wegens de gedaagdens niwe erven volgens het
chijnsboek alhier ter secretarije overlegt

01 - 6v

genegt gehouden den 10 december 1731
present alle de scheepenen

contra
de scheepenen van Lierop aanleggers



Antonii Vlemix ged(aagde)
De aanleggers continueeren de rolle op hoop van voldoeninge

de selve aanleggers contra
de erffgen(amen) Hendrik van Geldrop ged(aagde)

De aanleggers pretendeeren eene som(me) van wegens een niew velt
ingekogt bij wijlen Hendrik van Geldrop

Genegt gehouden den 18e november 1733 
present alle de scheepenen

D'heer Francis van der Cruijs en Marte van Dijk
in qualiteijt als momboiren van de onmondige
kinderen van wijlen Francis van de Looverbos en
Jan Spoorenberg in die qualitijt aanl(eggers)

contra
Willem van den Heuvel inwoonder alhier ged(aagde)

Den aanl(egger) in haare qualiteijten continueeren dese rolle en sullen
te naasten dienen van aanspraak exhibeerende
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tot dien eijnde authorisatie en relaase des vorsters van den gedaanen dagementen

Fancis van Bussel inwwonder alhier in qualiteijt als
deeken van de Ons L. Vrouwe schutterij tot Lierop aanl(egger)

contra
Hendrik Lambert Vlemix meede inwoonder alhier ged(aagde)

Den aanl(egger) exhibeert en legt over authorisatie mitsgaders relaas van den gedaanen 
dagementen en continueert de rolle op hoope van voldoeninge tot den naasten

Genegt gehouden den 9 december 1733 present alle de scheepenen
De heer Francis van de Cruijs en Marten van Dijk als
Momboirs vande onmundige kinderen van weijlle
Francis van de Loverenbos en Ida Spoorenberg
zijn huijsvrouw in die q.q. t aanleggere

tegens
Willem van den Heuvel 
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inwoonder alhier gedaagde
De voorschreve aanleggere q.q.bus continueeren de rolle
om redene van ten naasten

Francis van Bussel inwoonder alhier in qualitijt als deeken
van Ons L. Vrouwe schutterij tot Lierop. Aanl(egger)

contra
Hemdrik Lambert Vlemix meede inwoonder alhier. Ged(aagde)

Die voorschreve aanl(egger) q.q.bus supra exhibeere scrifture 
van aanspraak ende concludeere als in de selve 

den gedaagde versoekt copij en dag, fiat copij

Willem Geeven inwoonder alhier q.q. aanl(egger)
contra

Willem van den Eijnde mede inwoonder alhier ged(aagde)
Den aanlegger exhibeert en legt over authorisatie mitsgaders relaas van den gedaane
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dagementen en concludeert de rolle op hoope van voldoeninge tot den naasten
Genegt gehauwden den 20ste januari 1734 present alle scheepenen
De heer Francis van de Cruijs en Marten van Dijk
als momboiers van de onmundige kinderen van weijlen
Francis van de Loverbos en Ida Spoorenberig
zijn huijsvrouw in die q.q. aanlegger

tegens
Willem van den Heuvel inwoonder alhier gedaagden

De voorschreve aanleggere q.q. continueeren de rolle om reedene van naasten
Den gedaagde versoekt copij en dag, fiat copij
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Genegt gehouden den seevende julius 1734 present Jan van Eijk
Hendrik Waarsenberig, Peeter Vlemikx en Jan van den Eijnde schepenen

Jan Hendrik Siemonts inwoonder tot Someren in qualiteijt als momboier
van de onmundige kinderen van wijllen Willem van der Vee en Catharina
Verberne zijn huijsvrouw in die voorschreve qualietijt, aanlegger

contera
Catalijn weduwe Marten Verberne inwoonderse alhier, gedaagde

Den aanlegger in zijn voorschreve qualietijt seijt ende pretendeert eene somme van
vier en vijfftig gulden wegens jenever die de gedaagde offte haaren ordere hebbende
ten huijse van wijllen
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Willem van der Vee hebben gehaalt als blijkt bij affreekeninge de dato den
agt en twentigsten februari 1700 drie en twentig tusschen Willem van der 
Vee ende Marten Verberne in haar leeven gedaan.

Genegt gehaude den 29e februari 1736 present alle de scheepenen
Tomas Versuems, in qualietijt als aermmeester van Lierop, aanlegger

contra
Anna weduwe Pauwel Sanders en Antoni Coolen

Den aanlegger in zijn voorschreve qualietijt eijst en pretendeert van eene gehuerde
acker ter somme van vier gulden. Den voorschreve aanlegger in zijn voorschreve
qualietijt eijst van de voorschreve weed(uwe) Pauwels Sanders van een jaarelijkxe rente
van twee gulden tien stuijvers, verscheene vier pagten saame ter somme van tien gulden
Den voorschreve aanlegger in voorschreve qualietijt eijst
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en pretendeert van Antoni Coolen inwoonder alhier, van twee besondere rente ter 
somm van agtien gulden twalff stuijvers nog van eene rent seeve gulde vier stuijvers

Genegt gehouden den 12e meert 1738 present alle de scheepens
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Genegt gehouden den 26 meert 1738 present Jan van Eijk,
Jan van Breij, Hendrik Warsenborig, Andris van den Eijnde
Jan van den Eijnde, Peeter Vlemikx.

Jan Wilbers Verberne, ende Jan Kerkhof geweesene borgemeesters
van Lierop anno 1734, aanleggers

contera
de weed(uwe) Marte Verberne inwoonderse alhier en de weed(uwe)
Joost van Dijk ook inwoonderse alhier

De aanleggers in hun voorschreve qualietijt als geweesene borgemeesters
eijsschen en pretendeeren vande weed(uwe) Marte weegens het restant haarder
boeke neege gulde sestien stuijvers ende alnog van de weed(uwe) Joost
van Dijk ter saake voorschreve vier gulde seeve stuijvers
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Genegt gehauwden den neegende november 1740
present alle de scheepens

Dierck Warsenborig en Jan Warsenborig in qualietijt
als aeremmeesters van Lierop. Aanleggers

contra
Aerieaan Jan Aerieaans in woonder alhier

De aanleggers in hun voorschreve qualietijt eijsschen en pretendeere van Aerieaan
Jan Aerieaans eene somme van vier gulde weegens vier verscheene pagten vanden
jaare 1736, 1737, 1738, en 1739 heere scheepene staaken het geneegt tot den naaste.
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Persoonsnamen blz.

Arieaans Aerieaan Jan 10v,
Adriaans Jan 5r,
Biemans Jan 6r,
Boomen Jan van den 2r,3r,



Breij Jan van 3r,3v,4v,10r,
Brussel Jan van 5r,6r,
Bussel Francis van 7r,
Coolen Antoni 9r,
Cruijs Francis van de 6v,7r,8r,
Dijk Antoni van 2r,
Dijk Antonis Jansen van 3v,
Dijk Joost van 10r,
Dijk Marten van 6v,7r,8r,
Eijk Jan van 8v,10r,
Eijk Peeter Jansen van 2r,
Eijnde Andries van den 10r,
Eijnde Jan Peters van den 5r,8v,10r,
Eijnde Joost van den 4v,
Eijnde Willem van den 7v,
Geldrop Hendrik van 6v,
Geven Willem 7v,
Heuvel Willem van den 6v,8r,
Kerkhof Jan 10r,
Looverbos Francis van de 6v,7r,8r,
Meulendijks Geraert 5r,
Meulendijks Peeter 3r,3v,
Moorsel Joost van 5r,
Reepelar Balthasar 4v,
Sanders Anna weduwe Pauwel 9r,
Sanders Pauwel 9r,
Simons Jan Hendrik 8v,
Spoorenberg Ida 8r,
Spoorenberg Jan 6v,
Swinkels advocaat 3r,
Valtheri Gijsbert 2r,3r,4v,
Vee Willem van der Vee 8v,
Verberne Catelijn wed. Marten 5r,8v,
Verberne Catharina 8v,
Verberne Jan Wilbers 10r,
Verberne Marten 10r,
Vermeulen Arnoldus 3v,
Vermeulen Hendrik 3v,
Verspeek Willem 5r,
Versuems Tomas 9r,
Vlemmix Antonii Hendrik 5v,6r,
Vlemmix Hendrik Lambert 3v,7r,
Vlemmix Jan Hendrik 3v,
Vlemmix Jan Lambert 3v,
Vlemmix Lambert 3v,
Vlemmix Mari Lambert 3v,
Vlemmix Peter 6r,8v,10r,
Vlemmix Willemijn wed. Jan Lambert 3v,
Waarsenborg Dierck 10v,
Waarsenborg Frans Peeter 3r,3v,
Waarsenborg Hendrik 4v,8v,10r,
Waarsenborg Jan 10v,

Beroepen

Advocaat 3r,
Armmeesters 3r,3v,
Deken van schutterij 7r,
Quartierschout 4v,
Stadhouder 3r,4v,
Vorster 2r,4r,4v,


