LIEROP R.A. 25_002
(Transcriptie M.van Helmond )
Extract uijt het prothocol
der Stadt Eijndhoven
Dat voor ons gekomen is Willem Terchen borgers coopman binnen de Stadt Eijnd hoven heeft gelooft te geven , en te betaalen aan de Heer Laurens Baartmans , scheepen
deser Stadt Eijndhoven eene somme van twee hondert gul. capitaal penningen
dat voor intrest jaerlijx vijff gul.van ider hondert gul. , dat voor eenen tijts termijn
van vier jaeren , met twee jaeren te mogen wedergeven ofte eijsschen , dat van dato
ondergesc. waar voor hij gelooven is verbindende , sijn persoon ende goederen , hebbende
ende vercrijgende , onder verbant als naer regten daar toe staande , actum desen
19 februarij sestien hondert seven en seventig , was geteekent Marcelis Verberne
en Simon Daniel van Strijp scheepenen .
Dat voor ons gekoomen is Jan Janssen Verberne verclaart sig te stellen borge en cautionaris
en als principaal schuldenaer voor Willem Terken voors. sijn swaager voor de voors somme
van twee hondert gul. bovengenoemt daar voor verbindende als naer regten
sijn persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende , Actum et coram scabini ut supra
onderstont accordeert met het voors. prothocolle laager stont quod attestor en was geteekent
W.V.Schaarenburg geswoore clerck
25_003 v
Aldus dese geregistreert ter instantie van N.Baartmans op heeden den tweeden april
seventienhondert sevenen twintig en is met den origineele gelofte brieff accordeerende
quod attestor
G.Valtheri
1727
Adrieaan van Doore woonende tot Mierloo heefft mits deesen erffelijk ge transporteert , overgegeven ende opgedraagen aan Johanna vande Voorst sijnne
wettige huijsvrouwe ten behoeve van sijnne respektieve kinderen met naame
Johannis , Maria , Catarina , Eeliesabeth, Antonij , Henderina , en Laureijns , een huijs ,
schuer , schop off bakhuijs en aangelegen en daare aan gehoorende landereijen met
de boomen en hautwasschen daar op staande , groet te saamen ontrent de
hondert loopense , bestaande soo in tuell- als heijlanden mitsgaaders groes weij en
hoeijbeemden geleegen binne de Heerelijk Mierloo ter plaatse genaamt het
Loo Goor den transportant aangekoomen bij schepene letteren van Mierlo
in dato den sesde februarij 1700 vierendartig .Item eenen hoeijbeempt geleegen onder Lierop ter plaatsen genaamt het Loogoor groot ontrent de sestienloopense
gehoorende bij voornoemde hoeve aange25_003 r
koomen bij schepene letteren van Lierop in dato den neegende feb. 1700
vierendartig , soo als den transportant verklaart bij desen los ende vreij uijtgenoomen 's landts ende doorpslasten naabuerelijke regten ende servietueten mitsgaders eene pagt off rente van tien gulden aan den geesthuijse den Heijligen Geest genaamt tot 's Bosch bij den Heere regenten van 't selve geesthuijs op den
. . . . . . . . gereduceert van vijftien gulden twaalff stuijvers agt pen. op
voors(chreve) tien gulden sijnde jaarlijkx losbaar met tweehondert vijftig gulden .
Item eene cijns van vijfftien stuijvers twalff pen. jaarlijkx aan de Vrouw van Mierlo, Item
jaarlijkx aande kerke tot Mierloo ende sulx voor ende omme eene somme van
(van) vierhondert gulden , verders transporteert den selven Adrieaan van Doore aan
voernoemde sijnne huijsvrouwe ten behoeve van sijne voors(chreven) kinderen alle

sijnne erffhaaffelijke , en muebielaare goederen , mitsgaaders de haaffelijke
goederen van paarden en beesten sonder iets te reserveeren en waar
ter plaatsen de selve effecten berustende mogte sijn , als verklaarende
25_004 v
daar voor gecontenteert te sijn , alles met een iegelijke schepenen
letteren der voors. vaste goederen raakende en eenigsints mentioneerde
met den aligen regten in alle voors. goederen den transportant daar inne
competeerende , geloovende het voors. transporteeren ende erffelijke overgeeven
altijt te sullen hauden en doen hauden voor goet vast bundig ende
van waarden , mitsgaarders te vreijen waieren en granderen van alle commer
calangie ende aantaal daarinne boove het geene voorchreven weesende
ofte koomende de selve off te doen geheelijk , onder verbant van zijn
persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende , sonder aerig off list
testes scabini in Helmont de Heere Corneelis Hoofd en Joohannes Gijsbertus vanden Brugh die de minute ten prothocolle hebben onderteekent
op heeden den dertiende Januarij seeventienhondert sesendartig onderstont
quod atestoor en waas geteekent H.Donkers secret(a)ris
in margine stont coop pen 400-0-0 lasten in capitaal 277-16-2
40pen 16-17-0 Aldus dese geregistereert ter instantie van Johanna
25_004 r
vande Voorst huijsvrouwe van Adriaan van Doore op heeden den seeventienden
januarij seeventienhondert sesendartig
Jan van Breeij
Jan vanden Eijnden
`
F.v.Boome presiedent
schepe loco secretario
Compareerde voor Herman van den Eijnde ende Goort Baakers ,
scheepenen der Heerelijkheijt Mierlo , Adrieaan van Doore , inwoonder
alhier , Aart van Doore zijnnen broeder en Jan vander Heijde
sijnne neeve , bijde woonende tot Woensel , de welke opentlijk bekennen ende beleijden , gelijk sij doen bij desen wel ende duegdelijk schuldig
te zijn aande Heer Peeter de Cort , Drossardt der Heerelijkheijt van Mierloo
eene somme van Eenhondert en vijfftig guldens den gulden tot twentig
stuijvers hollandts gereekent , weegens restant van eene meerdere somme
van tweehondert gulden boeten off amende bij vonisse van Heere scheepenen deser Heerelijkheijt ten lasten vanden eersten comparant gedecerneert
25_005 v
*voors.vonisse
weesende * van dato den neegende september 1700 sesendartig .Item alnog eene
somme van driehondert vijffentaggentig guldens twalff stuijvers , weegens oncosten ter saake vande crimineele prosceduer daar over gevallen en ingevolge den voors. vonnisse bij den eersten comparant . Almeede verschult
beloopende dus saamen eene somme van vijffhondert vijffendartig gulden
twalff stuijvers , geloovende zij comparanten ieder een voor all ende
elk als schuldienaar prinsiepaal onder renuntieatie vande benefietien , ordinis diviesionis et executionis , haar vande kragten van dien , verklaarende onderrigt te zijn voors. sommen van vijffhondert
vijffendartig gulden twaalf stuijvers inde volgende termeijnen te sullen

betaalen aanden voorn. drost off sijne actie verkrijgende , te weeten
op een eersten januarij 1700 agtendartig eenhondert gulden op den eersten
januarij 1700 neegenendartig aanden selven drost ten behoeve vande Heer
advocaat Leijten vijfftig gulden , Item op den eersten januarij 1700 veertig
25_005 r
aanden selven Drost ten behoeve van de gemeente van Mierloo weegens verschote
raportpeninge agt en seeventig gulden twaalff stuijvers , Item op den eersten
januarij 1700 eenenveertig aanden selven ten behoeven vande Heer advocaat Leijten vijfftig gulden , Item op den eersten januarij 1700 tweeenveertig
Alnog ten behoeve vanden selven vijfftig gulden , Item op den eersten januarij
1700 drieenveertig , Alnog ten behoeve vanden selven vijfftig gulden , Item
op den eersten januarij 1700 vierenveertig aanden selven Drostaardt ten behoeve van Hendrik Gualtheri secretaris alhier vijffendartig gulden , Item aanden
selven Heer Drosaardt ten sijnen prieve behoeve op eersten januarij 1700 vijffen veertig tweeenvijfftig gulden , en alnog voor zijn prive op den eersten januarij
1700 sesenveertig vijfftig guldens , en dat alles sonder eenige teegenseggen in regt off
daar buijten overmits de opregte dugdelijkheijt deeser schult , spruijtende ende
hercomende is weegens het voors.restant der amende tweehondert
guldens ende processieale onkosten waar in den eersten comparant bij boovegemelde vonnisse
25_006 v
is gecondemneert , consenteerende de respectieve comparanten aloome
daar het den gemelte rossaart beliefft dat dese obligatie sal moogen werde
vernieut ende gereaalieseert constitueerende tot dien eijnde allen toonderen deeses omme deese voor alle geregten en plakken te laaten verniuwen en realieseeren alles onder verbant van hunne respektieve comparanten persoone en goederen hebbende ende verkrijgende ieder een voor
all ende elk als schuldienaar principaal , ende verklaart den voorn.Adrieaan van Doore de voors. meede gelooveren ter saake van deese geloffte cost en schadeloos te sullen indemneeren en ontlasten onder verbant als voor . Aldus gedaan ende gepasseert op heeden binnen Mierlo
den neegentienden januarij 1700 seevenendartig en hebben scheepenen
voorn deese ten prothocolle beneeffens Hendrik Gualtheri secretaris onderteekent , onderstont en waas geteekent Hend.Gualtheeri secretaris in margine
stondt 40 pen. deeser obliegatie is dartien gulden seeve stuijvers twalff pen..
Aldus dese geregistereert ter instantie vande Heer Peeter de Cort
25_006 r
drosaardt der Heerelijkheijt van Mierlo op heeden den agtentwentigsten februarij
seeventienhondert sevenendartig toier cond bij ons ondergeschreevescheepene geteekent
Hendrick Warsenborgh
Peter Vlemmex
F.v.Boome presiedent scheepe loco secretario
Compareerde voor ons onderges.scheepen Francis vanden Boome onsen presiedent scheepe alhier tot Lierop , den welken bekenden ende verklaarden gelijk hij bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen , te laaten reaalieseeren
op authorieatie van Antoni Vlemikx gepasseert voor den nootaaris
J.Kerstens en twee geloffwaardige getuijgen binne de stadt Gelder sijnde

van dato den 16 oktober 1737 zeekere zijnne transporte gepasseert als voor , en datum
als voor luijdende van woorde tot woorde tot woorde als volgt
Op heeden den 16 oktober 1737 compareerde voor mij Johan Kerstens oopenbaare
notaaris geadmitteert door hen souverainen raade van Gelderlandt resiedeerende
binnen de stadt Gelder , ende de onder te noemen getuijgen Antooni Vlemikx gebortig van Lierop Meijerije van 's Bosch
25_007 v
teegenwordig soldaat onder het Batielion van den heer generaal Majoor van
Roseler governuer van Gelder etc etc onder de compagenie vanden Heere Capieteijn van
Valkenberig , den welken heefft bekent ende verklaart , gelijk als den
selven bekent ende verklaart mits deesen te cedeeren te transporteeren , ende
erffelijk over te geeven , aan ende ten behoeve van Peeter Vlemikx sijnne broeders , ende
Jan Biemans , getraut met Anna Vlemikx sijnne suster , sijns comparants
geregte vijffde paart offte kints gedeelte hem competeerende in alle de erffelijke goederen , mitsgaaders in alle erffhaaffelijke ende haaffelijke goederen
bij wijllen Margriet Vlemikx sijnne moeder naargelaaten alle geleegen
ende bevindtelijk binnen het voors. doerp Lierop Meijerije van Sertoogen Bosch
bestaande de erffelijke goederen in huijsinge ende verscheijde stukken bouw- ,
hoeij ende weijlandereijen groot ontrent int geheel 25 loopense ende sulkx voor
ende om eene somme van hondert guldens , waar van hij comperant mits
deesen verklaart ende bekent voldaan te zijn , mits deese reserve nogtaans
25_007 r
dat de voors. acceptanten gehauden sullen zijn jaarelijkx uijt de voors.goederen te betaalen alle slandts ende doerpslasten , wie meede alle renten cijnsen ende
pagten die met regt bevonde mogte woorden daar uijt te gaan ende nog
onbekent mogte zijn , verklaarende hij comparant dit transport altijt
voor goet vast bondig ende van werden te sullen hauwden ende doen hauden onder verbant als
naar regten , ende om dat het selve geen effekt en kan hebben sonder behoorelijke reaaliesatie , soo ist dat den comperant ten dien eijnde hier meede
authorieseert ende qualiefieceert den eersten toonder deeses ofte Francis vanden Boome presiedent tot Lierop , van te gaan ende te compareeren
voor heeren scheepenen des doerps Lierop voornoemt om ter secretareije aldaar
het voors. transport in behoorelijke forme te doen ende te laaten
reaalieseeren soo als volgens costume locaal ende s'landts regten aldaar gebruijkelijk is , ende daar van te betaalen de geregtigheeden daar toe staande beloovende den comperant voor goet bundig ende van waarden te sullen
hauden ende doen hauden alle het geene door den voors. geconstitiueerde hier inne sal worden
25_008 v
gedaan ende verrigt onder belooffte van indemnisatie , ende voorders
onder verbat als naar regten in waare oierconde heefft den comperant
beneeffens Johaaan Adolphff Roeffs ende Hendrick Deckers als gelooffwerdigegetuijgen hier toe speciaalijk versogt zijnde ende mij notaris deese
eijgenhandig onderteekent binne Gelder op dag maant ende jaar als
booven waas onderteekent Antoni Vlemikx , J.A.D.Roeffs , H Deckers ter
zijde stont mij present ende waas onderteekent J.Kerstens nootaaris pueb(liek)
onderstont accordeertmet de minute ten mijnne
prothocolle berustende binne Gelder , den 17 oktober
1737quod attestor en waas geteekent J.Kerstens

nootaaris puebliek
Aldus deese geregistereert binne Lierop op heeden den agtienden
Den coop is
oktober 1700 seevendartig des toierconde geteekent
hondert gulden gulden
Jan van den Eijnden
waarvan den 40 pen is
Andries vanden Eijnden
betaalt met twee gulden
Jan van Eijck schepe
tien stuijvers
loco secretario
Dico 2-10-0
om dat dit boovestaande hier , perabus waas opgestelt , soo is
het selve op het transport boek gestelt en daar van den 40 sten pen betaalt dus memorie
25_008 r
Extrakt uijt het prothocoll der stadt Helmond
Dierk Janse van Moorsel woonende tot Lierop heeft bij ende mits deesen bekent ende beleeden
wel
ende duegdelijk schuldig te weesen aan ende ten behoeve van Willem Hend(rik) Sanders out
borgemeester en inwoonende borger deese stadt eene capietaale somme van hondert
gulde , iederen gulde gereekent ad twentig stuijvers hollants spruijtende ter saake van
duegdelijke geleende ende aangestelde gelde ten dank van hem Sanders ontfangen renuntieerende over sulkx vande exceptie van onaangestelde pen. geloovende die capietaale
somme van heeden dato deeses over agt jaaren te restitueeren voldoen en betaalen
aan voors. Sanders , off wettige hauder deses en inmiddels jaarelijkx voor intrest
te sullen betaalen vier gulde , waar van het eerste jaar vervallen sal den 30 januari seeventienhondert eenenveertig , en so voorts daarinne jaarelijkx te sullen contienuweeren tot
de volle ende eeffectueele voldoninige ende afflosinge toe , dog bij aldien langer de voornoemde capietaale somme onder den geloover mogte blijven (ter beloffte nogtans vanden
hauder deses) soo geloofft daar van intrest als voor te sullen betaalen , mits in sulke
gevall naa expiratie van de agt jaaren soo int opeijssen als afflossen drie maanden te voorens waarschauwende tot naarkoominge van 't geene voors. en
elk point van dien verbint den geloover zijn persoon ende alle zijnne
goederen niu hebbende ende naarmaals
25_009 v
verkrijgende alles sonder aerig off list testes schabinum in Helmond de heeren
Willem van Dijk en Jan Gijsbert vanden Brugh die de minuete prothocollari met
en beneeffens den geloover behoorelijk hebben onderteekent op heeden den dartigste januari seeventienhondertveertig onderstondt quod attestoor H.Donker
esecretaris , in margiene stondt cap. 100-0-0 terinstantie van Willem Hend. Sanders
op heeden den agtentwentigsten meert seeventienhondert rn veertig en is met den orgieneele gelooffte brieff accordeerende
Quod attestor
F.v.Boome
pres. scheepe loco secretario
Extrakt uijt het prothocol van transporten
en obligatien der dinghbanke en
vrijheijd van Oierle en Meerfelthoven
waarmee onder staat als volgt
Compareerde voor ons ondergeteekende schepenen der dinghbanke en vrijheijd Oirle ende
Meerfelthove Anna Box meerderjaarige ongeh. . dogter woonende tot Leende geadsisteert met
eenen
bijstaanden momboir in desen ende heeft wettelijk

25_009 r
ende erffelijk getransporteert opgedragen overgegeven ende in eeuwigen regt magtig gemaakt
sulx
sij is doende bij ende mits desen Hendrik Box schoolmeester tot Leende ende dat ten behoeve
van gemelten Hendrik Box en Balthazar Box schoolm(eester) tot Dommelen haare broeders eene
somme ofte obligatie van vijfhondert gulden capitaal met de jaarlijkse intresten vandien , die den
20e meert 1743haeren aanvank sullen nemen , houdende tot laste vande gemeente van Lierop , en
ten naeme van AnthonijBox , volgens den constitutiebrieff daar van sijnde gepasseert bij de
Heeren Regenten van Lierop voornoemtden 3 meert 1690 en ten comptoire der conings beede
geregistreert op N5Item nog eene somme , ofte obligatie van duijzend gulden capitaal met de
jaarlijke intrest van dien die de 24 september 1742 haeren aanvank sullen nemen , houdende
meede tot lasten van de gemeente van Lierop , en ten naeme van Anthonij Box volgens de
constitutie brieff daar van zijnde gepasseert bij de heeren regenten van Lierop voornoemt den 27
october 1706 en ten comptoire der conings beede geregistreert op N 6De gemelte transporte
aangekomen bij scheijdinge en deijlinge der kinderen van wijlen Anthonij Box ende Margrita
Joordens sijne wettige huijsvrouwe volgens de acte van schiftinge ende deijlinge gepasseert voor
de heeren Drossaert , schepenen en secretaris van Heese ende Leende de dato den 12 augusti1734
, gelovende de voors. transporte dit voors.transporteeren opdragen overgeven ende magtigmaaken
altijd te sullen houden voor goet vast stedigh ende van waarden op verband van haar persoon en
25_010 v
goederen nu hebbende ende naarmaels verkrijgende bekennende de transporte ter saake van dit
transport op de getransporteerde niets meer te eijsschen ofte te pretendeeren te hebben
Wijders verclaerd de transportante onwederroepelijk te constitueeren den eersten ende alle
toonderen deseracte van opdragt omme de selve( ist nodig) ten allen tijdenter secretarie van
Lierop voors. te doen
en laaten registreeren , vernieuwen en andermaal passeeren naar behooren , beloovende altoos te
sullen
approberen en ratificeren allen 't geene bij den voorn.geconstitueerde uijt cragte deses sal werden
gedaan en verrrigt ,onder verband als vooren , Aldus dese gedaan ende gepasseert op heden den
eersten augustij seeventienhondert twee en veertig was onderteekent Anna Box, H.Box , Hendrik
de Pon presiedent Christiaen Sengers schepen , W Backer gesw. clerq onderstondt accordeert
met het voors.
prothocol , quod attestor was geteekent J.Fabri secretaris den 4 augustie 1742 ,Aldus dese
geregistreert
ter instantie van Hendrik Box op heden den vierentwintigsten augustij 1700 twee en veertig
en is met den origineelen transportbrief accorderende
quod attestor
F.v.Boome
pres. scheepe secretario
25_010 r
Extrakt uijt prothocoll van transporten en
obliegatien der hoofft staat 's Bosch waar inne
onder andere staat als voligt
De Heer Hendrik Draak Lt.Collonel en Direkteur der
fortifficatien ten dienste deeser Landen en de Heer Otto Juijn Raad en oud scheepen
mitsgaaders Stadhouder deeser Stad 's Bosch twee derde parten in de naarvolgende jaarlijkse erffelijke losrenten alle aan voorn.Heeren opdraagers en den volgende heer
verkrijger voor het resteerende derde part geloft uijt onderpanden tot Lierop en ieder

constitutie brieff gespecifficeert voor de eerste maal te betaalen den vijffentwintigsten novemb. 1700 vierenveertig en soo voorts gelijk als breeder in schepenenbrieven de Lierop sijnde van dato den vijffentwintigsten novemb. 1700 drieenveertig eerstelijk eene rente van agt gulde agt stuijvers dartien pen.geloft
bij de wed. Antoni van Bussel , neffens Francis en Arnoldus van Bussel haare
sonen uijt onderpanden uls* Item eene rente van vier gulde agtien stuijvers jaarelijkx geloft bij Goort vande Vorst en Dierk Warsenborig uls*.item eene rente van
eene gulde en sestien stuijver en dartien pen. jaarelijkx geloft bij de wed.Jan
*uls. aan de overzijde
25_011 v
*uls=aan de overzijde
Coppus neffens Goort Coppus en Jan van Eijk uls.item eene jaarlijkse rente van
een gulde tien stuijvers en tien pen . gelost door Sijmon van Bussel neffens Maeselis
Mattijsse en Goort Sijmons van Bussel uls*. Item eene rente van eene gulde veertien stuijver jaarelijkx gelost bij Goort Peeter Hermans neffens Goort vande Vorst uls.
Item een rente van twee gulde elff stuijver seeven pen. jaarelijkx geloft bij
Peeter Verberne neffens Gijsbert van Bussel en Francis van den Boome uls.Item
eene jaarelijkse rente van seeven en dartig guldens gelost bij Willem Franse vanden
Eijnde neffens Antonij en frans vanden
eijnde uls. Item een jaarelijkse rente van vijffendartig guldens vier stuijvers gelost
bij Willem Geeven van Dijk neffens Jan Hendrikx Verhees en Peeter Hendrikx Vlemmikx uls. Beloopende de voors. erffrenten int geheel jaarelijks drieenneegentig gul. drie stuijvers en elff pen.Item nog 2/3 in een vierde paart van
een hooij beemt genaamt den Aalsvoort als meede nog 2/3 in eenen halven
hooijbeemt aande Astense Vonder genaamt den Driesheurk , bijde geleegen binnen
den dorpen van Lierop affgekoomen van de hoeve ten Boomen toebehoort hebbende
het Gemeene Land hebben sij mits deesen wettelijk en erffelijk opgedraagen en
overgegeven ieder voor haar derde paart
25_011 r
aan de Heer Gerard de Jong drosart van Beek etc? dien reets het resteerende
1/3 was competeerende te saamen met de voors. en een iegelijk scheepenen brieven
van 't geene voors. is eenigsints mentieoneerende metten alinge regte hun heeren
opdraagers daar inne competeerende en met 't loopende jaar agter stellinge intrest , en
helmelingen daar op verteegen inne maniere indien gewoonelijk zijnde geloovende
op verbant van haare persoonen en goederen hebbende ende verkrijgende het voors. opdragten overgeeven en verthijden altijt voor goet vast steedig en van waarden
te sullen houden en alle commer , callangie , en aantaall daar inne weesende off
koomende off te zullen doen geheelijk uijtgenoomen ten respecte vande hooijbeemde
's landts en dorps lasten , commeren , en servietueten als van auts getuijgen waare
hier over Niecolaas de Blankendaal en Jan Hendrik van Heuren scheepenen inne 's Bosch
gegeven den seeventienden feb. 1700 vierenveertig onderstondt en waas geteekent
in Lib. Groulaart fol.321R.Aldus deese geregistereert ter instantie van de Heer G de
Jong op heeden binne Lierop den seeventienden meert 1700 vierenveertig, en is deese
met den orgieneelle transport brieff accorderende Quod attestor
F.v.Boome
pres. scheepe secretario
25_012 v
Extrakt uijt het prothocoll der stadt Helmont
waar onder meer andere in staat als voligt
Dierk Hend. Welten inwoonder der Heerelijkheijt Vlierde gemagtigt tot 's geens

naar volgende , bij procueratie door Peeter Peeter Welten meede inwoonder aldaar
op hem comperant gegeeven ende verleent gepasseert voor heeren scheepenen van
Vlierde den 23en meert 1747 alhier vertoont ende gebleeken heefft alsoo wel
ende erffelijk opgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Hend., Wilbert , Jennemar en Margriet Peeter Welten , den constituants broeders en susters respektive
seekere geregte sesde part in de helfft van een huijs en bij gehoorende parseelen
van tuel- en weijlandereijen soo ende gelijk t'selve in zijnne bekende ringenooten
onder den doerpe van Lierop gestaan ende geleegen is
Item een sesde part in een vierde paart van een seeker huijs en bij gehoorende landereijen in zijne bekende ringenoote staande ende geleegen onder de Heerelijkheijt
Duerne en onder de jueredixsie der stadt Helmont
Item alnog een sesde paart in een vierde paart van een huijs en aangehoorende
landereijen onder de Heerelijkheijt Vlierde staande ende geleegen , met een sesde
paart in een vierde van de helfft in seekere camp tiende op het Brauwhuijs alle de voornoemde goederen
25_012 r
onbedeijlt en vreij en allodiaale zijnde soo verklaart werdt en voor eene somme
van vijftien gulden los ende vreij uijtgenoome de 's landts , stadts en doerps de reeele lasten
naarbuerelijke regten end servitueten ,mitsgaders jaarelijkx uijt de goederen tot Lierop
geleegen van de helfft in't geheel te vergelden vijff duijte chijns in't booek vande Heer
advocaat Leijten
Item uijt de goederen geleegen tot Duerne en Helmont eenen pagt van seeve
vat rogge peelse maat , aanden Aermen van Helmont , Item een geestelijke pagt
vam twee gulde vijff stuijvers aande heer rentmeester de Kempenaar.
Item seeve stuijvers tien pen. cheijns in't Boek van de Heer van Helmont.
Item vier stuijvers vier pen. chijns aande Heer Suijskens ende alnog aande gemeente van Duerne
agt stuijvers jaarelijkx en dus van voors.pagte voor een sesde paart daar van te betaalle
Item uijt de goederen tot Vlierde geleegen eene pagt van vierenvijfftig vat rog peelse
maat jaarelijkx aande Heer rentmeester de Kempenaar te vergelden .
Item eenen chijns van vier stuijvers in't boek vanden Heer van Helmont , ende alnog
in't selve boek een chijns van een stuijver ses pen. Dus van voors. pagten en
cheijnsen jaarelijkx voor het aandeell zijnde een sesde paart te betaallen voorts
los ende vreij met alle ende een igelijk scheepenen letteren daar eenigsint mentioneerde ende met den adligen regten den constituant voorde voors.
parten en aandeel daarinne competeerende , geloovende in qualitijt voors. het
voors cedeeren , transporteeren ende erffelijk opdraagen altijt te sullen hauwden
en doen hauwden voor goet vast bundig
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ende van warden mitsgaaders het verkogte te vreijen , weeven en guarandeeren van alle coomer callangie ende aantaall daar inne booven het geene
voors. weesende offte koomende de selve off te doen geheelijk daar voor
verbindende den constituant zijn persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende sonder aerig off list testes schabini in Helmont Jan Ginhove
en Coenraadt Helde vier die de minute prothocolarie met en beneffens den
gekonstituwerden behoorelijk hebben onderteekent op heeden den veertienden
maart seeventienhondert seevenenveertig onderstont en waas geteekent
H.Donker secretaris , Aldus deese geregistreert binne Lierop den 17 april 1747
quod attestor
Cooppen--15-0-0
Lasten in capitaalle 327-13-0
Fv.Boome

----------president scheepe loco secretaris
342-13-0
40e pen.
8-11-6
Extrakt uijt het prothocoll van transporten
en obligatien der stadt Eijndhoven waar
onder meer andere in staat als voligt.
Compareerde voor heeren scheepenen in der Stadt Eijndhoven sr. Adriaan van Osch coopman en aut borgemeester deeser stad in qualiteijt als last en procuratie hebbend van
Miggiel van de Cruijs , presiedent scheepen tot Asten en Ommelen , als in huwelijk
hebbende Catharina van der Linden en meede
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als erffgenaam van Eelisabeth vander Linde , zijnne vrouwe suster , en sulx voor twee agtste
parten
en van mejuffvrouw Allegonde Smits weduwe van wijllen de heer Mattijs Nieumans woonende
tot Asten voornoemt bij't passeeren der acte geassisteert met Johannis vander Linden , haaren
broeder als haaren geassumeerde momboir ende nog vanden selven Johaanis vander
Linden , als meede woonende tot Asten voor zijn selven deese twee laaste ider voor een
agste part zijnde gemelte procuratie gepasseert voor scheepenen van Asten en Ommel
voors , den 18e deeser Arnoldus van Eersel woonende tot Woensel als last en procueratie hebbende van zijnne moeder Eelisabeth van Straaten , weduwe van wijllen Arnoldus van Eersel , meede woonende tot Woensel voors. den tenuer dier
procuratie geassisteert geweest met eene gekoren momboir soo voor haar selve
en als haar fort sterik maake hebbende voor haar absente suster Johana
Mari van Straaten , woonende tot Antwerpe te saame voor twee agste parten
zijnde gemelt procuertie gepasseert voor scheepenen van Woensel , op den 21 deeser bijde ter secretareije alhier geregistereert ende nog Caterina vande Geevel weeduwe van
wijlle Dierk Neijnens , woonende in deese stadt geassiesteert met haare gekoore momboier
in deese voor een agte part en dus de gesaamenlijke comperanten voor seeven agste parten en erffgenaamen van wijllen de Heer Mr Arnoldus Swinkels in zijn edele
leeven advocaat voor de Hoove van Justietie en gewoont hebbende tot Asten voornoemt
de welke alsoo bekenden erffelijk op te draagen aan ende ten behoeve van sr. Johan van Eersel coopman in de perden woonende tot Woensel voornoemt seeven agten
parten in een Chijns off rente van eenendartig gulde vijff stuijvers s'jars , competeerende den
verkrijger het resteerende agste part
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gaande uijt een pagthoeve genaamt Vleriken geleegen tot Soomeren , geloofft door
Jonker Caspar Ack aan wijllen Wolphert Idelet voor scheepen van Soomeren
gepasseert en geereert den 19 junij 1665 volgens den tennuer der brieven losbaar zijnde met vijffhondert guldens , Item alnog seeven agste parten in een
chijns van ses en een halff vat rogge 's jaars in een meerdere chijns off rente
competeerende meede den verkrijger , het overige agste part , geloofft door de
erffgenaamen van Peeter Reijnder Coolen , tot Asten volgens scheepene schultbriff
daar van gepasseert tot Lierop in dato den 10 september 1666 , haar comperanten aangekoomen als voor welke voors.chijnsen off renten de comparanten in
haare gemelte qualiteijten aanden verkrijger zijn overgeevende met allen den regten hen daar eenigsints competeerende ende met alle de brieven
welke zij daar van magtig zijn , beloovende zij comperanten in hunne
gemelte qualitijten dit opdraagen en overgeeven altos te sullen hauwden
goet vast ende van warden onder verbant van hunne persoonen en goederen
en die met procueratie zijn gekompareert onder verbant van hunne prin-

sipaallen persoonnen en goederen respektive hebbende en verkrijgende gedaan
den agtentwintigsten september 1747 scheepenen en waaren hier bij en over Godefriedus van de Kerikhoff en Aelbert
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vande Ven , de miute deeses ten prothocolle beneefens de comperanten en mij onderges. secreetaris onderteekent hebbende onderstant en waas geteekent quod
Attestor G.van Esvelt
cooppen.van
7/8 parten in
deese opgedraagen
Aldus deese geregistereert ter
zijn
400-0-0
stantie van sr.Johan van Eersel
40en pen. is 10 -0-0
op heeden den eersten november 1747
en is met den ingineellen transport briff accordeerde
quod attestor
F.v.Boome presiedent
scheepe loco secretaris

coop
last

Extract uijt het protochol
van transporten en obligatien
der hooftstadt 's Bosch waar inne
onder andere staat als volgt
80-0-0 Johannis Dolst Groenraede deser stadt
1 - 5-0 gemagtigt tot tgeene naarvolgende van de heer
------- Niclaas Jeremias Storm van sgravesande oud
81-5-0 schepen ende raadt deser stadt mitsgaders rentmeester
2-10-0 der domijnen en geestelijcke goederen van de Baronij
van Cranendonck etc bij acte van Sustistutie
voor den Notaris Leendert Willem van Beusekom
op den sevenden jilij 1753 binnen dese stadt
verleden ende gepasseert de selve heer Storm
van Sgravesande gemagtigt van Jonkvrouwe
Maria Fran. . . en Maria Catharina Baronnen
le Cocq woonagtigh te Doorenick , volgens acte
van procuratie met de clausule van substitutie
voor den notaris le Couq aldaar residerende
op hem verleden en gepasseert wesende van dato
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den vierden jannuarii 1753 , en uit cragte der magte hem gesubstitueerde daar bij gegeven
ende verleent een hoijbemt groot volgens het quohier twee loopense agt en twintig roeden , vijf
voeten , ofte soo groot en klijn den selven onder Lierop op de Buijte Bemden gelegen is neffens
erve JoostBeijers cum suis , dánder sijde streckende voor van de Klijne Aa , Item een hoijbemt
groot tweelopens dartien roeden . . . . . voeten , ofte soo groot en klijn de selve meede de plaatse
voors. gelegen is nevens erve van den Armen te Helmont , déen sijde en met den eenen Eijnde
aen de Klijne Aa , de constituante aengekomen bij afgaening van togt van hare moeder vrouw
Anna de Haijmin Do. . . . . . van wijlen heer Francois Baron le Cock in leven capitain ten
dienste deser landen pro ut in litt. de dato alhier den tienden julij 1753 heeft hij wettelijck
en erffelijck opgedragen en overgegeven Cornelis Doers president te Lierop tsamen met alle en
een iegelijcke schepene brieven van't gene voors. is eenigsints mentioneerende , ende met den
alingen regten hem opdragers qq.daar inne competeerende en heeft helmelinge daar op vertogen
inne maniere in dien gewonelijck sijnde gelovende op verbant van voors constituants haere

persoone en goederen hebbende en verkrijgende , dat voors opdragen ,overgeven en vertijden ,
altijt voor goedt , vast stedig en van waarden te sullen houden , en alle kommer kallangie en
aental daar inne wesende ofte komende af te doen geheelijck , uijtgenomen den grondt chijns aen
de domijnen soo daer uijt eenige mogte gaan , Item uijt het uijt het eerste parceel aen den heer
van Helmont in chijns van seven oft agt duijten
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jaarlijck , en oft naermaals met wegen van regt bevonden wiert eenige meerdere renthen pagten
oftchinsen uijt de voors. goederen te vergelden te staan de soodanighe sal den verkoopere in sijn
qualiteijtden kooper goet doen refunderen oft wel aenkopen te weten erft en onlosbaar tegens drij
procentode specie pagten tot arbitrarie van heeren schepenen deser stadt losbaar volgens de
brieven en bescheeden daer van sijnde blijvende voorts in hun geheele cragt , magt ende vigeur
alle en een iegelijck de conditien en conventien en restrictien tussen de prorietarissen deser , en
dernaast aengelegene landerijen in veeltijden aengegaen.ende gemaackt , volgens de brieven en
bes. . .den daer van sijnde getuijgen waren hier over Jr Elsevier en E van Breugel schepenen
's.Bosch gegeven den dertienden julij 1700 drij en vijftigh onderstont in lib. F.v, Geven en was
onderteekent Schatvelt hebbende onderaenhangen twee segels in groene wasse.
Aldus geregistreert binnen
Lierop den vijffentwintwintigsten juni
1700 vierenvijftigh
P.d.Leeuw substituut secretaris
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De heer Antonij Baltaser Gualterij vaandraager van het Regiment van den
Luitenant Generaal van Zijden gemagtigt tot s'geens naar volgende van de Heer Gijsbert
Gualterij , zijnen vader in procuratie brieven voor deb geregte van Son den agsten junij
deses jaars op hem verleden en gepasseert en uijt cragte der magte hem daar bij soo blijkende was gegeven en verleent het secretaris en schrijffampt van den dorpe van Lirop
leenroerig aanden souveraine Raade en Leenhove van Braband in 'sHage den
Heere constituant aangekomen bij erffenisse van sijne ouders heeft wettelijk en
erffelijk opgedragen en overgegeven de Heer Jacobus Losecaat Drossaart en secretaris
der Heerlijkheijt Asten met sodanige prerogativen regten en geregtigheden
als tot de voors. erffsecretarije en schrijffampt sijn staande en gehoorende en met
den alingen regten hem opdragere daar inne competeerende , en heeft helmelinge
daar op verteegen inne maniere in dien gewoonelijk sijnde , gelovende op verbant
van voors.constituant sijn persoon en goederen hebbende ende verkrijgende
dat voors. opdragen , overgeven en vertijden altijt voor goet , vast stedig en van
waarden te sullen houden , en allen kommer kallangie en aantaal , daar inne wesende
ofte komende , aff te doen geheelijk , en staat te weten , dat den heere verkrijgere
de bedieninge van dit ampt niet eerder sal konnen aanvaarden als op den
laasten vrijdag van dese loopende
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maand , gettuijgen waren hier over , Johan Bon en Evert van Breugel schepenen
*in s'Bosch gegeven den negenden junij 1700 ses envijftig , onderstont Lib J.V.
Heurn en was onderteekent Frans van Heurn en onder aanwas hangende twee zegels
*in groene wasse
Aldus voorschreeve transport alhier geregistreert ter requisitie van den
voornoemde Heer Jacobus Losecaat binne Lierop den vijff entwintigste
junij 1700 ses envijftig ter presentie van Cornelis Doers en Peter Hermens schepenen

*Cap 4500 -0- 0
*40.pen. 112-10-0
Cornelius Doers
Peeter Hermans
Dierk Warenborig
Schepen (loko secretaris)
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Leendert Willemijn van Beusekom , notaris binne dese stad gemagtigt tot s'naarvolgende
bij acte van procuratie op den tiende april 1700 agten vijftig voor den notaris Floris Oucoop en
getuijgen alhier gepasseert van de Heeren Jacob Dirk Cremers Abraham Hubert en Jacob vande
Graaff als in huwelijk hebbende vrouwe Johanna Maria Hubert mitsgaders van juffrouw Maria
Elisabet Hubert als mede van vrouwe Elisabet Geertruijd Santvoort bevorens weduwe en
geinstitueerde erffgenaametestamentaier van wijlen den Heer Herman Jan Hubert nu hertrouwt
met de Heer Francois Adam Doornick , zijnde deselve voor soo veel des noots met den gemelden
haaren jegenwoordigen man geadsisteert geweest , en laastelijk van gemelde Heeren Abraham
Hubert en Jacob vande Graaff als gevolmagtigdens van den Heer Pieter Hubert bij
acte van procuratie voor den notaris Willem de Raaff en getuijgen alhier gepasseert
den . . . . . . sijnde de voorn. Abraham , Johanna ,Maria , Maria Elisabet , Peter en wijlen
gemelten Herman Jan Hubert alle kinderen en erffgenaamen en representanten van wijlen den
Heer en . .Abraham Hubert en vrouwe Maria Elisabet Cremers welke met en
benevens den voorn.Jacob Dirk Cremers bij acte van authorisatie van den Edele Mogende
Rade en Souveraine Leenhove van Braband en Lande van Overmaase wesende van dato den
15 november 1756 sijn geauthoriseert om vrijwillig ad opus jus habentium
te verkoopen eenige goederen en effecten behoorende tot den Boedel en naarlaten schap van wijlen Hermen Cremers haren vader en grootvader respective , en uijt cragte der
magte den gemelden notaris van Beusekom bij die procuratie en voorn. constituanten
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bij deselve authorisatie , welke beijde ter deser stads secretarije sijn geregistreert , soo blijkende
wasgegeven en verleend een parceel ackerland groot ontrent vier loopense off soo groot en kleijn
het selve geleegen is onder Lierop nevens erve van het gemeene land aan d'eene en neffens erve
Peter Jansen van Stiphout aan d'andere sijde en eijnde in gebruijk bij . . . wijlen Hermen
Cremers aangekomen bij coop en opdragt tegens den rentmeester Vegelen van Claarbergen
prout(naarmate)in litt. scab. de Lierop , dat is 1 maart 1719 heeft hij wettelijk en erffelijk
opgedragen en overgegeven Willem van Stiphout woonagtig tot Lierop te samen met de
voorseijde brieven en andere beschijden daar van mentioneerende met den alingen regte den
voorn. boedel en erffgenamen van dien daar op vertheegen inne manieren in dien gewoonlijk
sijnde en daar bij gelooft op verband van den voorseijden boedel , mitsgaders op verband vande
persoonen en goederen hebbende en verkrijgende van de voors. constituanten ende verdere
erffgenaamen van dien dit opdragen overgeven en vertijden
altijt te sullen houden en doen houden , voor goet vast stedig en van waarde en alle commer
calangie *off aantall daar inne wesende off komende den voors.verkrijgere af te sulle doen
geheelijk uijtgenomen den grond chijns soo groot en cleijn daar uijt aan de Domeinen mogte gaan
mitsgaders de ordinaare 's lans en dorpslasten , kommer en regten en servituten daar toezoo van
outs als gewoonte weegen te onderhouden en gehoorende Getuijgen waren hier over Mr. Willem
van der Doers en Arnoldus Versfelt schepenen in 's Hertogenbosch
gegeven den dertiende april 1700 agt en vijftig , en is onderteekent Frans van Heurn
Aldus geregistreert binne Lierop den sevende junij 1700 agt en vijftig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Francis Verseums schepenen .
*koop
29-0-0
Cornelius Doers

40 penn
0-14-8
in Lib.mr
Fr.v.Heurn
secretaris fo 21

Fransis Versums
Mij present
J.Losecaat secretaris
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Den Hoogedele Welgeboore Heere Johan Eduard Wittert , als in
huwelijk hebbende de Hoog Ed.Welgeboore vrouwe Maria Catrina Geboore Baronesse van
Scherpenzeel woonende binnen de Stad Tiel verklaart bij ende mits desen te transporteeren
op te dragen en in volle Eijgendom over te geven aan ende ten behoeve van den
Hoog Edele Welgeboore Heere Hendrik Jan Francis Baron van Scherpenzeel Heere
der Heerlijkheijd Mierlo , Hout en Broek ve,ve de naervolgende goederen en gronden
van erven , zoo onder de jurisdictie dezer Stad , als binnen de Heerlijkheden Mierlo
en Stiphout , mitsgaders dorpe van Lierop gelegen namentlijk
Eenen beemt genaamt den Halven Beemt geleegen tot Helmond ter plaetse genaamt het
Rinkvelt , groot ontrent vijftien lopense een roede
Item eenen beemt genaamt den Halven Beemt aan de Goor Graeve groot ontrent
twee loopense veertig roeden .
Item eenen beemt genaamt den Halve Beemt in de Gemeen Beemden groot
vier loopense , drie en dertig roeden .
Item den beemt aan de Goor Graeve groot ontrent vier loopense .
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Item eenen beemt gelegen in de Gemeen Beemden groot vijff loopense en een
en dertig roeden .
Item zijn gedeelten den Beemt genaamt den Mierlose Beemt , groot seven loopense
met den Hout Was
En zijn de voors. ses parceelen geleegen onder Helmont , te samen belast met eene
1-16-0 gulden sestien stuijvers chijns jaerlijx aan den Heere van Helmont ,
Item het land in Schuijlen camp onder Mierlo met het Heereveltje sijnde heijde , weijde
en bos , groot elff loopense Stevens Erve d'een zijde Hendrik Aert Meusen , d'ander
sijde den Loop
Item een Veldje onder Mierlo van Lijsbet Fabrie , groot drie loopense d'een sijde den
Loop , en d'ander sijde Hendrik Jan Brustens , en is dat veltje belast met 18 stuijvers
0-18-2, 2 penn. chijns jaerlijx aan den Heere van Mierlo voor den welke dit veltje opgewonnen is.
Item twee loopense Land op 't Eijnd daar het Bosselen heeft opgestaan , gelegen onder
Mierlo , aan erve beijde zijde Jan Aarts erffgenamen
Item nog twee loopense bij den Cruijsberg aan erve d'eene sijde Jan Martens
d'andere zijde den gemeenen wegh.
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Item nog twee loopense weijland agter de Nieuwe Hoeff , aan erve d'een sijde
Loo Straete de erffgennamen Aart Goorts , sijnde dit parceel belast met 1 st
5 penn chijns jaarlijx aan den Heere van Mierlo ,
Item een weijveld genaamt het Eeuselken agter de Pastorije van Mierlo , groot twee
loopense aan erve d'een zijde de erffgenamen Aert Janse , d'ander sijde Reijnier Joppen
Item een weijveld genaamt de Colk groot drie loopense aan erve d'een zijde de
gemeene straat d'ander zijde de erffgenaamen Jan Peter Willems
Item een stuck weij en dries genaemt den Ham groot twee loopense , aan
erve d'een sijde de weduwe van de Heer Jacob van Altena , d'ander sijde het Eeusel
Item een parceel genaamt de Spring bestaande soo in Land als Bussele en heijde

groot twee loopense 3 copsaat d'een sijde de gemeene heijde , d'ander zijde Hendrik Peters
En zijn de voors. seeven laaste parcelen belast met vijf gulden pagt jaarlijks
aan het Apostelhuijs van Mierlo
5-0-0
Item een heesterbos op Eijnd onder Mierlo groot een loopense 15 roeden aan erve d'een
sijde het gemeene land , d'ander sijde Martinus Manders
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Item het land aan 't Heesterbos op Eijnd groot een loopense 20 roeden
Item den terffacker groot een loopense rontom den Heere van Mierlo
Item twee loopense land aan d'oije Vaars Eijke aan erve d'een sijde den wegh , d'ander zijde
den Heere van Mierlo,
Item drie loopense lants aan 't Hoog Weijerken d'een en d'ander sijde den Heere van
Mierlo sijde dit parceel belast met eene stuijver ses penn. chijns jaarlijks
aan den Heere van Mierlo ,
0-1-6
Item twee stucken teullant samen groot twee lopense aan erve d'een sijde Tomas
van Brussel , d'ander zijde den Heere van Mierlo
Item een groesveld op het Gasthuijs onder Stiphout , groot vier loopense aan erve d'een sijde
de Heer Doctor Grootenacker
Item het land genaamt den Ham groot een loopense drie copsaat aan erve d'een
sijde de erffgen. van d'heer Jan de Jongh d'ander sijde den gemeenen wegh gelegen onder Mierlo
Item een loopense in den Stokacker onder Mierlo aan erve d'een sijde de erffgen.Corst
Claassen , d'ander sijde Teunis Paulussen . Item twee loopense drie copsaat op Santheuvel aan
erve d'een sijde het Beneficie land , d'ander sijde de erffgen. Jenneke Corstens
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Item een stuk lands genaamt den Huijsacker , groot een loopense drie copsaat aan erve
d'een zijde de wed. Jasper Joosten , d'ander zijden den Armen
Item de Sanghorst met den Sang , bestaende in heijde en schrale weijden groot agt
en twintig loopense aan erve beijde sijde de erffgen. Jan Peter Brustens
Item vijftien loopense beemt in Agelrom , aan erve d'een zijde de gemeene loop , d'ander
zijde Jan Corsten van Hooff
Item den Heijdries met de Sprinkvelden en Peter van Heesveltje , aan malkanderen gelegen groot elff loopense aan d een sijde Hendrik Verhees , d'andere zijde den erffgenaam
......
Item ses en dertig loopense land en groes in de Coppel , aan d'een sijde den weg , d'ander
sijde den Schoolpad , en is dit parceel belast met 14 stuijvers 6 penn, jaarlijxsen chijns aan
den Heere van Mierlo.
Item ses loopense beemt genaamt den Oudendijk gelegen onder Lierop.
Item nog een beemt onder Lierop gelegen op de Buijten Beemden genaamt den Varren
Schutterbeemt
En laastelijk de helft van een stuk groese genaamt de Hoffstad groot twee loopense
aan erve d'een sijde gemeene straat , d'ander sijde d'erfgen.Aart Goorts gelegen onder Mierlo
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Item Heere transportant nomine uxoris prodicto aangekomen bij onderhandse Acte
van scheijdinge en deijlinge tussen de kinderen van erffgenaamen van wijlen den Hoog
Edele Welgeboore Heere Gerard Norbert Baron van Scherpenzeel , en de Hoog Edele Welgeboore Vrouwe Barbera Catharina Baronesse van Bausselen in leeven egte luijden Heere
en Vrouwe van Mierlo , en Drummel , opgerigt en gesloten tot Mierlo op den elffden

junij 1754 sulx onder den last uijt de voorseijde goederen boven de voors. gespecificeerde chijnsen en pagten alnog jaarlijx te moeten blijven vergelden de 's lands ,
stads en dorps reele lasten nabuurlijke regten , usantien en servituten
soo voor- als naerdeelige tot de voorsijde goederen van outs ofte regtsweegen staande
ende gehoorende verders los en vrij , met alle ende een ijgelijke schepenen letteren daar
van eenige mentie makende en de met den aligen regten van eijgendom hem heere
transportant in qualiteijt voors. daar in en aan compe(te)teerende , meede met belofte om dit transporteeren , opdragen en overgeeven , altijt te zullen houden
en doen houden voor goet ende van waerde en tegens een ijder te vrijen , waeren en
gaaranderen van allen verderen commer , calangie en aantal , daar in off op van
weegens hem Heere transportants persoon en goederen hebbende ende
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ende verkrijgende , testes scabini in Helmond Johan Francois Walraven en Gerardus van Hogerlinden die de minute prothocollair beneffens den heere transport tant en mij ondergeschreeve secretaris behoorlijk hebben onderteekent binnen Helmont
op heeden den negentiende september seventien hondert negen en vijftigh onder
stont quod attestor en en was geteekent
P. de Leeuw secretaris
Coop is
1000-0- 0
Laste in captaale
213-19-11
-----------1213-19-11
40 penning is 30-7-0
Aldus geregistereert binnen Lierop
den tiende november 1700 negen en
vijftigh ten overstaan van Cornelis Doers
en Peter Hermans schepenen
Cornelius Doers
Peeter Hermans
mij present
J.Losecaat secretaris
25_021 r
De Heer Hendrik van Adrichem Drossard Johan Francis Walraven , Crispinus Hoekwater ,
Jacobus
Wijman en Gerardus van Hogerbinden schepenen en alsoo provisoiren vanden Armen deser Stad
Helmont
verklaren uijt cragte van haar Ed.Mo.Resolutievanden 17 april 1755 publiecq te hebben verkogt
en mits dien te transporteeren op te dragen en in vollen eijgendom over te geven aan en
ten behoeve van Peter van Oorschot borger en inwoonder deser stad een hoeve bestaande
in een huijsinge met de landerijen soo groes weij als teullanden en geregtigheden daar bij gehoorende , ende dat voor soo groot en kleijn en in dier voegen als deselve hoeve in de huure
gebruijkt werd bij Peter Huijbers geleegen binnedese stad op de Duijseldonk en daar onder mede
begreepen de helft van twee beemden, den eenen geleegen onder Lierop , en den andere onder
Mierlo en sal den cooper aan 's lans verpondinge wegens de goederen onder dese stad geleegen
jaarlijx moeten betaalen de somme van een en dertig gulden dertien stuijvers en andere reele
lasten naar advenant , wesende allodiaal goet , los en vrij uijtgenomen 's lants , stads en
gemeentens lasten en andere nabuurlijke regten en servituten , en daar uijt te blijven vergelden
een vierde part in negentien vaten rogge jaarlijx ten comptoire vanden Heere rentmeester de
Kempenaar , Item aan het Gasthuijs te 's Bosch een vierde part in elff gulden jaarlijx , mits gaders
aan den Heer deser stad jaarlijx eene gulden en agt penninge chijns , off soo veel bevonden sal

worden daar uijtte gaan , aante vaarden de beemden den tiende meij , het huis groes en weijland
te Paassen en de teullanden te oogst aan de stoppelen alles in desen jaare 1756 met de lasten van
over denselve jaare , dog sal den cooper moeten gestant doen de huure tot den jaare 1759,
volgens de huurcedulle daar van met den huurder Peter Huijbers op den 23. januarij 1751
aangegaan ende gepasseert
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en waarna den cooper sig in allen deelen sal moeten reguleeren , en sullen de huurpenninge ten
behoeve vanden cooper aanvang neemen , die met den aanstaande jaare 1756 sullen ingaan en
verders alles ingevolgede publiecque conditien van verkoopingen door provisoiren daar van
gehouden en gedaan solemniseeren op den 27 augustij en 10 september vanden gepasseerden
1755 , en bij haar Ed.Mo.Resolutie van den 21. januarij deses jaars 1756 geapprobeert , waar toe
ten dese voort overige voors. op verbant vande goederen van den Armen voormelt present en
toekomende het voors.altijt te sullen houden en doen houden voor goet vast stedig ende van
waarden , en allen commer calangie off aantael daar inne wesende ofte naarmaals komende off te
sullen doen geheelijken , en altijt ingevolge de voors. conditien vrijen en weeren uijtgenomen de
gront en gebuurchijnsen ende begrooten renten pagten en de lasten testes scabini in Helmont ,
Willem van Ommeren en Coenraat Heldevier , die de minute prothocollair beneffens de
transportanten en mij ondergeschreevesecretaris behoorlijk hebben onderteekent , binne Helmont
op heden den negende februarij seventien hondert ses envijftig onderstont quod attestor en
geteekent P.de Leeuw secretaris
cooppenningen en
slagensijn
464-10-0
lasten in cap.
200- 8 -0
---------664-18-0
40 penn.
8-6-4
Aldus voors transport geregistreert binne
Lierop den een endertigste november 1700 negen
en vijftig , ten overstaan van Cornelis Doers en
Lambert Vlemminx schepenen
Cornelis Doers
Lambert Vlemmix
J.Losecaat secretaris
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De Heeren Hendrik van Adrichem Drossaart Johan Francois Walraven , Crispinus
Hoekwater , Jacobus Wijmans en Gerardus van Hogerlinden schepenen provisoiren vanden
Armen der Stadt Helmont , verklaaren uijt cragte van haar Ed.Mo. resolutie vanden
17april 1755 publiecq te hebben verkogt en mits desen te transporteeren op te dragen
ende in volle eijgendom over te geven aan ende ten behoeve van Peter Berkers , inwoonder
deser stadt een hoeve bestaande in een huijsinge met de landerijen soo groes als
teulland daarbij gehoorende , en dat voor soo groot ende kleijn en soo en in dier voegen
als allent selve in huure gebruijkt werd bij Peter van Stiphout geleegen binnen deese
Stadt op de Duijseldonk en daar onder mede begreepen de helft van twee beemden den
eenen geleegen onder Lierop en den andere onder Mierlo , en sal den kooper
aan 's lands verpondinge wegens de goederen onder dese stadt geleegen jaarlijx moeten
betaalen de somme van een en dertig gulden dertien stuijvers en andere reele lasten
naar advenant , weesende allodiaal goet losch ende vrij uijt genomen 's lands stads
en gemeentens lasten , en andere nabuurlijke regten en servituten , en daar uijt blijven vergelden
een vierde part in negentien vaten rogge , jaarlijx ten comptoire van d'Heer rentmr. de
Kempenaar , Item een gasthuijs tot s'Bosch een vierde part in elff gulden jaarlijx , mitsgaders

aan den Heere deser Stadt Helmont jaarlijx eene gulden agt penningen chijns , off soo veel
bevonden mogte worden daar uijt te gaan aan te vaarden de teullanden te oogst aan de stoppelen
en het huijs groes en weijlanden te Pinxteren alles in desen jaare 1756 en den dries het Bijl den
10 meij 1757 met de lasten van en over desen jaare 1756 , dog sal den kooper moeten gestant
doen de huure tot den jaare 1759 volgens de huurcedulle daar van met
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den huurder Peter van Stiphout op den sestiende jannuarij 1751 , aangegaan ende gepasseert ,
waarnaar den kooper sig sal moeten reguleeren : en sullen de huurpenningen ten behoeve vanden
cooper aanvang neemen ingevolge de publiecque conditie van verkoopinge daar van gehouden en
gedaan solemniseeren op den jaare 1755 eb bij haar Ed. Mo.Resolutie ten desen voor het overige
wert gerefereert , gelovende in qualiteijt vermelt , present ende toekomende het voors.
transporteeren opdragen en overgeven altijt te sullen houden en doen houden voor goet vast
stedig ende van waarden , en allen commer calangie off(off) te sullen doen geheelijk ende altijt in
gevolge de gront en gebuur chijnsen ende begroote renten pagten en lasten , testes scabini in
helmont Willem van Ommeren en Coenraat Heldevier , die de minute prothocollair beneffens de
transporten en mij onderges. secretaris
op heden den ses en twintigste februaiseventien hondert ses en vijftig , onderstont
quod attester , en geteekent P.de Leeuw secretaris
Cooppenn. en slagen
bedragen
500-0-0
lasten in cap. 200-8-0
--------700-8-0
40.penn. is 8-15-10
Aldus voors. transport geregistreert
binne Lierop den agt en twintigste december
1700 negen en vijftig , ten overstaan van Peter
Hermens en Lambert Vlemminx schepenen
Peeter Hermens
Lambert Vlemmix
Mij present
J.Losecaat secretaris
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Hendrik Bernards mitsgaders Jan Bernards en Anthonij Bukums alle woonende
tot Lierop , verklaren ider een vooral , en elk als schuldenaar principaal onder renuntiatie
van de benefitien van voorgang , splitsing en uijtwinninge , bij ende mits desen wel ende deugdelijk schuldig te wesen aan ende ten behoeve van sr.Goort van Liempt oud borgemeester
en inwoonende borger deser stad , een capitaale somme van twee hondert en vijftig caroli
guldens tot twintigh stuijvers hollands het stuk spruijtende ter saake van deugdelijke
geleende en aangetelde penningen ; door den eerste geloover uijt handen van voorn. van Liempt ;
soosij gelovers verklaren gehad ende ontfangen , renuntieerende mits dien van de exceptie
van onaangetelde gelden , geloovende de voornoemde capitaale somme van twee hondert
en vijftig gulden aanden gemelde Goort van Liempt off sijn actie verkrijgende , heden
dato deser over een jaar te sulle aflosse en voldoen , met den intrest van dien tot drie gulden tien
stuijvers per cento , en ingeval het voors capitaal langer mogte blijve staan , in de betaalinge van
den voors. intrest jaarlijx te sullen blijven continueeren tot de volle en effectueele voldoeninge en aflossinge toe , dog in cas van opsegginge dat ten allen tijden naar heden
over een jaar sal mogen geschieden , sal men medersijds gehouden wesen , den anderen drie
maanden te vooren behoorlijk te waarschouwen tot naarkominge en welvoldoeninge van allent
gunt voors. en elk poinct van dien , verbinden sij geloovers hunne respective personen en alle

hunne goederen hebbende ende verkrijgende egeene uijtgesondert , houdende in cas van
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wanbetalinge van capitaal off intressen voors.haare vaste goederen mits desen voor
verhant ligt , om deselve sonder solemniteijten van evictie tot verhaal van voors. capitaal cum
agterstellige intressen van dien ad opus jus habentium bij decret van schepenen alhier ,
publiecq en de voor alle man te mogen verkoopen renuntieerende ten dien eijnde van de
benefitien van verbutirig en evictie , testes scabini in Helmont Willem van Ommeren
en Nathanael Donker , die de minute prothocollair beneffens de geloovers en mij onderges. Johan Francois Walraven schepen loco secretaris behoorlijk hebben onderteekent
binnen Helmont op heeden den elffden meij seventien hondert een en sestig , onderstont
quod attestor , en geteekent P.de Leeuw secretaris
Capitaal
250-0-0
40 penning
6-5-0
Aldus voorschreeveobligatie geregistreert
binne Lierop den negentiende junij 1700 een
en sestig , ten overstaan van Cornelis Doers en
Verberne schepenen
Cornelius Doers
Peter Verberne
Mij present
J.Losecaat secretaris
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Hendrik Francis Buckums woonende tot Lierop en Francis Buckums sijn vader meede
tot Lierop woonagtig , mitsgaders Jan Janse van Bree woonende te Vlierden , verklaaren ider
een voor al , en elk als schuldenaar principaal onder renuntiatie vande beneficien van
voorgang splitsing en uijtwinninge , bij ende mits desen wel en deugdelijk schuldig te wesen
aan en ten behoeve van sr. Goort van Liempt oud borgemeester en inwoonende borger deser
Stadt ; eene capitaale somme van drie hondert vijff en twintigh caroli guldens tot twintigh stuijvers hollands het stuck , spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde penningen door ten eerste geloover uijt handen van voorn.van Liempt , soo sij
gelovers verklaren gehad en ontfangen renuntieerende mit dien van de exceptie van onaangetelde gelden ; geloovende de voorn capitaale somme van drie hondert vijff en twintig gulden , aanden gemelde Goort van Liempt off sijn actie verkrijgende , heden dato deser over
een jaar te sullen aflossen en voldoen , met den intrest van dien tot drie gulden tien stuijvers
per cento , en ingeval het voors. capitaal langer mogte blijven staan in de betalinge van den
voors. intrest jaarlijx te sullen blijven continueeren tot de volle en effectueele voldoeninge ende
aflossinge toe , doch in cas van opsegginge dat ten allen tijden naar heden over een jaar sal
mogen geschieden , sal men wedersijts gehouden wesen den anderen drie maanden te vooren
behoorlijk te waarschouwen tot naarkominge en wel voldoeninge van allent gant voors.
en elk poinct van dien verbinden sij gelover hunne respective personen en alle hunne
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goederen hebbende de verkrijger egeene uijtgesondert , houdende in cas van wanbetalinge
van capitaal off intressen voors. haare respective vaste goederen , mits desen voor verhantligt ,
om deselve sonder solemniteijten van evictie tot verhaal van voors. capitaal cum agterstellige
intressen van dien ad opus jus habentium bij decreet van schepenen alhier publiecq ende
voor alle man te mogen verkoopen , renuntieerende ten dien eijnde vande benefitien van
verbutingen evictie , testes scabini in Helmont Gerardus van Hogerlinden en Eduard Dirk Gallas ,
die de menute prothocollair beneffens de gelovers en mij onderges. Nathanel Donker

*schepen loco secretaris behoorlijk hebben onderteekent binne Helmont op heeden
den den seven en twintigste october 1700 een en sestig onderstond quod attestor
N.Donker schepen loco secretaris
* Aldus voorschreeve obligatie geregistreert binne Lierop den sevende
december 1700 een en sestig , ten overstaan van Cornelis Doers en Peter Hermens schepenen
Cornelius Doers
Peeter Hermans
J.Losecaat secretaris
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Jan en Antoni van Doorn beijde woonagtig tot Mierlo , Peter Eckerschot als in huwelijk hebbende Maria van Doorn , Arnoldus vanden Wittenboer als in huwelijk hebbende Anna
Maria van Doorn , en Jan Paulus vande Ven als in huwelijk hebbende Elisabet van Doorn alle
mede tot Mierlo woonagtig , Paulus Wittenboer als in huwelijk hebbende
Catarina van Doorn woonende tot Asten en Jasper vande Voort als in huwelijk hebbende Hendriena (moeilijk verbeterd)van Doorn woonagtig tot Leende verklaren bij ende mits
desen te cedeeren transporteeren en in vollen eijgendom over te geven aan ende ten behoeve van
Peter Verhees woonende op de Hoeve genaamt Gansewinkel tot Mierlo
Het nieuwe huijs vande Hoeve aan het Leeg Goor tot Mierlo met de helft van de
paardestal en de helft van het bakhuijs met het aangelag en den dries groot circ vijff loopense
Item de helft in twee hoijbeemden Streekend aan de Goorgraaff tot Mierlo geleegen saamen
groot circa sestien loopense drie roeden , Item het Eeusel off wijveld tot Mierloin't
Weijte gat de groote onbekent.
Item het quaad heijtvelt de . . ng tot Mierlo voors. de Groote ook onbekent.
Item eenige Waterputten mede tot Mierlo geleegen de Groote onbekent.
Item agt loopense agt roeden van het lant nevens de Heij tot Mierlo groot in't geheel
agtien loopense agt roeden . Item een parceel genaamt het Nieuwlant.
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daar nevens gelegen groot een loopense een en twintig roeden
Item elff loopense twee en twintig roeden van vier parceelen lant groot in't geheel samen dertig
loopense twee en twintig roeden geleeegen als voor
Item eenen hoijbeemt geleegen tot Lierop groot circa agt loopense dog onbegrepen de mate
d'eene eijnde aan't Mierlose Goor , en aan d'eene sijde het Lieropse Goor gelegen .
Zijnde alle de voorszijde goederen tans in gebruijkbij Arnoldus vanden Wittenboer en allodiaal
goet soo verklaard word los ende vrij uijtgenomen s'lands en gemeentens lasten nabuurlijke
regten en servituten en daar uijt te blijven vergelden eene rente van vier gulden
s'jaars aan het Arm off . . . . Huijs tot s'Bosch , Item een eene rente van drie stuijvers
?
off agt penningen jaarlijx aan de kerk van Mierlo en laastelijk seven stuijvers en
twee penningen chijns aan den Heer van Mierlo aan te veerden de huijsinge te Pinxteren ,
de groese en hoff te halff meert en het teulland te oogst blood aan de stoppelen alles in desen
jaare 1762 met de lasten van over den jaare van 1762 tot 1763 , gelovende sij
transportanten dit cedeeren en transporteeren ten allen tijden te sullen houden en doen houden
voorgoet vast stedig ende van waarden mitsgaders voorn. getransporteerde te sullen vrijen en
weeren en guandeeren van alle commer actie en aantaal meer dan vermeld onder verband
van haare respective personen en goederen hebbende ende verkrijgende , testes
scabini in Helmond Gerardus van Hogerlinden , en Nathanael Doker , die
de minute prothocollair beneffens
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de transportanten en mij onderges. secretaris behoorlijk hebben onderteekent
binne Helmont op heden den sevende januarij seventien hondert twee en
sestig onderstond quod attestor , en geteekent P deLeeuw secretaris
Coop is
700-0-0
lasten in cap. 113-4-2
same
----------813-4-2
40 penn 20-6-10
Aldus voors. transport geregistreert binne Lierop den seventiende februarij
1700 twee en sestig , ter presentie van
Cornelis Doers en Francis Verseems schepenen
Cornelius Doers
Fransis Versums
Mij present
J.Losecaat secretaris
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Hendrik van Breij en Wouter van Breij , bijde woonende tot Lierop , verklaaren een en voor al en elk in solidum als schuldenaar principaal , onder
renuntiatie vande beneficien van voorgang spitsing en uijtwinninge , bij ende mits deese wel en deugdelijk schuldig te weesen , aan en ten
behoeve van Catharina van Liempt , inwoondersse deezer stad eene capitaale
somme van een hondert caroli guldens tot twintig stuijvers hollands het
stuk spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde penningen door den eerste geloover uijt hande van voorn. Catharina van Liempt , soo sij
ontfangen , renuntieerende mits dien van de exceptie van onaangetelde
gelden , geloovende de voors. capitaale somme van een hondert gulden
aande voorn. Catharina van Liempt of haar actie verkrijgende , heeden dato
deezer over een jaar te sullen aflossen en voldoen , met den intrest van dien
tot drie gulden tien stuijvers en ingeval het voors. capitaal langer
mogte blijven staan , in de betaalinge van den voors. intrest jaarlijx te sullen
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blijven continueeren , tot de volle en effectueele voldoeninge en aflossinge toe
dog in cas van opsegginge dat ten allen tijde naar heeden over jaar sal mogen
geschieden ; zal men wedersijts gehoude weesen , den andere drie maanden
te vooren behoorlijk te waarschouwen tot naarkominge en welvoldoeninge
van allent geene voors. en elk poinct van dien verbinden , sij geloovers hunne
respective persoonen en alle hunne goederen hebbende ende verkrijgende ,
egeene uijtgesondert houdende in cas van wanbetaalinge van capitaal
of intressen voors., haare respective vaste goederen , mits deese voorhandligt , omme deselve sonder solemniteijten van evictie tot verhaal voors.
capitaal en agterstellige intressen van dien , ad opus habentium
bij decreet van heeren schepenen alhier (waar in de geloovers nu voor
als dan sijn consenteerende ) publiecq ende voor alle man te mogen verkopen ,
renuntieerende ten dien eijnde van de benefitien van verbuting
en evictie , testes scabini in Helmont , Jacobus Weijman en Nathanael
Donker die de minute prothocollair beneffens de geloovers en mij
25_028 v
ondergeschreeve secretaris behoorlijk hebben onderteekent binnen Helmond
op heeden den vierde januarij seventien hondert drie en sestig onderstond

quod attestor engeteekent P. de Leeuw secretaris
Cap. is
100-0-0
40 penn
2-10-0
Aldus voorschreeve obligatie geregisteert binne Lierop den twaalfde
januarij 1700 drie en sestigh , ten overstaan van Cornelis Doers en
Lambert Vlemminx schepenen
Cornelius Doers
Lambert Vlemmix
Mij present
J. Losecaat secretaris
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Der Hoog Edele welgeboore Heer Hendrik Jan Francis Baron van Scherpenzeel Heere
der Heerlijkheijt Mierlo , Hout en Broek etc etc verklaart bij ende mits desen te transporteeren op
te dragen ende in volle eijgendom over te geven aan en ten behoeve van den Hoog Edele
Welgebore Heere Jan Louis Carel Baron de Heusch Heere van Zangerije Gellich en Eijgenbilsen
etc etc de naarvolgende goederen en gronden van erven , soo onder de jurisdictie deser Stadt , als
binnen ; de Heerlijkheden Mierlo en Stiphout mitsgaders den dorpe van Lierop geleegen
namentlijk eenen beemt genaamt den halven beemt geleegen tot Helmont etc
Item ses loopense beemt genaamt den Ouden Dijk geleegen onder Lierop .
Item nog eenen beemt onder Lierop geleegen op de Buijten Beemden genaamt den
Varrenschutter beemtItem de helft van een stuck groese genaamt de Hofstad geleege onder
Mierlo groot etc.En dat alles onder den last om uijt de voorseijde getransporteerde goederen
boven de voors. gespecificeerdechijnsen renten en pagten alnog jaarlijx te moeten blijven
vergelden de 's lans stads en dorps lasten nabuurlijke regten usantien en servituten soo voor-als
nadeelige tot de voorsijde goederenvan outs off regtsweegen staande en gehoorende verders
allodiaal soo verklaard word , loschende vrij met alle ende een igelijke schepenen letteren daar
van eenige mentie makende ende met denalingen regten van eijgendom hem heer transportant
daar inne en aan competeerende , mede met belofte om dat transporteeren opdragen en overgeven
altijt te sullen houden en
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en doen houden voor goed ende van waarden , en tegens een ijder te vrijen
warren en guandeeren , van alle verdere commer calangie en aantal daar in off op van
wegens hem heere transportant reeds sijnde , off nog komende , alles onder verband van
sijns heere transportants persoon en goederen hebbende ende verkrijgende , testes scabini
in Helmont Nathanael Donker en Eduard Dirk Gallas , die de minute prothocollair
benevens den heere transporttant en mij ondergeschreeve secretaris behoorlijk
hebben onderteekent binne Helmond op heeden den dertigste meij 1700 hondert
drie en sestig , onderstond , quod attestor en geteekend Pde Leeuw secretaris
Coop is
1200-0-0
lasten in cap 1051-2-9
---------2251-2-9
40 penn.56-5-10
Aldus voors. transport voor soo veel goederen alhier aangaat geregistreert
binne Lierop den twaalfde julij 1700 drie en sestig , ter presentie van Cornelis
Doers
en Jan van Eijck schepenen
Cornelius Doers
Jan Janse van Eijck
Mij present

J.Losecaat secretaris
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Albertus Meulendijk , Jan Willem van den Eijnde en Jan Antonij van den Boome alle
inwoonderen tot Lierop bekennen ende verklaaren bij en mits deesen , een en voor al en ieder in
solidum als schuldenaar principaal, onder renuntiatie van de benefitien van voorgang , splitsing
en uijtwinninge ende alle andere welke haar eenigsints te . . konne koomen , wel ende deugdelijk
schuldig te weesen aan ende ?ten behoeven van Antonij van der Elsen oud borgermeester en
inwoondere borger deser stad , een capi-taale somme van drie hondert caroli guldens , tot twintig
stuijvers hollands het stuk , spruijtende ter saaken van deugdelijke geleende en aangetelde
penningen , bij de twee eerstgemelde geloovers gehad , en
tot haar aller contement van den voornoemden van der Elsen ontfangen , renuntieerende dien volgende van de exceptie van de aangestelde gelden , geloovende de gemelde capitaale somme
van drie hondert gulden , aan den voorn Anthonij van der Elsen , off sijn actie verkrijgende ,
heden over een jaar te sullen afflossen en voldoen , met den intrest van dien tot drie gulden tien
stuijvers per cento , en ingeval het voors. capitaal met wedersijds genoegen langer mogte blijven
staan ,in de betaalinge van den voors. intrest jaarlijx te sullen blijven continueeren tot de volle en
effectueele voldoeninge en afflossinge toe , dog in cas van receptie off restitutie , sal men
weeder-seijds gehouden weesen , den anderen drie maanden te vooren te waarschouwen
verbindende sij geloovers tot naarkoominge en welvoldoeninge van allen 't geene voormeld , haar
respective persoonen en alle haare goederen hebbende ende verkrijgende egeene uijtgesondert ;
houdende in cas va wanbe-taalinge van capitaal off intressen voormeld , haare respective
goederen mits deesen voor verhandligt, omme deselven sonder solemniteijten van evictie tot
verhaal van voors. capitaal en intressen ad opus jus habentium bij decreet van heeren scheepenen
alhier (waar in de geloovers nu voor als dan sijn consenteerende) publicq ende voor alle man te
verkoopen , renuntieerende ten dien eijnde van alle oppositie , mits gaders van de benefitien van
verbinting en evictie , testes scabini (in de kantlijn) Aan ons ondergetekende scheepenen op
heeden vertoont de uijtgemaakte acte daar nevenstaende obligatie waer op geschreven stond in
dorso .Geroijeert , gecasseert ter secretarije te Helmond op heeden den 10e october 1797 lager
stond in kennisse van mij( en naagetekent )H Tromp secretaris weshalven voorn.
geregistreerdeobligatie alhier werd gecasseert den 6e december 1791
J.van den Boome N.Doers
25_030 v
in Helmond Jacobus Weijman en Nathanael Donker , die de minute prothocllair , beneffens de
gelo-vers , en mij ondergeschreevene secretaris behoorlijk hebben onderteekent binnen Helmond
op heeden den neegende augustus seventien hondert ses en sestig onderstond quod attestor en
geteekent P.de Leeuw secretaris
Cap is
300-0-0
40 penning is 7-10-0
Aldus voorschreeve obligatie geregistereert binne Lierop den negen en twintigste
augustij 1700 ses en sestig ten overstaan van Cornelis Doers en Lambert Vlemminx
schepenen
Cornelius Doers
Lambert Vlemmix
Mij present
J.Losecaat secretaris
Hendrik van den Boome molenaar en inwoonder der Heerlijkheid Mierlo , bekent
ende verklaart bij desen wel en deugdelijk en regtveerdig schuldig te wesen , aan en ten behoeve
van d'heer Johan van der Horst secretaris en mede inwoonder derselver Heerlijkheijd Mierlo ,
eene capitaale somme van een duijsent caroli guldens tot twintig stuijvers hollands elken gulden

gereekent , spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde penningen bij den voorn
moolenaar Hendrik van den Boome debiteur in dese tot sijn volkomen genoegen en contentement uijt handen van voors. secretaris Johan vander Horst crediteur in desen
25_030 r
genooten ende ontfangen , renuntieerende dien volgende hij debiteure van en op de exceptie
van niet aan getelde en ontfangene gelden , belovende mede hij debiteur de voorgemelde
capitaale somme van een duijsent guldens aan den voorn. crediteur off sijn regt verkrijgende
van heden over tien eerstkomende jaaren te sullen restitueeren en aflossen en inmiddels
jaarlijx aan den voorn. crediteur off sijns regt verkrijgende voor intrest van ijder hondert
guldens capitaal te sullen voldoen en betalen de somme van drie gulden en vijff stuijvers
waar van het eerste jaar intrest zak vervalle op heden dato deser over een jaar , dog indien
hij debiteur den verschulden intrest promt op den vervaldag off ten langsten binne den
tijt van veertien dagen naar den vervaldag aan handen van den crediteur off sijn regt
verkrijgende komt te voldoen , soosal als dan maar anders niet hij debiteur konnen
en mogen volstaan met van ijder hondert guldens capitaal te betalen voor intrest
alleenlijk de somme van drie guldens . Ende ingeval het voors. capitaal met wedersijts
genoegen langer als de voors. tien jaare ten intresse mogte blijve staan , soo belooft
ook nog hij debiteur in de jaarlijxe betalinge van den gemelde intrest in
voege en manieren als voormeld te sullen blijven contineeren tot de volle
en effectueele voldoeninge en aflossinge van de voorsijde capitaale somme van
een duijsent guldens , waar van na verloop * (In de kantlijn) De obligatie is tot Vlierde gecasseert
en voldaan volgens de uijtgemaakte obligatie en quitantie daarop gestelt en getekent door de
houders J.C van Crullenberg en J.n.Crullenberg den 31 december 1780 en tot Vlierde gecasseert
den 5. januarij en tot Helmondden 6 dito , en nu alhier geroijeert den 22 januarij 1781 J.Losecaat
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van de voors.tien jaaren jaarlijx door den crediteur off sijn regt verkrijgende de repetitie
en ook door den debiteur de restitutie sal konnen en mogen geschieden , mits soo in cas van
repetitie als restitutie men wedersijts gehouden sal wesen daar van den anderen ten minsten een
halffjaar voor den verschijningdag van den intrest te moeten waarschouwen , verbindende
mede hij debiteur tot verseekeringe der restitutie van de voorgenoemte capitaale somme van
een duijsent guldens op den gerequireerde tijt en prompte betalinge der te vervallen intressen vandien sijn persoon en alle sijne goederen hebbende ende verkrijgende ,
houdende ook hij debiteur in cas van geene restitutie van het voorn. capitaal
op den gerequireerden tijt , ofte ook in cas vangeene prompte voldoening van de
jaarlijx verschuld werdende intressen van dien , alle zijne vaste en onroerende
goederen bij desen voor verhantligt om alle deselve sonder eenige solemniteijten
van evictie tot verhaal van voors. capitaal en agterstallige intressen ten versoeken
van den crediteur off sijn regt verkrijgende bij decreet van Heeren Schepenen deser
Stad Helmont , in welkers verleeninge hij debiteur van nu voor als dan is consenteerende bij deese publicq en voor alle man ad opus jus habentium
door hem vrediteur off sijn regt verkrijgende verkogt te worden , ten
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welken eijnden , hij debiteur mede bij desen is renuntieerende van en op alle exceptien
mitsgaders van en op de benefitien van verbuting en evictie , en niet anders
nodig te wesen , dan de vertoning deser uijtgemaakte acte aan Heeren schepenen
deser Stad Helmont , om daar op ten versoeke van den cediteur off sijn regt verkrijgende
derselver decreet soo voors. verleent te worden , alles ter presentie van Gerardus

van Hogerlinden , en Willem van Ommeren , schepenen , mitsgaders Pieter de Leeuw
secretaris der stad Helmont , die beneffens den voors. debiteur Hendrik vanden
Boome ter menute prothocollair eijgenhandig hebben onderteekent , op heden
binne de stad Helmont den twaalffde december seventien hondert seeventigh
onderstont quod attestor , en geteekent P.de Leeuw secretaris
Capitaale is 1000-0-0
40 penning
25-0-0
Aldus voors.obligatie geregistreert binne Lierop den agt en twintigste desember
1700 en seventig ten overstaan van Peter Verberne en Fransis Verseems
schepenen
Peter Verberne
Fransis Versums
Mij present
J.Losecaat secretaris
25_032 v
De heer Johan van den Bongaart , coopman en inwoonende borger deser stad
in qualiteijt als testamentaire executeur des boedels en nalatenschap van de Heer Jan
Baptist van Gemert en van juffrouw Allegonda van Gemert binne dese stad gewoont hebbende
en overleden , zijnde derselver testament voor Hendrik ter Croije notaris en getuijge
alhier den 18 junij 1771 gepasseert en uijt kragte en magte hem daar zoo blijkende was gegeven ende verleent , eene dertig guldens , losbaar met agthondert
teffens off wel in termijnen van een hondert guldens , gelooft door Peter
Meulendijx en Jan van Breij aan wijlen de Heer Johan van Gemert ter
zaake des koops van huijs en verscheijde parceelen lands gestaan en geleegen
te Lierop gelijk in schepenen Brieven te Lierop , dat is den agtienden februarij 1700 een
en veertig , en welke pagt is bij betaalt tot den laaste vervaldag deses jaars
door Hendrik van Breij en Antonij Buckkens de overledene aangekomen mits
doode en aflijvigheijd van haaren broeder Johan van Gemert , soo
men verklaarde , heeft hij wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven
vrouw Maria Elisabet Timmers weduwe van de Heer Cornelis Wijgaarts
woonagtig alhier , te samen met alle
25_032 r
de brieven daar van mentioneerende en met den alingen regte des boedels voors.
daar inne kompeteerende en heeft helmelinge daar op vertegen inne maniere in dien gewoonelijk zijnde , gelovende op verband der goederen hebbende en verkrijgende des
boedels voors. dat voors. opdragen overgevenen vertijden altijt voor goet , vast stedig
en van waarden te zullen houden en allen kommer calangie en aantaal daar
inne wesende ofte komende af te doen geheelijk , getuijgen waren hier over
D.Huijgens en L.Franken schepenen in 's Bosch gegeven den tweede
september 1700 vijff en seventig en geteekent Frans van Heurn
*onder aan waren hangende twee zegels in groene wasse , ider in een doosje
Aldus voors. transport geregistreert binne Lierop op den
drie en twintigste september 1700 vijff en seventig , ten overstaan van
Cornelis Doers en Huijbert van den Boomen schepenen .
Cornelius Doers
Huijbert vanden Boomen
Mij present
J.Losecaat secretaris
*(in de kantlijn )Koop 749-0-0
40 penning 18-14-8
in Lib. Fr.v.Heurn tr.215
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D'Hr Johan Willem van den Bongaart koopman en inwoon(e)de borger deser stad
in qualitijt als testamentaire executeur des boedels en nalatenschap van de Heer
Jan Baptist van Gemert en van juffrouw Alegonda van Gemert binne stad
gewoont hebbende en overleden zijnde derselver testament voor Hendrik
ter Croije , notaris en getuijgen alhier den 18. junij 1700 een en seventig gepasseert,
en uijt kragte der magte hem daar bij zoo blijkende , was gegeven ende verleent
eenen jaarlijken en erffelijken pagt van vijff guldens eene stuijver twaalff penningen
losbaar met hondert seven en twintig gulden ofte wel in twee termijnen
gelooft door Jan van Breij aan wijlen Johan van Gemert cum suis ter saake
des koops van een stuk hoijvelt gelegen te Lierop in de Groote Hasselts en genaamt het Hoekvelt verschijnende jaarlijx op den dertigsten maart
gelijk in schepenen brieven de Lierop , dat is den dertigste maart 1700 een en
veertig .Item eenen jaarlijksen en erffelijken pagt van vijff guldens sestien
stuijvers losbaar met hondert vijff eb veertig guldens off wel in twee termijnen gelooft door Peter Meulendijx en Jan van Breij aan gemelten Johan
van Gemert cum suis ter zaake des
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koops van een stuk groesland genaamt den Dries agter de schuur gelegen te Lierop
verschijnende jaarlijx op den dertigste maart gelijk in schepenen brievende Lierop
dat is dartigsten maart 1700 een en veertig , Item een erffpagt van eene gulde eene
stuijver jaarlijx losbaar met ses en twintig guldens , gelooft door Johan van Breij
aan gemelde Jan van Gemert cum suis ter saake des koops van een stuck akkerlands genaamt de Geer groot een lopens seven roeden mede gelegen onder Lierop
verschijnende jaarlijx den dertigste maart gelijk in schepen brieff
van Lierop dato 30 maart 1700 een en veertig , alle welke pagten zijn bij betaalt tot den vervaldag deses jaars en vergolden door Hendrik van Breij
en Antonij Bukkengs , heeft hij wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven Mejuffrouw Maria Elisabet Timmers weduwe van de heer Cornelis
Wijgaars woonagtig alhier 't zamen met alle de brieven daar van
mentioneerende en met alingen regten den voors. boedel daar inne
competeerende en heeft helmelinge daar op vertegen inne maniere
in dien gewoonelijk zijnde , geloovende op verband der goederen hebbende
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en verkrijgende des voors. boedels , dat voors. opdragen , overgeven en vertijden
altijt voor goet vast , stedig en van waarden te sulle houden en allen
kommer , calangie , en aantaal daarinne wesende ofte komende , af te doen
* geheelijk , getuijgen waren hier over D.Huijgens en L.Franken
schepenen in 's Bosch gegeven den tweede september 1700 vijff en seventig
en geteekent Frans van Heurn . Onder aan waren hangende twee
zegels in groene wasse ider in een doosje .
*coop 277-0-0
40 penn 6-18-8
In lib. Fr.v.
Heurn fol. 215 Aldus voors. transport geregistreert binne Lierop den drie en twintigste
september 1700 vijff en seventig , ten overstaan van Cornelis Doers en Huijbert
van den Boomen schepenen

Cornelius Doers
Huijbert van den Boomen
Mij present
J.Losecaat secretaris
25_034 r
Huijbert Beijers woonende tot Lierop , en Peter Cocx woonende tot
Milheese , verklaaren te saamen , en ijder in solidum als schuldenaar
principaal , onder renuntiatie van de vooregten van voorgang , splitsinge , en uijtwinninge , bij ende mits deesen wel ende deu(g)delijk
schuldig te weesen aan Mejuffrouw Helena Charlotte Walkart woonagtig alhier tot Helmont eene capitaale somme van drie hondert caroli guldens , tot twintig stuijvers hollands het stuk spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde gelden , door
den eerste gelover uijt handen van voorn.juffrouw Helena Charlotte Walkart gehad , en tot haar bijder contement soo verklaaren
ontfangen ,renuntieerende dien volgende van de exeptie van onaangetelde
penningen beloovende zij geloovers van de voorschreeve capitaale somme
van drie hondert gulden aan voorn. Juffrouw Helena Charlotte
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Walkart gehad , en tot haar beijde contentement soo verklaaren ontfangen renuntieerende dienvolgende van exeptie van onaangetelde penningen , beloovende sij geloovers van de voorschreeve capitaale
somme van drie hondert gulden aan de voorn Juffrouw Helena
Charlotte Walkart off haar regt verkrijgende , jaarlijcx
van dato deeser gerekent , voor intrest te sullen betaalen vier
gulden per cento , en in de betaalinge van den selven intrest te
sullen blijven continueeren tot de volle en effectulele
voldoeninge en aflossinge der capitaale somme toe , dog in cas van
repetitie of restitutie van voors. capitaal , dat naar heeden over
tien jaaren , vrij van alle kosten te leeveren , ten allen tijden door de
geloovers , off houdersse deeser
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wie van beijde partijen sal gelieven sal moogen geschieden , sal men gehouden weesen , den andere drie maanden te vooren te waarschouwen , verbindende zij geloovers tot naarkominge en welvoldoeninge
van allen 't geene voorschreeve en elk poinct van dien , haare
respective persoonen , en alle haare goederen , hebbende ende verkrijgende , egeene uijtgesondert , houdende in cas van wanbetaalinge
van capitaal off jaarlijcxe intresten voormeld , haare respective vaste goederen mits deesen voor verhantligt omme deselve
door de houdersse deeser off haar regt verkrijgende , tot verhaal
van voors. capitaal , en intressen bij decreet van heeren scheepenen
deeser stad (in welkers verleeninge sij geloovers nu voor als
25_036 v
dan sijn consenteerende )publicq en voor alle man , ad opus jus
habentium te verkoopen , renuntieerende ten dien eijnde van alle

oppositie , mitsgaaders van de beneficien van verbuting en evictie
Testes sc(h)abini in Helmont Gerardus van Hogerlinden
en Frederik Hollein die dese beneevens de geloovers , en mij
onderges. secretaris ten prothocolle behoorlijk hebben onderteekent
binnen Helmont op heeden den drie en twintigste maart seventien
hondert ses en seventig onderstond quod attestor en is geteekend
P.de Leeuw secretaris
capitaal
300-0-0
--------40 penn
7-10-0
Aldus voorschreeve obligatie
25_036 r
alhier geregistreert binne Lierop den negen en twintigste meert
1700 hondert ses en seventig ten overstaan van Johannes van Eijck en
Jan van Asten schepenen
Jan Janse van Eijck
Jan van Asten
Mij present
J.Losecaat secretaris
Huijbewrt Beijers , woonende tot Lierop en Peter Beijers woonende te Vlierden verklaaren
te zaamen , en ijder in solidum als schuldenaar principaal , onder renuntiatie vande voorregten
van voorgang , splitsing en uijtwinninge bij ende mits desen wel deugdelijk schuldig
te wesen aan en ten behoeve van Mejuffrouw Helena Charlotte Walkart woonagtig alhier
tot Helmont eene capitaale somme van twee hondert caroli guldens tot twintig stuijvers
hollands het stuck , spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde gelden
door den eersten gelover uijt handen van voorn. Juffrouw Helena Charlotte Walkart gehad
en tot haar bijder contentement , soo verklaaren , ontfangen , renuntieerende dien volgende
van de exceptie van onaangetelde penningen belovende sij gelovers van de voors. capitaale
somme van twee hondert gulden , aan voornoemde Juffrouw Helena Charlotte Walkart
off haar regt verkrijgende van dato deser
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gereekent jaarlijx , voor intrest te sulle betaalen vier gulden per cento en in de betaalinge vanden
selven intrest te sullen blijven continueeren tot de volle en effectueele voldoeninge en aflossinge
der capitaale somme toe , dog in cas van repetitie off restitutie van voors. capitaal , dat naar
heden over tien jaaren , vrij van alle costen te leveren ten allen tijden , door de gelovers off
houdersse deser , wie van beijde parthije sal gelieven weesen , den andere , drie maande te
vooren te waarschouwen , verbindende sij geloovers tot naarkominge en welvoldoeninge van
allent geene voorschreeve , en elk poinct van dien haare respective personen en alle
haare goederen hebbende ende verkrijgende egeene uijtgesondert , houdende in cas
van wanbetaalinge van capitaal off jaarlijkse intressen voormeld , haare
respective vaste goederen mits desen door de houdersse deser off haar regt verkrijgende tot verhaal van voors. capitaal en intressen , bij decreet
van Heeren Schepenen deser stad (waar in gelovers nu voor als dan
sijn conserteerende ) publicq ende voor alle man , ad opus jus
habentium te verkoopen , renuntieerende ten dien eijnde van alle
oppositie , mitsgaders vande beneficien van verbuting en evictie
Testes scabini in Helmont
25_037 r

Gerardus van Hogerlinden , en Frederik Hollein , die dese beneffens de gelovers
en mij ondergeschreeve secretaris ten prothocolle behoorlijk hebben onderteekent , binnen Helmont voornt. op heden den tweede november 1700
ses en seventig , onderstond quod attestor , en geteekent P.de Leeuw secretaris
Cap is
200-0-0
40 penn.
5 -0-0
Aldus voorschreeve obligatie alhier geregistreert binne Lierop den vijftiende
november 1700 ses en seventig , te overstaan van Cornelis Doers en
Tieleman Roosen schepenen
Cornelius Doers
Tieleman Roosen
Mij present
J.Losecaat secretaris
Hendrikus Verhees woonagtig tot Boxtel , als gemagtigde van Hendrik
Verhees , moolenmeester mede tot Bocxtel woonagtig , volgens procuratie gepasseert
voor den notaris Johannes van Berten en getuijgen tot Bocxtel den 19 november 1776
bij het passeeren deses gebleken , en hier naar geregistreert , verklaart in die qualiteit bij
25_038 v
ende mits desen te cedeeren transporteeren , en in vollen eijgendom over te geven , aan ende ten
behoeve van Hendricus en Jan Verberne bijde woonende te Lierop , een stuk groesveld
met de daarop staande Boomen groot ontrent een loopense , sijnde lasten vrij , geleegen
tot Lierop in de Nieuwe Erven , ontrent de Drie Vennen in gebruijk bij Martinus van Eijck
sijnde allodiaal goed , soo verklaard werd , los ende vrij , uijtgenomen 's lans en gemeentens lasten in dien eenige daar uijt mogte gaan , nabuurlijke regten en servituten , en daar
uijt te blijven vergelden eene stuijver en agt penningen chijns jaarlijx aan 's lands
domeijnen , aan te vaarden te halff meert in desen jaare 1777 met de lasten van en
over denselve jaare , en verders alles ingevolge de publicque verkoopcedulle, daar van gehouden
en gedaan solemniseeren , ten overstaan van Heeren Schepenen deser stad Helmond en dat is
21 november en 5 december des jaars 1776, tot welke verkoopcedulle ten desen voort
overige werd gerefereert Belovende hij transportant , in sijne voors. qualiteijt , dit cedeeren en
transportee-ren altijt te sullen houden en doen houden voor goet , vast , stedig ende van waarde
mitsgaders voorn getransporteerde te sullen vrijen weeren en guarandeeren van alle
commer c.ctie en aantaal , die meer dan voormeld daar inne mogte wesen
?
off bevonden werden , onder verband van des consttuants persoon en goederen
hebbende ende verkrijgende
Testes scabini in Helmont Nicolaas
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Walkart , en Frederik Hollein , die dese beneffens den transportant qq en min ondergeschreve secretaris ten prothocolle behoorlijk hebben onderteekent , binnen Helmont voorn.
op heden den sesde januarij seventien hondert seven en seventig , onderstond
quod attestor , en geteekent P.de Leeuw secretaris
Cooppenningen in slagen
zijn
55-0-0
Lasten in cap.
1-17-8
--------56_17-9
40 penn.
1-8-9
Aldus voorschreve transport alhier geregistreert binne Lierop den
vijff en twintigste april 1700 seven en seventig , ten overstaan van Cornelis Doers
en Tieleman Roosen schepenen

Cornelius Doers
Tieleman Roosen
Mij present
J.Losecaat secretaris
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Wij Abraham Verster , en Mr Jacob Marten Deutz , ordinaires leenmannen in de Leen- en
Tolkamer te s'Hertogenbosch , maken kenlijk, dat voor ons gecompareert is mr.Willem
*Cornelis Ackerdijk , representant van den Hoog geb. gestrenge Heer Philip Willem
de Schmeling , raad en rentmeester generaal der Domeinen van Brabant , over de Hooftstad ,
Meijerije en Quartiere van s'Hertogenbosch , gemagtigt tot het naarvolgende bij octrooi
van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden , vanden agsten
juli deses jaars ; waar bij aande regenten van Lierop gepermiteert is eenige perceelen
hunner gemeente te mogen verkoopen en uijt kragte der magte hem daar bij verleend ,
een stuk gemeente geleege te Lierop in het Haaleind groot twee loopense
twaalff en een halve roeden , oost een heijweg , west de gemeente , zuijd Jan van Geldrop
cun suis , noord den Dijk naar Mierlo , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen
en overgegeven Cornelis D'oers met zodanigen regt als 's lands Domeijnen en de gemeente
van Lierop daar in gehad hebben , en op sodanige voorwaarden als in het voors. octrooi
en in publicque verkoopcedulle van den agtiende october deses jaars breeder staan
uijtgedruckt , en heeft helmelinge daar op verteegen , en van 's lands weege gelooft guarandschap , en allen kommer , calange en aantal daar in sijnde , geheelijk af te doen .
Deste oirconde hebben wij leenmannen
* koop
9-10-0
last
1-18-4
-------11-8-4
40 pen 0-5-4
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in het hooft deses gemeld de menute deses ten prothocolle , nevens den Heere comparant
ende griffier der Leen- en Tolkamer onderteekend en onse leenmans zegelen hier onder doen
drukken , gegeven den agt en twintigste november des jaars een duijsend seven
honderd zes en zeventig , en is onderteekent Jr Van Heurn
Wij Abraham Verster , en Mr Jacob Marten Deutz , ordinairs leenmannen in de Leen- en
Tolkamer te 's Hertogenbosch , maken kenlijk dat voor ons gecompareerd is Mr Willem Kornelis
Ackersdijk , representant van den Hoog geb.Gestrengen Heer Willem de Schmeling
raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant , over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van s'Hertogenbosch , gemagtigt tot het naarvolgende , bij octrooi van de Edele Mogende
HeerenRaaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden van den agste julij deezes jaars , waarbij
aande regenten van Lierop gepermiteerd is , eenige perceelen hunner gemeente te mogen
verkopen , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een stuk gemeente geleegen te Lierop
in het
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Haaleind groot seven loopense en dertig en een halve roeden , oost Jan Tijssen cum suo , west de
Hanekamp zuijd de Dijk na Mierlo , noord de gemeente , heeft hij mits dezen wetlijk en erfflijk
opgedragen en overegeven Jacobus Losekaat met zodanigen regt als 's lands domeinen en de
gemeente van Lierop daar in gehad hebben ; en zodanige voorwaarden als in het voors.octrooi en
in de publicquejaars breeder staan uijtgedruckt , en heeft helmelinge daarop verteegen , en van 's
lands weege geloofd aantal daar in zijnde , geheelijk al te doen . Des te oirkonde hebben wij

leenmannen in het hoofd deezes gemeld de menute deezes ten prothoclle nevens den Heere
comparant , en de griffier der Leenen Tolkamer onderteekend , en onze leenmans zegelen hier
onder doen drukken Gegeven den agt en twintigste november des jaars een duizend , zevenhonderd zes-en-zeventig en is onderteekend J.H van Heurn
25_040 r
opgedragen en overgegeven Jan Claas Sak met sodanigen regt als s lans domeinen etc
gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig en
is onderteekent J.H.van Heurn
C4J
Wij Abraham Verster en (etc als voorige transporte) en stuck gemeente geleege
te Lierop voor de Oijenbraak groot drie loopense ten oost , west en noord de gemeente ,
zuijd een waterloop door de gemeente , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen
*en overgegeven Jacobus Losekaat met sodanigen regt als s'lans domeijnen
(etc als in eerste transport )gegeven den agt en twintigste november
een duijsent seven hondert ses en seventig en is onderteekent J.H van Heurn
(5 en 6)
Wij Abraham Verster etc (als in vorige transport ) een stuk gemeente geleege te Lierop in de
Bergen groot vier loopense ten twaalff en een halve roeden , oost en zuijd
de gemeente west de weduwe Gerard Lamberts , en Willem van Eijck , noord
* koop
10-0- 0
last
2-15--------12-1540 penn.
0- 6 -6
25_041 v
de Dijk van Hersel naar het Broek heeft hij mits desen , wetlijk en erfflijk
opgedragen en overgegeven de weduwe van Francis Verber4ne , met sodanig
regt etc als in eerste transport gegeven den agt en twintigste november
een duijsent seven hondert ses en seventig , en is onderteekent J.H.vn Heurn
koop 9- 0- 0
last
3-12-12
--------12-12-12
Wij Abraham Verster en (etc. als voor ) een stuk gemeente gelegen te Lierop bij de
Gebergse Hoeff , groot drie loopense en agt roeden , oost , zuijd en noord de gemeente
west Willem van Breij , heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Gijsbert Roijmans met zodanige regt als etc, als voor
gegeven den agt en twintigste november een duijset seven hondert ses
en seventig . en is onderteekent J.H van Heurn
koop 8- 0-14
last
2-14-4
-------10-14-4
pen
0- 5 -6
25_041 r
(8en 9)

Wij Abraham Verster en etc (als voorige) een stuk gemeente geleege op Lierop bij Hersel
groot vijff loopense vier en veertig roeden oost de gemeente , west en zuijd de gemeentes
plantage heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven
Jan Sanders , met sodanig regt , etc gegeven den agt en twintigste november
een duijsent seven hondert ses en seventig en is onderteekent J.H van Heurn
koop 18-0-0
last
5-0
------40 pen. 0-11-8
(10) en (11)
Wij Abraham Verster en etc een stuk gemeente geleegen te Lierop op
Hersel groot vijff loopensen en twee en twintig roeden oost de gemeente
west de gemeentens plantage zuijd de negende en tiende koopen , heeft hij
mits desen , wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven de twee kinderen
van Laurens de Haan, Corstiaan en Arnoldina de Haan met sodanig regt etc.
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses ee
seventig , en is onderteekent J.H van Heurn
coop 17- 0-0
last
4-12-4
--------21-12-4
40pen 0-10-4
25_042 v
Wij Abraham Verster en als voor een stuk gemeente geleege te Lierop aan den Dijk
van Hersel naar Stipdonk groot vijff loopense vijff en een halve roede oost de gemeente , west
Hendrik Verhees cum suis , zuijd een heijweg , noord de 13. koop . heeft hij mits desen
wettelijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Hendrik Verhees met sodanig regt etc als
uit eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig en
is onderteekent J.H van Heurn
Koop
17-10
last
4- 7
-----21-17
40 pen
0-11-0
(12) (13)
Wij Abraham Verster en als voor een stukgemeente geleege te Lierop op
Hersel groot drie loopense en zes roeden oost de gemeente , west spits
toelopende , zuijd de twaalffde koop en Hendrik Adriaans , noord de Dijk
naar Stipdonk , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Laurens de Haan met sodanig regt etc als in het eerste transport
gegeven den aft en twintigste november een duijsent seven hondert ses en
seventig , en is onderteekent J.H van Heurn
Koop
5- 0-0
last
2-13----7-1340 pen
0-3-14
25_042 r

(14)
Wij Abrahem Verster , en als eerst transport een stuk gemeente geleege te Lierop op Hersel
groot agt loopense , oost , west en zuid de gemeente noord den Dijk naar Stipdonk
heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Peter Vlemminx
met zodanig regt , etc als in't eerste transport gegeven den agt en twintigste november een
duijsent seven hondert en ses en seventig , is onderteekent J.H.van Heurn
koop
20-0-0
last
6-16
40 penn.
0-13-8
(15)
Wij Abraham Verster , en als in eerste transport een stuk gemeente gelegen te Lierop op Hersel
groot vier loopensen oost en west de gemeente zuijd het gemeentes bosch met een hoek
noord den 16. koop heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven
Leonardus Warenberg , met sodanigen regt als lans domeijnen etc als in't eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H. van Heurn
koop
17-0-0
last
3-8-0
-------20-840 pen
0-10-4
25_043 v
(16)
Wij Abraham Verster en etc zoals eerste transport een stuk gemeente gelegen te Lierop op
Hersel
groot vier loopense oost en noord de gemeente west de gemeentens plantage zuijd de vijftiende koop , heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgrdagen en overgegeven Henderik
Verhees , met zodanige regt de als in eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.van Heurn
Koop
13-10-0
last
3- 8-0
-------16-1840 pen.
0-8-8
(17)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop
op Hersel groot negen loopense vijff en twintig roeden , oost het Kerkpad
west de Dijk naar Stipdonk, zuijd spits toelopende , noord Jan van den Boomen
heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Jan van de
Boomen met zodanige regt etc als int eerste transport.
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
enis onderteekent J.H van Heurn
Koop 13-0-0
last
8-1-9
-----21-1-9
40 pen.0-10-10
25_043 r
(18) 1e loco
Wij Abraham Verster , en als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop op Hersel

groot vier loopense , oost Adriaan Warenberg , west een Kerkpat , zuijde de gemeente noord
spit(s) bij loopende , heeft hij mits dese wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven
Adriaan Warenberg met zodanigen regt de als int eerste transport .
Gegeven de agt en twintigste november een duijsent seven hondert des en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 6-0-0
last 3-8-0
------9-8-0
40 pen 0-4-12
(18)2e loco
Wij Abraham Verster etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop op Hersel
groot vier loopense oost , west en zuijd de gemeente , noord Adriaan Warenberg
heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Adriaan
Warenberg met zodanigen regt etc als int eerste transport.
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 6-0-0
last 3-8-0
------9-8-0
40 pen 0-4-12
25_044 v
(19)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente als geleege te Lierop op
Hersel bij de Voort groot drie loopense twee en dertig en een halve toede oost een Drijfweg ,
west zuijd en noo(r)d de gemeente , heeft hij mit desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Adriaan Warenberg met zodanigen regt etc als in het eerst transport .
Gegeven den aft en twintigsten november een duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.Van Heurn
Koop 4-10-0
last
3-5 -0
------7-15-0
40 pen 0-3-14
(21)
Wij Abraham Verster en etc ,als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop op
Hersel aan het Agterbroek , groot twaalff loopense , oost , west en noord de gemeente
mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Kornelis D'oers , en Jan
Lambert Vlemminx met zodanigen regt etc. als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
Koop 22-0-0
last 10 -4-0
------32-440 pen 0-16-4
25_44 r
(22)

Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop
op Hersel aan het Heesven groot twee loopense en seventien roeden , oost de gemeente
west een heijweg , zuijd en noord de gemeente heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Antoni Warenberg met sodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november en duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 24-0-0
last
2-0-0
-----26-0
40 pen 0-13
(23)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aant
Heesven groot agt loopense agt en dertig roeden oost Schepersweg , west den twee
en twintigste koop , zuijd de gemeente , noord de weduwe Lambert Vlemminx
heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Antoni Warenberg met zodanigen regt etc , als in 't eerste transport.
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.Van Heurn
Koop 69-0-0
last
9-8-12
-------78-8-12
40pen 1-19-4
25_045 v
(24)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Heesvan groot twee loopense en agt roeden oost de Heiweg , west het Gemeentes Bussele zuijd
de vijfen twintigste koop , noord de gemeente , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen
en overgegeven Antoni Warenberg met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig , en
is onderteekent J.H.van Heurn
Koop 26-10-0
last
1 -17-8
--------28-7-8
40 pen 0-14-4
(25)
Wij Abraham Verster als eerste transport een stuk gemeente geleege te lierop aan het
Heesven groot drie loopense seven en dertig en een halve roeden , oost en west een heijweg zuijd de seven en twintigste koop , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en
overgegeven Jan Leenderd van Hugten met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert des en seventig , en
is onderteekent J.H van Heurn
Koop 22-0-0
last
3-3-12
------25-3-12
40 pen 0-12-10
25_45 r
(26)

Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Heesven groot vier loopense twee en dertig en een halve roede oost en west een heijweg , zuijd
de negen en veertigste koop noord de vijff en veertigste te koop heeft hij mits desen wetlijk en
erflijk opgedragen en overgegeven Jacobus Losecaat met zodanigen regt etc als int eerste
transport Gegeven den agt en twintigste november een duijsent sevenhondert ses en seventig ,
en is onderteekent
Koop 17-0-0
last
4-0-0
J.H.van Heurn
------21-0-0
40 pen 0-10-8
(27)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Heesven groot vijff en een halff loopensen oost , west en zuijd de gemeente , noord
van van Hugten , heeft mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven
Nicolaas van den Heuvel met sodanigen regt , etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig en
is onderteekent J.H.van Heurn
Koop 28-0-0
last
4-13-8
-------32-13-8
40 pen 0-16-6
25_046 v
(28)
Wij Abraham Verster en etc als eertse transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Heesven groot ses loopensen oost en zuijd de gemeente west het Eijkven , noord Schepersdijk ,
heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Antoni Warenberg met
zodanigen regt etc , als int eerste transport
Koop 21-0-0
Last
5-2-0
---------16-2-0
40 pen 0-13-2
Gegeven den agt en twintigste november , een duijsent seven hondert
ses en seventig , en is onderteekent J.H. van Heurn
(29)
Wij Abraham Verstern, en etc als transport een stuk geleege te Lierop aan het
Heesven groot vijff loopensen twee en veertig en drie vierde roeden oost de kinderen
Goort Warenberg cum suis westen noord de gemeente , zuijd de Dijk naar Someren
heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Jan Hermens met
zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
Koop 33-0-0
last
5-0-0
------38-0-0
40 pen 0-19-0
25_46 r
(30)
Wij Abraham Verster en etc als eerste tramsport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het

Heesvan , groot drie loopense seven en veertig en een halve roede oost en noord , de gemeente
west de een en dertigste koop , zuijde Dijk na Someren heeft hij mits deesen wetlijk en erflijk
opgedragen en overgegeven Huijbert Beijers met sodanigen regt etc , als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 10-0-0
last
3-7-8
-------13-7-8
40 pen 0-6-12
(31)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop nevens
den Dijk naar Someren groot vier loopensen zeven en dertig en een halve roeden , oost
de een en dertigste koop , west lambert Vrients , zuijde de Dijk naar Someren , noord
de gemeente heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven
Francis van Bussel met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent , J.H.van Heurn
koop 26-0-0
lst
4-0-12
-------30-0-12
40 pen 0-15-2
25_047 v
(32)
Wij Abrahm Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleeg te Lierop nevens den
Dijk naar Someren groot negen loopenssen oost den Dijk naar Someren , west het Cromven zuijd
de Schepersweg , noord Francis van Bussel , heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen
en overgegeven Jocobus Losecaat , met zodenigen regt etc , als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 24-10
last 7-13
-------32-3
40pen 0-16-2
(33)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop nevens
den Dijk naar Someren groot agt loopensen oost den Dijk naar Someren , west de een en
vijftigste koop zuijde de gemeentes heijweg noord de Schepersweg heeft hij mit
deesen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Jan Hermans met
sodanigen regt , als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 49-0-0
last
6-16-0
-------55-16-0
40pen 1-8-0
25_047 r
(34)
Wij Abraham Verster etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop nevend den

Dijk naar Someren groot vier loopense oost het Oudendijksven , westen noord de gemeente
zuijd den Dijk naar Heese , heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en
ovegegeven Arnoldus Zeegers , met den zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
Koop 21-0-0
last
3-8-0
------24-8-0
40pen 0-12-4
(35)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan de
Vaarse hoeve groot twee loopense twaalf en een halve roeden oost een waterloop
in de gemeente , west de weg naar Heese zuijd en noord de gemeente , heeft hij mits
desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Hendrik Vlemminx
met sodanigen regt , als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november en suijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 22-0-0
last
1-18-4
--------23 -18-4
40 pen 0-12 0
25_048 v
(36)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan de
Vaarse hoeve groot vijff loopense twaalff en een halve roeden oost de gemeentes plantage ,
west en zuijd de gemeente noord de Vlaas , heeft hij mits deezen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Jan de With , met sodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 7-0-0
last
4-9-4
-----11-9-4
40 pen 0-5-12
(37)
Wij Abraham Verster en , etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan de
Vaartse
hoeve groot vier loopense en oost de gemeentes plantage west en noord de gemeente , zuijd de
Vlaas , heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Arnoldus van
Lierop en Peter Martens met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 10-0-0
last
3-8-0
------13-8-0
40pen 0-6-12
25_048 r
(38)
Wij Abraham Verster, en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Berkeind , groot viujff loopenssen weven en dertig en een halven roeden , oost Arnoldus Jansn

van Bussel , west zuijd en noord de gemeente heeft hij mits deeezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Johannes van Eijk met sodanigen regt etc als in eerste transport
Gegeeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig en
is onderteekent J.Hvan Heurn
koop 28-0-0
last
4-17-12
--------32-17-12
40 pen.
0-16-8
(39)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente , geleegen te Lierop aan het
Berkeind , groot vier loopenssen , oost en west de gemeente zuijd de veertigste koop , noord
een heiweg , heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Pieter
Kusters met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigsten november een duijsnt seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 16-0-0
last
3-8-0
------19-8-0
40 pen. 0-9-12
25_049 v
(40)
Wij Abraham Verster en de als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Berkeind groot vier loopense , oost en west de gemeijnte , zuijd de een en veertigste koop , noord
den negen en dertigste koop , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Pieter Kusters met zodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
Koop 16-0-0
last
3-8-0
------19-8-0
40 pen. 0-9-12
(41)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind , groot vier loopenden , oost en west de gemeente , zuijd den twee en veertigste
koop , noord den veertigste koop , heeft hij mit desen wetlijk en erfflijk opgedragen en
oveergegeven Maria Hermens weduwe Jan van de Voort met sodanigen regt etc als
int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig , en
is onderteekent J.H. van Heurn
koop 16-10
last
3-8
----19-18
40 pen. 0-10-0
25_049 r
(42)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind groot vier loopense tien en een halve roeden oost en west de gemeente , zuijd den drie
en veerigste koop noord den een en veertigste koop , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk
opgedragen en overgegeven Nicolaas van den Heuvel met soodanig regt als int eerste transport

Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 13-0-0
last
3-12-0
-------16-12-0
40 pen . 0-8-6
(43)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind groot seven loopenssen twaalff en een halver roeden oost en west de gemeente
zuijd de vier en veertigste koop , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en
overgeven Hendrik van Tilborg met sodanigen regt als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 12-0-0
last
6-3-4
------18-3-4
40 pen 0-9-2
25_050 v
(44)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind groot ses loopenssen oost west en zuijd de gemeente , noord den drie en veertigste
koop , heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Hendrik
Vlemminx met soodanigen regt als int eerste transport
Gegeeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 4-0-0
last
5-2-0
------9-2-0
40pen.0-4-10
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan de
Meerdijk groot seven loopenssen twaalff en een halve roeden oost Martinus van Eijk west de
Meerdijk , zuijd een waterloop , noord de gemeente heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Arnolus Janse van Bussel met zodanigen regt als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 29-10-0
last
6- 3- 4
---------35-13-4
40 pen 0-17-14
25_050 r
(46)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan de
Meerdijk groot vier loopensen een en dertig drie vierde roeden , oost de Meerdijk , west Jaspers
ven zuijd de gemeente , noord de sevenenveertigste koop heeft hij met seezen wetlijk en erflijk
opgedragen en overgegeven Martinus van Eijk met sodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig , en
is onderteekent J.H.van Heurn
koop 30-10-0
last
3-18-12
--------34-8-12
40 pen 0-17-4

(47)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan den
Meerdijk groot vijff loopensen seven en veertig roeden , oost de Meerdijk west het
Jaspers ven , noord eene weg , zuijd den ses en veertigste koop , heeft hij mits deesen
wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Martinus van Eijck met sodanigen regt etc
als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 54-0-0
last
5-1-4
------59-1-4
40 pen 1-9-10
25_051 v
(48)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan den
Meerdijk groot twee loopense seven en dertig en een halve roeden , oost de Meerdijk , west de
gemeente , zuijd een weg noord Willem van Dijk heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Martinus van Eijk met zodanigen regt etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 31-0-0
last
2-6-12
--------33-6-12
40pen. 0-16-12
(49)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuck gemeente geleegen te Lierop aan
het Heesven groot vier loopense en negentien roeden oost de groesweg , west
de vijftigste koop zuijd de Schepersweg noord den ses en twintigste koop
heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Francis
Vlemminx , met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 29-0-0
last
3-14-8
-------32-14-8
40 pen 0-16-6
(50)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente te Lierop aan het Heesven
groot drie loopensen en dertig roeden oost de negen en veertigste koop , west een heijweg
zuijd Schepersweg , noord de ses en twintigste koop heeft hij mits deesen wetlijk en
erflijk opgedragen en overgegeven Johannes Vlemminx met zodanigen
regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig ,
en is onderteekent J.H. van Heurn
koop 14-0-0
last
3-1-4
------17-1-4
40pen 17-1-4
(51)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Meerven groot drie loopense een en veertig roeden oost de drie en dertigste koop
west en noord de gemeente , zuijd een heijweg heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk

opgedragen en overgegeven Peter Peters van Eijck met sodanigen regt
als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 24-0-0
last
3-5-8
------27-5-8
25_052 v
(52)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind tusschen den weg en het Meerven groot vier en een half loopense , oost de weg , west
een waterloop uijt het Meerven zuijd de drie en vijftigste koop , noord een heijweg heeft hij mits
desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven de weduwe Antoni van Moorsel voor de helft
en Jan Hendrik Verberne voor dem andere helft (helft) met zodanigen regt als etc int eerste
transport
Gegeven den agsten twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.h.van Heurn
koop 16-0-0
last
3-16-8
-------19-16-8
40 pen. 0-10-0
(53)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Berkven tusschen den weg en het Meerven groot agt loopenssen , oost de weg , west
noord de twee en vijftigste koop heeft hij mits desen wetlijk en erfflijk opgedragen
en overgegeven de weduwe Antoni van Moorsel voor de helft en Jan en Jan Hendrik Verberne
voor de andere helft met sodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H. van Heurn
koop 37-0-0
last
6-16
----43-16
40pen 1-2-0
25_052 r
(54)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Berkven tusschen den weg en het Meerven groot agt loopenssen oost de weg , west het
Meerven zuijd de vijfenvijftigste koop , de drie en vijftigste koop heeft hij
mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Cornelis D'oers met
sodanigen regt als etc int eerste transport .
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 31-0-0
last
6-16
-----37-16
40 pen 0-19
(55)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleege te Lierop aan het
Berkven tusschen den weg en het Meerven groot agt loopense oost den weg , west
het Meerven , zuijd de ses en vijftigste koop noord den vier en vijftigste koop heeft

hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen Kornelis D'oers met zodanigen regt , als etc
int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 39-0-0
last
6-16
-----45-16-0
40 pen 1-3-0
25_053 v
(56)
Wij Abraham Verster , en etc als eertse transport een stuk gemeente gelegen te Lierop aan het
Berkeind tusschen den weg en het Meerven agt loopense oost de weg , west het Meerven
zuijd de ses en vijftigste koop noord de vier en vijftigste koop heeft hij mits deezen wetlijk
en erflijk opgedragen en overgegeven Kornelis D'oers met zodanigen regt etc als in het eerste
transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 43-0-0
last
6-16-0
-------49-16-0
40 pen 1-5-0
(57)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeijnd tusschen den weg en het Meerven groot agt loopensen , oost de weg , west het
Meerven zuijd den agt en vijftigste koop noord den ses en vijftigste koop , heeft hij
mit deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Kornelis D'oers
met zodanigen regt als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 45-0-0
last
6-16------51-1640 pen 1-6-0
25_053 r
(58)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkven tusschen den weg en het Meerven groot agt loopense , oost de weg west
het Meerven , zuijd den negen en vijftigste koop , noord den seven en vijftigste koop
heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Kornelis D'oers
met sodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 44-0-0
last
6-16-----50-16
40 pen .1-5-8
(59)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind tusschen den weg en den Meerdijk groot agt loopense , oost de weg , west het
Meerven , zuijd den sestigste koop noord den agt en vijftigste koop heeft hij mits

deezen , wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Antoni Vlemminx
met sodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 42-0-0
last
6-16-----48-1640 pen 1-4-8
25_054 v
(60)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind tusschen den weg en het Meerven groot agt loopensen oost de weg , west het
Meerven zuijd de gemeente noord den negen en vijftigste koop , heeft hij mits
desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Maria Hermens weduwe
Jan van de Vorst , met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 42-0-0
last
6-16------48-16-0
40 pen . 1-4-8
(61)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan den
Meerdijk groot vier loopensen , oost het Jaspers ven west de gemeente zuijd den
twee en sestigste koop , noord Willem van Dijk , heeft hij mits desen wetlijk
en erflijk opgedragen en overgegeven Willem van Dijk met sodanigen regt
etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigste november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 29-0-0
last
3-8-0
------32-8-0
40 pen 0-16-4
25_054 r
(62)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan den
Meerdijk groot vier loopensen , oost Jaspers ven , west de gemeente , zuijd de gemeente
noord de een en sestigste koop , heeft hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen
en overgegeven Goort van Kessel met sodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven de agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.h.van Heurn
koop 16-0-0
last
3-8-0
------19-8-0
40 pen . 0-9-12
(63)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop
in het Agterbroek groot zeven loopensen oost het Kerkpad , west en noord de gemeente
zuijd een heijweg , heeft mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Gerard Coolen en Adriaan van Brussel ider voor de helft met sodanigen
regt als etc int eerste transport

Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 14-0-0
last
5-19-0
-------19-19-0
40 pen 0-10-0
25_055 v
(64)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop in het
Agterbroek groot een loopense twee en veertig en een halve roeden , oost , west en noord de
gemeente , zuijd de weduwe Joost Kerkhoff heeft hij mits desen wetlijk en erflijk
opgedragen en overgegeven Jenneke Warenberg weduwe van Joost Kerkhoff
met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 18-10
last
1-12
-----20-240 pen 0-10-2
(65)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan den
Broekkant groot ses loopense en twintig roeden oost Hillebeek , west en zuijd de
gemeente noord een waterlaat , heeft hij mits deezen wetlijk en erfflijk opgedragen en overgegeven Jan Gerard Lamberts met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent , J.H van Heurn
koop 9-0-0
last
5-9-0
-----14-9-0
40 pen 0-7-4
25_055 r
(66)
Wij Abraham Verster , en etc eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeijnd tusschen den weg en het Meerven groot agt loopensen oost den weg west
de gemeente , zuijd de zeven en sestigste koop , noord de sestigste koop , heeft
hij mits desen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Arnoldus Zeegers
met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H van Heurn
koop 34-10last
6-16-----41-640 pen 1-0-12
(67)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan
het Broekkant tusschen den weg en het Meerven groot agt loopensen , oost de
weg , west het Meerven zuijd den agt en sestigste koop , noord de ses en
sestigste koop heeft hij mits deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Jacobus Losecaat met zodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent sevenhondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn

koop
last

15-0-0
6-16
-----21-16-

40 pen 0-11-0

25_056 v
(68)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind
tusschen den weg en het Meerven groot agt loopenssen , oost de weg , west het Meerven ,
zuijd den negen en sestigste koop , noord de zeven en sestigste koop , heeft hij mits desen
wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Jacobus Losekaat met sodanigen regt
als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 16-0-0
last
6-16-0
-------22-16-0
40 pen.0-11-8
(69)
Wij Abraham Verster en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop aan het
Berkeind tusschen den weg en het Meerven groot agt loopenssen oost de weg west
het Meerven , zuijd de gemeente noord de agt en sestigste koop , heeft hij mits
deezen wetlijk en erflijk opgedragen en overgegeven Jacobus Losecaat
met sodanigen regt etc als int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent , J H.van Heurn
koop 26-0-0
last
6-16-0
-------32-16-0
40 pen. 0-16-8
25_056 r
(70)
Wij Abraham Verster , en etc als eerste transport een stuk gemeente geleegen te Lierop voor de
Oijenbraak groot ses loopense drie en veertig roeden oost de gemeente , west de koop
zuijd de Dijk naar Mierloo noord de gemeente heeft hij mits deezen wetlijk en erfflijk
opgedragen en overgegeven Johannes van Eijk met sodanigen regt als etc int eerste transport
Gegeven den agt en twintigsten november een duijsent seven hondert ses en seventig
en is onderteekent J.H.van Heurn
koop 11-10-0
last
5-15-8
--------17-5-8
40 pen 0-8-12
Aldus de voors. transport en geregistreert en wel van hier voor
folio 38 en 39 , de twee eerste int geheel en de 65.volgende int cort
raakende het parceel reengenoote en kooper , zijnde voorts alle egaal
gedaan binne Lierop den sesde februarij 1700 agt en seventig
coram Cornelis Doers en Jan van Asten schepenen
Cornelius Doers
Jan van Asten
Mij present
J.Losecaat secretaris

25_057 v
*(in de kantlijn)
Joseph van Tilborg woonende onder Bakel op het Brauwhuijs , en Hendrik
van Tilborg woonende te Lierop , verklaaren te samen ider in solidum , als schuldenaar
principaal , onder renuntiatie van de voorregten van voorgang , splitsing en
uijtwinninge , en lle andere beneficien welke haar eenigsints te staade
soude konne komen , bij en mits deese wel en deugdelijk schuldig te wesen
aan enten behoeve van de heer Antoni Ramaer subst. secretaris tot
Vlierden , eene capitaale somme van drie hondert caroli guldens tot twintig stuijvers hoolands het stuk spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en
aangetelde penningen , door den eerst gemelde gelover , uijt handen van voorn.
Antoni Ramaer gehad , en tot haar beider contentement , soo verklaaren ontfangen
renuntieerende dien volgende van de exceptie van onaangetelde gelden , belovende
sij gelovers van de voors. capitaale somme van drie hondert guldens aan den
voorn. Ramaer en sijn regt verkrijgende van dato deser jaarlijx voor intrest
te sullen betalen drie gulden tien stuijvers per cento en in betalinge van den
voors intret jaarlijx te sullen blijven continueeren , tot de volle en effectueele
voldoeninge en aflossinge der voors.capitaale somme toe , dog in cas van
repetitie off restitutie van voors. capitaal , dat naar heden over een jaar
*De uijtgemakte acte deeser obligatie aan ons verbond waar op ter sijde
geschreven stont, den ondergetekende bekent de nevenstaende somme
van drie hondert gulden met intrest uijt handen van Joseph van Tilburg
ontfangen te hebben en daar van ten vollen voldaen te sijn consenteerende
derhalven in de cassatie en roijeeringe deses , Actum Vlierden den 19 maij
1790 (was getekent) A.Ramaer weshalve voorn. obligatie alhier wert gecasseert
en geroijeert . Actum Lierop den 18e junij 1700 en negentig
present de ondergetekende schepenen
C.Doers
M.Jansen van Eijk
mij present A.V.Nouhuijs substituut secretaris
25_057 r
ten allen tijden door de gelovers off houder deser , wie van beijde parthijen sal gelieven ,
sal mogen gesshieden sal men gehouden wesen den anderen drie maanden te vooren
behoorlijk te waarschouwen , verbindende sij gelovers tot naarkominge en weldoeninge
van allen tgeene voormeld , en elk poinxt van dien haare respective personen , en alle haare
goederen hebbende en verkrijgende egeene uijtgesondert , houdende in cas van wanbetaalinge
van capitaal off jaarlijkse intressen voormeld haare respective vaste goederen mits desen
voor verhantligt omme deselve door den houder deser tot verhaal van voors. capitaal
en intressen bij decreet van heeren schepenen deser stad (waar in gelovers nu voor als dan
sijn consenteerende )publicq en voor alle man ad opus jus habentium te verkopen ,
renuntieerende ten dien eijnde van alle oppositie , mitsgaders van de beneficien van
verbuting en evictie , testes schabini in Helmond Eduard Gallas en Nathanael Hermans
Walraven , die dese beneffens de gelovers en mijn ondergeschreve secretaris ten prothocolle
behoorlijk hebben onderteekent binnen Helmont voorn op heden den twaalffde januarij
seventien hondert agt en seventig onderstond quod attestor , en geteekent
P .de Leeuw secretaris
cap is 300-0-0
40 pen 7-10-0 Aldus voors. obligatie alhier geregistreert binne Lierop den sesde februarij
1700 agt en seventig , coram Cornelis Doers en Jan van Asten schepenen
Cornelius Doers

Jan van Asten
mij present
J.Losecaat secretaris
25_058 v
Dirk Berkers woonagtig binnen deese stad Helmond verklaart bij en mits desen wel en deugdelijk schuldig te weesen aan
en ten behoeven van de heer Pieter de Leuw secretaris deeser voorsz. stad
eene capitaale somme van negen hondert caroli guldens tot twintig
stuijvers hollands het stuck , spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde penningen door den gelovers , soo verklaart uijt handen
van voorn. heere Pieter de Leeuw gehad en ontfangen , renuntieerende de
dien volgende van de exceptie van onaangetelde gelden , beloovende van de voorschreeve capitaale somme van negen hondert gulden
aan den voorn .Heere Pieter de Leeuw en sijn regt verkrijgende van dato
deeser gereekent jaarlijks voor intrest te sullen betaalen vier gulden per cento
en in de betaalinge van den selven intrest te sullen blijven en continueeren tot de volle effectueele voldoeninge en aflossinge der
capitaale somme toe , dog in cas van repetittie off restitutie
van voorschreeve capitaal
25_058 r
dat naar heeden over een jaar ten allen teijde , door den gelover off houder
deeser , wie van beijde sal gelieven sal moogen geschieden , sal men gehouden
weesen den anderen drie maanden te vooren te waarschouwen , verbinden de hij gelove tot naarkominge en wel voldoeninge van allen 't geene voorschreeve , en elk poinct van dien sijn persoon en alle sijne goederen hebbende ende verkrijgende , egeene uijtgesondert , houdende in cas van wanbetaalinge
van capitaal off jaarlijkse intressen voormeld sijne vaste goederen mit deesen
voor verhandliggt omme deselve door den houder deeser off sijn regt verkrijgende , tot verhaal van voorschreeve capitaal en intressen , bij decreet van heeren
scheepenen deeser stad , waar in den geloover nu voor als dan is consenteerende publicq
en voor alle man ad opus jus habentium te verkoopen , renuntieerende ten
dien eijnde van alle oppositie , mitsgaders van de beneficien van
verbuting en evictie .
Testes schabini in Helmondt Gerardus van Hogerlinden en Frederik
Hollein , die deese beneffens den gelover en mij ondergeschreeven
Hendrik Jacob Beijen schepenen
25_059 v
loco secretaris ten prothocolle behoorlijk hebben onderteekend binnen Helmont
voornoemt op heeden den agt en twintigsten maart seventien hondert een en
taggentig onderstond quod attestor en is onderteekent H.J Beijen
schepen loco secretaris
Aldus voorschreeveobligatie alhier geregistreert binne Lierop den
dertigste meert 1700 een en tagtentig ten overstaan van Tieleman schepen
president , en cornelis Doers schepenen
Tieleman Roosen
*
Cornelius Doers
mij present
J.Losecaat secretaris

* Dese bovenstaende obligatie ter secretarije van Helmont gecasseert en geroijeert
soals mij onders. subst. secretaris in dorso van voorn. obligatie is gebleeken waer
inne was gestelt . Dese ter secretarije van Helmondt gecasseert en geroijeert , met
speciaal , dat de registrature van dese voor so veel 's noods ter secretarije van
Lierop mede mag werden geroijeert en gecasseert , Actum Helmondt den 20e
maart 1700 seven en taggentig , onderstand in kennisse van mij , was getekent
H.Tromp secretaris
Actum op heden tot Lierop den 9e april 1787
A.V Nouhuijs substituut secretaris
25_059 r
Jacoba van Liempt woonagtig binne dese stad Helmont , als gemagtigde van haare
broeder Johan Francis van Liempt , woonende tot Druten , volgens procuratie gepasseert voor
schepenen deser voors. stad den sestiende julij 1782 verklaaren in die qualiteit bij en mits desen
te cedeeren transporteeren en in vollen eigendom over tegeven aen ende ten behoeven van senior
Wilhelmus van Hoek mede alhier woonagtig , een schepen schultbrieff van twee hondert en
vijftig gulden capitaal capitaal , loopende ten intrest tot drie gulden en tien stuijvers percento ,
door Hendrik Bernards , Jan Bernards en Antoni Buckums alle woonende tot Lierop onder
generaal verband van haarepersoonen en goederen hebbende ende verkrijgende gelooft aan en ten
behoeve van wijlen senior Goort van Liempt gepasseert voor schepenen deser stad Helmond den
elffde meij 1700 een en sestig , en sulx met het loopende jaar intrest van dien sijnde voorn
schultbrieff haar transportante voorn. broeder aan gekomen , uijt den boedel van wijlen muije juffr. Catarina van Liempt bij deel. . voor schepenen
??
deser gemelde stad gepasseert den 15 november 1781 en gemelde Catharina van Liempt bij
testament van haaren broeder Goort van Liempt voornoemdt
Belovende sij transportante in haare voorn. qualiteit dit cedeeren en transporteeren altijd te sullen
houden en doen houden , voor goet ende van waarde mitsgaders voors. getransporteerde te zullen
vrijen weeren en guarandeeren van alle commer
25_060 v
actie en aantaal , onder verband van des consttuants persoon en goederen hebbende ende
verkrijgende Testes scabini in Helmont Gerardus van Hogerlinden en Frederik Hollein die dese
beneffens de transportante qqa en mijn ondergeschreven secretaris ten prothocoole behoorlijk
hebben onderteekent , op heden den een en dertigste julij 1700 twee en taggentig , onderstond
quod attestor en geteekent P.de Leeuw secretaris
coop is
250-0-0
40 pen
6-5-0
Aldus voors transport (aan ons vertoont) geregistreert , binne Lierop den dertigste
augustij 1700 twee en taggentig , ten overstaan van Tieleman Roosen Cornelis Doers schepenen
T.Roosen
Cornelius Doers
mij present
J.Losecaat secretaris
25_060 r
Compareerde voor schepenen der stad Eijndhove ondergenoemt den Hoog Edele Welgebooren
Heer Antoni Joseph de Wevelwichoven Heere van ?Belegem en ?Munte , mitsgaders directeur
?
generaal van de Keijserlijke Posterijen in de Nederlanden woonagtig te Brussel ,
den welke verklaarde in vrijen eijgendom erffelijk te transporteeren en over te dragen

aan en ten behoeve van Heer Wilhelmus van Hoek borger en inwoonder der stad Helmond
eene hoeve genaamt Groot Brugge geleegen binne de Heerlijkheijd Deurne , bestaande in
een huijsinge schuur stallinge hoff en aangelag gelege te Deurne ter plaatse genaamt
Brugge groot volgens cohier etc
Item een vierde part in eenen beemd geleegen onder Lierop in de beemden groot een vierde part
van een bunder in derselver bekende reengenooten , reijdende tegen den beemd van de
hoeve den Hilacker en die van Cornelis Doers
Laastelijk nog een halve zil in een beemd mede geleegen onder Lierop in de beemden groot een
lop off een halve zil in derselver bekende reengenooten , rijdende tegen den beemd
van de Hoeve den Zilacker , zijnde de voorsgoederen van de hoeve den Groote Brugge
te zaamen (behalven de voors. beemden onder Helmond en Lierop)groot volgens
cohier der verpondinge 127 lop. en 22 roeden en 21 voeten , nogtans soo groot en kleijn etc
Actum in de stad Eijndhoven den twaalffden augustij 1700 drie en taggentig ten overstaan
25_061 v
van de Heeren Willibrordus van de Ven , en Johan Raassens schepenen
koop en slagen
1640-0-0
de begroote lasten
108-8-12
----------summa 1748-8-12
de 40 penning
43-14-4
De menute deses ten prothocolle behoorlijk onderteekent onderstond en geteekent
J.Losecaat secretaris
Aldus voors. uijt transport uijtgetrocke en als voor geregistreert
binne Lierop den negen en twintigste augustij 1700 drie en taggentig
ten overstaan van Tieleman Roosen en Cornelis Doers schepenen
T.Roosen
C.Doers
Mij present
J.Losecaat secretaris
25_061 r
op dato en in voegen als voor en tot Eijndhoven als voor door gemelde Heer
Antoni Joseph Wevelingshoven getransporteert aan ten behoeve van Sijmon Jan
Noijen woonende te Bakel een hoeve genaamt den Hilacker geleege binne Bakel etc
Item de helft van een beemd onder Lierop geleegen aldaar in de beemden , groot ontrent
1/2 bunder inderselver bekende reengeooten , rijdende tegen den beemd
van de hoeve der Groote Brugge en die van Cornelis Doers .
Laastelijk nog een halve Zil in een beemd mede geleegen onder Lierop in de beemden
groot 1 lop.off een halve sil , in derselven bekende reengenooten , rijdende tegen
den beemd van de Hoeve der Groten Brugge , zijnde de voors. goederen
van de hoeve off erff den Hilacker te zamen (behalven de gem. beemden onder Lierop)
groot volgens het cohier 63 lop 39 roeden nogtans soo groot en kleijn etc .
Actum in de stad Eijndhoven den twaalffde augustij 1700 drie en tagentig ,
ten overstaan van heeren Johan Raassens , en Willibrordus
25_062 v
van de Ven schepenen
koop en slagen
begroote lasten

1265-0-0
1-8-8
-----------

summa
1266-8-8
De 40 penning is
31-13-8
Aldus voors . uijtgetrocke volgens transport , en als voor geregistreert
binne Lierop den negen en twintigste augustij 1700 drie en taggentig
ten overstaan van Tieleman Roosen en Cornelis Doers , schepenen
T.Roosen
C.Doers
Mij present
J.Kosecaat secretaris
25_062 r
De heer Wilhelmus van Hoek borger en inwoonder der stad Helmond heeft
het secretarije binne de stad Eijndhoven alle de goederen door de Heer
Wevelingshoven op den 12 augustij 1783 aan hem getransporteert , en hier
voor soo veel Lierop aangaat aangeteekent en geregistreert ten selven
dagen voor de somme van 1757-0 getransporteert aan Lambert
Tomas Bankers woonende te Bakel soo word sulx alhier daar toe
gerefereert , Actum Lierop den negen en twintigste augustij
1700 drie en taggentig ten overstaan van Tieleman Roosen
en Cornelis Doers schepenen
T.Roosen
C.Doers
mij present
J.Losecaat secrataris
25_063 v
Thomas Wonderval woonagtig tot Mierlo verklaard bij en mits
*dese wel ende deugdelijk schuldig te weesen aan ende ten behoeven van
de Heer Peter de Leeuw secretaris deeser stad en Heerlijkheijd Helmont eene captitaale somme van vijff hondert Caroli guldens tot twintig stuijvers hollands
het stuk spruijtende ter zaake van deugelijke geleende en aangetelde penningen
ddor den geloover soo verklaard uijt handen van voorn. Heere Pieter de Leeuw gehad ende ontvangen renuntieerende dien vogende van de exceptie van onaangetelde gelden , beloovende van de voorn capitaale somme van vijff hondert
gulden aan den voorn Heere Pieter de Leeuw zijn regt verkrijgende jaarlijks van dato deeser gereekend voor intrest te sullen betaalen vier gulden
per cento en in de betaalinge van dien te sullen blijven continueeren tot de volle
en effectueele voldoeninge en aflossinge der voors. capitaale
somme hoe dog in cas van repetitie off restitutie van voors captaale dat na heeden over een jaar ten allen teijde door den
geloover off houder deeser wie van beijde
*(in de kantlijn )Deeser nevenstaande obligatie van vijfhondert gulden
ter secretarije van Helmondt gerroijeert en gecasseert so als aan ons
ondergetekende schepenen in dorso van de uijtgemaakte acte is gebleeken ,
wesende voorn. cassatie van dato 22e september 1786 en geteekent
H.Tromp secretaris
op heden binnen Lierop den vijftiende december 1700 ses en taggentig
ten overstaan present Cornelis Doers en Jan van Asten schepenen
C.Doers
J.van Asten
mij present
A.V.Nouhuijs substituut secretaris

25_063 r
. . . . . . . sal gelieven sal mogen geschieden sal men gehouden weesen den anderen drie ??
maanden te vooren te waarschouwen verbinden gelover nakominge en wel voldoeninge
van allen 't geene voors. en elk poinct van dien zijn persoon en alle zijne goederen hebbende
ende verkrijgende egeene uijtgesondert houdende in cas van wanbetaalinge van capitaal
off jaarlijkse intressen voo(r)meld sijne vaste goederen mits deesen voor verbant ligt omme deselven door den houder deeser off zijn regt verkrijgende tot verhaal
van voors. capitaal en intresse bij decreet van heeren schepenen deser
voors stad en Heerlijkheijd Helmont waar in den gelover na voor als dan is consenteerende publicq ende voor alle man ad opus jus habentium te verkoopen renuntieeren de
ten dien eijnde van alle oppositie mits gaders van de beneficien van verbuting en evictie
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Nicolaas Walkaart en
Fredrik Bartels scheepene binne Helmont op heeden den een en twintigste
september 1700 vijff en taggentig en is menute dezer door den gelover
schepenen en Fredik Hollein schepen loco secretarii ten prothocolle
behoorlijk onderteekent
Capitaal is 500-0-0
Quod attestor geteekent Fr.H. Hollein schepen loco secretaris
40 pen
12-10-0
De voorschreve obligatie geregistree(r)t binne Lierop den dertigste
september 1700 vijff en taggentig . Coram Tieleman en
Cornelis Doers schepenen
T.Roosen
C.Doers
Mij present
J.Losecaat secretaris
25_064 v
reg. fol. 96
Compareerde voor schepenen der stad en Heerlijkheid Helmondt ondergenoemt , Antonij Donkers woonende te Mierlo , de welke bekende ende verklaarde wel en deugdelijk schuldig te
weesen , aan ende ten behoeve van Jan Francis Timmermans wonende te Asten , of den wettigen
thoonder deses eene capitale somme van een duijsend carolie guldens van twintig stuijvers
hollands het stuk , spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde penninge , door
den comparant , soo verklaart tot sijn volkomen ge-noegen ontfangen en en genooten ,
renuntieerende over sulx van de exceptie van onaangetelde gelden en alle andere beneficien en
exceptien van regt den comparant eenigsints te staade kunnende komen belovende van gemelde
capitale somme van een duijsend carolie guldens aan voorn. Jan Francis Timmermans of sijn regt
verkrijgende 's jaarlijx voor intrest te sullen betalen drie guldens tien stuijvers procento in te gaan
primo januarij 17000 negentig en in de betaling van dien intrest 's jaarlijks promptelijk te sullen
blijven continueeren tot de volle effectueele voldoening en aflossinge der gemelde capitale
somme toe , dog in cas van repetitie of restitutie van geseide capitaal dat van heden over tien
jaaren ten allen tijden door den comparant of wettigen houder deeses wie van beijden gelieven sal
,sal mogen geschieden sal men gehouden weesen den anderen drie maanden te vooren
behoorlijke opsegginge toe sullende het inmiddels aan den comparant vrijstaan in mindering van
geseide capitaal 's jaarlijks so veel af te lossen , en te restitueeren als sal goedvinden , mits
almede drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende , en sal den intrest daer mede pro
rato verminderen , Tot naarkoming en welvoldoening van 't geene
25_064 r
voors staat en elk poinct van dien , verbind hij comparant sijn persoon en alle sijne goederen
hebbende ende verkrijgende , deselve subjecterende aan de indicature van den Edelen Achtb.
Geregte deeser stad , te vreden sijnde sig selven in den inhoude deeses goedwilliglijk ten sijnen

kosten bij den voors. geregte te doen en te laaten condemneeren , ten dien eijnde
onwederroepelijk constitueerende twee der respective procureurs voorgemelde geregte
postuleerende , soo omme de condemnatie versoeken , als daar inne te consenteeren res-pective ,
verklarende hij comparant ten dien eijnde te renuntieeren van de beneficien van verbuting en
evictie , en te consenteeren , dat door den .eltegenhouden deses na sommatie en renovatie uijt
kragte der willige condemnatie , alle sijne goederen , na drie sondaagse vijlingen tot verhaal van
den inhoude deser publicq ende voor alle man werde verkogt
Aldus gepasseert ten overstaan van Hendrik Cromsigt en Johannis Wilhelmus Hilkhuijsen ,
schepenen binnen Helmondt , op heden den ses en twintigsten september 1700 negen en
taggentig (deminute prothocollair is door den comparant schepen en mij ondergeschreve
secretaris behoorlijk onderteekend)
Quod attestor H.Tromp secretaris
capitaal
1000-0-0
40e penning
25-0-0
Deese voorsz. obligatie geregistreert binnen Lierop den dartigsten
october 1700 negen en tagtig , coram Cornelis Doers en
Jan van den Eijnden schepenen
C.Doers
J.van den Eijnde
mij present
A.V.Nouhuijs substituut secretaris
25_065 v
Wij Abraham Verster en mr Willem Cornelis Ackersdijk leenmannen in de Leen en Tolkamer over de hoofdstad , Meijerije en Quartiere van 's Hertogenbosch maken kennelijk
dat voor ons gecompareert is de Heer Abraham Bastide onse mede leenman , mits absentie vervangende de Hoog Welgeboore Gestrenge Heer en mr Wilt Gerard Jan Baron van Rhemen
tot Rhemenshuijsen , Raad en Rendmeester Generaal der Domeinen van Braband over de Hoofdstad , Meijerije en Quartiere van "s Hertogenbosch voorsz. gemagtigt tot het navolgende bij
oppoinctemente van de Leen- en Tolkamer van den 6e april 1700 negentig , gestelt op de
requeste van Peter Verhees , wonende te Lierop , waar bij aan denselven gepermiteert is , een
perceeltje van de gemeente van Lierop ter plaedse genaamt Hersel te mogen occupeeren
en tot particulier erf af te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij gegeven en verleendt een perceel gemeente gelegen te Lierop ter plaedse genaemt Hersel groot volgens de meeting van den gesworen landmeeter Adriaan Coppens vijf loopense , de eene sijde de Boekuijt
de ander sijde de gemeentens dreef aab beijde de eijndens de gemeente , heeft hij mits desen
wettelijk en erfelijk opgedragen en overgegeven Peter Verhees en Gerard Kerkers
met
sodanigen regt , als 's lands Domeinen en de gemeente van Lierop daar in gehad hebben en op
sodanigen voorwaerden , als in Hun Eedel Mogende Resolutie van den 19e meij 1700 ses en
tagentig en van den vierden jannuarij1700 seeven en tagtig , mitsgaders in den appoinctemente
van den sesden april 1700 negentig voorsz.
25_065 r
breeder zijn gemelt. En heeft helminge daar op verteegen en voor 's lands wege gelooft
guarandschap en allen kommer , calange en aantael daar in sijnde geheelijk af te doen
Des 't oirconde hebben wij leenmannen in het hoofd hier voor gemeld de minute
deeser ten prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreve Griffier
onderteekent en onse leenmans zeegelen hier onder doen drukken
Gegeven den vijfden junij des jaars een duijsend seeven hondert en neegentig (en
was onderteekent) J.H van Heurn
ter sijde stond
koop 60-0-0
laten seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penning
1-10-0

Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den ses en twintigsten
julij 1700 en neegentig , ten overstaan van Cornelis Doers en
25_066 v
Wij mr. Abraham Bastide en mr. Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over de Hoofdstad , Meijerije Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat voor
ons persoone lijk is gecompareerd de Hoogb. Gestr.Heeren mr Wilt Gerit Jan Baron van Rheme
tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester generaal der Domeinen van Brabant over de Hoofdstad
, Meijerije en Kwartiere voorsz. , gemagtigd bij appointemente van die van de Leen- en Tolkamer
te 's Hertogenbosch van dato den negenden augustus 1700 en negentig gesteld op de requeste van
verscheiden geerfdens en inwooners van Lierop , waar bij aan deselven gepermitteerd is eenige
parceelen van de gemeente van Lierop te mogen occupeeren , en tot particuliere (erven?) in te
graven , en uijt kragte der magte hem
?daar bij verleend , een parceel
gemeente gelegen te Lierop aan het Agterbroek voor de huijsinge van de weduwe Francis van
den Boomen , nevens den Dijk rontsom in de gemeente , groot volgens meetinge van den
gezwooren landmeester Adriaan Coppens ses lopensen en vier en dertig roeden , heeft hij mits
deezen wettelijk en erffelijk opgedaragen en overgegeeven Jan Francis van den Boomen , met
zodanigen recht als 's lands domeinen en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op
de voorwaarden als in Hun Ed.Mog.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en in
der boven gemelde appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen en van
's lands wege gelooft guarandschap , en allen kommer calange e. aantaal daar in
?
25_066 r
zijnde geheelijk af te doen
Deste oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minute deezer acte
ten prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier ondertekend
en onse leenmans zegelen op het spatium doen drukken
Gegeven den tienden april des jaars een duijsend zeven honderd twee en negentig , en was
onderteekend J.H.van Heurn
Ter zijde stond
koop 33-0-0
Laste zeventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn. 0-16-11 1/5
reg. Fol. 13 Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_067 v
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat voor
ons persoonelijk is gecompareerd de Ho Geb Gestr. Heer en Mr Wilt Gerit Jan Baron van Rheme
tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal de domeinen van Brabant over de Hoofdstad
, meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigt bij appointemente van die van de Leen-en Tolkamer te
's Hertogenbosch van dato den negenden augustus 1700 en negentig gesteld op de requeste van
verscheide geerfdens en inwooners van lierop , waar bij dezelven gepermitteerd is eenige
parceelen van de gemeente van Lierop te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven
, en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop op Hersel
ten einde van een parceel nieuw erf van Gerard Kerkers en Peter Verhees , groot volgens
meetinge van den gezwooren landmeeter Adriaan Coppens drie lopenssen aan de eene zijde Peter
Verhees voorschreeveen voorts rontsom in de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en
erffelijk opgedragen en overgegeeven Willem Zegers met zodanigen recht , als 's lands domeinen
van Brabandt en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden , als in

Hun Ed.Mog.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig in den bovengemelde
appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege
geloofd guarandschap en allen kommer
25_067 r
calnge en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minute deezer acte , ten
prothocolle nevens den Heere comparant om mij ondergeschreve griffier der gemelde leen Tolkamer onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijzend zeven hondert twee en negentig en
was onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond koop
18-0-0
last a zeventien stuijvers per lopense afgelost
veerigste penning
0-9-0
rep Fol. 13 vers
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_068 v
Wij Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen - en Tolkamer
over de Hoofdstad ,Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk dat voor ons
persoonloijk is gecompareerd de Hoog Wel geb. Gestr. Heer mr. Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemershuijsen , raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant , over de
Hoofstad , Meijerije en kwartiere voorschreevegemagtigd bij appointemente van die van de Leenen Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en negentig gesteld op
de requeste door verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waar bij aan dezelven
gepermitteerd is , eenige parceelen der gemeente van Lierop te mogen occupeeren en tot
particuliere erven in te graven en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel
gemeente gelegen te Lierop tusschen het Jasperven en het erf van Martinus van Eijk groot
volgens meeting van den landmeeter Adriaan Coppens vier lopensen dertien roeden , d'eene zijde
Martinus van Eijk voorsz. de andere zijde de gemeente het eene eijnde het nieuwe erf van Willem
Peter van Moorssel het ander eijnde Wouter van Bree heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk
opgedragen en overgegeeven Arnoldus Welten met zodanigen recht , als
's lands domeinen van Brabant ende gemeente van Lierop daar inne gehad hebben en op de
voorwaarden als in hun Edele , mogende Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en
in die bovengemelde appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op
25_068 r
verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap en allen kommer calange en aantaal
in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deeses gemeld de minuute deezer acte ten
prothoclle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeven friffier der gemelde Leen en
Tolkamer onderteekend , en onze leemans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond koop
25-11-3 1/5
last a seventien stuijvers per lopensse afgelost
veertigste penn.
0-12-13 1/40
Reg Fol. 14
Aldus voorsz. transporte geregistreert binnen Lierop den
25_069 v
4

Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen - en Tolkamer over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk dat
voor ons persoonelijk gecompareerd de Ho Welgeb.Gestr Heer tot Rhemenshuijsen , Raad en
Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van
's Hertogenbosch gemagtigd bij appointemente van die van den Leen - en Tolkamer te 's
Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 en en negentig , gesteld op de requeste van
verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waar bij aan de zelven gepermitteerd is eenige
parceelen van de gemeente van Lierop te mogen occupeeren en tot particulier erven in te graven ,
en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop agter het
nieuwe erf door Arnoldus Welten gekogt groot volgens meeting van den gezwooren landmeeter
Adriaan Coppens twee lopensen en twintig roeden de eene zijde Martinus van Eijk de andere
zijde de gemeente , het een eijnde het nieuwe erf van Arnoldus Welten en het ander eijnde de
Meerdijkse mestweg , heeft hij mits deezen wettelijk en erfelijk opgedragen en overge-geeven
Willem van Moorssel met zodanigen recht , als 's lands domeinen van Brabant en e gemeente van
Lierop daar inne gehad hebben en op de voorwaarden , als in Hun Ed.Mog. Resolutie van den
tienden augustus 1700 en negentig en in den bovengemelden appointemente staan uijtgedrukten
heeft helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap en allen
25_069 r
kommer calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmaanen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte ter
prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier der gemelde Leen- en
Tolkamer onderteekend , en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 14-8-0
last a seventien stijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-7-3 1/5
Reg Fol. 14 vers
Aldus voorsz transport geregistreert binnen Lierop den
25_070 v
5
Wij mr Abraham Bastide en Mr. Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat voor
onspersoonelijk is gecompareerd de Ho. Geb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerit Jan baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der domeinen van Brabant over de
Hoofdstad , meijerije en kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointement van die van leen en
tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en negentig gesteld op den
requeste van verscheide Geersoons en
?
inwooners van Lierop waar bij aan dezelver gepermitteerd is eenige parceelen der gemeente
van Lierop te mogen occupeeren en tot particliere erven in te graven , en uijt kragte der magt
hem daar bij verleend , een parceel gemeente gelegen te Lierop over het brugsken tusschen het
Meerven en het Berkeind , groot volgens meeting van den gezwooren landmeeter Adriaan
Coppens drie lopense , drie en dertig roeden rondsom in de gemeente , heeft hij mits deezen
wettelijk en erflijk opgedragen en overgegeeven de weduwe Antoni Vleemings , met zodanigen
recht als 's lands domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben
en op de voorwaarden als in hun Ed. Mog resolutie van den tienden augustus 1700 negentig
en in den bovengemelden appointemente staan uijtgedrukt , en heeft helmelinge daar op verteegen , en van 's lands wege geloofd guaranschap en allen kommer calange en aantal
25_070 r
daar in zijnde geheelijk te doen

5

Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte ten
prothocolle , nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeven griffier der leen en tolkamer
voorszonderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeven den tienden april des jaars een duijzend seventien honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 14-16-0
last a seventien stuijvers per lopensse afgelost
veertigste penn.
0-7-6 2/5
Reg Fol 15
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_071 v
6
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen en de Leen- en Tolkamer
van de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat voor
ons persoonelijk is gecompareerd de Ho.Geb.Gestr. Heeren Wilt Gerrit Jan Baron van Rhemen
tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant , over de
Hoofdstad , Meijerije en Kwartiervoorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de Leen- en
Tolkamer te 's Bosch van dato der eersten november 1700 een en negentig gesteld op de requeste
van verscheide geerfdens , en inwooners van eenige parceelen der gemeente van Lierop te mogen
occupeeren en tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend ,
een parceel gemeente gelegen te Lierop over het brugje tusschen het Meerven , en het Berkeinde
agter het parceel nieuw erf , door de weduwe Antoni Vlemmings gekogt groot volgens meetinge
van den gezwooren landmeeter Adriaan Coppens vier lopenssen en elf roeden rondsom in de
gemeente , heeft mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven de vijff
nagelaaten kinderen van wijlen Jan Verbeek met naame Joost , Jan , Johannes ,Maria en
Petronella Verbeek met zodanigen recht , als 's lands domeinen van Brabant , en in de gemeente
van Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden als in Hun Ed.Mog. Resolutie van
den tienden augustus 1700 en negentig en in den gemelden appointemente , staan uijtgedrukt en
heeft helmelinge daar op verteegen , en van 's lands wege
25_071 r
geloofd guarandschap en allen kommer collange en aantaal daar in zijnde geheelijk te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deeser acte ten
prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier des gemelde leen- en tol
kamer hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes door
drukken Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend sevenhonderd twee en negentig , en
was onderteekend J.H van Heurn
Ter zijde stond
koop 25-6-6 3/5
last a zeventien stuijvers per lopense afgelost
veertigsten penn.
0-13-./20
reg fol 15 vers
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_072 v
7
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen en de leen- en tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat voor
ons persoonelijk is gecompareerd de Ho.Welgeb. Gestr. Heeren mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal der kwartier voorsz gemagtigd bij
appointementvan dato den eersten november 1700 een en negentig , gesteld op de requeste van
verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waarbij aan dezelven gepermitteerd is eenige
parceelen der gemeente van Lierop te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven en

uijt kragte als magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop omtrent het
Berkeind groot volgens de meeting van den ges(w)ooren landmeeter Adriaan Coppens een
lopensse en dartig roeden rondsom in de gemeente , heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk
opgedragen en overgegeeven JohannesJansse Vlemmings , met zodanigen recht , als 's lands
domeinen van Brabant , en de gemeente van Lieropdaar inne gehad hebben , en op de
voorwaarden als in Hun Ed.Mo. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig , en in den
voorgemelden appointemente staan uijtgedrukt , en heeft
helmelinge daar op verteegen en aan 's lands wege geloofd guarandschap en allen kommer
25_072 r
Calange en aantaal daar in zijnde geheelijk te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezer acte ten
prothocolle nevens den heer comparant , en mij ondergeschreeven griffier der Leen - en
Tolkamer hiervoor gemeld onderteekend , en onze leenmans zegelen op het spatium deeses doen
drukken Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en
was onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 13-16-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-6-?
reg
Fol.16
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_073 v
8
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk ,dat voor
ons Heeren mr. Wilt Gerrit Jan Baron van Rhemen tot Rhemershuijsen , Raad en Rentmeester
Generaal der domeinen van Brabant , over de Hoofdstad appointemente van die van de Leen-en
Tolkamerte 's Hertogenbosch , van dato den negenden augustus 1700 een en negentig , gesteld op
de requeste van verscheidegeerfdens en inwooners van Lierop aan dezelve gepresenteerd waar bij
hen gepermitteerd is eenige parceelen van de gemeente van Lierop te mogen occupeeren en tot
particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel
gemeente gelegen te Lierop aan het Stepke ,nevens het erf van Adriaan van Brussel in het
Kerkenpad , groot volgens meetinge van de gezwooren landmeeter Adriaan Coppens twee
loopensse ses en veertig roeden , rondsom in de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en
erffelijk opgedragen en overgegeeven Johannes Manders met zodanigen recht als 's lands
domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op de
voorwaarden als in Hun Ed.Mog. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig , en in
den bovenstaande appointemente staan gemeld , en heeft helmelinge daarop verteegen en van 's
lands wege geloofd guarandschap , en allen kommer
25_073 r
colange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het deezer gemeld de minuute deezer acte ten
ondergeschreeve griffier der Leen- en Tolkamer hier boven gemeld onderteekend en onzen
leenmans zegelen op het spatium deeses doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.J.van Heurn
ter zijde stond koop
11-13-10
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-13 9/20

reg.

Fol. 15 vers

Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den

25_074 v
9
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de leen- en Tolkamer over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk , dat
voor ons persoonelijk is gekompareerd de Ho. Welgeb.Gestr.Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron
van Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere
voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de Leen-en Tolkamer te 's Hertogenbosch van
dato den negenden augustus 1700 een en negentig gesteld op de requeste van verscheide
geerfdens en inwooners van Lierop , waar bij aan dezelven gepermitteerd is eenige parceelen der
gemeente van Lierop te mogen occupeeren en voor particuliere erven in te graven , en uijt kragte
der magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop t eijnde der
Leemskuijlen tusschen den Dijk van Stipdonk op Hersel en den weg naar Mierlo groot volgens
meetinge van den gezwooren landmeeter Adriaan Coppens vijf lopenssen vijf en twintig roeden
rondsom in de gemeente heeft hij mits deesen wette-lijk en erggelijk opgedragen en
overgegeeven Johannes van den Boomen , molenaar , met zodanigen recht als 's lands domeinen
van Brabant , en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden als in
Hun Ed. Mogende resolutie van den tienden augustus 1700en negentig , en in den voorgemelden
appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen en van 's lands weg
geloofd guarandschap en allen kommer colange en
25_074 r
aantaal daar in zijnde geheelijk te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deze acte ten
prothoclle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier der Leen- en tolkamer
hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden April des jaars een duijsend sevenhonderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond koop
27-10-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelast
veertigste penn.
0-13-12
reg fol. 17
Aldus voorsz transport geregistreerd binnen Lierop den
25_075 v
11
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en
Tolkamer over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk
dat voor ons persoonelijk is gecompareerd de Hoog Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan
Baron van Rhemen tot Rhemenshuijsen , raad en Rentmeester Generaal der domeinen van
Brabant over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die
van de Leen- en Tolkamer voorsz. van dato den negenden augustus 1700 een en negentig ,
gesteld op de requeste van verscheide geerfdens en inwooners van Lierop waar bij aan deselven
gepermitteerd is , eenige parceelen van de gemeente aldaar te mogen occupeeren , en tot
particulier erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel
gemeente gelegen te Lierop nevens den Molenweg bij Stipdonk , groot volgens meetinge van den
gezworen landmeeter Adriaan Coppens twee lopensse vijf en twintig roeden de eene zijde
Leonardus Waarenburg de andere zijde de gemeente , het een eijnde verkreijger en het ander
eijnd de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven
Arnoldus van Bussel met zodanigen recht , als 's lands domeinen van Brabant en de gemeente
van Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden als in Hun Ed.Mo.Resolutie van den
tienden augus-tus 1700 en negentig ,en inden voorsz. appointemente staan uijtgedrukt , en heeft

helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap , en allen kommer
calange en
25_075 r
en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezer acte ten
prothocolle , nevens den heere comparant en mij ondergeschreeve griffier onderteekend en onze
leenmanszegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend sevenhondert twee en negentig en was
onderteekend
J.Hvan Heurn
Ter zijde stond
koop 12-10-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-6-4
reg Fol 17 vers
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_076 v
12
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk , dat voor ons
persoonelijk is verscheenen de Hoog Wel Geb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen over Brabant , over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartier van 's Hertogenbosch voorsz. gemagtigd tot het navolgende
bij appointemente van die van Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den negenden
augustus 1700 een en negentig gesteld op de requeste van verscheide geerfdens en inwooners van
Lierop , waar bij aan dezelven gepermitteerd is eenige parceelen der gemeente van Lierop te
mogen occupeeren , en tot particuliere erven in te graven ,en uijt kragte der magte hem daar bij
verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop op Hersel aan de Schaapswetering tusschen de
Schouw en de Schutskooi , groot volgens meeting van den gezwooren landmeeter Adriaan
Coppens ses lopensen vijf en twintig roeden gelegen rondsom in de gemeente heeft hij mits
deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Jan Sanders met zodanigen recht als 's
lands domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op de
voorwaarden als in Hun Ed. Mo.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig , en in den
voorgemelden appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen en van 's
lands wege geloofd guarandschap en allen
25_076 r
kommer calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezer acte ten
protho-colle nevens den Heere comparant , en mij onderges. griffier der voorsz. Leen- en
Tolkamer onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken .
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond koop
32-10-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-16-4
reg Fol 18
Aldus voorsz. transport geregitreert binnen Lierop den
25_077 v
13

Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk , dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd de Hoog Geb. Gestr. Heer en Mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester generaal der Domeinen van Brabant over de
Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de Leen- en
Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en negentig gesteld op de
requeste van verscheide geerfdens en inwooners van Lierop waar bij dezelven gepermitteerd is ,
eenige parceelen van de gemeente aldaar te mogen occupeeren , en tot particuliere erven te
mogen ingraven , en uijt krag(t)e der magte hem daar bij verleend , een parceel gemeente gelegen
te Lierop groot volgens meeting van den gezwoo-ren landmeeter Adriaan Coppens vier lopensen
drie en dertig roeden gelegen te Herssel aan het eind , nevenerve de eene zijde Peeter Verhees
cum suis aan de andere zijde de Boekende den en en voorts de gemeente heeft hij mits deezen
wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Hendrik Janse van Eijk met zodanigen recht ,
als 's lands Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben en op de
voorwaarden als in Hun Ed. Mo. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig , en in den
voorszappointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen , en van 's lands
wege gelooft guarandschap , en allen kommer calange en
25_077 r
aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirconde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute van deeze acte
ten
prothocolle , nevens den comparant , en mij ondergeschreeve griffier der Leen - en Tolkamer hier
voor
gemeld onderteekend , en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend zevenhonderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
Ter zijde stond
koop 32-12-7
last a seventien stuijvers vier lopense afgelost
veerigste penn.
0-16-5 9/40
reg Fol.
18 vers
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_078 v
(14 en 16)
Wij mr.Abraham Bastide ,en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van "Hertogenbosch maaken kennelijk , dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd en verscheenen de Hoog Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan
Baron van Rhemen tot rhemens-huijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van
Brabant over de Hoofdstad ,Meijerije en Kwar-tiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die
van de Leen en Tolkamer van den eersten november 1700 een en negentig gesteld op den request
van verscheide geerfdens en ingezeetenen van Lierop , waar bij aandezelven gepermitterd is ,
eenige parcelen der gemeente aldaar te mogen occupeeren , en tot particliere erven in te graven ,
en uijt kragte der magt hem daar bij verleend drie parceelen gemeente gelegen te Lierop op drie
plaatsen , groot volgens meeting van den gezworen landmeeter Adriaan Coppens te saamen drie
lopensen vier en dertig roeden , het eene parceel aan de eene zijde de verkrijger , de andere zijde
het nieuwe erf gekogt bij Hendrik van Eijk , het een eijnde Hendrik Raaijmakers , en het ander de
gemeentens boomen , de twee
andere parceelen gelegen tegens het erf van den verkrijger en voorts de gemeente , heeft hij mits
deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgeeven Hendrik Verhees , met zodanigen recht
als 's lands Domeinen van Brabant , en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op
de voorwaarden als in Hun Ed.Mo.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en in de
bovengemelde appointemente staan uijtge-drukt , en heeft Helmelinge daar op verteegen ,en van
's lands wege geloofd guarandschap en allen kommer

25_078 r
calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute dezer acte ten
prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier der voorsz leen- en tolkamer
onderteekend , en onze leenmans zegelen op spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 22-10-13
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-11-4 13/40
reg. Fol.
Aldus voorsz transport geregistreert binnen Lierop den
25_079 v
(17)
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken kennelijk dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd de Ho.Welgeb. Gestr.Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemens tot Rhemenshuisen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant over de
Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz.gemagtigd bij appointememte van die van de Leen- en
Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten no-vember 1700 een en negentig gesteld op
de requeste van verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waarbij hem gepermitteerd is
eenige parceelen van de gemeente aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te
graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop
aan het Achterbroek , nevens het erf van Jan Lambert Vlemmings , groot volgens meetinge van
de gezwooren landmeeter Adriaan Coppens twee lopenssen twee en veerig roeden aan de eene
zijde de voorsz. Jan Lambert Vlemminx en voorts de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en
erff-lijk opgedragen en overgegeeven Adriaan Hendrik van Moorsel met zodanigen recht als 's
lands Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne hebben gehad , en op de
voorwaarden als in Hun Ed. Mo.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en in den
bovengemelde appointemente staan uijtge-drukt en heeft helmelinge dar op verteegen en van 's
lands wege geloofd guarandschap en allen kommer calange en aantaal daar in zijnde
25_079 r
geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezes ten
prothocollenevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier der voorsz. Leen- en
Tolkamer onderteekend ,en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seeven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 14-4-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn
0-7- 1 3/5
reg Fol. 20
Aldus voorsz transport geregistreerd binnen Lierop den
25_080 v
(18)
Wij mr. Abraham Bastide en mr. Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk , dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd de Ho. Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant over de
Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van den eersten

november 1700 een en negentig gesteld op de requeste bij aan dezelven gepermitteerd is eenige
parceelen van de erven in te graven , en uijt kragte der magte hem aan de Broekkant tusschen den
Wiel en het Broek aldaar tusschen de gemeens wegen ingesloten ,groot volgens meeting van den
gezwooren landmeeter Adriaan Coppens drie en dertig roeden Item een parceel gemeente gelegen
als voor tusschen het erf van den verkrijger aan deszelfs woonhuisinge groot volgens meetinge
van als voor twee lopensen de eene zijde het erf van den verkrijger , en voorts de ge-meente
heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedraagen en overgegeeven Antoni Verberne met
zodanigen recht als 's lands Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne
gehadhebben , en op de voorwaarden als in Hun Ed. Mo. Resolutie van den tienden augustus
1700 en negentig , en in den bovengemelde appointemente staan uijtgedrukt , en heeft helmelinge
daar op verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap
25_080 r
en allen kommer calange en aantaal in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte ten
prothocolle nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der bovengemelde
Leen- en Tolkamer onderteekend ,en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was onderteekend J.H.van Heurn
Ter zijde stond
koop 20-12-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-10-4 3/4
reg Fol. 20 vers
Aldus voorsz transport geregistreerd binnen Lierop den
25_081 v
(19)
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de hoofdstad , Meijerije en kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd de Ho.Wel Geb. Gestr.Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemen tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal der domeinen van Brabant over de
Hoofdstad ,Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch gemagtigd bij appointemente van die
van de Leen en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en
negentig , gesteld op de requeste van verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waar bij
aan dezelven gepermitteerd is eenige parceelen van de gemeente aldaar te mogen occupeeren , en
tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend een parceel
gemeente , gelegen te Lierop aan deBroekkant tusschen wal en het Broekkant aldaar aan de
woonhuijsinge van den verkrijger , groot volgens meetinge van den gezwooren landmeeter
Adriaan Coppens een lopense ses en twintig roeden , aan de eene zijde Antoni Verberne , het een
eijnde de verkrijger , en voorts de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk
opgedragen en overgegeeven Lambert Kusters met zodanigen recht als 's lands Domeinen van
Brabant , ende gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden als in Hun
Ed.Mo.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en in den bovengemelde
appointemente staan uijtgedrukt , en heeft helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege
beloofd guarandschap en allen kommer
25_081 r
calange en aantaal in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij Leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte
ten prothocolle nevens den Heere comparant en mij ondergeschreeve griffier der Leen -en
Tolkamer hier boven gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen
drukken Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en
was onderteekend J.H.van Heurn
Ter zijde stond
koop 10-12-13

last a seventien stuijvers per lopensen afgelost
veerigste penn
0-5-5 3/8
reg fol. 21
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_082 v
(20)
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer over
de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk dat voor ons
persoonelijk is gecompareert de Ho.Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron van
Rhemer tot Rhemenshuijsen raad en rentmeester generaal der Domeinen van Brabant over de
Hoofdstad ,Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de Leen- en
Tolkamer te's Hertogenbosch , van dato den eersten november 1700 een en negentig , gesteld op
de requeste van verscheide geerfdens en inwooners van Lierop , waarbij aan dezelven
gepermitteerd is , eenige parceelen der gemeente aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere
erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleent een parceel gemeente gelegen
te Lierop nevens den Loopgroot volgens meetinge van den gezwooren landmeeter Adriaan
Coppens zeeven en dertig roeden , de eene zujde en het eene eijnd de verkreigersche , en voorts
de gemeente heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven de weduwe
Antoni Vlemmings met zodanigen recht als 's lands Domeinen van Brabant en de gemeente van
Lierop daar inne gehad hebben , en op de voorwaarden als in Hun Ed.Mo.Resolutie van den
tienden augustus 1700 en negentig en in den appointemente hier boven gemeld staan uijtgedrukt ,
en heeft helmelinge daarop verteegen , en van 's lands wege geloofd guarandschap , en allen
kommer calange
25_082 r
en aantaal daar in zijde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezer acte ten
prothocolle nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der Leen - en
Tolkamer voorsz. onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken .
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 21-19-4
last a seventien stuijvers per lopense
veerigste penn.
0-10-15 7/10
reg. Fol. 21 vers
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
23_083 v
(21)
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel , leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk dat voor ons
persoonelijk is gecompareerd de Ho.Welgebore Gestrenge Heere mr. Wilt Gerrit Jan Baron
van Rhemen tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant
over de Hoofdstad , Meijerije en Quartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de
Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en negentig ,
gesteld op de requeste van verscheide geerfdens en ingezeetenen van Lierop aan dezelve
gepresenteerd , waar bij aan hen gepermitteerd is eenige parceelen van de gemeente aldaar te
mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven en uijt kragte der magte hem daar bij
verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop , groot volgens meetinge van den gezwooren
landmeeter Adriaan Coppens ses lopenssen twee en dertig roeden , het eene eind Antoni
Waarenburg en voorts de gemeente , heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen
en overgegeeven Maria en Johanna kinderen van wijlen Jan Antoni Vlemmings , met zodanigen
recht , als 's lands Domeinen van Brabant ende gemeente van Lierop daar inne gehad hebben ,
en op de voorwaarden als in Hun Ed Mo Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig ,

en inden bovengemelde appointemente staat uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen ,
en van 's lands wege geloofd guarandschap en allen kommer
25_083 r
calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte ten
prothocolle nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der voorschreeve
Leen- en Tolkamer onderteekend ,en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken
.
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 39-16-13
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn
0-19-14 25/40
reg Fol 22
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_084 v
(22)
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel , leenmannen en de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's hertogenbosch maaken kennelijk dat voor
ons persoonelijk is gecompareerd de Ho Wel Ge. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan , Baron
van Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant ,
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van
de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 en en
negentig gesteld op de requeste van verscheide geëerfdens en inwooners van Lierop waar bij
aan dezelven gepermitteerd is , eenige parceelen van de gemeente van Lierop te mogen
occupeeren en tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij
verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop op Hersel naar Stipdonk , groot volgens
meetinge van den gezwooren landmeeter Adriaan Coppens drie lopenssen , de eene zijde
Laurens de Haan en voorts de gemeente , heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen
en overgegeeven Hendrik Raaimakers , met zodanigen recht , als 's lands Domeinen en de
gemeente van Lierop daar inne gehad , en op de voorwaarden , als in Hun Ed.Mo.Resolutie van
den tienden augustus 1700 en negentig en in den bovengemelden appointemente staat uitgedrukt
en heeft helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap en allen
25_084 r
kommer calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezes
acte ten prothocolle , nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der
voorsz. Leen- en tolkamer hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op
het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en
was onderteekend , J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 12-0-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-6-0
reg. Fol 22 vers
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_085 v
(23)
Wij mr. Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel , leenmannen in de Leen en Tolkamer
over de Hoofdatad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk dat

voor ons persoonelijk is gecompareerd de Ho. Wel Geb. Gestr. Heer en mr. Wilt Gerrit
Jan Baron van Rhemen tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
van Brabant over de Hoofdstad , meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , gemagtigd
bij appointemente van die van de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den
eersten november 1700 een en negentig gesteld op de requeste van verscheide geërfdens
en inwooners van Lierop , waarbij hen gepermitteerd is eenige parceelen van de gemeente
aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere erven af te graven , en uijt kragte der magte
hem daar bij verleend , een parceel gemeente gelegen te Lierop op Hersel , groot volgens
meeting van de gezwooren landmeeter Adriaan Coppens vier lopense drie en twintig roeden
de een zeijde het erf van den verkrijger en voorts de gemeente , heeft hij mits deezen
wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Jan van Asten met zodanigen recht , als
's lands Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop , daar inne gehad hebben en
op de voorwaarden als in Hun Ed.Mo. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig
, en in den bovengemelden appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op
verteegen , en van 's lands wege geloofd guaranschap , en allen kommer calange
25_085 r
en aantaal in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer
acte , ten prothocolle , nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier
der gemelde Leen - en Tolkamer hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans
zegelen op het spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en
was onderteekend J.Hvan Heurn
ter zijde stond koop
17-16-13
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
0-8- 14 29/40
reg Fol 23
Aldus voorsz. transport geregistreert binnen Lierop den
25_086 v
(24)
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk
dat voor ons persoonelijk is gecompareerd de Ho.Geb.Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan
Baron van Rhemen tot Rhemershuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van
Brabant , over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente
van die van de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700
een en negentig , gesteld op de request van verscheide geërfdens en inwooners van Lierop
aan dezelven gepresenteerd , waar bij aan hen gepermitteerd is , eenige parceelen van de
gemeente aldaar te mogen occupeeren , en tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte
der magte hem daar bij verleend een parceel gemeente geleegen te Lierop tusschen den Dijk
naar Mierloo en de Oeijenbraak , groot volgens meeting van den gezwooren landmeeter
Adriaan Coppens vijf lopensen , rondsom in de gemeente .
Item een parceel gemeente gelegen als voor groot volgens meeting van als voor vier lopensen
, de eerste zijde het erf van den verkrijger en voorts de gemeente , heeft hij mits deezen
wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Peter van Bussel met zodanigen regt als
's lands Domeinen van Brabant en de gemente van Lierop daar inne gehad hebben en op de
voorwaarden , als in Hun Ed.Mo. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en
in den bovengenoemden appointemente staan uijtgedrukt en heeft helmelinge daar op verteegen
en van 's lands wege geloofd guarandschap , en allen kommer calange en
25_086 r

aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte ten
prothocolle , nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der Leen- en
Tolkamer hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium dezes doen
drukken .Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en
was onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 54-0-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn.
1-7-0
reg Fol 23 vers
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_087 v
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel , leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk , dat
voor ons persoonelijk is gecompareerd de Ho.Wel Geb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit
Jan Baron van Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
van Brabant over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagtigd bij appointemente van die van de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den eersten november 1700 een en negentig gesteld op de requeste van verscheide geërfdens en inwooners
van Lierop , waar bij aan dezelven gepermitteerd is eenige parceelen van de gemeente
aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte
hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop , groot volgens meeting
van de gezwooren landmeeter Adriaan Koppens ses lopensen , vijf en veertig roeden , de
eene zijde Peeter Vlemming en voorts de gemeente
Item een parceel gemeente gelegen als voor , groot volgens meeting van de gezwooren
landmeeter een lopense en vijf roeden , de eene zijde de verkrijgers en voorts de gemeente
, heeft hij mits deezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Antoni , Willem ,
Willemijne en Francijn , kinderen van Jan van Bussel met zodanigen recht als 's lands
Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne gehad hebben en op de
voorwaarden als in Hun Ed. Mo.Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig ,
en in den bovengemelde appointemente staan uijtgedrukt , en heeft
25_087 r
helmelinge daar op verteegen en van 's lands wege geloofd guarandschap , en allen kommer
calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen .
Des te oirkonde hebben wij leenmaanen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer
acte ten prothocolle , nevens den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der
Leen- en Tolkamer hier boven gemeld onderteekend ,en onze leenmans zegelen op het
spatium deezes doen drukken
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 40-0-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelost
veertigste penn. 1-0-0
reg Fol 24
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_088 v
Wij mr Abraham Bastide en mr. Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch , maaken keenelijk , dat
voor ons persoonelijk is gecompareerd de Ho. Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan
Baron van Rhemen tot Rhemenshuijsen Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van

Braband , over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere voorsz. gemagigd tot het vervolgende
, bij appointemente van die van de Leen- en Tolkamer te 's Hertogenbosch van dato den
eersten november 1700 een en negentig gesteld op de requeste van verscheide geërfdens en
ingezetenen van Lierop , waar bij aan dezelven gepermitteerd is eenige parceelen van de
gemeente aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven en uijt kragte der
magte hem daar bij verleend een parceel gemeente gelegen te Lierop tusschen den Dijk bij
Stipdonk en den Molenweg aldaar , groot volgens meeting van den gezwooren landmeeter
Adriaan Coppens negen lopensen , de eene zijde voorsz. dijk , en voorts rondsom de gemeente , heeft hij mits deeze wettelij en erffelijk opgedragen en overgegeeven Abraham van
Nouhuijs Kornelis D'oers , met zodangen recht als 's Lands Domeinen van Brabant en de
gemeente van Lierop daar inne gehad hebben , en op vorwaarden , als in Hun Ed Mog.
Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig , en in den bovengemelde appointemente
staan uitgedukt , en heeft helmelinge daar op verteegen , en van 's lands wege geloofd
guarandschap , en allen kommer
25_088 r
calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld , de minuute deezer acte
ten prothocolle , nevens erve den Heere comparant , en mij ondergeschreeve griffier der Leenen Tolkamer onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken .
Gegeeeven den tienden april des jaars een duijsend sevenhonderd twee en negentig , en was
onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
koop 45-0-0
last a seventien stuijvers per lopense afgelast
veertigste penn.
1-2-8
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_089 v
Wij mr Abraham Bastide en mr Kasper van Breugel leenmannen in de Leen- en Tolkamer
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van 's Hertogenbosch maaken kennelijk , dat voor
ons persoonelijk is verscheenen de Ho Welgeb. Gestr. Heer en mr Wilt Gerrit Jan Baron
van Rhemen tot Rhemenshuijsen , Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant ,
over de Hoofdstad , Meijerije en Kwartiere van "s Hertogenbosch gemagtigd bij appointemente
van die van de Leen- en Tolkamer aldaar ,van den eersten november 1700 een en negentig ,
gesteld op de requeste van verscheidene geërfdens en inwooners van Lierop , waar bij aan hen
gepermitteerd is , eenige parceelen van de gemeente aldaar te mogen occupeeren en tot particuliere erven in te graven , en uijt kragte der magte hem daar bij verleend, een parceel gemeente
gelegen te Lierop ter zijde de woonhuijzing van den verkrijger in den hoek aan den Schutsboom ,
groot volgens de meetinge van den gezwooren landmeeter Adriaan Coppens twee roeden aan de
eene zijde Francis van Bree , de andere zijde de verkrijger en voorts de gemeente , heeft hij mits
dezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven Peter Kusters met zodanigen recht , als
's lands Domeinen van Brabant en de gemeente van Lierop daar inne hebben gehad , en op de
voorwaarden als in Hun Ed. Mo. Resolutie van den tienden augustus 1700 en negentig en in den
bovengemelde appointemente staan uijtgedrukt , en heeft helmelinge daar op verteegen en van
's lands weege geloofd guarandschap , en allen
25_089 r
kommer , calange en aantaal daar in zijnde geheelijk af te doen
Des te oirkonde hebben wij leenmannen in het hoofd deezes gemeld de minuute deezer acte
ten prothocolle , nevens den comparant , en mij ondergeschreeve griffier der Leen - en Tolkamer
hier voor gemeld onderteekend en onze leenmans zegelen op het spatium deezes doen drukken .
Gegeeven den tienden april des jaars een duijsend seven honderd twee en negentig , en was

onderteekend J.H.van Heurn
ter zijde stond
Koop
8-0-0
last seventien stuijvers per lopense afgelost
veerigste penn
0-4-0
reg Fol. 25
Aldus voorsz. transport geregistreerd binnen Lierop den
25_090 v
Compareerde voor schepenen der Stad en Heerlijkheid Helmond ondergenoemt
Jan de With wonende te Lierop , dewelke verklaarde te cederen , transporteren en in vollen
en vrijen eijgendom op te dragen en over te geeven aan en ten behoeve van sijne vijf kinderen
met naame Willem ,Cornelis , Peter, Willemina en Maria de With , in huwelijk verwekt bij
Christina Keijsers en sulx in mindering van derselve filiale portie
Een parceel land en heijde , geleegen op de Vaarhoven tot Lierop , aan de eene sijde nevens
de gemeente , d'ander sijde Josina van Gerwen , voor so groot en kleijn het selve geleegen is .
Zijnde allodiaal goed (so den comparant verklaart ) losch en vrij , uijtgenomen 's lands en dorps
lasten , nabuurlijke regten en servituten als van ouds aan te vaarden aanstons met de loopende
lasten Wijders sijn comparants schaare en graanen te velde staande en wassende , mitsgaders een
vaars , twee koeijen een nieuwe hoogkarre en planken , voorts al sijn comparants erfhaavelijke ,
haavelijke ,gerede meubilaire goederen , en laastelijk al het geen , waar van hem comparant den
eijgendom is competeerende , nietwes uijtgesondert ofte gereserveert.
Belovende den comparant dit cedeeren , transporteeren en overgeven in voegen en ten behoeve
als voor altijd te sullen houden en doen houden voor goed , vast steedig ende van waarde onder
verband als na rechten
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Johannes Wilhelmus Hilkhuijsen en Fredrik
25_090 r
Bartels schepenen binnen Lierop in Helmond op heeden den derden junij 1700 drie en negentigh..
De minute deeses is ten prothocolle , door den comparant , scheepenen en mij ondergeschreeve
behoorlijk geteekend (onderstond quod attestor en was geteekent )
H.Tromp secretaris . Ter sijde stond , vermids a patris ad filius van den 40e penning exempt
Aldus geregistreert binnen Lerop den agt en twintigste junij
1700 drie en negentig , presenten de ondergetekende schepenen
Peter Vleemix
M.van Eijck
Mij present
A.v.Nouhuijs substituut secretaris
Compareerde voor schepenen der schepenen der Stad en Heerlijkheid Helmond ondergenoemt , Jan Eijsbouds wonende te Deurne als in huwelijk hebbende Jennemaria van
de Ven en Johanna van de Ven weduwe wijlen Peeter van de Ven medewonende te
Deurne , de laastgemelde ten dese voor so veel des noods geadsisteert met haare broeder
Antonij van de Ven , inwoonder tot Vlierden als haare geadsumeerde momboir ,
dewelke verklaren te cederen , transporteren en in vollen en vrijen eijgendom op te draagen
en over te geeven aan ende ten behoeve van
25_091 v
Gerrit Peter Beijers te Vlierden voorn(oem)t woonagtig
Eerstelijk een sesde part in een groesvelt gelegen onder de jurisdictie deeser stad ,
genaamt den Grooten Rietbeemd , groot in 't geheel 7 lopense 44 roeden op de maatlijst
no 1274, 1275
Item een sesde part in een groesveld , gelegen onder de jurisdictie als boven en nevens

velt groot in 't geheel 5 lopense 28 roeden , op de maatlijst 1276.
Item een sesde part in een groesveld , gelegen onder de gemelde jurisdictie, ter plaedse
genaamd op Bennedungen , groot voor het geheel 4 lopense 2 roeden op de maatlijst 1447
Item de helft in een hooijbeemd gelegen onder de Heerlijkheid Asten , genaamt den
buurder en hooijende met Jan de Groot.
Item een Zille hooijland gelegen onder Asten voorsz. in de Spleeten , hooijende met de
kinderen Lambert Verheijen .
Item de helft in een parceel hooijland mede geleegen onder den dorpe van Asten voorsz.
agter Aastappen , rijdende om het derde jaar tegens Jan Hurkmans
Item een zille Hooijland , gelegen onder den dorpe van Lierop in de Weert , rijdende met
de weduwe Willem Francis Willems cum suis
Laastelijk de helft in een akker teulland , gelegen onder den dorpe van Baakel op het
25_091 r
Brauwhuijs in de Hoogakkers , groot voor het geheel ses lopense 3 roeden , sijnde dit
gedeelte geleegen nevens d'erven Jan Hurkmans .
Sijnde alle de voorsz. goederen allodiaal soo de comparanten verklaaren los en vrij uijt
genomen 's lands en gemeentens lasten nabuurlijke regten en servituten , en den chijns
van den gronden die met regt bevonden sullen worden daar uijt te gaan , aan te vaarden
de groes hooijlanden en het teulland ter stond bij het transport deses.
Belovende de transporten dit cederen , transporteren ende overgeven in voegen ten
behoeve als voor altijd te sullen houden en doen houden voor goed , vast , steedig ende
van waarde , mitsgaders voorsz. getransporteerde te sullen vrijen weeren en guanderen
van alle commer actie en aantael , die meer dan voor meld daar inne mogten wesen of
bevonden worden onder verband van hunne personen en goederen hebbende
ende verkrijgende .
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Hendrik Cromsigt en Pieter van Hogerlinden
H.D.Soon schepenen binnen Helmond op heden den negentienden november 1700 drie
en negentig , de minute deeser is ten prothocolle door den comparante schepenen en mij
ondergeschreve secretaris behoorlijk ondertekent (onderstond quod attestor en was
ondertekent ) H Tromp secretaris ter sijde stond vermits de voorsz. goederen met meer
andere goederen gelegen onder den dorpe van Vlierden in een massa sijn verkogt
voor 750-0-0 en bij het transport van
25_092 v
deselve goederen te Vlierden voornoemd gepasseert den 12 november 1793 den 40 penning
van die somme mitsgaders van de lasten in capitaal ter somme van 7-3-12 op gemelde goederen
begroot tot 18-18-12 is betaalt dient sulx alhier voor memorie
Aldus gere(g)istreert binnen Lierop den sesden december 1700 drie en negentig.
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