R.A .LIEROP BOEK 27
(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS)
27 - 1r

Compareerde voor ons ondergeschreven Mari Henricx ende Jenneken Hen
ricx # ende Leendert Philipsen van Grietje Henricx #
kinderen van weijlen Henricx
Jacop Bernaers v(er)weckt aen Willemke Janse van Nunen, d'welcke
voor ons verclaerde affstant te
doen van soo danighe erffreght en
eijgendom als haer is competerende
ine seecker erffiniss gelegen .......
tot Lierop ende bestaende in huijs ende
hoff, weij ende saijlanden samen groot
ontrent 8 lop(ensaet) gecomen van Jan
janse van Nunen ende dat ten behoeve van Goort van Bussel hare
schoonvader die iegenwoordigh daer
(van de) toghte is besittende die
alhier present t selve is accepterende
alles onder conditie dat den voorsc.
Goort van Bussel sal gehouden
wesen de voorsc.goederen publiekelijke
voor alle man te vercoopen de credi
teuren te voldoen ende de v(erdere) comparanten daer van te ontlasten soodanigh dat nu ofte eenigen dagen met
gene schulden sullen hebben te doen
die insulcke gevalle ofte te cort
comende sullen comen ten lasten
van hem Goort van Bussel alles
onder verbant van hare persoonen ende
goederen hebbende en vercrijgende actum
den 18e januarii 16.. coram schepenen getijckent.
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts

27 - 2v
inventaris van erffelijcke goederen ende meubelen
bij de doode aghter gelaten van Petronelle Bernaers getrout geweest
met Jan Neervens ende aen
ons overgebraght opgeven door den selve in het tweede
huwelijck heeft willen treden alle het gene hier naer
is volgende
eerstelijck een lop(ensaet) teulant
een lop(ensaet) weijlant
een derde part inde schure
# dit gelegen aen Otterdijck #
een trogh
een schrijne
twee kuijpen
een stande
een melck tob
een gaijer tob
een melck to(b)
een schaperaij
een gootbanck
een koets, bet, hooft peulu ende saert(...)
vier paer slaeplakens
item een lijven bed
een tafell
twee coopere houtketels
een koij ketell
een eijsere ketell
een sij
een eijsere moespot
een houteren emer
een moesvloot
een struijffpaen
(haelt en lenckthaelt)
een vuereijser
twee tangen
een hangheijser

27 - 2r
item negen stoelen
een vlas hekell
twee spin heeckelen
een spillcorff met spillen
vier eerde schootele
twee tinne lepels
drie koeijbacken
twee onderschotten
hoogh karre
leegh karre
ploegh
eeghde
peerts cribbe
een haem
(..)gter
saell
light
drie schuppen
laijrieck
breeckrieck
seijse
kruijwagen
acx ende bijll
een wan
een strijckeijsere
een lamp
nogh een haem
boterkorff
saijkorff
aldus gedaen gepassert ende geinventariseert
opt aengeven van voorn(oemde) Johan Neervens
die verklaerde onder presentatie van eede
alles in opreghtighijt ende waer sijne beste
kennisse ende wetenschap te hebben opgegeven
onder belofte alle het geene naermaels
moght bevinden tot desen inventaris te
behooren 't selve te sullen laten suppleren
ende bij schrijven, actum den 18e januarij (1710)
coram schepenen getijckent.
Jan van den Boomen

Marten Wilberts
27 - 3v
Compareerde voor ons onderge(schreve)
schepenen Johan Neervens ter eenre
ende Andries Neervens ende Jan
Ariaens in huwelijck hebbende Mari Neervens
mitsg(aders) Anna ende Catelijn Neervens geassisteert mett de onderges(chreve) schepen alle
kinderen vanden v(oorschreve) Jan Neervens verweckt aen Petronella (Bernaers) ter andere
sijde die welcke mett malcanderen
hebben aengegaen ende geslooten desen naevolgende contracte ende accoorde in
voege ende maniere als volght
eerstelijck dat de voorscreve) 4 kinderen overgeven
renuncieren ende affstant doen te behoeve
vanden voors(creve) haren vader van alle de erff
mobilen hier vooren op den inventaris
gespecifiseert ofte van alle die gene
daer sij naer doode vanden selve eenigh
reght van eijgendom soude connen
pretendeeren gereserveert noghtens
de erffelijcke goederen, waer op ider
sijn reght sal blijven behouden
waer voor hij Johan Neervens sal
moeten betalen, ende uijtkeren aen Anna ende
Catelijn sijne doghteren ider vijff en
twintigh gulden eens welcke (penningen) sullen
moeten werden betaelt binnen den tijt
van 2 jaeren na dato deses dogh ingevalle een ofte de twee doghteren eerder
quamen te trouwen sall als
dan ten dage vant selve huwelijck
de voors(creve) (penningen) moeten werden betaelt
ende voldaen,
item tweede alnogh sall den voors(creve)
eersten comparant gehouden wesen aen de twee
voors(creve) doghteren te geven een kiste (haver)
al(...) bewesen ende alnogh den toecomende
oogst ider twee vijmen cooren op den acker
Ten derde verclaren de voors(creve) Andries

en Johan ingetrout sijnde, genoege te nemen
ende voldaen te sijn van alle 't gene sij op de
voors(creve) mobelen soude connen predenderen
met het uijtsettsele haer ten huwelijck
mede geven.
27 - 3r
ende ten laetsten off het gebeurden
dat imant vanden voors(creve) comparanten
ende contrahenten in gebrecken bleven
desen accorden ende contracte te voldoen
sullen sij contrahenten blijven in haer geheel ende vorige reght # ofte craghte deser
contract die gebreeckegen off onwillige mogen
tot voldoeningdeser constingeren # belovende noghtans over ende weder desen contracte
ende accoirde in alle deelen te voldoen
ende naer te comen onder verbant van
hare peresonen ende goede(ren) hebbende ende
vercrijgende actum ut supra coram
schepen(en) getijckent
Jan van den Boomen
Marten Wilberts
Inventaris van erffelijcke meubelen bij doode
aghtergelaten bij wijlen
Roeloff Marcelis ende aen
ons overgebraght door
Mari Cornelis sijne naegelaten huijsvrouwe als volgt
eerstelijck een koets
een bedde met een hooftpeulu
drie paer slaeplakens
een trogh
twee kisten
een schaperaij
een tafell met stoell
een gootbanck
drie stoele met een klijn stoeltje
een vuer eijsere
een tangh
een haell

een lenckhaell
een struijffpan
een vuerpan
een lamp
een strijkeijser met 2 bouten
een ketelke.
27 - 4v
item eene moespot
een eijsere vuer ketelken
een tinne soutvat met eenen tinne lepel
2 oli kanne
een kan
twee lije schootelen
een lije boter schootell
een wiell
een melcktob met een houte schael
een sch(erff) (...) met een asback
Aldus gedaen gepasseert ende geinventariseert opt aengeven van Mari Cornelis wed(uw)e wijlen Roeloff Marcelis
die verklaert onder presentatie van
eede alles in opreghtighijt ende naer
hare beste kennisse ende wetenschap te
hebben opgedaen onder belofte alle het
gene naermaels moght bevinden
tot desen inventaris te behooren
't selve te sullen laten supleren ende bijschrijven actum ut supra coram als voor
Jan van den Boomen
Marten Wilberts
27 - 4r
Wij officier en schepene en borgem(eesters) des dorps
en dingbanke van Lierop quartiere van
Peelant Meijerije van 's-Hertogenbosch
vereclaeren en certificeeren bij desen
ten versoeke van D.van Wijck capitijn
in het regiment van heer generaal
Ivan uijt cragte van schriftelijke commissie van sijn exelentie de heer Amelis-

weert commandeur der stat 's-Bosch en
dat Olivier van Herrevelt partisaan
binnen de stat Grave verschijde rijsen
binnen onse dorpe van Lierop met sijne
bij hebbende patij heeft gelogeert en
retrisement versogt 't welk wij voor hem
en sijne partij altijt hebben gegeven
dog met het geene wij hem hebben
toegelegt altijt vergenoeginge en
contantement heeft genoten egter
niet betaelt verclaaren al het geene voors(creve)
waar ende waaragtig te wesen 't selve
altijt des noot sijnde met
eede te bevestigen en hebben naar
gedaane prelecture hier bij gepersisteert
en dese (onse) verclaaren eijgenhandig
ondertijkent actum Lierop den 17 feb(ruari)
1710
Jan van den Boomen
Marten Verberne
Compareerde voor ons schepenen
Cornelis Verspeeck, Peter Vlemicx
ende Francis Vlemicx eerlijcke timmerluijden
van haer hantwerck die welcke
ten versoecke van officier schepen
alhier om te visiteren de boomen daer
op staende ofte deselve dinstigh
sijn vercoght ofte niet, verclaerende
dat deselve boomen niet meer
27 - 5v
(wasbaer) sijn maer affgaende uijt
genomen een ofte twee dogh dat
de affgaende meer te rugh gaen
als de voorn(oemde) boomen avanceren
en dat van de pe(nninge) meerder intrest
ende voordeel can comen als dat
de boomen blijven staen vervolgens
dat de boomen nutter sijn v(er)coght dan
gehouden te meer om dat deselve schadelijck sijn aende muur omde

kerckhoff die oock niet can werden
gerepareert ten sij de boomen sijn geruijmt,
verclaerende 't geene voor(screve) alsoo bevonden te hebben, waer ende waeraghtigh te
wesen presenterende 't selve des
versoght met eede te becraghtigen
in tijcken der waerhijt hebben hen dese
onse v(er)claeringe neffens schepenen eijgenhandigh getijckent den 15e april 1711
X
Peter Hendricx Vlemmex
Francis Lambers Vlemmex
Jan van den Boomen
Gijsbert van Eijck
27 - 5r
Op huijden den 16e junij 1710 sijn alhier
tot borgem(eester)en over den dorpe van Lierop
door schepenen borgem(eester)s kerck ende armm(eeste)rs
tot borgem(eeste)rs vercosen Joost Janse
Warenborgh als boeckhouder ende Joost Peters
Verberne als ontfanger voorden jare
beginnende St-Jan 1710 en eijndende St-Jan 1711 die voor ons onderges(creve) schepenen hebben belooft haer borgem(eeste)rs ampt eerlijck ende trouwelijck te
bedienen alle schepenen ordonantie te
obedieren ende naer te comen mits (gaders) alle
dorps lasten ende schulden ten (minste coste)
vande gemeente en op sijn tijt te betalen
en verder te doen gelijck eerlijcke
borgem(eeste)rs betaemt en outs gewoonlijck sijn te doen # waerop sij haeren
behoorlijcken eedt hebben gepresteert en
afgeleght # sijnde vervolgens geleght in bans(...) vrede
dat niemant haer sall hebben te
molesteren in haere functie op peene
van 60 goude reale dogh sullen gehouden wesen ten alle tijde en ten versoecken van officier en schepenen te

doen van hare adminestratie wettige
rechte bewijs et reliqua, actum
den 16e junij 1710
Gijsbert van Eijck
Marten Verberne
Op huijden den 17 junij 1711 sijn alhier tot
borgem(eeste)r over den dorpe van Lierop aengestelt en vercooren Jan Peters vanden Eijnde
als boeckhouder en Jan Bimans als ontfanger
voorden jare beginnende St-Jan 1711 en
eijndende St-Jan 1712 diswelcke hare
behoorlijcken eet aen gelofte den heeren
officiers hebben gepresteert en affgeleght
27 - 6v
extensum
Dat voor ons comen is Johannes
Francis van Winkel inwoonder
alhier diewelcke verclaerde hem
te stellen als borge voorde somme van 150 gulden voor Johan
Henricx van Breeij, in huwelijck hebbende Jenneke Wouters geboortig
van Eersel, ten dien (eff....e) dat
oft het quame te gebeuren dat de
kinder(en) die den v(oorscreve) Johan Henricx
van Breeij bij de v(oorscreve) sijne huijsvrouw moghten comen te verwecken
off alreede verweckt heeft tot
armoede vervalle # en den arme alhier
die moeste alumenten # dat Godt will
verhoeden, dat in sulcken gevalle
hij voor(schreve) eerste comparant
de voor(schreve) 150 gulden ten behoeve
vande voor(screve) armen altijt sall
betaelen en uijtkeren daer onder
verbindende sijnen persoon ende goederen
hebbende ende vercrijgende en belooft
hij voors(creve) Johan Henricx van Breeij
de voor(screve) sijne borge altijt cost
en schadeloos te houden onder ver-

bant als voor, actum den 11e
oktober 1710 coram schepenen getijckent
J.van den Boomen
Gijsbert van Eijck
27 - 6r
wij officier en schepenen ende armm(eester)en
des dorps van Lierop verclaeren bij desen
ons te stellen als borge voorde kinderen
van Peter Peters Verhulst (geboortig alhier
tot Lierop).............................................
die hij voor(screve) Peters bij sijne tegenwoordige huijsvrouw geboortigh van Luijcxgestell moghte comen te verwecken
en soo danigh tot armoede verviele
beneffens den arme van Luijcxgestell
voor de helft sullen helpen onderhouden en alumenteren daer onder verbindende oude arme incomsten en goederen hebbende en vercrijgende actum
den 24e october 1710 des toirconde hebben
wij dese ondertijckent en door onsen
secretaris laten uijtmacken en tijckenen
Marten Wilberts
Jan van den Boomen
compareerde Johan Reijnder
van Leeuwen, Tonis Tomas van
Breeij, Henrick Janse Verhees en Tomas
Janse Verhees mitsg(aders) Jenneke Janse
Verhees die welcke een voor all en
elck als schuldenaers principael # bekennen
en verclaeren sulcks doende bij desen # well
en deugdelijck schuldigh te wesen
en ontfangen te hebben uijt handen
Tomas Wilms Ver(heens) eene somme
van hondert car(olus) gulden den gulden
gereeckent tot 20 st(uijvers) spruijtende
van goede deughdelijck geleende
en aengetelde pen(ningen) te danck bij de
[[in de kantlijn.
compareede voor ons ondergeschreve

schepenen Tomas Verseums den welken
bekenden ende verklaarden]]
27 - 7v
[[ in de kantlijn
van dese tegestaande obligatie van hondert
gulden voldaan te zijn met den intrest van
dien en daarom door gescharpt actum den
seevende meert 1700 ses en dartig tourconde
geteekent Hendrick Warsenborgh Pieter
Vlemix F. v. Boome president schepen
loco sectretario]]
voor(schreve) geloovende soo sij verclaeren
(outfen) en waer voor jaerlijcx
hebben gelooft voor paght off
intrest te betalen vier gulden tien
st(uijvers) welck eerste jaer ten laste
vande gelooveren om gecomen en verschenen sall wesen huijden dato
onderges(reve) over den jaer een soo vorts
en daer inne te continueren
totte effectuele voldoeninge
afflossinge en opsegginge der v(oorscreve)
capitale den welcke opsegginge
een van bijde vrij staet mits
malcanderen drie maenden voor den
v(er)schijnsdagh vanden geloofde pagt
pe(nninge) wettelijck te waerschouwen
waervoor sij gelooveren en voorall het
gene v(oorschreve) staet verbindende hare
persoonen en goederen hebbende en
vercrijgende actum den 28e
october 1710 coram schepenen getijckent.
Jan van den Boomen
Marten Verberne
G.Waltheri secr(etaris)1710
27 - 7r
Gerrit Dirck Molendijcx inwoonder
alhier bekent well ende deughde-

lijck schuldigh te wesen en ontfangen
te hebben van Joost van Bussel ene
somme van hondert vijfftigh gulden capitaell spruijtende ter saecke van goede
deughdelijcke geleende pe(nninge) te danck
bij den v(oorschreve) geloover soo hij verclaerde
(onte) en waer voor hij geloover jaerlijcks heeft gelooft voor pagt off
intrest te betalen vier gulden # tegent hondert
maeckende alle jaer 6 gulden # welcke
eerste jaer ten laste van hem geloover, om gecomen en verschenen sall
wesen huijden dato onderges(creve) over een
jaer en soo voorts van jare tot
jare daer inne te continueren tot
weder afflossinge voldoeninge en
opsegginge der v(oorscreve) capitale pe(nninge)
welcke opsegginge een van bijden
vrij staet mits malcanderen
2 maenden voor den verschijndagh
van den geloofden intrest te
waerschouwen waer voor hij gelooveren voor alle het gene v(oorscreve) staet
v(er)bindende hare persoonen en goede(ren)
present en toecomende actum
den 28e october 1710 toirconde getijckent.
Jan van den Boomen
Marten Verberne
G.Waltheri secre(taris) 1710
27 - 8v
compareerden voor ons onderget(ekende) schepenen Marte Verberne
.............. ende Andrie van Stercxsell die welcke sijn vercosen en aengestelt als momboirs over de drie
minderjarige kinderen met namen
Joost, Francis, en Jenneken Verberne van wijlen Willem Verberne verweckt aen Meggell doghtere Goort Mattijse en welcke

comparanten haren behoorlijcken
eedt aenden handen vanden gelaste des
heeren officiers hebben gepresteert
en aff geleght beloovende haer
momboirs amt eerlijck en trouwelijck te bedienen volgens placcaten en wetten vanden lande mits
doende van hare administratie
reliqua ten v(er)soecke vanden wet actum den 11e aprill 1711 coram
schepenen getijckent.
Jan van den Boomen
Marten Wilberts
27 - 8r
Conditie ende voorwaerde waer
op juff(rouw) Helena vanden Ven in huringe en paghtinge heeft overgegeven
aen Jan van Bussel ....... seeckere
haer erve gelegen alhier opden Doijenbrake tegenwoordigh werdende bewoont
bij den v(oorscreve) Jan van Bussel die alhier
present de v(oorscreve) huringe is accepterende
soo en gelijck als volght.
eerstelijck soo sall dese huringe duren
een tijt van ses aghtereenvolgende jaren
noghtans met 3 opte seggen wie van bijden
gelieven................................ voor kersmis.
item dese huringe sall beginnen ende
aenvanck nemen voor(den) huijsinge, hoff
en groese te pasen, vant lant t'oogst
bloot aen(den) stoppelen alles in desen jare
1711.
Item sall hij hurlingh gehouden wesen
te betalen alle de dorps en slants ordinare en extraordinare lasten frans contributie et(cetr)a geene uijtgeschijden sonder die
te mogen corten aen sijnen paght maer blijven
ten sijnen laste en dat soo lange dese
huringe sall duren.
Item sall den huerlingh alnogh gehouden
^ van de huijsinge

wesen de wanden ^ te houden in goede reparatie
en dight te houden met lijnen (luijcken) en sall
het hout dat toe nodigh op het erve mogen
cappen ter minster schade.
het schaer hout als het bequaem is sall
bij den huerlingh ten sijnen costen moeten
werden gecapt en op gemaeckt waer voor
de helft sal genieten en de andere helft
sall hij ten sijnen costen moeten leveren ten
huis(inge) van(den) v(er)huerderse tot eijndende
27 - 9v
Den huerder sall gehouden wesen alle
jaren ten sijnen costen te leveren en op het
huijs te deckende vier vijmen dackstrooij
dogh de dagh huren sall den huerlingh
mogen corten.
Item ofte de verhuerderse een planttagie opt lant ofte reparatie aen huijsinge woude
doen sall den huerlingh het pootsell en
alle de materialen daer toe nodigh moeten
bij(een) halen daer en ter plaetse als hem
sall werden geordoneert sonder iet
daer voor te mogen corten.
Int affschijden van(de) goeder(en) sall den
huerlingh van het erve niet meer
mogen verbrengen dan tien karren rou mist
Ingevalle de v(er)huerdersse eenige reparatie liete doen sall den huerlingh
de arbijders cost en dranck moeten
geven sonder daer voor te mogen corten
voor welcke v(oorscreve) hueringe
den huerlingh jaerlijcx heeft gelooft te
betaelen tot eijndende aenden verhuerderse
35 gulden gelt en veertigh vaten cooren
en vijff vaten boeckwijt waer van den
eerste geltpaght sall vervallen StMarten 1711 en den coorenpaght lightemis
1713 # en waer mede sall betaelt t jaer dat in gegaen
is lightemis 1712 # en soo voort van jaer tot jaer
gedurende dese huringe en compareerde
mede Joost van Bussel die welcke

sigh verclaerde te stellen als
borge voorden voor(screve) huringe en verclaerde hij huerder dese sijn borge
dese sijne borge ter saecke deser
27 - 9r
borghtoghte altijt ............. cost
en schadeloos te houden verclaerende
verder dese hare huringe en verhuringe in voege en manieren
als voor altijt naer te comen en te
voldoen daer onder verbindende hare
persoonen en goed(eren) hebbende en vercrijgende, actum den 17e aprill
1711 coram schepenen beneffens de
schepenen getijckent
Jan van den Boomen
Marten Wilberts
G.Waltheri secr(etaris) 1711
Wij officier en schepenen des dorps
van Lierop mitsg(aders) Goort van
Zelant en Antoni Iwen Bluijsen schepen
der grontheerlijckhijt van Geldrop dese
getijckent, doen cont verclaren en
certificeren bij dese opden eedt int
aenvangen onser bedieningen gedaen
ter instantie ende
versoeckende van Huijbert van den Boomen
slans hoevenaer alhier tot Lierop op den hoeve
Ten Boomen (gent) dat wij ons op huijden dato
onderges(chreve) hebben vervoeght op de
gesaijde landerijen gehoorende aenden voor(screve)
27 - 10v
hoeve en naer dat wij de selve hebben
overgaen en van stuck tot stuck nouceurigh gevisiteert bevonden dat
ontrent de 100 lopensaet lant besaijt
sijnde met cooren ofte rogh soo danigh
door een verschrikelijck groot

onweder van donder wint en hagel
op den 17e deser maent maij 1711 savons
ontrent ten 7 uren is bedorven en geruineert
dat daer van niets is overgebleven
ofte can werden geprofiteert selfs
niet tot voeder van paerden off beesten
can werden gebruijckt wijders verclaerende
dat de wijde en andere groente dienende tot voeder van paerden en beesten
veel en merckelijck is beschadight # dogh
niet pertinent can werden begroot # verclaerende alle het gene v(oorscreve) waer en
waer en waeraghtigh te wesen gevende voor redenen van well wetenthenthijt verschijde stucken lant te
hebben gevisiteert daer qualijck
conde werden gesien dat met eenigh
graen besaijt ware geweest en (hebben)
wat men verplight is de waerhijt te
^ onse waeraghtige verclaeringe
getuijgen hebben wij dese ^ als daer toe
versoght sijnde niet connen wijgeren
^ ten protocolle
en eijgenhandigh ^ te ondertijckenen binnen
Lierop op den 19e maij 1711
Jan van den Boomen
Marten Verberne
Joseph (Kusters)
Gijsbert van Eijck
Gijsbert Merselis
G.Waltheris
27 - 10r
deselve verclaeren alnogh ten versoecken
van Jan Huijbers van den Boomen slans
hoevenaer op de hoeve Stipdonck dat wij ons
op huijden dato onderges(creve) hebben vervoeght
op de besaijde landerijen gehoorende aenden
v(oorscreve) hoeve en naer dat wij deselve hebben
overgaen en van stuck tot stuck nouceurigh
gevisiteert bevonden dat ontrent de 68 lop(ensaet)
lant besaijt sijnde met cooren ofte rogh

soo danigh door een verschrikkelijck groot onweder
donder wint en hagell op den 17 deser maent
1711 savons ontrent ten 7 uren is bedorven
en geruineert dat daer van niets is overgebleven off can werden geprofiteert selfs
niet tot voeder van paerden off beesten
can werden gebruijckt, wijders verclaerende dat de wijde en andere groente
connende dienen tot voeder van paerden
en beesten veell en merckelijck is beschadight, verclaerende alle het v(oorscreve) waer
en waeraghtigh te wesen en verder alegatie als voor actum ut supra des toirconde getijckent.
deselve verclaeren alnogh ten versoecken van
Jan Sanders hoevenaer op Stipdonck dat wij
ons op huijden dato onderge(screve) hebben vervoeght
op de besaijde landerijen gehoorende aen v(oorscreve)
hoeve en naer dat wij deselve hebben overgaen en van stuck tot stuck nouceurigh
gevisiteert bevonde dat ontrent de
10 lop(ensaet) lant besaijt sijnde met cooren ofte
27 - 11v
rogh soodanigh door een verschrikelijck
groot onweder van donder wint en hagel
opden 17 deser maent 1711 savons ontrent ten 7 uren is bedorven en geruineert
dat daer van niets is overgebleven off
can werden geprofiteert selfs niets daer
van tot voeder van paerden off beesten can
werden gebruijckt wijders verclaerende
dat de wijde en andere groente connen
dienende tot voeder van paerden en beesten
veell en merckelijck beschadight mits(gaders)
dat de meeste glasen van het
huijs sijn ontstucken en verbroocken verclaerende alle het gene v(oorscreve) waer
en waeraghtigh te wesen en verder onder
alegatie als voor actum ut supra
coram schepenen getijckent

Jan van den Boomen
Marten Verberne
Joseph Kusters
Gijsbert van Eijck
Gijsbert (
Deselve verclaeren alnogh ten versoecken
van Tonii Janse van Bussel hoevenaer
op de hoeve ter Hoffstat dat wij ons op huijden
dato onderges(creve) hebben vervoeght op de
besaijde landerijen gehoorende aenden v(oorscreve)
hoeve en naer dat wij deselve hebben over
gegaen en van stuck tot stuck nouceurigh gevisiteert
bevonden dat ontrent de 48 lop(ensaet) lant
besaijt met cooren ofte vrogh soodanigh
door een verschrickelijck onweder van donder
wint en hagell opden 17e deser maent 1711 savons
ontrent ten 7 uren seer sijn bedorven en
geruineert en daer onder 21 lop(ensaet) geheel en
27 - 11r
15 lop(ensaet) voorde helft en 12 lop(ensaet) voor een
derde part wijders verclaerende dat
de wijde en andere groente connende dienen
tot voeder van paerden en beesten veell en
merckelijck is beschadight mitsg(aders) de huisinge
aen dack en wanden verclarende alle het
gene v(oorscreve) waer en waeraghtigh te wesen
en verder onder alegatie als voor actum
ut supra coram schepenen getijckent
Gijsbert (
Jan van den Boomen
Gijsbert van Eijck
Joseph (Kiesers)
Marten Verberne
compareerde Tonis van Eijck en Jan van
Bussel die haren behoorlijcken eet aen
handen vanden gelaste des heeren officiers hebben
gepresteert en aff geleght als momboiren
over de drie onmondige kinderen van Henrick
Goris verweckt bij Luijtjen Dircx van Moorsel

beloovende haer momboirs ampt eerlijck
en trouwelijck te bedienen en alles ten meesten
proffijte vanden onmondige te administreeren
volgens de wetten en costuijmen in dese
gewoonlijck behoudens noghtans niets
in dese administratie hooftsackelijck te doen
om redenen als met voor weten en kennisse
van officier en schepenen die oock aennemen
de voors(creve) momboiren in alles behulpsaem
te helpen actum den 30e maij 1711
Gijsbert van Eijck
Gijsbert (
27 - 12v
deselve heere regenten als inde
voorgaende belijdinge verclaeren
alnogh ten versoecken van Willem
ven den Eijnde hoevenaer op de hoeve ten
Eijnde dat wij ons op huijden dato
onderges(creve) ons hebben vervoegt ons
hebben vervoegt op de besaijde landerijen gehoorende aende voors(creve) hoeve
en naer dat wij deselve hebben door gegaen en van stuck tot stuck nouceurigh gevisiteert bevonden dat
ontrent de 47 lop(ensaet) lant besaijt met
cooren ofte rogh soo danigh door
een verschrickelijck onweder van donder
wint en hagell op den 17e deser maent
1711 savons ontrent ten 7 uren seer
sijn bedorven en geruineert en daer
onder 2 lop(ensaet) geheelijck en 45 lop(ensaet) voor de
helft wijders verclaerende dat de
wijde en andere groente connende dienen
tot voeder van paerden en beesten veell
en merckelijck is beschadight en geruineert
verclaerende alle het gene v(oorscreve) waer en
waeraghtigh te wesen en verder onder
alegatie als voor, actum ut supra
Joseph Kusters schepen
Marten Verberne schepen

27 - 12r
Op huijden den 17e junii 1711 soo sijn alhier
tot Lierop tot borgem(eesters) aen gestelt en vercosen Jan Peters van den Eijnden als boeckhouder en Jan Bimans als ontf(anger) voor den jare
beginnende St-Jan 1711 en eijndende St-Jan
1712, diewelcke haren behoorlijcken eet
ten dien eijnde aenden gelaste des heeren officiers hebben affgeleght onder belofte van
hare borgem(eeste)rs ampt eerlijck en trouwelijck
te bedienen, alle schepenen ordonnatie
te obedieren en naer te comen mits(gade)rs alle
dorps lasten en schulden ten meesten
profijte vanden gemeente te betalen ende
verder te doen gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs betaemt en behooren te doen mits
doende van sake administratie behoorlijcke reecke(ninge) bewijs et reliqua en
sijn vervolgens gelegt in ban en vrede
dat niemant haer in hare fuctie sall hebben
te molesteren op peene van 60 goude realen
en siin de oude van haren eet ontslagen
Op dato v(oorscreve) compareerde Marte Kerckhoff
en Jan Verhees die welcke haren behoorlijcken
eet aen v(oorscreve) gelasten hebben affgeleght als armm(eeste)rs over den dorpe van Lierop ingaende
St-Jan 1711 en eijndende St-Jan 1713 beloovende
het v(oorscreve) armm(eeste)rs amt eerlijck en trouwelijck
te bedienen en sonder onderschijt van persoonen
de arme p(enninge) uijt te rijcken en verder te
doen gelijcke eerlijcke armm(eeste)rs betaemt
en van outs verschulten gewoon sijn
te doen alles noghtans onder behoorlijcke
rechte bewijs et reliqua en sijn geleght
in ban en vrede als voor.
27 - 13v
op huijden den 16e junii 1711 soo
sullen de schepenen en regenten van
Lierop naer voorgaende behoorlijcke

publicatien volgens den relaes des vorsters
ten hoogsten en schoonsten voor alle man
aenden minst aennemende aen besteden volgens
haer ed(ele) mo(gende) resolutie de verpondinge, coninghsbede, clijne specie,
hooftgeld en personeele quotisatie op conditie die volgen.
Eerstelijck sall hij aennemer gehouden sijn
deselve slans lasten op te (innen) en te betalen op sijnen eijgen costen en risico
Item sall gehouden wesen voor sijne
aenneem pen(ingen) te stellen behoorlijcke
borge
Item sall hij aennemer gehouden wesen
ten alle tijde des versoght sijnde te te doen
behoorlijcke en wettige reecke(ninge)
Aghtervolgens de v(oorscreve) conditie soo
wert hetselve ten beurde gebraght
aghtervolgens de voors(creve) conditie
soo wert ten beurde gebraght en
aengenomen bij Gijsbertus Gualtheri
op vier gulden elff stu(ijvers) den
dato als voor
Jan van den Boomen
Gijsbert van Eijck
27 - 13r
compareerden alhier voor schepenen
des dorps van Lierop Peter Henrick
Goris, Peter Albers als man en momboir
van Mari Henrick Goris en Merte
van Dijck man en momboir van Jenneke
^ voor haer selve
Henrick Goris ^ mitsgaders de momboiren
officier en schepenen voor de onmondige
kinderen van Henrick Goris verweckt aen
Luijtjen Dircx van Moorsel mette naeste
bloet vrinden van v(oorscreve) onmondigen alle in
qualitijt v(oorscreve) kinderen van wijlen Cristina
Wede Hendrick Goris die welcke alle
een parelijck voor ons verclaerden
sulcx doende bij deser de drie

eerste voor haer selve en den officier
schepenen en momboiren voor de v(oorscreve) onmondige
en sulcx naer ingenomen advies vanden
naest bloet vrinden vande onmondige
voor(screve) te repudieren en affstant te
doen vanden boedell en naer latenschap
van wijle Cristina wed(uw)e Henrick Goris
en dat ten behoeve van alle geintresseerde crediteuren ofte die geene die
denselve boedell sall willen ampleteren willende nu ofte ten eeuwige
dage eenigh reght actie ofte pretendeeren
nogh te oock niet gehouden wesen daer
van eenige schulden te betalen ofte
te voldoen maer latende sulcx ten behoeve als voor # naer sijn beste forme en
soo als sulcx best plaetsgrijpen can in desen
cas gerequireert # aldus gedaen gepasseert
en gerepudieert den 19e julii 1711 des toirconde bij schepenen getijckent.
Jan van den Boomen
Marten Verberne
27 - 14v
Dat voor ons comen is Tonis Jansse
van Gemert die welcke bekende
en verclaerden sulcx doende bij desen
well en deughdelijck schuldigh te
wesen en ontfangen te hebben uijt
handen van momboiren van vier onmondige kinderen van Henrick Goris
verweckt bij Luijtjen Dircx van Moorsel
eene somme van vijffentseventigh
gulden capitaell spruijtende ter
saecke van aen getelden gelde waervoor jaerlijcx heeft gelooft voor
intrest te betalen drie gulden
welck eerste jaer intrest ten lasten
van hem geloover om gecomen sall
wesen huijden dato onderges(creve) over
een jaer en soo voorts van jare tot
jare tot effectiele voldoeninge

afflossinge en opsegginge der v(oorscreve)
capitaele pen(ningen) welcke opsegginge
een van bijden vrij staet mits malcanderen behoorlijck te waerschouwen waer voor hij comparant
v(er)bint sijnen persoon en goede(ren) hebbende
en v(er)crijgende actum ut supra
coram schepenen getijckent
Jan van den Boomen
Marten Verberne
Compareerden voor schepenen Antonis
Janssen van Dijck inwoonder alhier
tot Lierop diewelcke verclaerden
in huringe en gebruijck over te geven
aen Peter Albers Molendijck soodanigh
27 - 14r
erft ofte huijsplaets als tegenwoordigh is getimmert
met een huijs door den voors(creve) Peter Aelbers
daer jegenwoordigh in woonende # en sulcx met
consent van hem comparant voor dese betimmert #
gestaen en gelegen ontrent de catolijcke kercke
alhier met ontrent 25 roe(den) hoff soo als
hem huerlinck van lant daer toe bequaem
sall werden aengewesen, welck huijs off
huijsplaets metten hoff soo lange als
hij huerlingh ofte sijne jegenwoordige
huijsvrouw in leven sullen wesen bij deselve sall mogen werden gebruijckt en
bewoont mits daer voor jaerlijcx
betalende ses gulden alle jaren
op paessen dogh naer doode ofte afflijvighijt van de v(oorscreve) huerderen ofte gebruijckers sall het de erffgenamen
vande selve overledene vrij staen sonder tegen seggen off (onbecroont) van
imande te mogen affgebroocken en
^ werden, te weten de huijsinge
geprofiteert ^ sall het den huerlinck oock
vrij staen ronts om sijn huijs soo veell
erve te mogen gebruijcken als tot
sijne neringe en hanteringe nodigh heeft

mitsg(aders) de lasten die op de v(oorscreve) huijsinge
en hoff soude mogen comen, blijven ten
laste vanden gebr(uijcker) aldus gedaen gepasseert en geaccordeert op dato als
voor ten overstaen van schepenen getijckent
Jan van den Boomen
Marten Verberne

[[[in de kantlijn (...) de vier onmundige en mundige
te weten Aert Hendrix, Simon van Bussel man en
momboir van Heijlke Hendrix, Francijn vrouw van
Peter Willems en Dierske Hendrix alle kinderen van
Hendrick Goris ten volle voldaen te wesen van dese
tegenstande obligatie met den intrest van dien ter
presentie van ons onderschreven schepenen actum
den sessde junii 1718. Marten Wilberts
Marten Verberne]]]
27 - 15v
Compareerden voor ons onderge(schreve)
schepenen Joost Jansse vande Vorst
en Jan Henricx van Eijck die
welcke haren eedt hebben gepresteert
en affgeleght aen handen vanden gelaste
des heeren officiere als momboiren over
de 2 onmondige kinderen van wijlen Peter
Goort Hermans verweckt aen wijlen Anneke
Peters van Eijck beloovende haer momboirs ampt eerlijck en trouwelijck te
bedienen en alles ten meeste proffijte
vande onmondige te administreeren mits
doende van hare administratie ten
allen tijde des versoght en verplight sijnd
behoorlijcke reecke(ninge) bewijs et reliqua
actum den 19e julii 1711 present
Johan vanden Boomen en Marten Verberne schepenen.
Jan van den Boomen
Compareeden voor ons onderge(schreve) schepenen Huijbert vanden
Boomen gewesen hoevenaer op de hoeve

ten Boomen die welcke verclaerde
over gegeven en vercoght te
hebben gelijck hij over geeft
en vercoopt bij en mits desen aen
ende ten behoeve van Johan
Vogels sijnen Swager allee het
vee opde voors(chreve) hoeve bestaende
peerden, koijen, ofte schapen en alle
andere levendigh vee den comparant toebehoorende, item ploege
eeghden, carren, wagen, schuppen
recken, sijsen, en sighten schaepsbe(...)
[[[ in de kantlijn
Alsoo de erffgenamen van Huijbert vanden Boomen
bij acte gepassert alhier den 3e september 1714
bekennen van Johan Vogels voldaen te sijn van de
somme van 2500 gulden inde neffenstaende acte en
gelofte gemensioneert en geconsenteert in de
cassatie deser wert derhalve voor gecasseert gehouden
en dese gelast doorgeschrapt actum den 12 (septem)ber 1714
G.Walterhi ]]]
27 - 15r
^cribben en reec(...)
paerts getuijgh ^ ende den coij ketel
mett de haelve schare te velde
staende op de landerijen gehoorende
aenden voors(chreve) hoeve voor en om de
somme van tweeduijsent vijffhondert gulden welcke pen(ningen) den voors(chreve)
Johan Vogels mede hier present
ter saecke vanden voors(chreve) overgifte
en coop bekent schuldigh te wesen
aenden gemelte Huijbert vanden Boomen
sijn schoonvader daer en boven
neemt voors(chreve) Johan Vogels
aen en sall gehouden wesen, hem
comparant Huijbert vanden Boomen
sijn schoonvader voorn(oemt) beneffens
Caterina sijn huisvrouwe gedurende
dat op de hoeve sall woonen well
en loffelijck te onderhouden in cost

en dranck huijsvestinge en slapen
verclaerende partijen comparanten contrahenten desen haren
contracte en accoorde
vast en onverbrekelijck te houden
en doen houden alles sonder argh
ofte list onder verbant als
naer reghten actum ut supra
toirconde getijckent
Jan vanden Boomen
Gijsbert van Eijck
bij 't casseren deser neemt Johan Vogels
voor ons onder ges(chreven) schepenen schoons dese
bovenstaende gelofte is gecasseert
voor soo veell het onderhouden vande moeder aengaet inde v(oorschreve) geloffte gementioneert (eventueel) te sullen naercomen
in ware oirconde dese beneffens schepenen
getijckent den 12e (december) 1714 alsoo dese cassatie soo (voer) assusivelijck is geschiet
Jan Vogels
27 - 16v
compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Johan vande Laer en Alegonde wed(uwe) Hend(rik)
van Breij, al welke comparanten hebben gemaakt
geaccordeert, gelijck sij maken, accordeeren
mits desen, dese naervolgende conditie
en ante nuptiael, ofte houwelijke voorwaerde
inden iersten wort geconditioneert dat
de penningen procedeerde vanden kant
van Johan vande Laar te weten
hondert en tseventigh gulden moeten
geprofiteert worden naer de doot van
den voornomden vande Laar van sijn naeste
vrinden, bij aldien geen kinderen te saemen connen te
v(er)wecken, en de penningen ofte eerffgoederen
eerffmobilen, ofte andersints die sij te saemen
commen te v(er)oneren moeten wedersijts van
de comparanten naste (bloet) geprofiteert
worden en de halve tocht sallen de kinderen
van Alegonde voors(chreve) naer de doot van de

voors(chreve) wed(uwe) profiteeren en bij aldien de
voors(chreve) hondert en tseventigh gulden banckeroet
ofte (ruijters) ofte andersints v(er)loren worden soo
saude den voorn(oemde) vande Laer de helft vande pen(ingen)
wederom ut de tocht en haeve moeten profiteeren
item wert geconditioneert ofte de haeve ofte tochte
quamp v(er)mindert te worden soo saude den voorn(oemde) vande
Laer moeten (caveren) voorde helft van de schaede
item wort geconditioneert dat den ecker gecoght
van Perijn Peters van Breij, voor de helft toecomen sal aen Jan vande Laar en naer de doot van
deselve beneffens andere goederen die staende houwelijck
te saemen commen te (conquesteren) aen sijn naste vrinden
werden, gelovende voors(chreve) comparanten dit haer contract altijt
goet vast, stedigh en van waerden te houden onder verbant van
haer persoenen en goederen actum Lirop den 7 september 1712
coram schepenen ondertekent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
27 - 16r,
inventarisatie van de eerffgoederen en mobile van Aligonde (naer...)
wed(uwe) Aerd Peters van Breij, en
aen ons overgebroght als
volght
Huijs Hoff en aen gelagh onttrent
twe lopensaet
item genaemt den Heencaem met het
bij gecoghte, groet ontrent dri lopensaet
item aen de Groen Beemden een lopensaet
item aen de Preten dri copsaet
item neffens Jost Verberne eenen acker groes en
lant groot ontrent anderhalff lopensaet
item het Kemken groet ontrent 7 copsaet
item aen het Heijeneijt een lopensaet
item den Scherpenbuergh groes ontrent een halff lop(ensaet)
item Haenekemken groet ontrent 3 lopensaet
item in de Groenbeemde een halff lop(ensaet)
item aghter den Boomen een wij ofte heijvelt
groet 1 L(opensaet) en 25 r(oede)
[[[ in de kantlijn

dese tegenstaende inventaris is gecasseert doot
en teniet gedaen op den 3e meert 1719
attestor J.vanden Boomen]]]
27 - 17v
de eerffmobilen
item een stande
item twe melck tobbe
item een melck tonne
item een wascuijp
item dri coperen ketels
item eenen koij ketel
item eenen moes pot
en eenen ijseren ketel
item twe schap(raijen)
item een kiste
item een stijckiseren
item eenen trogh
item een taffel
item ses houteren stoelen
item 9 tene schoetelen
item eenen thene pispot
item een vier panne
item een struijff panne
item een hanghijseren
item een haele en tange
item dri sacken
27 - 17r
item eenen slijpsteen
item een vier ijseren
item een goetbanck
item een moes vloetjen
item eenen wiel
item eenen spanrock
item een thene rompot
item eenen thenen mosterpot
item een thene soutvat
item een schup en een schoebbe
item eenen rick
item 3 koijbacken

item een sneijbanck met een mes
item twe bedden met een (...)
item (4) paer slaeplakens
item een vlasbraecke
item een wan
item twe vlegels
item een coperen seij
item eenen stroije lop(..)corff
27 - 18v
aldus gedaen en inventariseert
en verclaert de voors(chreve) wed(uwe) ter presentatie
van schepenen op de oprecghte waerheijt
het selve opgegeven te hebben en ten alle tijden
bij eede te verifieren actum Lirop
den 2e november 1712 coram schepene
getekent.
Marten Wibers
Marten Verberne
Jan vanden Boomen
absente seretario
compareerde voor ons onderges(chreve) schepene
Jan Jansen Schepers, hem mede fort en sterck
makende voor Peter van Omeren sijnen swaeger den
welken voors(chreve) Jan Jansen Schepers heeft vercoght
en in pachtinge overgegeven aen Macelis Gort
Mathijssen sekere eerffe(niss)e, ofte hoeve genaemt
deVarshoeve bestaende in groese en landerije
soo groot en kleijn, als de selve hoeve alhier
tot Lirop ter plaetse voors(chreve) gelegen is en
alsoo als den voors(chreve) Marcelis met sijne (swager)
in huringe heeft gehadt voor eene somme van
sestich gulden waer vanden iersten pacht
vervallen sal pinxsten 1714 en den pachter
te weten Marcelis Goort Mathijssen voornoemt
27 - 18r
sal moeten sorgen dat den gestelijcken paght
aen de heere de (Thombe) en den chijns vanden gronde
jaerlijcx betaelt wort, ofte sal tot schaede wesen
van den huerlinck ofte pachter, vermits den

gestelijcken pacht en chijns betaelt hebbende,
aen de huerpenningen sal mogen corten, en
dat voor eenen termijn van vier volgende
jaeren, met twe jaeren nochtans malcanderen
op te seggen wie van bijde gelieven sal, en
sal den huerlinck jaerlijcx moeten decken
op de huijsinge vier vijmmen dackstroij tot
sijnen laste, als dat de dagh huer vanden
decker sal moegen corten, en den huerlinck
sal tot sijn genoegen het schaerhaut bequaem
wesende moegen cappen en gebruijcken, waervoor
de wanden in goede reparatie sal moeten
onderhouden, en sal den huerlinck soo hij dese
hoeve ofte erffe(nisse) quamp te verlaeten, ofte
quamp off te trecken soo sal den selve de
halff schaer hierop moeten laeten volgens
ouder gewoonte van dese hoeve voors(chreve), en sal
den huerlinck moegen corten de halve verpon(ingen) tot
de contributie hier onder den pachter voor
de huerpenningen verbindende sijne persoon en goederen
27 - 19v
hebbende en verkrijgende en de haeve en tochte
hem pachter competerende geloven verders
haer contract ofte huer cedulle in alle
poincten naer te comen onder verbant van
haer persoenen en goederen hebbende en verkrijgende
aldus gedaen en gepasseert den 18 januarii
1713.
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Gerard Hendrick Simons, hem fort en sterck
makende voor Jan Hendrick Simons den
welcken comparant heeft verhuert en in pachtinge
overgegeven sekere erffe(nisse) gelegen tot Hersel
het selve lest gebruijckt bij Peter Verdonschot
alle het gene Peter Verdonschot vanden voorn(oemde)
comparant in huringe heft gehadt
voor eenen termijn van acht volgende jaeren
en sal hier voor jarelijckx moeten geven
vier en twentich gulden en vijffentwentich

vaeten rogge en anderhalff vijm dackstroij
en sal den huerlinck de wanden in goede reparatie
^ mits hier voor het gebruijckt
sijnde moeten onderhouden ^ en sal den huerlinck
de extraordinare latten volgens buerlijcke rechten
mogen korten mitsgaders het tochte en (rechte)
27 - 19r,
en stelt den huerlinck voor borghe Jan Jansen
van Dijck, en Jan Nervens een voor al als
schuldenaer principael, en geloeft den voors(chreve)
huerder dese sijne borghe altit costeloes
en schadeloes te indemneren op verbant van
sijne persoen en goederen hebbende en verkrigende
actum Lirop den 24e feb(ruarii) 1713
Jan vanden Boomen president
dit + merck stelt Jan van Dijck schepen
dat voor ons comen is
Joost Huijbers Verberne inwoonder alhier die welcke bekent well
en deughdelijck schuldigh te wesen
en ontfangen te hebben uijt handen van
Jan Antonis van Aggell
woont tot Maerhese eene somme
van twee hondert gulden capitaell
spruitende ter saecke van goede
geleende en aengetelde pen(ningen) te
danck bij den geloover sooe hij verclaerde welcke pen(ningen) hij geleent
belooft te restitueren huijden dato
onders(chreve) over aght jaren
noghtans met vier op te seggen
# wie van bijde gelieven sall #
welcke opsegginge sall moeten
geschieden drie maenden voor den
verschijndagh vande geloofde paght
pen(ningen) voor welcke voorn(oemde)
capitaele
27 - 20v
somme hij geloover jaerijcx

heeft gelooft voor intreste
betalen van ider hondert en
alsoo gedurende de voors(chreve)
agth jaren vier gulden maekende
alle jaren aght gulden welck eerste
jaer intrest ten laste van hem geloover
om gecomen en verschenen sall wesen
huijden dato deses onderge(schreve) over
een jaer en in cas van geen
afflossinge de voors(chreve) aght off (vier)
jaren gepasseert sijnde belooft
hij comparant intrest als voor
jaerlijcx te betalen totte effectuele voldoeninge en afflossingen
der voors(chreve) capitaele pen(ningen) van
200 gulden, dat onder verbindende en voor alle het gene
voors(chreve) staet hij geloover sijn
persoon en goederen hebbende en
vercrijgende actum den
eersten aprill 1713 coram schepenen
getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
[[[ in de kantlijn
compareerde voor ons onderges(chreve)
schepenen in Lierop Hen(drik) van Laar
inwoonder tot Maarhees den welken bekende
ende verklaarde vande tegenstaande obligatie
off schepegeloffte voldaan te zijn als mede van
den intrest van dien, en consenteere in de
cassatie deeses actum Lierop den 26e maij 1744
des tourconde bij ons onderteekent Hendrick van
Laer, Jan van Eijck, Jan van Breeij, Fr.v.Boomen
president-schepen loco secretario.
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Dat voor ons commen sijn Joseph vanden
Eijnde, Jan vanden Boomen, en (messuer) Luijtgardis
Verberne, welcke comparanten hebben verhuert
en in pachtinge overgegeven sekere erffve gelegen
binnen den dorpe Lirop ter plaetse

genaemt de Schauw, soo en gelijck Antoni
Wilbers in pachtinge heeft gehadt behalven
een stuck hoijbeemts genaemt den Vaerenschutsen
beemt jaerlijcx voor de somme van 43 gulden
aen gelt en 42 vaeten rogge, dese huringe
ofte aenvanck sal beginnen de huijsinge aenstonts
ofte te paessen ierstcommende, de groese aenstonts
het lant toext ierst commende bloot aen de
stoppelen met de lasten van de borgemesters te
schetburders die St-Jan toecommende ofte
nu voor St-Jan sullen aengestelt worden, met
alle lasten soo ordinaere als exterordinaere
sonder aen de pachtpen(ningen) te moegen corten
en dat voor eenen termijn van twaelf jaeren
nochtans met ses malcanderen opte seggen wie
van bijde gelieven sal, soo pachter als verpachter
en dat voor kersmis volgens gewonlijck
gebruijck; item ofte gebeurde dat den pachter
quam te vertrecken, soo en sal den selven geen
meerder mest vanden gront moegen verbrengen
als behoorlijck rouw hoff mest en geen ander
als ontrent 10 ofte twalff karren de verpachteren
sullen de huijsinge behorlijck moeten repareren, dese
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dese sal den pachter jaerlijcx moeten
leveren dri vijmmen dackstroij en dat
laten decken tot sijnen lasten en de dagh
huer te moegen corten, en de wanden in
goeden staet sijnde sal den pachter tot
sijnen laste moeten onderhouden, dese sal
den pachter vrij staen het schaerhout
bequaem wesende daer voor te moegen
corten en het fruijt daer wassende met
den verpachters te dijlen en het lathout
ofte latten ofte wanden sal den pachter moeten
laten tot reparatie, en den iersten groespacht van dese huringe sal vervallen StMarten ierst commende 1713, en den iersten
corenpacht lichtmis 1715, en stelt den
voors(chreve pachter tot sijne borge Dandel
opde Hoijse, en Antoni Wouter Vlemmix

bijde wonende tot Someren ider als schuldenaer
principael, en gelooft den voos(chreve) Bendert
Willems van Breij pachter dese sijn borge
altijt costeloes en schaedeloes te houden
en te indemneren op verbant van sijn
persoen en goederen hebbende en verkregende
actum Lirop den iersten april 1713
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
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Wij schepenen, borgem(eeste)rs kerck en
armm(eeste)rs dese ondertijckent representerende en vervangende het corpus
deser gemeente bekennen en verclaren
gelijck wij bekennen en verclaren bij desen
well ende deughdelijck schuldigh
te wesen en ontfangen te hebben uijt
handen van Jan Antonis van Aggell
^ 1000 gulden (lening)
inwoonder tot Maerhese ^ spruijtende
ter saecke van goede geldende aen
getelde pen(nigen) te danck bijde gelooveren soo sij verclaren ontfangen, waer
voor sij geloveren jaerlijcx hebben
gelooft voor intrest te betalen
van ider hondert drie gulden drie
st(uijver)s welcke eerste jaer intrest om
gecomen en verscheenen sall wesen
den 19e aprill 1714 ende
soo voorts van jare tot jare
en tot soo lange dese voors(chreve) capitale somme weder sall wesen gelost
ofte opgeseght welcke opsegginge een van bijden vrij staet alle
ses off 12 jaren mits malcanderen
ses maenden voorden verschijndagh vande
geloofde intrest waerschouwende
welcke voors(chreve) somme van duijsent
die onderget(ijckende) regenten hebben
gebruijckt tot afflossinge en volledoeninge van drie obligatien

die s(eno)r Petrus Guns ten laste deser
gemeente tot hoogeren intrest
was hebbende, geloovende sij
voors(chreve) comparanten
dese getijckent voor het (verso)
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capitael en intrest van dier
te verbinden haer en haere gemeene
persoonen en goederen hebbende ende
vercrijgende aldus gelooft en
gepasseert binnen onse dorpe van
Lirop den 5e aprill 1713 des toirconde bij ons getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
Hendrick Jansen
Marten Wilberts
Joseph Kusters
Jan van Eijck
dit ist + merck
van Jan Dijck schepen
Joost vande Vorst
Aert Verberne
Marte Ker(...)
dit ist + hantmerck
van Jan Verhees
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Op huijden den 5e aprill 1713 soo
sullen de schepenen en verdere regenten
van Lierop naer voorgaende behoorlijcke publicatien volgens den
relase des vorsters ten hooghsten
en schoonsten voor alle man aenden
minst aennemende aen besteden
volgens haer ed(ele) mo(gende) resolutie
de verpondinge, coninghs bede, cleijn
specie, hooftgelt, en persoonele quotisatie op conditien die volgen
eerstelijck sall hij aennemer

gehouden wesen deslve slans lasten
op te (iname) en te betalen op sijnen
eijgen cost en last,
item sall gehouden wesen voor sijne
aenneem pen(ningen) te stellen behoorlijcke
borge,
item sall den aennemer gehouden
wesen
ten alle tijt de des versoght sijnde te doen behoorlijcke
en wettige reecke(ninge)
aghtervolgens de Voors(chreve) conditien
soo werden de voors(chreve) boecken
ten beurde gebraght en is affgemijnt en aengenomen bij Gijsbertus
Gualyheri voor vijff gulden tien stu(ijvers)
op dato als voor coram schepenen getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
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Wij schepenen, borgemesters, kerck en armmesters dese ondertekent representerende
en vervangende het corpus deser gemeente bekennen
en verclaeren, gelijck wij bekennen en verclaeren
bij desen wel, en dueghdelijck schuldigh te wesen en
ontfangen te hebben uijt handen van mr. Willem
Bocx scholmester alhier de somme van twe
hondert gulden capitael, spruijtende tersaecke
van goede geleende aengetelde pen(ningen) te danck
bij de geloveren soo sij verclaeren ontfangen
waer voor sij geloveren jaerlijcx hebben
geloofft voor intrest te betaelen van ider
hondert drij gulden dri stuij(vers) welck ierst (...)
intrest omgecommen, en verschenen sal wesen
den 19e april 1714 en soo vorts van jaere
tot jaere soo lange dese voors(chreve) capitaele
somme weder sal wesen gelost ofte opgesegt
welke opsegginge een van bijde vrij staet alle
8 ofte 16 jaeren mits malcander ses maenden
voorden verschijndagh vanden gelooffden intrest

waerschouwende, welcke voors(chreve) somme van
200 gulden de onderges(chreve) regenten hebben ge(leent)
tot afflossinge en voldoeninge van 3 obligatien
die fr. Peter Guns ten laste deser gemeente
tot hogeren intrest was hebbende ge(...)
sij voors(chreve) comparanten dese getijckent voor
verbinden haer en haere gemeijnts persoenen
en goederen hebbende en vercrijgende aldus gelost
en gepasseert binnen onsen dorpe van Lirop den
3e maij 1713 dese toirconde
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bij ons ondertekent
Jan vanden Boomen president-schepen
Marten Verberne
Jan van Eijck
Joseph Kusters
dit + merck stelt Jan van Dijck
Marten Wilbers
Joost vande Vorst
Aert Verhoeve
Joost Verberne
Marten Kerchof
dit merck + stelt Jan Verhees
Dat voor ons commen is Thomas Janse Hombergen
hem fort en sterck makende voor Luijtjen
wed(uwe) Jan Hombergen, voor Jost sijnen
broeder, en voor de andere kinderen die
oijt enich pretens ofte recht souden kommen
te competeren, al welcken comparant bekent
te cederen, transporteren aen Jost Jansen
van Bussel sekere stuck groese ofte hoijlant
hier tot Lirop gelegen ter plaetse genaemt
de Groene beemde groot ontrent 3 copsaet
ofte soo groot en kleijn het selve aldaer
ter plaetse voors(chreve) gelegen is d'een sijde
Alegonde wed(uwe) hend(rik) van Breij dander sijde
de coper voors(chreve) d'een eijnde Alegonde Voors(chreve)
d'ander eijnde de Vleut off den gemenen Loop
en dat los ende vrij uijt genomen dorps lasten
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en verpondingen voor de somme van sestigh gulden
met allen (haelen), graven en houtwallen van outs
daer gerechticht en bij aldien enige
chijnse, pachten ofte renten op dit stuck
op quamen sal vanden vercoper waer slants
gerechtichhijt moeten vergoet worden en
hier op heeft den vercoper voors(chreve) helmelinge
opt voors(chreve) stuck verteegen ten behoeve
van Jost coper voors(chreve), gelovende
vorts te vrijen, en te weeren, 't vercopen
opgedraegen over geven metten vertijden, altijt
voor goet, vast stedich, en van weerden te
houden, hier voor verbindende sijn
respective persoen, en goederen hebbende
en vercrijgende, alles sonder arch ofte
list, actum Lirop den 19e junii 1713
den koop is 50 gulden waervan
den 40ste pen(ning) is 8 st(uijvers)
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
G.Waltheris 1713
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Op huijden den 18e junii 1713 soo sijn
door de regenten van Lierop vercosen
tot borgem(eeste)rs Peter Henrick Vlemicx
als boeckhouder en Andries van Stercxsell als
ontfanger voorden jare begonnen
St-Jan 1713 en eijnde St-Jan 1714 belovende haer borgem(eeste)rs amt eerlijck en
trouwelijck te bedienen alle schepen
ordonantie te obedieren en naer te comen
mitsg(ade)rs alle dorpslasten en schulden
ten minsten costen en op sijn tijt te betalen en verder te doen gelijck eerlijcke
borgem(eeste)rs betaemt en van outs gewoonlijck sijn te doen waer op sij
haren behoorlijcken eet hebben gepresteert
en affgeleght sijnde vervolgens geleght
in ban en vrede dat niemant haer

sall hebben te molesteren in haer
functie op peene van 60 gouden reaelen
dogh sullen gehouden wesen ten alle tijden
doen wettige en behoorlijcke reecke(ninge) sijnde
vervolgens geleght in ban en vrede
op dato voors(chreve) sijn tot armm(eeste)rs
vercosen Henrick Jan Drisen Verhees
en Peter Verdonschot diewelcken haren
behoorlijcken eet hebben affgeleght
als armm(eeste)rs voor den tijt van
twee jaren als van outs gewoonelijck
beloovende haer armm(eeste)rs amt
eerlijck en trouwelijck te bedienen
en sijn vervolgens geleght in ban en
vrede
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
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Op huijden den 23e junii 1713 soo
compareerde voor ons onderges(chreve)
schepenen Johan vande Laer en Alegonda
van Breeij deselfs huijsvrou
diewelcke uijt haren eijgen vrije
wille met volcome kennisse en toestemminge van Jan Henrick van
Breeij en Francis van Winckell als
man en momboir van Jenneke Henricx
van Breeij hare kinderen bekennen en
verclaren te revoceren te casseren
doot en te niet te doen soodangh
huwelijcx contract als op den 7e
september 1710 tussen de twee eerste comparante is opgeright en gepasseert voor
schepenen alhier, willende en begerende
dat het selve sall gehouden worden
als niet gepasseert ofte verleden # en waer
inne de v(oorschreve) kinderen volcomen
hebben geconsenteert #. actum
den 9e julii 1713 coram schepenen
getijckent.
Joseph Kusters

Hendrick Janssen van Geldrop
Schijdinge ende dijlinge vande erffgoederen
Gerrit Henricx
Dat voor ons comen is Philips Vogels
man en momboir van Luijtje Gerrits ende
Joost van Bussel als man en momboir
geweest van Marike Gerrits diewelcke
met malcanderen hebben aengegaen een
minnelijcke schijdinge en dijlinge vanden
erffgoederen aghtergelaten bij Gerrit
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Henricx haeren vader en Hijlcke sijne huijsvrouwe bij welcke dijlinge metten eersten
loote is te deell gevallen Philips Vogels
huijs, hoff en aengelagh groot ontrent 7 copsaet neffens d'een sijde Tonis Warsenborgh
d'ander sijde den tegen dijlder hier uijt te
vergelden vier vat min een halve cop (coore)
jaerlijcx aen het comptoir vanden heer s'Gravesande item lant en groese de nieuweerve gent hier uijt te vergelden een can
wijn aenden rentmrs de Tombe1 stuijver 2 penningen chijns
aen den heer rentm(eeste)r Versterre item
eenen acker op de Ren groot 2 lopensaet min seve
roijen los en vrij,
item is metten tweede loote te deell
gevallen het halft aengelagh jegenwoordigh bij Joost van Bussel betimmert
groot ontrent 7 copsaet neffens d'een
sijde Jan vande Vorst d'ander sijde den
tegen dijlder, item groes en lant de
Hoollstraet gent groot ontrent
2 lop(ensaet) hier uijt te vergelden 2 parten
in eene stu(uijver) chijns aen de heer Versterre
item het groesvelt int Cromven groot
2 lop(ensaet) hier uijt te vergelden 10 pen(ningen) chijns
aenden domijnen verder los en vrij
ende hebben sij voors(chreve) condividenten
deen op des anders acte helmelinge vertegen

en is well expresselijck ondersprooken dat die
voorsten den aghtersten sall wegen geloovende verder dese dijlinge altijt voor goet
en van weerden te houden en oft gebeurde
datter op imant sijn lott op quame sullen
condividenten malcanderen helpen dragen
aldus gedaen en gepasseert den 9e julii 1713
Jan vanden Boomen
Hendrick van Geldrop
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[[[ kantlijn( dese twee mael uijtgemaeckt)]]]
Compareerde voor ons onderges(chreve)
schepenen Johan van de Laer in huwelijck
hebbende Alegonda te voorens
wed(uw)e van Henrick van Breeij ter eenre
Johan van Breeij ende Francis van
Winckell in huwelijck hebbende Jenneke
Henricx Verstegen ter andere sijde die
welcke met malcanderen hebben aengegaen en geslooten dese naervolgende
contracte en accoorde daer in bestaende
eerstelijck soo nemen de voors(chreve)
eertse comparanten aen de goederen
die den voors(chreve) comparanten
uijt craghte van haer huwelijck in
toghte besitten gecoomen uijt hoofde
vanden voors(chreve) wed(uwe) haer twee eerste
huwelijcken ofte conquesten in haeren
weduwelijcke staet gemaeckt noijt
ofte ten eeuwigen dagen te sullen
vercoopen veralioneren ofte vertransporteren noghte dat sij wed(uw)e ofte
den voors(chreve) haren man haer sullen mogen
behelpen met eenige meesterschap van
testamenten van haer eerste mans
maer dat sij alle deselve goederen
sonder eenige belastinge sall laten
aen hare jegenwoordige kinderen naer
haer doode uijtgenomen de lasten ofte
reghte schult daer jegenwoordigh op staende
ten tweede neemt den voors(chreve)Johan

vande Laer ende voors(chreve) sijne huijsvrouw aen den intrest te sullen
blijven vergelden vanden renten en
obligatien jegenwoordigh op de goederen staende soo lange het toghtreght sall duren als namentlijck
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aen Marten Wilbers, Joost van Bussel
en een seeckere rente van 3 gulden jaerlijcx aen ..... tot Leende ofte eenige
andere renten die daer op souden mogen
comen
Des soo nemen de voors(chreve) twee laetste
comparanten aen als toecomende erffgenamen van voors(chreve) erffgoederen de
vijfftigh gulden staende (en) Joost van
Bussel bij hant obligatie uijt de erffgoederen ofte uijt haer eijgene goederen
te sullen betalen mits de andere
renten voors(chreve) op de goederen staende off
wettigh comende, als mede de agh
stellen van paghten van rente tot
Leende neemt den voors(chreve) Johan van
Breeij aen tot vijff jaren bij te betalen
sonder dat de voors(chreve) Francis van
Winckell daer inne gehouden sal wesen
Ende verclaren sij voors(chreve) comparanten en contractanten desen
voors(chreve) contracte en accoorden
altijt naer te comen en gestant
te doen daer onder verbindende haere
persoonen goederen presenten toecomende
aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van schepenen getijckent alles sonder argh ofte list, actum den 18e julii 1713
Joseph Kusters
Jan vanden Boomen
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen

Jan vande Laer in huwelijck hebbende
Alegonde gewese wed(uwe) Hendrick van Breij in
eijgendom ofte toghtreght hebbende een groen beemtsveltien
groot ontrent anerhalff lopensaet item het Hoghkemken 7 copsaet groot als mede den
acker aen het Heijeneijnt groot een lopensaet
haer bij transport aen gecommen van Antoni
van den Beerckven, waer van den voorn(oemde)
van de Laer met sijn huijsvrouwe Alegonde
voorn(oemd) haer toghtreght sijn affgaende
ten behoeve van Jan Henricx van Breij
# en selven alhier present en hetselve is
accepterende # en
geloven de voors(chreve) comparanten dit voors(chreve)
toghtreght aff te gaen ten behoeve als
voor noijt geen presentie ofte reght
op de voors(chreve) stucken meer te maken ofte
reght op te hebben, aldus gedaen, en
het toghtreght affgegaen den 17e september
1713 coram Jan vanden Boomen
Marten Verberne
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Henricx van Breij, den welken comparant
conferteert dat dese dri boven genoemde
stucken, waervan Jan van de Laer met
sijn huijsvrouwe het toghtreght hebben affgegaen ten behoeve van Jan Henricx van Breij
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comparant voors(chreve) moegen van den inventaris
de dato den 2e november 1713 affgedaen
worden, en gelooft den voors(chreve) comparant
Jan Henricx van Breij den voorn(oemde) van de
Laer met sijn huijsvrouwe over het
affgaen der toghtreght en vant casseren
ofte affschrijven der voorn(oemde) dri stucken
opden inventaris
gecommen van Antonus Becx alles te
vrijen, en te weeren vant geene den voorn(oemde)
van de Laer met sijn huijsvrouwe hier van
moghte overcommen, aldus gedaen en
gepasseert dato als voor den 17 september

1713 coram
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
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compareerde voor schepenen ondergeschreven
Antoni Wilbert Welten die welke cedeert
en transporteert gelijck hij cedeert en transporteert
mits desen sekere eerffve gelegen tot Hersel
# groot ontrent (4..) lopensaet #
aen Antoni Hend(rik) Vlemmix ierstelijck huijs,
schop, hoffstat neffens eerffve deen seijde Peter
Verdonschot dander seijde Jenneke weduwe Hend(rik)
Gerarts d'een eijnde Jenneke voors(chreve) dander
eijnde de gemeene straet los en vrij uijtgenomen
dorps lasten en verpondinge, item een stuck
ackerlant genaemt den Wolff groot ontrent
seven copsaet hier uijt te vergelden ierstelijk seven (stuivers)
acht pen(ningen) aen den heer rentmester de Tombe
deen seijde neffens Jan Frans Classen vanden Eijnde
deen eijnde de abdije van Postel, dander
eijnde de gemeijnte, item den Cappellecamp groot ontrent 6 lopensaet
ofte daer ontrent neffens deen sijde hend(rik)
Gorts van Dijck, dander sijde Goort Frans
Benarts los en vrij uijtgenomen dorpslasten
, en verpondinge , item een stuck eckerlants genaemt de Strepe groot ontrent
vijff copsaet neffens eerve deen sijde Gijsbert
van Eijck dander sijde de abdije van Postel
deen eijnde Heijlke weduwe Jan Willems dander
eijnde de Braeke los en vrij uijtgenomen dorps
lasten en verpondinge item den Lewerck
groot ontrent twe lopensaet los en vrij uijtgenomen dorps lasten, en verpondingen, deen sijde
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neffens d'eerffve Willem Turcken, dander
sijde ...........deen eijnde de Braeke
d'ander eijnde..............item den Langenacker groot ontrent een lopensaet, los en

vrij uijtgenomen dorps lasten en verpondingen met
d'een sijde neffens Peter Verdonschot, dander sijde Marten
Verberne, d'een eijnde de abdije van Postel
d'ander eijnde den gemeenen wegh item een
atuck groesvelts genaemt het Audeghoor
groot ontrent de vijff lopensaet deen sijde
Jenneke Hend(rik) Gerarts, d'ander sijde het
straetjen, d'een eijnde Peter Verdonschot
d'ander eijnde d'abdije van Postel, los en vrij
uijtgenomen dorps lasten, en verpondingen mits hier
uijt te vergelden seven duijten off daer ontrent
chijns aen de domijnen, item een stuck
hoijbeemt genaemt den Varenschutse beemt
groot ontrent acht lopensaet los en vrij
uijtgenomen dorps lasten, en verpondingen met
d'een sijde neffens eerffve Helena wed(uwe) Hend(rik)
Verberne d'ander sijde Jan Huijbers vanden
Boomen, deen eijnde de gemeijnte, d'ander
eijnde den gemenen loop genaemt de oude Aa
item een stuck hoijbeemt genaemt de Smalvelden groot ontrent twe lopensaet deen sijde
........dander sijde......... met d'een eijnde
de Helmontse beemde, d'ander eijnde het Broeck
met alnoch een eerff schaer op het Broeck met alle
[[[ inde kantlijn( het lant aen te verden t'oecxt
toecommende aen de stoppelen en de groese te
helfft meert, huijs en hoff toecommende paessen)]]]
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het hout stande op het eerffe en alnoch
alle het hout staende op de Schauw getekent met
nomero een behalven eenen boom op den hoeck
van het huijs op de Schauwen behalve de
Smetten getekent met nomer 2,3 en 4 staende
aen het Aude ghoor, gelovende dit cedeeren en
transporteren altijt voor goet vast stedich, en van werden
te houden onder verbant van sijn persoen en
goederen hebbende en verkrijgende actum
Lirop den twede october 1713 coram
schepenen ondertekent.
dit merck X stelt Jan van Dijck schepen
Marten Wilberts

Jan vanden Boomen president-schepen absente secretario
[[[ in de kantlijn (den 40ste pen(ning) is 10 st(uijvers) is bet(aelt)]]]
Wij Johan vanden Boomen gesubstitueerde tot het officie, Marte van
Dijck en Johan van Dijck schepenen verclaeren dat wij ten versoecke van
Antonii Henricx Vlemicx ons hebben
vervoeght inde wooninge en
huijsinge gelegen alhier tot Lierop
op Hersel den voors(chreve) Antonii Henricx
Vlemicx aengecomen bij transporte van
Antonii Wilbers de dato den 2e october
1713 is aldaer bevonden aen voors(chreve)
huijsinge veele en verschijde noodige
reparatien als eerstelijck te midden
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en aghter aen het huijs 35 voeten
(plaijen) item 14 voeten (oesworm
item een dolper boven de schuerdeuren, item een ofte twee
affhangen te lassen item naest
den dries 57 voeten nieuwe plaijen
item 18 voeten plaijen naest de
molcamer en het deurgebont te
lassen item bevonden op het huijs
ontrent ses vijmen dack te vernieuwen item de deur te vernieuwen van ses voet hoogh en
drie voet breet met twee gehenghden
alle welke voors(chreve) reparatie
naer het selve nouceurigh te hebben gevisiteert en besightight bevonden hebben seer nodigh te wesen
om het verdere vervall der voors(chreve)
huijsinge voor te comen aldus
gedaen en gevisiteert bij ons
onderges(chreve) den tweede october
1713 des toirconde getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
dat voor ons commen is Antonus Aert Coppens

inwoonder van Lirop den welken bekent mits desen wel
en dughdelijck schuldigh te sijn aen Jenneke Horckmans
gewesene mijt bij Hend(rik) Verheijen eene somme van
twe hondert carolii guldens tot twentigh stuijvers gerekent
heercommende van goede overgewesen penningen die
den voors(creve) Antoni Coppens aen Cateleijn naergelaten
[[[ in de kantlijn ( dese neffens staende obligatie is voldaen
door Antonus Aert Coppens aen Jan Horckmans ter
presentie van ons onderges(chreve) schepenen met den
intrest van dien op den derden augusti 1744
attestor Jan vanden Boomen, Jan van Eijck) ]]]
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wedue Huijbert Warrenborgh dughdelijck schuldigh
was, en de voors(chreve) wedue onder handt tastinghe
ter presentie van ons onderges(chreve) schepenen aen
de voors(chreve) Jenneken Horckmans heeft beweesen aen
welke voors(chreve) cappitaele somme van twe hondert
gulden den voorn(oemde) Antonus Coppens jaerlijcx
gelooft te betaelen tot intrest acht gulden
jaerlijcx, vervallende en verschijnende den vijffthienden dagh der maant maij, waer vanden
iersten verschijndagh sal sijn den 15e maij 1715 en
daer inne te continueeren tot dri achtereen
volgende jaeren en in gevalle de voors(chreve) cappitaele
somme langer bleeff staen dan den gestipuleerden tijt
van dri jaeren, soo geloft hij gelovere te
continueren in het betaelen van den voors(chreve)
jaerlijxsen intrest tot de volle restiutie der
capitaele somme, mits dri manden voorden
verschijndagh, wie van bijde gelieven sal behorlijck
op te seggen, alles sonder argh, ofte list hier
onder verbindende sijn persoen, en goederen, hebbende
en vercrijgende actum Lirop den derden november
1713 Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Inden naem ons heeren Jesu Cristi daer
bij den inhoude van desen openbaere instrumenten
van testamente sij cont en kennelijvk eenen
iegelijcken hoe dat inden jaere 1713 den achtste
27 - 29r

dagh van november voor schepenen onderges(chreve)
gecompareert en verschenen is in eijgen persoene
Gertruij wed(uwe) wijlen Jan Fransen vanden Warrenborgh
overdeijnckende deselve de brooshijt der menselijken
natuere, datter niet sekerder en is dan de doot
en eens te moeten sterven, maer heel onseker de
ure wanneer, en daerom gedaght sijnde, onbedwongen
en onverlijt van imanden, heeft gemackt, geordoneert
en geslooten, gelijck sij mackt, ordoneert en
sluijt mits desen dit haer testament en uijtersten
wille, inder forme voege en maniere hier naer
volgende inden iersten mackt sij testatrice
haere zile, waneer die van haer lichaam scheijden
sal Godt almaghtigh, haeren schepper en verlosser
met den hemelsen geselschappe en haer licham
begraven te worden, naer gewonte deser
parochie, ofte dese plaetse daer de testatrice
sal commen te overlijden, commende voorts
tot de dispositie van haer tijdelijcke goederen
haer van Godt op deser aerde verleent # mackt
sij testatrice hondert gulden aen den arme alhier
uijt de eerffgoederen de obligatien ofte uijtstaende pen(ningen) mackt sij testatrice aen
Marten Josten Verberne en Jan soene Jan vanden
Boomen sonder enige obligatien ofte uijtstaende
(penninge) uijt te schijden #
verders soo mackt sij testarice aen haere
suster tot een gedenckenisse eenen patacon
27 - 30v
aen de voors. wed. wijlen Jan Fransen stelt tot execut(...)
van dit haer testament den voors(chreve) Marten Verberne
en Jan soene Jan vanden Boomen
ende voorts soo begeert sij testatrix, dat
haer erffgoet, soo van haren kant, als van
der mans kant, ofte ock de geconquesteerde
goederen te saemen staecx gewijse sullen gedeijlt
worden naaer de doot der voors(chreve) testatrice
te weten dat de kinderen van Peter Fransen
Warrenborgh voor eenen staeck, de kinderen van
Goort Mathijssen voor eenen staeck, de kinderen

van Jeneke Fransen Warrenborgh wed(uwe) van Jan
Coppens tot Asten voor eenen staeck en Peter
Willems, man en Momboir van Mari Marten
Verberne haere suster, ofte dese selffe kinderen
voor eenen staeck sal gedeijlt worden, wijders begeert
de voors(chreve) testatrix dat op de voors(chreve) maniere sal
gedeijlt worden, haere kiest, koets, kas, bedde
met het toebehoort en de vuerpanne en begeert
de voors(chreve) Gertruij wed. Jan Fransen dat alle haer
kleeren, lijnwaet ofte wollen dat naer de doot bevonden sal worden
uijtgerijkt mot worden aen den armen alhier, wijders
begeert de voors(chreve) testatrix, dat dit haer testament lesten en
uijtersten wille sal plaets sorteren naer alle gesstelijcke
en wereltse rechten soo het alderbest van werden gehouden kan
worden en verclaert de voors(chreve) weduwe te wesen dit haer
testament, lesten en uijtersten wille, begerende uijterlijck
dat het selve naer haer doot sal achtervolght (konden)
reserverende, t vermerderen, veranderen, en het verminderen, soo
dickwils als het haer testatrice gelieven sal aldus
gedaen en getesteert binnen Lirop, ten daege, mande
jaere als boven ter presentie van onderges(chreve)
schepenen die dit beneffens de testatrice hebben ondertijkent
dit X merck stelt Gertruij weduwe Jan Fransen Warrenborgh
die verclaert niet te connen schriven. Jan vanden Boomen
Joseph Kusters
[[[ in de kantlijn ( dat voor ons onderges(chreve) schepenen
commen is Gertruij Weduwe Jan Fransen Warrenborgh die
welcke verclaert en bekent bij desen dit haer tegenstaende
testament te niet te doen en int geheel te annulleeren gelijck
deselve te niet doet int geheel en veranulleert bij dese, en heeft
de voors(chreve) weduwe des annullatie ofte te niet doeninge
van haer tegenstaende testament ofte uijtersten wille eijgen
handigh ondertekent beneffens ons onderges(chreve) schepenen
dit X merck stelt Gertruij weduwe Jan Fransen Warrenborgh
Marten Verberne, Jan vanden Boomen) ]]]
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Dat voor ons commen is Simon Gorts
van Bussel inwoonder alhier die welke hem
verclaerde te stellen als borge voor de somme
van 150 gulden voor Antoni Jansen in huwelijck
hebbende Heijlke Gorts van Bussel bortigh ten

dien effecte dat off het quam te gebueren
dat de kinderen die den voors(chreve) Antoni Jansen bij
de voors(chreve) sijne huijsvrouwe mochten commen te
verwecken tot armoede vervielen en den armen
alhier die mochten alumenteeren, dat Godt wil
verhoeden, dat in sulke gevalle hij voors(chreve)
iersten comparant de voors(chreve) 150 gulden ten
behoeve vanden voors(chreve) armen altijt sal betaelen
en uijtkeren daer onder verbindende sijnen persoen
en goederen hebbende en vercrijgende, en belooft hij
voors(chreve) Antonus Jansen sijne borge altijt
cost en schadeloes te houden onder verbant
als voor actum den 22 januari 1714
Jan vanden Boomen
Mareten Verberne
Dat voor ons commen sijn Willem Jansen
Maes en Jan Henrd(ik) van Eijck, die welke sijn
vercooren en aengestelt als momboirs over de
dri minderjarige kinderen van wijlen Jan
Jansen Maes verweckt aen Anneke Winant (Melensse)
welke comparanten haeren behorlijcken eedt
aen handen van den gelasten des heere officiers
27 - 31v
hebben gepresteert en affgelegt Willem Janse Maes
als momboir, en Jan Hendrix van Eijck schepen
als geaaaumeerden momboir, gelovende
haer momboirs amt, eerlijck, trouwelijck
te bedienen volgens placcaten en wetten
vanden lande mits doende van haere
adminitratie behoorlijcke rekeninge,
bewijs et reliqua ten versoecke van des
heere officier, actum den 24e januari 1714
coram
Joseph Kusters
Hendrick Janssen van Geldrop
Dat voor ons comen sijn Willem Janse
Maes en Jan Henricx van Eijck als goede
momboiren van de drie naer gelaten
kinderen wijlen Jan Janse Maes
verweckt aen Anneke Wijnans die
welcke verclaeren verhuert te

hebben en in paghtinge over te geven
aen Frans Goort Deuijsen een secker
huijske en erff gestaen en gelegen
aent Broeck laets bewoont bij den
voors(chreve) Jan Janse Maes mette
wijde landerijen soo en gelijck het
Jan Janse Maes in sijn leven heeft
beteult en gelabeurt uijtgenomen
de 2 loeff ackerkens welcke
voors(chreve) huringe sall aenvanck
nemen de huijsinge hoff en wijde
te halff meert 't lant, tooghst
aen de stoppelen mette lasten vande borgem(eeste)rs die St-Jan toecomende sullen
werden aengestelt alles in dese
jare 1714, en dat voor eenen tijt
27 - 31r
en termijn van vier aghter een volgende
jaren noghtans met twee op te seggen
wie van bijden gelieve sall welcke
op segginge sall moeten geschieden
drie maenden voorden verschijndagh
vande geloofde huerpen(ningen) voor
welcke huringe hij huerder jaerlijcx heeft gelooft voor huer opte
paghtpen(ningen) te betalen vijffentwintigh gulden en een vijm dackstroij
te decken opte huijsinge naer lants
reght en welck eerst jaer huer om
gecomen en verschenen sall wesen
paessen 1715 en soo voorts gedurende
dese jaren huringe, geloovende
wijders de voors(chreve) verhuerders ende
huerder dese voors(chreve) hare huringe
altijt naer te comen en stiptelijvk
te onderhouden onder verbant als
naer reghte, actum den 28e januari 1714 coram schepenen getijckent
Joseph Kusters
Hendrick van Geldrop
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen

Joseph Marten Custers hem mede fort en
sterck makende voor Jacop Janse Verberne
al welken comparant bekent en verclaert in
pactinge over te geven, sekere erffve
bestaende in groes en lant aen Jan Lambers
van Gogh jaerlijcx voor de somme van vijffendartigh
gulden, en dat voor eenen termijn van vier
jaeren met twe malcanderen wedersijts op te
seggen, wie van bijde gelieven sal en dat
27 - 32v,
gelijck den voors(chreve) Jan Lambers van Gogh
voor desen in pachtinge heeft gehadt, uijtgenomen een stuck genaemt den Quant
gelegen in de parochie van Someren, dese
huringe ofte aenvanck sal beginnen paessen
toecommende de groese te halff meert ende
't lant toecxt aen de stoppelen met de lasten
van de borgemesters die St-Jan toecommende
sullen worden aengestelt
soo
ordinaere als extrordinaere sonder aen de
pachtpen(ningen) te moegen corten en den pachter
sal gehouden sijn te decken twe vijmmen
dack stroij tot sijnen lasten mits te moegen
corten de daghhuer vanden decker aen den verhuerder
waer van het ierste jaer vervallen sal sijn
passen 1715 en soo vorts soo lanck als dese hueringe
# duren sal # gelovende wijders den verhuerder als huerder
dese voors(chreve) haere hueringe altijt naer te commen en te
onderhouden en dat onder verbant
als naer rechten actum 2e februari 1714
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
27 - 32r
inventaris van de eerfflijcke
goederen en mobilen bij doode
achtergelaten van Lijske Jansen
van Morsel getrouwt gewest
met Antonus van Rijt en aen
ons overgebraght en opgegeven

doorden voorn(oemde) Antonus van
Rijt eer hij in den tweden
huwelijck heeft willen treden
alle het geene hier naer is
volgende
ierstelijck huijs en aengelagh voor dri
parten groot ontrent een lopensaet
item den Berghacker groot seven copsaet
voot twe derde parten
item den Langenacker voor dri
parten groot 2 lopensaet item den
achtersten hoff als voor, voor dri parten
item eenen acker int Berghske groot
een copsaet als voor, voor dri parten
item het hijtvelt groot ontrent twe
lopensaet als voor, voor dri parten item
een hoijvelt genaemt de Hijligegesten groot
ontrent onderhalff lopensaet als voor
3 parten item twe kisten
eenen trogh
een scapraij
27 - 33v,
eenen koeij ketel
eenen hant ketel
eenen metalen moespot
een bedt, huefpullue en twe paer lakens
een hogh karre
een eert karre
een plogh
een eeghde
een kruijwaegen
een koetse
een gordtbancke
een sande
een mulcktobbe
twe stoele
Aldus gedaen gepasseert en geinventariseert
opgegeven vanden voorn(oemde) Antonus van Rijt
den welken verclaert onder presentatie van eede
en alles in rechtveerdighijt en naer sijn
beste kennisse opgegeven te hebben

27 - 33r
onder beloffte alles het geene bevonden
soude worden tot dese inventarisatie te behoeren
het selve te laten te suppleeren, actum
Lirop den 12 feb(ruari) 1714 coram schepenen
getekent
Marten Wilberts
Joseph Kusters
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepen
Antonus van Rijt en Geertruij Goort Duijssen
ter andere sijde alwelken comparanten hebben
gemackt geaccordeert en geslooten
gelijck sij voors(chreve) comparanten maken
accorderen en sluijten mits dese, dese
naer volgende conditie en antenuptiaal
ofte huwelijcxse voorwarde ierstelijck
wort geconditioneert alleenlijck dat de eerff^ als eerst mobilen
goederen ^ procederende ofte voortcommende
vanden kant van Geertruij Goort Duijssen
naer de doot vande selve voors(chreve) Geertruij
sonder dat daer kinderen tussen de voors(chreve)
comparanten verweckt worden, moeten
keeren aen haer erste bloet ofte eerffgenaemen
en voorts naer de rechen van dese landen
verders gelove de voors(chreve) comparanten dit
haer contract ofte antenuptiael altijt
voor goet, vast, stedigh en van weerden te houden
onder verbant van haer persoen en goederen actum
Lirop den 12 feb(ruari) 1714
Marten Wilberts
Joseph Kusters
27 - 34v
Inden naem ons heeren Jesu Cristi amen
bij den inhoude van dese openbaere instrumenten
van testamente sij condt en kennelijck eenen
iegelijcken, hoe dat inden jaere 1714 den
19e dagh der maant feb(ruari) voor schepenen onderges(chreve) verschenen is sieck te bedde liggende

nochtans haer vol verstant en vijff sinnen wel
maghtigh, Heijlke, naergelaten wed(uw)e Wouter
Francken van Eijck overdeijnckende deselve
de brooshijt der menselijker nature, datter
niet sekerder en is dan de doot en eens te
moeten sterven, maer heel onseker de uure
wanneer en daerom bedaght sijnde onbedwonge en onverlijt van imanden, heeft gemackt, geordoneert
en gesloten, gelijck sij mackt ordoneert en
sluijt mits desen dit haer testament lesten
en uijterste wille inder formen, voegen en
manieren hier naervolgende , inden iersten
beveelt sij testatrice haere ziele waneer
die haer lichham schijden sal Godt almaghtigh
haeren schepper en verlosser met den hemelsen geselschappe en haer lichaam begraven te worden naer
de gewoonte deser parochie, commende
voorts dat de dispositie van haer tijdelijcke
goederen haer van Godt op deser aerde verleent
soo mackt sij testatrice aen Goort
Wouters van Eijck alles haer toebehorende
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soo heeft, toghte, eerff, als eerffmobilen
soo renten als obligatien. waervan de voors(chreve)
Heijlke naergelaten wed(uw)e eijgendom, ofte
heerschappeijen van is hebbende # uijtgescheijden
een kiste die voors(chreve) Heijlke mackt aen
Perijn Jansen Molendijck # voor welke
dote, ofte donatie den voorn(oemde) Goort
Wouters van Eijck de voors(chreve) Heijlke eerlijck
sal moeten onderhouden en van levens middelen
besorgen en loffelijck ter aerden besteden als
waneer deselve van dese werelt sal commen
te schijden, verders begeert sij Heijlken voors(chreve)
testatrix dat dit haer testamente, lesten en
uijtersten wille sal plaets sorteeren naer alle
gestelijcke en wereltse rechten soo het aldaer best
van worden gehouden kan worden en verclaert
sij Heijlke naergelaten wed(uw)e Wouter van Eijck
te wesen dit haer testament, lesten en uijtersten
wille begerende uijterlijck, dat het selve in

haer leven en naer haer doot sal achtervolght worden
reserveerende, het verandere # deses haer testamenten
soo dikwijls als het haer sal gelieven aldus
gedaen en getesteert binnen Lirop ten daege
maende en jaere als boven ter presentatie ten
overstaen van ons ondergeschreven schepenen
die dit beneffens de testatrice hebben
ondertekent
dit X merck stelt Heijlke
naergelaten weduwe Wouter van Eijck
Jan vanden Boomen
Jan van Eijck
[[[ in de kantlijn # den selve institueerde
voor haeren (van eerselen) erffgenaem #
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De heeren regenten en provisoeren van
arme taffele van Lirop hebben volgens
resolutie van dato 31 januari 1714 mits
desen goet gevonden en verstaen aen den heere
provisoiren van de arme taffele tot Weerde te
doen geloffte van de kinderen van Petronella
Josten van Breij bortigh tot Lirop wonende
tot Weerde, in gevalle deselve tot aeremoede
quame te vervallen dat Godt d'alaghtigh
verhoede, de selve voor de helfte te sullen
onderstuenen, alimenteeren en onderhouden, mits
dat die van weerde het selve doende
voor de andere helft voor soo veel mogelijck
en als de aermecasse can lijden en dat
in gelijck geval van luijden tot Weerde
geboortigh van gelijcken doen en daerom kont
hier van acte gegeven aen de heeren provisoiren
van de aermetaffele tot Weerde om te dienen
tot haer securitijt aldus gedaen ter
vergaderinge van heere provisoiren en regenten
van Lirop voorn(oem)t op heden den 16 meert
XVII en veertien
Marten Wilberts
Jan van Eijck
27 - 35r

Wij schepen en provisoren vanden armetafel van Lirop versclaren en solveren
gelijck wij doen bij desen aen provisoren vanden armen des dorps van Verkensweerde
dat wij de kinderen van Petronella
Joosten van Breeij geboortigh van Lierop
en woonende tot Weerde, die sij staende
huwelijck aldaer moghte vercrijgen
en ingevalle tot armoede vervielen
dat Godt verhoede, deselve kinderen
als dan voorde helft en beneffens de
regenten vanden armen tot Weerde voors(chreve)
sullen helpen onderhouden en alimenteren
voor soo veell doenlijck en nodigh wesen
sall daer voor verbindende de inco(mste)
vanden arme en deselfs goederen , inware
oirconde hebben wij dese ten prothocolle
getijckent binnen Lirop den 16 meert
1714 Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
alsoo Cornelis van Gogh in sijn leven
Frans Joosten vanden Eijnde en Marten Verberne alle inwoonderen alhier hebben
ingecoght van Gerrit Wilbers inwoonder tot Vlierden verschijde stucken weijen
hoijlanden gelegen alhier en welcke goederen
hij bij transporte hadde gelooft te
vrijen, weren en garanderen ende want nu
wert bevonden dat die goederen sijn belast
met verschijde schult brieven en capitalen
die daer inne niet waren begroot onder
27 - 36v
andere eene schepen schultbrieff van
250 gulden als den voors(chreve) Gerrit Wilbers op den 25e julii 1685 heeft gelooft
aen Catrina wed(uwe) Joost Goorts Verberne
en voor welcke capitaell die voors(chreve)
goederen bij evictie staen gesleten en
vercoght te werden door Marte
Verberne en Dries Janse houders van

het v(oorschrev)e capitaell van 250, in qualitijt als momboirs vanden kinderen
en erffgenamen van Willem Verberne
die een soone was van Catrien wed(uwe)
Joost Goorts, en waer uijt veele
moijlijckhijden en questie stonden
te gerijsen en omme sulcx voor te
comen sijn voor ons onderges(chreve) schepenen
gecompareert Jan van Gogh erffgenaem van Cornelis van Gogh en hem
mede fort en sterck makende voor
de verdere erffgenamen item Frans
Jooste van den Eijnde en Marten Verberne
voors(chreve) soo voor sijn selve en mede
als momboir vanden voors(chreve) kinderen
en den voors(chreve) Dries Jansen mede als
vooght ter eenre en den voors(chreve) Gerrit Wilbers ter anderen, hebben aengegaen
en geslooten desen naervolgende contracte en accoorde hier inne bestaende
dat den voors(chreve) Geraert Wilbers
aen de coopers der voors(chreve) goederen
op (heden) sall transporteren twee
stucken goets gelegen alhier tot Lirop
27 - 36r
sonder daer voor iets te mogen genieten
als streckkende alleenelijck tot haren
ontlastinge, waer tegen de voorgenoemde cooperen oock medenemen
de voors(chreve) obligatie van 250 gulden
aenden Voors(chreve) momboiren te schieten
en te betalen als wanneer de voors(chreve)
momboiren oock gehouden sullen wesen
in plaetse van cassatie der voors(chreve)
obligatie die ten behoeve van die
voors(chreve) cooperen der gemelte goederen
alhier voor schepenen van Lierop te
tranporteren die oock niet sullen
vermogen uijt hoofden van die obligatie
den voors(chreve) Gerrit Wilbers eenige
betalinge te vorderen ofte ten

sijnen laste mogen executie leggen
als alleenelijck in gevalle wanneer
eenige andere crediteuren vanden voors(chreve)
Gerrit Wilbers de voors(chreve) hare getoghte goederen verder moghte comen
aen te spreecken ofte belasten, in
welck gevall het de voors(chreve) eerste
comparanten en voorgemelte cooperen
met de voors(chreve) getransporteerde obligatie sullen mogen procederen en
eijsen soo en gelijck uijt craghte
vanden voors(chreve) obligatie in reghte sall
comen werden geprocedeert blijvende
de v(oorschrev)e obligaties in sulck gevall in
haer volle waerde, geloovende partije
contrahenten desen voors(chreve) contracte
en accoorde altijt naer te comen
en te aghtervolgen onder verbant als
naer reghte daer toestaende in ware oirconde hebben partijen contrhente desen
haeren contracte en accoorde neffens schepenen
getijckent actum Lierop den 9e maij 1714
Marten Verberne
Jan vanden Boomen president-schepen
Jan van Eijck , Geraert Wilbers
Jan van Gogh , Andries van Stercksel, Frans Josten
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Op huijden den 20e hunii 1714 soo
sijn door de regenten van Lierop
vercosen tot borgem(eeste)rs vercosen
Tonis Aert Coppens tot boeckhouder en
Sijmon Driesen ontfanger voorden
jare begonnen St-Jan 1714 tot
St-Jan 1715 beloovende haer borgem(eeste)rs amt eerlijck en trouwelijck
te bedienen alle schepenen ordonantien te obedieren en naer te comen
mitsg(ader)s alle dorps lasten en schulden ten minste costen en op sijn tijt
te betalen en verder te doen gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs betaemt en van outs

gewoon sijn te doen waer op sij haren
behoorlijcken eedt hebben gepresteert
en affgeleght en sijn vervolgens geleght in ban en vrede op peene van
60 goude realen dogh sullen gehouden
wesen te allen tijde van hare administratie te doen wettige en behoorlijcke reecke(ninge) sijnde de oude van
haren eet ontslagen
Jan vanden Boomen en Jan van Eijck
27 - 37r
Wij Johan vanden Boomen en Jan van Dijck
schepenen in Lierop verclaren op den eet int
aenvangen onser amten gedaen dat wij
ten versoecke van Adriaen de Groot
molenmeester en aenemer van het maecken der nieuwe arcke vanden s'lans
watermolen alhier tot Lierop wij
ons hebben vervoeght op den 20 maij 1714
aenden watermolen voors(chreve)
als wanneer de schutplaet daer
inne soude werden geleght, verclarende wijders als wanneer de gesijde
schutplaet wierde gelijt dat
de oude daer nogh in vast
was leggende dat als doen den
gesijde molenmeester de nieuwe schutplaet neffens de oude voor aen
in lijde op de selffde hooghte en
laeghte als de oude schutplaet
lagh in ware oirconde hebben
wij des onse verclaringe eijgenhandgh ondertijckent actum den
20 junii 1714
Jan vanden Boomen
dit X merck stelt Jan van Dijck die verclaert
niet te connen schrijven
27 - 38v
Compareerde voor ons onderges(chreve)

schepene des dorps en dingbanke
van Lierop Johan Vogels en
de Aart Willem Zanders bijde
inwoonderen alhier in onsen
voors(chreve) dorpe die welke tuijgen
en verclaren ter instantie en
requisitie van Jan Huibers
vanden Boomen molenaar
alhier, dat hij Jan Huijbers
vanden Boomen naar het
maken of repareeren van den
moolen op den 26e julii dezes
jaars 1714 naarde middag voor de
eerste maal den molen heeft
aangetrocken of beginnen te
malen, t'geen sij comparanten
verclaren te hebben gesien daar
bij en present te sijn geweest en
het selve altijt des versogt werdende met eede te becragtigen
en hebben naar gedaane prelecture hier bij gepersisteert, actum
den 29 julii 1714
Marten Wilberts
Jan van Eijck
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Alsoo Joseph Marten Custers heeft
geschooten aenden provisoiren vanden arme
deser paroghie drie jaerlijcxe paghtjes
ofte rentjes die denselve was geldende aen armen alhier volgens
het register ofte maenboeck als
eerstelijck een rentje van 4 - 2 - 8
jaerlijcx, item eene nogh van 2 - 10 - 0
ende alnogh vier vant rogh en eenen
cop reductie, betaelt werdende
met eene gulden 2 stu(ijvers) 8 pen(ningen) ende want
de constitutie brieven niet vintbaer
sijn omme te connen werden gecasseert
en oock den los niet conde werden
geweten soo heeft den voors(chreve) Joseph

Marten Costers deselve rentjes gequeten
en geschoten tegens vier percento # volgens
haer ho(og) mo(gende) (hoegemert) # en
werdt derhalven gehouden voor gecasseert soo in tijden en wijlen de
reghte gelofte ofte constitutie
believen moghte werden gevonde, ende
staet verder te weten dat dese capitale
los pen(ningen) sijn genooten bij de gemeente
van Lierop en weder gebruijckt tot
afflossinge van een rente die Tonis
van Buell hadde ten laste van desen
dorpe en waer van een gelofte ten behoeve
van armen is gepassert actum den
tiende augusti 1714 in eenre oirconde dese bij schepenen getijckent
ter presentie is met remisse vanden provisooren vanden armen alhier
Jan vanden Boomen
Jan van Eijck
Hendrick van Geldrop
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Huijbers vanden Boomen, Jost Huijbers
Verberne, Francis Conincx man en Momboir
van Marij Huijbers vanden Boomen, al welke
comparanten bekennen gelijck de selve
bekennen mits dese voldaen te wesen
# van h(ee)r Jan Vogels #
van sekere somme van twe duijsent
vijff hondert gulden procederende van selven
contract de dato den 19 julii 1711 van gecoghte
schaer beesten en perden als (lande vee)
dat op de hoeve ten Boomen als daer
bevonden worde, als mede voldaen te
weesen van vierhondert vaeten rogge
welck de voors(chreve) comparanten hier bij blijven
persisterende op verbant van haere persoenen
^ en tot meerder bewijs van voldaen sijn
en goederen ^ hebbende deselve comparanten
dit contract eijgen handich beneffens

schepenen ondertekent actum
Lirop den 3e september 1714
Jan Huijbers vanden Boomen
Francis Conincks
Joost Huijbers Verberne
dit X merck stelt Jan van Dijck schepen
Joseph Kusters
Jan vanden Boomen absente secretario
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Bijden inhouden van desen openbaren
instrumente van testamente sij cont
en kennelijck eenen igelijck dat voor
ons schepenen en mij secretaris sijn verschenen en gecompareert de twee egte bedde
genoten met namen Henrick Goort Hermans en Meggell Jansen vande Vorst die
welcke met malcanderen hebben geslooten desen testamenten als over denckende de brooshijt der menselijken nature datter niet seeckerder is als de doot
en niet onseeckerder als de ure van dien
hebben daer omme van dese werelt niet
willen schijden voor en alleer sij hebben gedisponeert van haere tijdelijcke goederen
haer bij Godt almaghtigh op dese
aerde verleent, alvoorens revoserende
doot en te niet doende alle eerdere
voor dese gemaeckte testamente
codecille giften ofte eenigerlij makinge ter saecke des doots hoe gen(aem)t
en waer gepasseert comende soe voorts
totte haere dispositie soo beveelen sij hare
ziele inde barmhertighe handen Gots
almaghtigh haren schepper en zaligmaker
en de aerde om eerlijck te werden
begraven haren lighame naer haer doot
item legateren en maecken aen Goort
haren soone het erffenis gelegen alhier
inde straet bestaende in groot en
clijn huijs, hoff en aengelagh daer aen gelegen
weij, hooij en teullanden daeraen en toe-

behoorende samen groot ontrent ............off
soo groot en clijn als het selve gelegen
is in dese paroghie van Lierop en tegen
woordigh bewoont werdende bij
27 - 40v
Tonii Fransen Verbeeck en Peter Peters
Item maecken en legateren alnogh aenden
selven Goort haren soone eenen hooijbeemt gen(aem)t de Wert gelegen alhier
op de Werten groot ontrent 5 lopensaet gelegen neffens d'eene sijde sijnde Verdoijenbraecke d'andere sijde Joseph vanden
eijnde mette mede rijdende
item maecken en legateren aen Mari
doghtere van Jan des testateuren
soone dat hij verweckt hadde aen
Grietje doghtere Sijme Verdoijenbraken
het erve gen(aem)t de Doijenbraecke gelegen
alhier tot Lierop op de Doijenbraecke bestaende in huijs, schuer, schaeps coij, schop
hoff en aengelagh weij, hoij en teullanden daer toe en aengehoorende soo ende
gelijck het voors(chreve) erve jegenwoordigh
wert gebruijckt en beteult bij de v(oorschrev)e
testateuren des sall uijt dit legaet
de voors(chreve) Mari, aenden voors(chreve) eerste
gelegateerden met name Goort haren
soone moeten uijt keren 350 gulden
eens, item willen en begeeren dat
ider der gelegateerde uijt de v(oorschreve)
vergelden en bij betalen soo danige renten
chijnsen, en paghten als uijte v(oorschrev)e gelegateerden goederen sall werden bevonden
daer uijt te gaen, voorts maken sij testateuren d'een die anderen den langhst
levende van hun bijden vrij heer en m(eeste)r
van alle hare aghter te latene goederen
soo van haeftelijcke, erffhaeftelijcke als
erffelijcke mits uijtgeschijden hoe gen(aem)t
[[[ in de kantlijn ( compareerde voor ondergeschreve
scheepene Goort Hermans den bekenden verklaarde

van dese some van 350 gulden capitaal wegens dit
legaat voldaan te zijn van Jan Joosten vande Voorst,
den 27 december 1736 Jan van Eijck, Hendrick
Warsenborgh, F.v.Boomen absent secretario)]]]]
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en waer gelegen d'een den andere daer
inne instituerende voor sijnen ofte haren
universelen erffgenaem met volle reght
van institutie bij desen die te mogen
vercoopen vertieren veralioneren en vertranporteren en daer van te mogen disponeren als met haer eijgen vrij goet en
als oft sij bijde in leven sijnde soude
connen ofte mogen doen, verclarende
sij testateuren dit te wesen haer testament, lesten en uijtersten wille, willende en begerende dat het selve
in alle sijne deelen sall werden
naer gecomen en aghtervolght tsij
eenigerlij maeckinge ter saecke des
doots soo als het best plaets grijpen can
alwaer noghtans dat hier toe eenige
sollemnitijten ofte pointen naer reghten
hier toe gerequireert waren versuijmt en
gecommiteert houden sij testateuren
voor geinsereert willende lestelijcke dat de voors(chreve) legaten eerst
naer doode van haer bijde testateuren
sullen werden geproffiteert en aenveert
aldus gedaen en gepasseert binnen Lierop
den tweentwintighsten september 1700 en veertien
ten overstaen van schepenen neffens de testateuren getijckent
dit merck X stelt Hend.Goort Hermans testateur
dit merck + stelt Mechel Janse vande Vorst testatricx
Jan vanden Boomen presiden-schepen
Jan van Eijck schepen
Mij present G.Waltheri
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Scheijdinge en deijlinge
tussen de kinderen Willem Josten
Verberne met naeme Jost Willems
Verberne en Francis Willems
Verberne geassisteert mat Mareten
Josten Verberne en Andries van
Sterxsel sijne momboiren
van erfgoederen Willem Josten Verberne
Dat voor ons commen sijn de voors(chreve)
comparanten ierstelijck is met den loote
ten deelen gevallen Jost Willems Verberne
een stuck groesvelts groot ontrent
twe lop(ensaet) noghtans soo groot en kleijn
het selve ter plaetse aent
Cromven gelegen is met de uijtgaende lasten
chijnsen, pachten, als andersints, item
alnoch het halft niuwvelt groot ontrent anderhalft lop(ensaet) nochtans soo groot en kleijn
het selve ter plaetse voors(chreve) aent Cromven
gelegen is met alle lasten servituten als
voor, item het Rijstuck groot ontrent
een lop(ensaet) ofte soo groot en kleijn het
selve aent Otterdijck gelegen is met de
lasten als voor item alnoch een
stuck ackerlants groot ontrent een
halft lop(ensaet) nochtans soo groot en kleijn
het selve stuck ontren den Dorenbosch
is gelegen mits hier ut te betaelen
aen Francis Willems Verberne eens eene
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somme van vijff en twintich gulden
Ten tweede is met den loote ten dele
gevallen Francis Jost Willems Verberne
# geassisteert als voor met sijne momboiren
ter presentie van Jan vanden Boomen
in absentie vanden officier #
den Hagelcruijs
acker groot ontrent de
twe lop(ensaet) en vijffentwintich roijen nochtans
soo groot en kleijn den selven acker aent
Hagelcruijs gelegen is met de lasten
servituten als voor en hebben de voors(chreve)

condividenten d'een op dander helmelinge
vertegen, gelovende verder dese haere schijdinge en dijlinge
altijt vast, stedich en van werden te houden
onder verbant van haer persoenen en goederen
hebbende en vercrijgende
aldus geschijden en gedijlt ter presentie
van de onder geschreven schepenen
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
De heeren regenten en provisoiren van de armentaffele van Lirop hebben goet gevonden, gelijck
deselve goetvinden mits desen en verstaen aen
de heeren provisoiren van de arme taffele van
de vrijhijt van Tuernhout te doen geloffte
van de kinderen van Mari Willems van Breij bortigh
van Lirop wonende in de vrijhijt voors(chreve)
in gevalle deselve tot aremoede quaemen te vervallen
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dat Godt almaghtigh verhoeden, deselve voor
de helft sullen ondersteunen en alimenteeren en
onderhouden, mits dat die van de vrijhijt van
Tuernhout het selvde doende voor de andere
helft, voor soo veel mogelijck en als de armecasse can lijden en dat in gelijck geval
van luijden in de vrijhijt voors(chreve) gebortigh
van gelijcken doen en daer om wort hier van
acte gegeven aen de heeren provisoiren
van de armetaffele van de vrijhijt van
Tuernhout om te dienen tot haer securitijt
aldus gedaen en gearesteert ter vergaderinge
van de heeren provisoiren en regenten van
Lirop voorn(oem)t op heden den 13e november 1714
Hendrick Jansen Verhees armmester
Marten Wilberts
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pro deo
Dat voor ons commen sijn Willem Andriessen
Verdoijenbrake en Frans Gijsbers al welcke
comparanten haer verclaren en stellen tot borge
voor de somme van hondert en vijfftigh gulden voor

Wouter Wouters van Mierlo in houwelijck
hebbende Willemijn Willems Verdoijenbrake in
regaerde ofte het quam te gebueren dat
de kinderen die den voors(chreve) Wouter Wouters bij de
voors(chreve) sijne huijsvrouwe moghte commen te
verwecken, tot aermmoede vervielen en den aermen
alhier die kinderen moghte alimenteeren, dat
Godt wil verhoeden, dat in sulcke gevalle hier
voor Willem Verdoijenbrake en Frans Gijsbers de
voors(chreve) hondert en vijftigh gulden ten behoeve
van den aermen alhier altijt sullen betaelen en
uijtkeeren, als het de provisoiren van de aermetaffele alhier sullen commen te begeeren ofte pretenderen
onder verbant van haer persoenen en goederen hebbende
en vercrijgende en beloft Wouter Wouters sijne
dese borge altijt vrij en costeloes te houden
onder verbant als voor coram schepenen
ondertekent actum Lirop den 28 december 1717
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
Marten Wilberts
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Thomas Jansen Verhees den welcken bekent en
verclaert bij desen, wel en dughdelijck schuldigh
te wesen en ontfangen te hebben uijt handen van
Gijsbert van Eijck eene somme van hondert gulden
capitael spruijtende van goede en dughdelijcken
aengetelde pen(ningen) te danck bij hem geloveren
soo hij verclaerde ontfangen, waer van hij gelooft
jaerlijcx voor intrest te betaelen vier
gulden en in (cas) van geen prompte betalinge
soo geloft Thomas Verhees te betaelen vier
gulden thien stui(vers), welken iersten paght
off intrest verschenen en vervallen sal wesen
van hodie over een jaer, dat wese sal den
iersten janiari 1716 en soo voorts van
jaere tot jaere daer in te continueren
en dese obligatie te blijven vergelden, soo
lange dese sal worden opgeseijt en het
capitael sal wesen geschoten, welke

opsegginge sal moeten geschieden dri
maanden voor den verschijn dagh, wie van
bijde gelieven sal en dat voor eenen
termijn van ses jaeren, met drie verschenen jaeren
malcanderen op te seggen wie gelieven sal
en stellen haer hier voor borge Hend(rik)
Warrenborgh en Aert Verhoeven, onder
verbant van persoenen en goederen hebbende
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en gelooft de iersten comparant dese sijne
borge altijt vrij, costeloes en schadeloes
te houden onder verbant van sijn persoen en
goederen hebbende en vercrijgende actum
den iersten januari 1715 coram schepenen
ondertekent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen Jan
Thomas Fransen, en Hend(rik) Lenders van Alphen
al welcke comparanten haer verclaeren en stellen tot
borge voor de somme van hondert en vijftigh
gulden voor Frans vanden Mulenhoff bortigh
tot Dorne in houwelijck hebbende Mari Lenders
van Alphen, in regarde, ofte , ofte quamp te
gebueren dat de kinderen die den voors(chreve) Frans
vanden Mulenhoff bij de voors(chreve) sijne huijsvrouwe
moghte commen te verwecken tot aermmoede
vervielen, en den aermen alhier die kinderen alhier
moghten alimenteeren, dat Godt wil verhoeden
dat in sulcke gevalle hier voor Jan Thomas
Fransen en Hend(rik) Lenders van Alphen de voors(chreve)
hondert en vijfftigh gulden ten behoeve van den
armen alhier altijt sullen betaelen en uijtkeeren
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als het de provisoiren van de aermentaffelen
alhier sullen commen te begeeren, ofte pretendeeren
hier onder verbindende haer persoenen en goederen
hebbende en vercrijgende en gelooft Frans
vanden Mulenhoff dese sijne borge altijt
vrij, costeloes en schadeloes te indemneeren

onder verbant als voor coram schepenen
ondertekent, actum Lirop den 7e januari
1714 Marten Wilberts
Marten Verberne
Jan vanden Boomen absenr secretario
pro deo
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Marcelis Lambers van Gogh, al welken comparant
hem verclaert en stelt tot borge voor de somme
van hondertvijftigh gulden voor Antonus
Dirck Coolen bortigh van Vlierden in houlijck
hebbende Mri doghter Marcelis van Gogh, in
regarde ofte het quam te gebueren dat de kinderen
die den voors(chreve) Antonus Coolen bij Mari
dochter Marcelis van Gogh voors(chreve) mogte commen
te verwecken, tot aeremmoede vervielen en de aermen
alhier moghte alimenteeren en onderhouden, dat
Godt wil verhoeden, dat in sulcke gevalle
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hier voor Marcelis Lambers van Gogh de voors(chreve)
hondert vijftigh gulden ten behoeve vanden armen alhier
altijt sal betaelen en uijtkeeren, als het de provisoeren
van de aerme taffele van Lirop sullen commen te
begeeren , ofte pretendeeren hier onder verbindende sijn
persoen en goederen hebbende en vercrijgende en gelooft
Antonus Coolen voors(chreve) dese sijne borge altijt
vrij, costeloes en schadeloes te indemneeren onder
verbant als voor coram schepenen ondertekent
actum Lirop den 7 januari 1715
Marten Verberne
Marten Wilberts
Wij onderges(chreve) schepenen des dorps en dinghbancke
van Lirop quartiere van Pelant Meijerije van
s'Hertogenbosche, doen condt, verclaren en
setificeeren bij dese op den eedt int aenvangen
onser bedieninge gedaen ter instantie en requisitie
van Wouter vander Poel wonende in onsen
voors(chreve) dorpe, dat den selven hier en op andere
naeste omliggende plaetsen heeft gecoght vijff
en twentigh magere beesten, onder andere achtien
koijen en seven ossen negen roij een roij veers

met eenen corten start en nogh een roij veers
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dri bonte koijen, vier swarte vier roij ossen
eenen swarten, eenen vaelen en eenen bonten om te
transporteeren naer Hollant, wijders verclaeren
wij onderges(chreve) op de selve plaetsen alwaer de
voorn(oemde) beesten gecoght sijn geen
besmettelijke beestensiekten tot nogh toe int
minsten bevonden en worden, ofte hier niet
van gehoort en hebben, verclaerende alle
het gene voors(chreve) waer en waerachtigh te
wesen, gevende redenen van wel wetenthijt
het selve nouwkurich ondersoght te hebben
want men verplight is de waerhijt te
getuijgen, in waere oierconde hebben de
schepenen daertoe versoght sijnde
niet connende wijgeren eijgen handigh ondertekent actum Lirop den eenen twintighsten meert een duijsent seven hondert en
vijftien Hendrick van Geldrop
Marten Wilberts
Wij onderges(chreven) schepenen des dorps en dingbancke
van Lirop quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen, condt, verclaren en certificeeren bij
dese opden eedt int aenvangen onser bedieningen
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gedaen ter instantie en requisitie van
Peter Mulendijcx, wonende in onse voors(chreve) dorpe
dat de selve hier en op andere omliggende plaetsen
heeft gecoght vijffentwentigh magere besten bestaende
in ossen, koijen, guste, met bont, roij,
swarte en vaele haeren, om te transporteeren
naer Hollant, wijders verclaeren wij onderge(schreve)
op de selve plaetsen al waer de voorn(oemde) beesten gecoght
sijn geen besmettelijcke sickten tot nogh toe int minsten bevonden
en worden, ofte hier niet van gehoort en hebben
verclaerende alle het gene voors(chreve) waer en waeraghtigh te
weesen, gevende redenen van welwetenthijt het selve
nouwkurigh ondersoght te hebben, in ware oeirconde

hebben de voorn(oemde) schepenen daertoe versoght
sijnde niet connen wijgeren eijgenhandigh ondertekent
actum Lirop den dartienden april eenduijsent seven
hondert en vijftien
Hendrick van Geldrop
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
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Wij onderges(chreve) schepenen des dorps en
dinghbancke van Lirop quartieren van Pelant
Meijerije vab 's-Hertogenbosch doen condt
verclaren en certificeeren bij dese op de eedt int
aenvangen van onse bedieningen gadaen ter instantie
requisitie van Peter Molendijcx wonende in onsen
voors(chreve) dorpe, dat den selve hier en op andere
omliggende plaetsen heeft gecoght twentigh
besten bestaende in twalff koijen en aght
ossen root, swart en vael van haeren om te
transporteeren naer Hollant, en verclaeren wij
onderges(chreve) schepenen op de selve plaetsen alwaer
de voors(chreve) besten gecoght sijn geen besmettelijke
sieckten Godt loff tot nogh toe int
minsten bevonden en worden oft van gehoort te
hebben, verclarende alle het gene voors(chreve) waer
en waeraghtigh te wesen gevende redenen van
welwetenthijt het selve nauwkorigh ondersoght
te hebben, in waere oierconde hebben de
voors(chreve) schepenen daer toe versoght sijnde
eijgenhandigh ondertekent Lirop den
dri en twentighsten april eenduijsent seven
hondert en vijftien coram schepenen ondertekent
Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
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Wij onderges(chreve) schepenen des dorps en
dinghbancke van Lirop quartiere van Pelant
Meijerije van 's-Hertogenbosche doe condt
verclaeren en certificeeren bij dese op den eedt
int aenvangen onser bedieninge gedaen ter instantie
en requisitie van Peter Molendijcx wonende

in onse voorn(oemde) dorpe dat den selven hier
en op andere omliggende plaetsen heeft gecoght
twentigh ossen root, swart en vael van haeren
om te transporteeren naer hollant en verclaeren
wij onderges(chreve) schepenen op de selve omliggende
plaetsen alwaer de voors(chreve) besten gecoght
sijn geen besmettelijcke bestensieckten int minsten
bevonden en worden, verclaerende alle het gene
voors(chreve) waer en waraghtigh te wesen in waere
oierconde hebben de schepenen daertoe versoght
sijnde eijgenhandigh ondertekent Lirop den dri
en twentighste april eenduijsent seven hondert
en vijftien coram schepenen ondertekent
Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
27 - 47v
Wij schepenen onderges(chreve) des dorps en dinghbancke van Lirop quartiere van Pelant Meijerije
van 's-Hertogenbosche, doen condt verclaeren certificeeren
bij dese op den eedt int aenvangen onser bedieningen
gedaen ter instantie en requisitie van
Jost Peter Verberne en Wauter vander Poel, bijde
inwoonderen in onsen voors(chreve) dorpe dat de
selve hier en op andere omliggende plaetsen
hebben gecoght elff dragende koijen, aght ossen, seven
melck koijen roet van haer, swarte en bonte
om te transporteeren naer hollant en verclaeren
wij onderges(chreve) schepenen op de selve plaetsen
alwaer de voors(chreve) besten gecoght sijn int minsten
^ geen besmettelijck sieckte
Godt loft ^ onder het vee bevonden en worden
verclaerende het geene voors(chreve) waer en waeraghtigh
te wesen, in waere oierconde hebben de voors(chreve)
schepenen daertoe versoght sijnde eijgen
handigh ondertekent Lirop den dri en twentighsten
april een duijsent hondert en vijftien coram
schepenen ondertekent
Hendrick van Geldrop
Marten Wilberts
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Op heden den 17e junii 1715 soo sijn door de
regenten van Lirop vercosen tot borgemesters
Jan vande Voort den jonge tot boeckhouder en
Jan Willems Verhees ontfanger voorden jaere
begonnen St-Jan 1715 tot St-Jan 1716
belovende haer borgemesters amt eerlijck en
trouwelijck te bedienen, alle schepenen ordonnantien
te obedieeren en naer te commen mitsgaders alle
dorpse lasten en schulden ten minsten costen en op
sijnen tijt te betaelen, verder te doen gelijck
eerlijcke borgemesters betaemt en van auts
gewoon sijn te doen, waer op sij haeren behorlijcken
eedt hebben gepresteert en affgeleght en sijn
vervolgens gelegt in ban en vrede op
pene van 60 gouden realen, dogh sullen
gehouden wesen ten allen tijde van haeren
administratie te doen wettige en behorlijcke
rekeninge sijnde rude van haeren eedt
ontfangen
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
Op heden voors(chreve) sij tot aermmesters vercosen
Antonus Jsnsen van Dijck en Jan Peter Warrenbogh
die welcke haren behorlijcken eedt hebben affgeleght
als armmesters voor den tijt van twe jaeren als
van auts gewoenlijck, gelovende haer armmesters amt
eerlijck en trauwelijck te bedienen en sijn vervolgens
in ban en vrede
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
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Inden naem ons heeren Jesu Cristi amen
bij den inhoude van dese openbaere instrumenten
van testamenten sij cont en kennelijck eenen
igelijcke hoe dat inden jaere 1715 den
18e dagh junii voor schepenen onderges(chreve) is
verschenen gaende en staende sieck sijnde
nochtans haer verstant, vijff sinnen wel
maghtigh, Luijtjen Gerart Hendricx vrouwe van
Philips Vogels, overdenckende deselve de
broshijt der menselijker natuere datter
niet sekerder en is dan eens te moeten

sterven, nochtans onseker de uer wanneer,
en daerom bedaght sijnde onbedwongen onverlijt
van imanden, heeft gemackt, geordonneert
en gesloten, gelijck sij mackt ordonneert en
sluijt bij desen dit haer testament en utersten
wille inder forme, voege en manieren
hier naer volgende, inden iersten mackt
sij testatrice haere siele waneer die
van haer lighaem scheijden sal Godt
almaghtigh haeren schepper en verlosser
met de hemelse geselschappe en haer
ligham begraven te worden naer de gewoonte
deser parochie, commende voorts tot
de dispositie van haer tijdelijcke goederen
haer op dese aerde verlent soo mackt sij
testatrice an haeren tegenwoordige man
Philips Vogels in plaets van de hae..
en toght reght hem naer de doot
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competerende dat den selve Philips
Vogels des noot sijnde haere eerffgoederen
te mogen veralieneren tranporteren sonder imants tegen
seggen # dat ende de overblijvende goederen sullen
motten blijven aen het naeste bloet van de testatrice
voors(chreve) # verders begeert sij Luijtjen testatricx
dat dit haer testamente, lesten en uijtersten
wille sal plaets sorteeren naer alle gestelijcke
en wereltse reghten soo het selve alderbest van
worden gehouden kan worden en verclaert sij
testatrice voorse dit te wesen haeren lesten
en uijtersten wille, begerende uijterlijck
dat het selve naer haer doot sal naergecommem
worden reserverende het verminderen, het
vermeerderen en het veranderen dit haer testamente
soo dickwils als het haer testatrice sal
gelieven, aldus gedaen en getesteert binnen
Lirop ten daege maende jare als boven
ter presentie en overstaen van de onderges(chreve)
schepenen die dit beneffens de testatrice
hebben ondertekent
dit X merck stelt Luijtjen Gerart Hendricx

Joseph Kusters
Marten Verberne
Jan vanden Boomen absente secretario
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compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Marcelis Lambers van Gogh en Thomas Jansen
Verhees de welke haeren eedt hebben gepasseert
en affgeleght aen handen van vanden gelste des heere
officiers, als momboiren over de onmundige
kinderen van wijlen Hendrik Jansen Verhees verweckt
aen wijlen Mari Lambers van Gogh, belovende haer
Momboiers aemt eerlijck, trauwelijck te
bedienen en alles te meste profijte van de
onmundige te administreren, mits doende van
haere administratie ten allen tijde dese
versoght, verplight sijnde behorlijcke rekeninge
bewijs en reliqua actum den 19e september
1715 present Jan vanden Boomen en Marten van
Dijck schepenen
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
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Compareerde voor Johan vanden Boomen
Marten van Dijck en Jan van Eijck schepenen des
dorps van Lirop, quartiere van Pelant
Meijerije van 's-Bosch, Goort Hendrik Hermans
en Jan van Bussel inwoonderen alhier de welcke
ter instantie van Pieter de Cort drossart
te Asten gericghtelijck geciteert sijn om haer
comparanten verclaringe die voor schepenen
alhier op den vier en twentighsten augusti
17c en vijftien is gegeven te recolleren
hebben sij deponenten onder solemneelen eede
aen handen vanden gecomm(iteerde) tot het offici
alhier afgelegh naer voorlesinge haer der
voors(chreve) gegevene verclaringe, bij forme
van recollectie daer bij gepersisteert
sonder daer bij ofte aff te doen aldus gedaen
binnen Lirop desen twede october 17c en
vijftien
Jan vanden Boomen

Marten Wilberts
Wij Jan vanden Boomen, Marten van Dijck, Jan
van Eijck schepenen en Antonus Jansen van Dijck armmester
des dorps Lirop quartiere van Pelant
Meijerije van 's-Bosch doen condt, certficeeren
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bij desen dat Francijn Hendrik Thonis bortigh alhier
aen ons heeft te kennen gegeven dat sij is getrauwt
met Peter Willems bortigh van Gerwen
tegenwoordigh bijde wonende tot Nuenen en (...)
mits de regenten van Nuenen de voors(chreve)
Francijn Ghoris niet willen laten blijven
wonen onaengesien de selve alhier gebortigh
ten sij dat sij is voorsien met acte
van burge, soo hebben wij ter (vreede) en
ter ernstige versoeke van de voors(chreve) Francijn
Hendricx en sulcx tot securitijt en ontlastinge
vanden aermen van Nuenen voorn(oem)t
geloeven wij bij desen in gevalle de
selve Francijn, ofte haere kinderen , die sij
int toecomende moghte commen te proceeren
ofte verwecken bij haeren tegenwoordigen man
tot eenige decadentie, ofte aermmoede quaemen
te vervallen 't geene Godt gelieve te
verhoeden, dat wij de selve Francijn Hendicx
voorn(oem)t geheel en haere toecommende te
verweckene kinderen voor de helft naer vermogen
der aermecasse alhier soo veel doenelijck
beneffens andere aerme ingesetenen alhier sullen
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onderhouden, in waere oierconde hebben wij
schepenen en aermmesters voorn(oem)t ten prothocollen
eijgenhandigh ondertekent op heden den sesten
october seventien hondert en vijftien
Marten Wilberts
Teunis van Dick
Dat voor ons commen sijn Jan Huijbers vanden Boomen
Francis Conincx man en momboir van Mari Huijbers
vanden Boomen, Jost Huijbers Verberne man en momboir

van Elisabet Huijbers vanden Boomen, Jan Vogels man
en momboir van Anna Huijbers vanden Boomen, die
welcke met malcanderen hebben aen gegaen een minnelijcke
scheijdinge en deijlinge vanden eerftgoederen achter
gelaten bij Huijbert vanden Boomen haeren vader
en Catelijn sijne huijsvrouwe bij welcke dijlinge
met dem iersten loote is ten deele gevallen #(met de kinderen)
Jan Huijbers vanden Boomen huijs, hoff en aengelagh
in de Groenstraet het geene Thomas Versuems
en Francis van Winkel tegenwordigh in
paghtinge ofte huringe sijn hebbende met
alnogh den acker bij Hijlke Dierx van Morsel
die in huringe is hebbende Willem Drissen
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Verdoijenbrake en den acker gelegen bij
Jenneke Jan Thomas, met alnogh het nieuw
gecoghte eerff gelegen neffens het woonhuijs
mits dat Jan Huijbers moet betaelen de cooppen(ningen) met de nagelde vant selve met alle cijnsen
van de gronden die met reght hier sijn uijtgaende mits alnogh hier uijt te vergelden dri
gulden twe stuijvers aght pen(ningen) intrest aen de aermen
tot Lirop, alnogh aen de schuttterijen
ons L(ieve) Vrouwe vijftigh gulden capitael
Den twede is met den lote ten delen gevallen
namentlijck Francis Conincx huijs aengelagh
^aen het stuck gelegen
gelegen tot Someren ^ gelijck Jan Fransen
van Lirop tegenwordigh in paghtinge
is hebbende los en vrij uijtgenomen
dorps lasten en verpond(inge) en de cijnsen van
de gronden die met reght hier uijt sijn
gaende.
Den derde is met den loote ten deele gevallen
namentlijck Jost Huijbers Verberne, huijs, hoff
en aengelagh met de landerijen en groese en wijen gelijck aen
het eijnde tot Someren gelegen is en tegewoordigh in
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paght ofte huringe is hebbende Peter Fransen

van Lirop los en vrij uijtgenomen dorps
lasten en verpondingen mits hier uijt te vergelden
twe gulden vijff stuijvers aen den heer rentmester 's-Cravesande met de cijnse van de
gronde die met reght hier sijn uijtgaende
Den vierden is met den lote ten deele
gevallen Jan Vogels, huijs, hoff en aengelagh
met de landerije, hoijen en waijen soo en gelijck
tegenwoordigh Gevart Cornelis tegen
wordigh in paghtinge is hebbende
los en vrij uijtgenomen dorps lasten en
verpondingen vertien vaten roggen jaerlijckx
Boextelse paght en alnogh is den selve
met den loote ten deele gevallen, huijs, hoff
en aengelagh met de landerijen, hoij en waijen
op de voors(chreve hoeve
soo en gelijck Peter Jacops van Helmont
in paght ofte huringe is hebbende los
en vrij uijtgenomen dorps lasten en verpondingen
en alnogh daer uijt te vergelden jaerlijcx vijff gulden
thien stuijvers aen den heer rentmester de Tombe
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en alnogh vier hondert gulden capitael
aen Peter van Morsel en den cijns van
den gronde die met reght hier is
uijtgaende
en hebbende voors(chreve) condividenten deen op
danders portie helmelinge vertegen en soo
daer eenighe paghten, cijnsen, renten
daer men nu niet van en weet op quaemen
tot laste van het een ofte ander lot
het selve malcanderen sullen moeten helpen
vergoeden en verders beken(nen) de condividenten
Jan Huijbers, Francis Conincx en
Jost Verberne dat Jan Vogels van
paght pen(ningen) die den voorn(oemde) Jan Vogels
heeft ontfangen dat deselve verrekent
en voldaen sijn dit alles onder verbant
van haere persoenen en goederen hebbende
en vercrijgende, actum Lirop den
sestiende october 1715 coram schepenen

ondertekent

Jan vanden Boomen
Marten Verbern
G.Waltheri 1715
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Heeren schepenen deser dighbancke van Lirop
versoght sijnde en gebeeden ter requisitie der heeren
wetthouderen der heerlijckhijt Asten, uijt craghte
van requisitoriale brieven der heeren wetthouderen der
heerlijckhijt Asten addresseerde aen den magistraet
alhier de dato den twalfften october 1715 in savoir
van justitie te gelieven te examineeren onder solemneelen
eede de persoenen in margine deses aengetekent
en der selver depositien te redigeeren in geschrift, in
forma, om te dienen in de saeke van Willem Sgrotens
gevangene aldaer
1 Ofte niet present en bent gewest
en gesien inden voorgaende jaere 1714
dat Willem Sgrotens van Asten op
Morsel is aengecommen al swierende met
een sacxken gelt opentlijck seggende
't selve met conterbande te vaeren, te
hebben verdient, daer mede honende
grote vrught al schuddende en klingerende
met deselve penningen
2 Ofte niet kennisse hebt dat den voors(chreve)
Willem Sgroten voor alle daer present
wesende persoenen het gelagh betaelden
3 Ofte insgelijcx inden Swaen ter
herriberge van Marten Verberne, als op
de gemeene straet met een saxken gelt
hem niet hebt sien braveeren daer mede
thonende grote vrught door het schudden
en klingerende der selve penninge als een
droncken mens.
[[[ in de kantlijn ( Anneke Verdijsseldonck de
ierste deponente aut ontrent de sestigh jaren
verclaert den iersten artikel alsoo waraghtigh te
weesen, De tweede deponente Francijn weduwe
Jost van (...) aut sijnde ontrent de vijftigh jaeren
verclaert ad item den derde deponent Dierck
Josten van Morsel aut sijnde vier en twentigh jaeren

verclaert denselven iersten artikel ad item,
den tweden artikel verclaeren de dri ierste deponente
den inhout derselve alsoo waraghtigh te wesen
Jan Martens Verberne vier en twentigh jaeren aut
verclaert desen derden artikel alsoo waer en
waraghtigh te wesen.) ]]]]
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Al welcke dri artikelen de deponente meermaels
hier toe wettelijck door den vorster alhier gedaght
voorgeleesen sijnde hebben daer bij gepersisteert
bij hunne depositie, redenen van welwetenthijt
allegerende en allen 't selve alsoo gesien en gehoort
te hebben en hebben alsoo haeren eedt gepresteert
en affgelegt aen handen Jan vanden Boomen
president-schepen gecommiteerden des
heere officiers ter presentie van de ondertekende
schepen, actum Lirop den eenen twentighsten
october 1715 Jan van Eijck
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absente secretaris
pro deo
Wij onderges(chreven) schepenen des dorps en dinghbancke
van Lirop quartiere van Pelant Mijerije van 's-Hertogenbosche
doen condt en certificeren bij dese opden
eedt int aenvangen onser bedieninge gedaen
ter instantie en requisitie van Hend(rik) Fransen
als dat wij den selven erkennen voor een eerlijck
en dughdelijck jonckman, den welcken hem altijt
soo ons kennelijck, ten tijde den selven hier tot
Lirop bij sijn auders en in andere huijsen heeft gewont, eerlijck
en dughdelijck heeft gecomporteert, soo dat
wij attestanten in dese int minsten van hen geen quaet en
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en weten, soo dat wij aen den voorn(oemde) hend(rik)
Fransen, het selve niet en connen wijgeren maer den selven
daer voor moeten eerkennen en versoecken aen alle heeren
officieren, magistraten tegens denselven niet ter contrarie
wetende den selve insgelijcx te erkennen, want
men verplight is de waerhijt te getuijgen, soo hebben

wij dese onse waraghtige verclaringe daer toe
versoght sijnde niet connen wijgeren, eijgenhandigh
te ondertekenen binnen Lirop op den achtentwentighste
october 1715 Jan van Eijck
Marten Wilberts
Compareerden voor schepenen dese
getijckent Cornelis Jansen Verspeeck
inwoonder alhier die welcke verclaerde
te renuncieren en affstant te doen van
sijne toghte van alle soodanige erffelijcke en erffhaeffelijcke goederen als
denselven in toghte was besittende
en dat ten behoeve van sijne vijff
kinderen verclaerende 't gene voors(hreve)
altijt naer te comen en van waerden
te houden actum den een en
twintighsten december 1700 en
vijfftien coram schepenen getijckent
Jan vanden Boomen
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Compareerden Jan Neervens als man
en vooght van Mari doghter Cornelis
Verspeeck mitsg(ade)rs Jan en Henrick Verspeeck respective kinderen van Cornelis
Jansen Verspeeck en welcken voors(chreve Cornelis Verspeeck haren vader op hodie
alhier in act is ten prothocolle hadde affgegaen ten behoeve van sijne erffelijckeen erffhaeffelijcke goederen waer door het erffreght op de voors(chreve) vijff kinderen comt
te vallen en vermits die erffgoederen
seer sijn belast en die comparanten bij
tijden en voor vallen daer voor niet aenspreeckelijck willen wesen soo verclaeren
die voors(chreve) drie comparanten voor soo
veele haer aengaet te repuderen
abandonneeren en affstant te doen vande erffboedell en erffgoederen van haeren vader
voorn(oem)t haer daer inne niet gedragende als erffgenamen aldus gedaen
verclaert en gepasseert op dato

ut supra coram schepenen getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Compareerden Willem en Anneken Verspeeck kinderen van Cornelis Verspeeck die welcken bekenden verclaerden en beloofden uijt sonderlinge
redenen en liefde Cornelis Jansen Verspeeck
haren vader voorn(oem)t gedurende den
tijt sijnes levens naer sijnen staet
en conditie te onderhouden in cost
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en dranck, cleeren, slapen, huijsvestinge
vuer en light en verder in alles wat
tot onderhout van een man naer
sijne staet en conditie nodigh heeft
waer voor sij comparanten verbinden
hare persoon en goederen hebbende en vercrijgende actum den dato ut supra
coram schepenen getijckent, ende
verclaeren Cornelis Verspeeck v(oorschreve)
ten opsighte vanden voors(chreve) gelofte
over te geven aende voors(chreve) sijne twee
kinderen alle sijne gereede en haeffelijcke goederen nu hebbende en naermaels vercrijgende den coram
schepenen als voor Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Wij Jan vanden Boomen, Marten van Dijck, Marten
Josten Verberne, Joseph Marten Custers schepenen
Antonus Jansen van Dijck aermmester van
Lirop quartiere van Pelant Meijerije van 's-Bosche
doen conde en certificeeren bij desen dat Jost Antonus
Wijlars bortigh alhier aen ons te kennen heeft gegeven
dat hij is in ondertrauw met Peternel Peter
Deckers bortigh van Someren en over mits de regenten
van Maerheese den voors(chreve) Jost Wijlars met Peternel Peter Decker niet willen laten wonen
tensij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ter beede
en ernstige versoeke vanden voors(chreve) Jost Antonus

Wijlars en sulcx tot securitijt en ontlastinge vanden
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aemen van Maerheese voornoemt gelooft
gelijck wij geloven bij desen in gevalle deselve
Jost Wijlars ofte sijne kinderen die sij int
toecommende moghte commen te procereeren
ofte verwecken bij sijne tegenwordige toecomende
huijsvrauwe tot enige decadentie ofte
aermmoede quaeme te vervallen 't geene
Godt gelieve te verhoeden, dat wij den selve
Jost Antonus Wijlars voorn(oemt) geheel en sijne
toecommende te verweckene kinderen voor
de helft naer vermoegen der aermecasse
alhier, soo veel doenelijck beneffens andere
aerme ingesetenen alhier sullen onderhouden
in waere oierconde hebben wij schepenen en
aermmester voorn(oem)t de minute deses protecolleer eijgenhandigh ondertekent op heden
den drientwentighsten januari 1716
Marten Verberne
Hendrick van Geldrop
Jan vanden Boomen absente secretario
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Thomas Fransen ter eenre man en momboir
van Mari Hendrix en Francis Gorts vanden
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Mulenhoff ter andere seijde die welke met
malcanderen hebben aengegaen dese naer volgende
contracte en accorde hier inne bestaende
dat den iersten comparant en contrahent bij
dese cedeert en overgheeft aen den tweden
comparant en contrhent alle sijne havelijcke
en eerffhavelijcke en eerffelijcke goederen tegenwordigh
hebbende en naermaels vercrijgende 't sij bij versterff
coop ofte andersints, soo wel
die naer doende van hem comparant
op sijne vrauwe, ofte wel bij bijde haer
leven moghte aen coomen, waer voorden
voors(chreve) twede comparant dit geene voors. is

accepterende, oock aen neemt den voors(chreve)
iersten comparant en sijne huijsvrauwe
geduerende haer leeven te onderhouden
naer haeren staet en conditie in cost
dranck, kleren etc., huijsvestinge,
slapen, wassen etc. en alles verder
watter tot een mens nodigh is en behoort
daer en boven aennemende te betaelen de schulden
die den voors(chreve) iersten comparant tot sijnen
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laste moghte hebben, wijders aennemende
bij afflijffighhijt vanden voors(chreve) comparanten
sijne huijsvrauwe de selve naer haeren staet
en conditie te sullen laten begraven en gelovende
de partijen en contrahenten desen haeren
voors(chreve) contracte en accorden in
voege, manire voors(chreve) ten allen tijden
te sullen naer commen en achtervolgen
actum Lirop den sesden februari 1716
coram schepenen ondertekent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
G.Waltheri 1716
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Goort Hend(rik) Hermans en Hendrik Jansen van Morsel
de welke sijn vercoosen en aengestelt als momboirs over de
twe minderjarige kinderen met naeme Goort en Anneke
van wijlen Peter Goort Hermans verweckt aen Cristijn
Jansen van Morsel en welke comparanten haeren behorlijcken

27 - 56r
eet aen handen vanden gelasten des heeren
officiers hebben gepresteert en afgeleght gelovende
haer momboirs amt eerlijck trauwelijck te
bedienen volgens placcaten en wetten van den lande
mits doende van haere adminisratie behorlijcke
rekeningh, bewijs et reliqua ten versoeke vanden
here officier et c(etr)a actum den sesentwentighsten
februari 1716 coram schepenen getekent met

(...) Marte van Dijck en Jan van Boomen
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Wij onderges(chreve) schepenen des dorps en dinghbancke van Lirop quartiere van Pelant Meijerije
van 's-Hertogenbosche, doen condt, verclaeren
en certificeeren bij dese op den eedt int
aenvangen onser bedieningen gedaen, ter instantie
en requisitie van Peter Mulendijcx wonende
in onsen voors(chreve) dorpe, dat den selven hier en
op andere omliggende plaetsen heeft gecoght
^ twaalf ^ thien
vijffentwentigh magere besten onder andere ^ ossen ^ koijen
dri veersen roet, swart, bont en vael van haeren om te
transporteeren naer Delft en verclaren wij onderges(chreve)
schepenen op de selve voorn(oemde) plaetsen al waer de
voors(chreve) besten gecoght sijn geen besmettelijcke sieckten
bevonden worden, verclarende alle het geene voors(chreve)
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waer en waerachtigh te weesen in waere
oierconde hebben de voors(chreve) schepenen hier toe
versoght sijnde eijgen handigh ondertekent
actum Lirop den vijffde meert 1716 coram
schepenen ondertekent
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
Scheijdinge en dijlinge tussen
derffgenaemen Jan Dierx van
Morsel en Cateleijn sijne huijsvrauw
Dat voor ons commen sijn Dierck Jansen
van Morsel, Peter Hendrik Ghoris man en momboir
van Willemijn Jansen van Morsel, Mari dochter
Jan Dierk van Morsel, Jost Jansen van Morsel
Nicolaes Oers man en momboir van Helena
Jansen van Morsel, Wilbert Verberne momboir van
de dri minderjarige kinderen wijlen Jost Willems
Verberne met naemen Dierck, Jenneke en Willemijn
Josten Verberne voors(chreve) geassisteert met Joseph Custers
schepen in Lirop, die welcke comparanten
hebben aengegaen met malcanderen een minnelijcke
schijdinge en dijlinge van de erffgoederen achter
gelaten bij Jan Dierck van Morsel en Catelijn sijne

huijsvrauwe voors(chreve) bij welke dijlinge met den
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iersten loote ten delen is gevallen Dierck Jansen van Morsel den acker
in de niuw erffve groot ontrent 2½ lopensaet
nochtans soo groot en kleijn den selven ter plaetse
voors(chreve) geleegen is neffens erffve met d'een sijde
neffens Jan vande Voorst de jonge, dander sijde
de weduwe Hendrik van Morsel met d'een eijnde
en ander eijnde de gemeijnte en dat los en vrij
uijtgenomen dorps lasten en verpondinge mits hier
uijt te vergelden eenen stuijver vier penningen chijns aende
domijnen van Brabant
Ten tweden is met den lote ten deelen gevallen
Peter Hendrik Ghoris man en momboir van Willemijn Jansen
van Morsel den acker aende Horsepoeten groot
ontrent twe lopensaet nochtans soo groot
en kleijn den selven ter plaetse aldaer geleegen is
neffens d'een sijde Jan van de Voorst den auden
d'ander sijde alegonde Hendrik van Breeij met d'een
eijnde het gemeene lant en ander eijnde den wegh
en dat los en vrij uijtgenomen dorps lasten
en verpondinge
Ten derden is met den looten deelen gevallen
Mari dochter Jan Dierx van Morsel het veltjen
van Peter Francken groot ontrent een en een
halff lopensaet nochtans soo groot en kleijn het
selve ter plaetse inde Groenbeemden geleegen is
neffens een sijde Hendrik van Weerden, dander sijde Jost
Verberne, het een eijnde Antonus van Dijck het ander
27 - 58v
eijnde Jost Verberne en den acker aen den Hogenbergh groot ontrent vijff copsaet nochtans soo
groot en kleijn den selven ter plaetse voors(chreve)
geleegen is met een sijde Jan Peter van
Eijck, d'ander sijde Gijsbert Willems met d'een
eijnde Thomas van Hoeff d'ander eijnde Jan
Peters van Eijck en dat los los en vrij uijtgenomen dorps lasten en verpondingen, Ten
vierden is met den loote ten deelen gevallen

Jost Jansen van Morsel den dries neffens het
Bomes straetje groot ontrent twe en een
halff lopensaet nochtans soo groot en kleijn den
selven ter plaetsen voors(chreve) gelegen is neffens d'erffve
met d'een sijde Gerart vande Voorst met meer
andere, d'ander sijde de straet voors(chreve) met
d'een eijnde Wilbert Verberne, d'ander eijnde de
gemeijnte en dat los en vrij uijtgenomen dorps
lasten en verpondingen
Ten vijffden is met den loote ten deelen gevalle
Nicolaes Oers man en momboir van Helena Jansen
van Morsel het achterhuijs met de halve schouw
te weers door den heelen solder boven de weeff kant
den halve kelder tot het gebont toe en moet Nicolaes
Oers den kelder vorts in effect brengen en de halff weeffcamer met
het halff aengelagh te langhs door neffens Jan
Hobergen en den wegh neffens Jan Thomas, soe dat
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Nicolaes Oers van sijn aengelagh de brijde van
den halven wegh moet missen, het achterste vant groot
Eusel en het voorste van Aert
Beecx Eusel met bijde de seijde de onmundige met
deen eijnde de Vleut, dander eijnde Frans Josten
met meer andere en de helft van het Stemesveltjen met deen sijde Hendrik van Weerden, dander
sijde de onmundige ofte eerffg(ename)n Jost Willems Verberne
met d'een eijnde de Vleut d'ander eijnde Frans Josten
Item het achterste van het aude Ghoor met het d'een
een sijd derffg(ename)n Jan Hobergen, d'ander sijde Dries van
Sterxel met meer andere, d'een eijnde Jan vanden Boomen
d'ander eijnde derffg(ename)n Jost Verberne, item de helft
van het heijtvelt met deen sijde derffgenamen Jan Hobergen, dander
sijde derffg(ename)n Jost Verberne met d'een eijnde Frans
Josten, dander eijnde de gemeijnt, item den beemt
genaemt den Elgrom, deen sijde Simon Verdoijenbrake
dander sijde Bokends beemt, met het een eijnde
de Vleut d'ander eijnde Jan Verhees, item den
voorsten halven acker, met deen sijde erffg(eneme)n Jan Hobergen
dander sijde derffg(ename)n Jost Verberne, met deen eijnde
den wegh, dander eijnde Hendrik van Weerden item
de helft van den acker aen het kerkenhuijs met

deen sijde Frans Josten, dander sijde de onmundige
met deen eijnde aen den wegh, met ander eijnde Jan
vande Voorst den jonge en dat los en vrij uijtgenomen doorps lasten en verpondinge mits hier uijt
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te vergelden
een obligatie van hondert vijff en tachtentigh
gulden aen heer van Niel ten Bosch, item aen Peter
Hendrik Ghoris hondert en vijfftigh gulden capitael
item aen Mari Jansen van Morsel hondert gulden
item aen Jan Jansen van Morsel sestigh gulden
capitael, item ae Jenneke weduwe Jan Lenders
vijff en twentigh gulden, item aenden hijligegest
tot Helmont dri vaten rogge en dri stuijvers
acht pen(ningen) jaerlijcx, item aenden hr. rentmester
de Tombe eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx
item jaerlijcx aenden h(eilige) g(ees)t tot Lirop
twalff stuij(vers) darthien penningen, item aen het
boeck van den heer van Helmont jaerlijcx twe
stuij(vers) twe pen(ningen) chijns item in vier posten
met de mede gelders vier penningen chijns aen den
domijnen 't sij min ofte meer sullen malcanderen
vergoeden, item ten sesten is met den loote
ten deele gevallen de dri onmundige kind(eren)
wijlen Jost Verberne de kamer met de opkamer boven
den kelder, met de halff weeff kamer, met het
halff aengelagh te langhs door naest den wegh die
voor haer bijde moet blijven naest den kant van Hendrik
van Weerden, met de heele schuer, nochtans datte
niet groter getimmert kan mogen worden, maer
deselve magh blijven staen en gerepareert worden
maer soo deselve van plats verbroght wort soo
komt de plats aen Nicolaes Oers item het
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voorste van het groot eusel en het achterste van
Aert Beecx eusel met deen sijde Jan Hobergen
dander sijde Nicolaes Oers, met een sijde Hendrik
van Weerden d'ander eijnde de Vleut, item de
helft vant Stemesveltje, met deen sijde deerffg(ename)n

Jan Hobergen dander sijde Nicolaes Oers met
deen eijnde de Vleut, d'ander eijnde Frans Josten
item de helft vant hijtvelt met deen sijde de Schauw
d'ander sijde Nicolaes Oers met deen eijnde Hendrik
van Weerden d'ander eijnde de gemeijnt, item de
Hamesdonck groot ontrent een lopensaet met dreijdende
met andere met een sijde het gemeene lant, met
ander sijde Hendrik Jan van Morsel, met een eijnde
de revire de A, met ander eijnde het gemene
lant, item het voorste vant oude Ghoor met
een sijde Hendrik van Weerden, dander sijde andries
van sterxsel, met deen eijnde derffg(ename)n van Gogh
dander eijnde Nicolaes Oers, item den selve
acker naest Jan vanden Boomen groot ontrent
vier lopensaet met deen sijde derffg(ename)n Jan Hobergen
met ander sijde Nicolaes Oers met een eijnde
den wegh dander eijnde Hendrik van Weerden, item
de helft vanden acker aent Kerkenhuijs met deen met deen
sijde Frans Josten dander sijde Nicolaes Oers
mer deen eijnde den wegh, dander eijnde Jan vande
Voorst den jonge en dat los en vrij uijtgenomen
dorps lasten en verpondingen mits hier uit te vergelden
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twe hondert gulden capitael aen de broederschap
ofte aude schutterije, item hondert twe en tachtentigh gulden aen de eerffg(ename)n Jost Willems Verberne
item hondert gulden aen Mari Huijbers Verberne
item vijffentwentigh gulden aen Aert van Eijck
item aen den h(eilige) g(ees)t tot Helmont dri vaten rogge en dri #
# stuijvers acht penningen item aen den hr. rentmester de Tombe
eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx, item jaerlijcx aen den heiligegeest tot Lirop twalff stuijvers dartien penningen item aen het
boeck van den heer van Helmont jaerlijcx twe stuijvers twe
penningen, item in vier posten met de medegelders vier
penningen chijns aen de domijnen tsij min off meer sullen
malcanderen moeten vergoeden #
Ende hebben de voors(chreve) condividenten deen op
danders portie helmelingen vertegen en soo
daer eenige pachten, chijnsen, renten daer men nu
niet aft en weet op quaemen tot lasten van het een
ofte anders lot, het selve sullen malcanderen

moeten helpen vergoeden en den voorsten sal den
achtersten moeten wegen en de renten en obligatien
moeten de condividenten malcanderen bij helpen
betaelen tot eenen standen en lopenden pacht toe
en verders geloven de voors(chreve) condividenten
dese haere schijdinge en dijlinge altijt voor
goet, vast, stedich en van werden te houden
op verbant van haer persoenen en goederen
hebbende en vercrijgende actum Lirop
den seventienden meert 1716 coram schepenen
ondertekent Jan vanden Boomen
Joseph Kusters
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inden naem ons heeren Jesu Cristi amen
bij den inhoude van desen openbaere instrumenten van
testamente 't sij condt en kennelijck eenen igelijck
hoe dat in de jaere een duijsent seven hondert
en sestien den achtentwentighsten dagh der maent
meert voor schepenen onderges(chreven) gecompareert is
in eijgen persoene Gertruij weduwe Jan Fransen Warrenborgh, overdeijnckende deselve de broshijt der
menselijcker natuere, datter niet sekerder en is dan
de doot en eens te moeten sterven, maer heel onseker
de ure wanneer en daer om bedaght sijnde onbedwongen
en onverlijt van imande, heft gemackt en geordoneert
en gesloten, gelijck sij macht, ordoneert en sluijt
mits deesen dit haer testament en uijtersten wille
inder forme, voege en maniere hier naervolgende
in den iersten mackt sij testatrix haere ziele
wanneer die van haer licham scheijden sal Godt
almaghtigh haeren schepper en verlosser met den hemelse
geselschappe en haer licham begraven te worden
naer gewoonte deser parochie ofte des plaetse
daer de testatrice sal commen te overlijden
commende vorts tot de dispositie van haer tijdelijcke
goederen haer van Godt op deser aerde verleent
ierstelijck soo mackt sij testatrix vooruijt
aen Jenneke Huijsvrauwe van Jan Peter Warrenborgh
de helft van het woonhuijs met den halve bogart en halve
(het schaephoff)
Marten Wiberts

J.vanden Boomen president-schepen abs(en)t se(cretar)io
[[[[ in de kantlijn ( Dat voor ons commen is gertruij weduwe
Jan Fransen Warrenborgh die welke verclaert en bekent
bij dese dit haer tegenstaende testament te niet te doen en
het geheel te annulleeren gelijck de selven te niet doet en
int geheel verannulleert bij dese en heeft de voors(chreve)
weduwe dese annullatie ofte te niet doeninge van haer
tegenstaende testament ofte uijtersten wille eijgenhandigh
ondertekent beneffens ons onderges(chreve) schepenen
Dit X merck stelt Gertruij wed.Jan Fransen Warrenborgh)]]]
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^ en de kist aen Martensoen Peter Willems
Competerende ^ en aen het kint van Goort Peter
Warrenborgh met naeme Jenneke Goort Peters
voors(chreve) het bedde met sijn toebehoort en de
koets voor een (peet stuck, ofte pijl giste) en
aen Goort Peters voors(chreve) den halven Bulltcamp
haer competerende
en aen Peternel doghter Jan Peter Warrenborgh
den selven beemt genaemt de Schelbrack, ontrent
wijter gaat geleegen neffens de Vleut # en aen den armen
alhier vijftich gulden # verders laat de testatrice
alle de resterende vaste goederen haer competerende
aen hare gelijcke eerffgenaemen volgens de
grechtighhijt deser lande # instituerende deselve voor
haere universele erffgenaemen # dese voors(chreve) testatrix stelt tot executuer van dit haer
testament Marten Josten Verberne, ofte in cas
van afflijvighhijt een van sijn autse kinderen
daer toe bequaem sijnde, waervoor deselve
testatrix mackt aen den voors(chreve) Marten Josten
Verberne alle haer obligatien, ofte haer gereede penningen die naer doot van de testatrice haer
competerende sullen bevonden worden en wijders
begeert de voors(chreve) testatrix, dat dit haer testament
lesten en uijtersten wille sal plats sorteeren naer
alle gestelijcke en wereltse rechten, soo het
alder best van werden gehouden kan worden en verclaert
de voors(chreve) testatrix te weesen dit haer testament
lesten en uijtersten wille, begerende uijterlijck dat
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het selve naer haer doot sal achtervolght worden
reserverende het vermeerderen, 't veranderen en het
verminderen, soo dickwils als het haer testatrice
gelieven sal, aldus gedaen en getesteert binnen
Lirop ten daege, maande en jaere als boven
ter presentie van ons ondergeschreven schepenen
die dit beneffens de testatrice hebben ondertekent
Dit X merck stelt Gertruij weduwe Jan Fransen
Warrenborgh, en verclaert niet te connen schrijven
Jan vanden Boomen
Marten Verberne
G.Valtheri secr(etaris)1716
Comparerende voor ons onderges(chreve) schepen
Hendrik Jansen Verheijen al welcken comparant
bekent en verclaert gelijck hij bekent en verclaert
bij desen wel en dughdelijck schuldich te wesen
aen Catelijn Jansen Maes de somme van
^ veertien stuijvers
drienvijftigh gulden thien ^ spruijtende van verdiende huerpenningen van Willem Jansen Maes haeren broeder
verdient bij den comparant, waervan den comparant
Hendrik Verheijen voors(chreve) gelooft jaerlijcx te betalen
van intrest twe gulden welck ierst jaer
intrest vervallen sal hodie over een jaer en soo
voorts van jaere tot jaere soo lange dese
capitaele somme weder sal wesen gelost, ofte
opgeseght en dat voor eenen termijn van vier
jaeren, met twe malcanderen op te seggen van
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van bijde seijden wie het gelieven sal, en dat een
halff jaer voorden verschijndagh voor welck
voors(chreve) capitael en intrest den voors(chreve) comparant
verbint sijn persoen en goederen hebbende en
vercrijgende, aldus gedaen en gepasseert
coram schepenen in Lirop actum den
iersten april een duijsent sevenhondert
en sestien
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
schijdinge ende

dijlinge tussen de kinderen en erffgenamen
van Antonii van
Gogh in leven gewoont
hebbende tot Brussel
als erffgenamen ter eenre
ende de erffgenamen
Hendrick van Gogh
als erffgenamen ter andere
sijden van soo danighe
hoeve off erve gestaen
en gelegen alhier tot
Lirop aen off ontrent
de Voort tegenwoordigh bewoont werdende
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bij Jenneke weduwe Jan
Leenders sijnde gecomen
van Peter van Gogh
haren groot vader
als volght
compareerden Elisabeth huijsvrouwe van s(eno)r Lambert Sneesens coopman woonende tot Brussel geassisteert met Cornelis haren mondige soone mede haer fort en
sterck makende voor Peter Antonis van Gogh haren broeder alsoo
kinderen en erffgenamen van Antonii van
Gogh ter eenre, ende s(eno)r Johan
Babtista van Gogh soon
van Hendrick van Gogh en alsoo oock erffgenaam
van v(oorschreve) Hendrick van Gogh
ter andere sijde die welcke met
malcanderen hebben aengegaen en geslooten
dese naer volgende schiftinge en schijdinge
en deijlingen van haer comparanten erven
gestaen en gelegen alhier tot Lierop ontrent de Voort # gecomen van haren comparanten
grootvader Peter van Gogh # jegenwoordigh
bewoont werdende bij Jenneke

weduwe Jan Linders mitsgaders van eenige
pen(ningen) en obligatie die sij comparanten
te eijsen en te pretenderen hebben
ende is alsoo metten eersten loote
ten deele gevallen Elisabeth huijsvrouwe van s(eno)r Lambert Sneesens
geassisteert als voor en mede Peter
Antonis van Gogh haren broeder, de
hoeve ofte erve voors(chreve) gestaen
en gelegen alhier tot Lierop ter plaetse
voorn(oem)t bestaende in huijsinge, hoff,
waij en boulanden groot ontrent
int geheele 40 lopensaet....... met alles
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de hoolen, graven, houtwassen,
wegen en waterlaten als van outs
daer toe en aen gehoorende en verders
soo en gelijck als het v(oorschreve) erve
all eenige jaren herwaers is bebout
en gelabeurt geworden bij wijlen Johan
Linders en tegenwoordigh bij des selfs
weduwe uijtgenomen een ackertje inden
hoeve dat sall comen aen het tweede lothe los vrij uijtgenomen de dorps
lasten en slans lasten reeele en personeele
mitsgaders met allen soodanige lasten
renten, chijnsen off paghten van wat
(vatjes) die moghte wesen als daer
met reght uijtgaende sijn ofte
naer maels moghte bevonden werden
daer uijt te gaen item sall
dit loth alnogh moeten uijtkeeren aen het tweede loth vijfftigh pattacons eens
Op heden
Item is metten tweede lote te
24 aprill
deell gevallen s(eno)r Johan Babtista
1716 bekende
van Gogh soone van Henrrick
den vercrijger
van Gogh een stuck lant gen(aem)t
van dit neffenshet Hooffke groot ontrent de huijstaende loth
singe voor hede alhier bedeijlt en
de vijftigh
alsoo (rent)somme in erve van

pattacons daerhet v(oorschreve) eerste loth los en vrij uijtinne vermelt
ontfangen te hebben
vande voorschreve Elisabeth huijsvrouwe van s(eno)r Lambert
Sneesens en bekent bij desen daervan voldaen te sijn actum ut supra
des toirconde getijckent Jan vanden Boomen en Marten Verberne
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genomen dorps lasten, item sall
dit loth profiteren van het eerste
loth vijff patacons eens.
Ende hebben de v(oorschreve) condividenten d'eene
op den andere portie gedaen helmelinge
vertegen in maniere gewoonelijck sijnde
ende is bij de voors(chreve condividenten onder sproovken ofte veraccordeert dat ingevalle nogh
eenige paghten ofte renten off cijnse op quaeme
meer als nu sij bekent die uijt ider
sijn loth # daer die soude werden bevonden uijt te
gaen sal moeten # blijven vergelden sonder
vergoedingen mitsgaders
de aghter steken boeten en gewinnen
van dien bij te betaelen dat den een door den
anderen daer geen schade bij comen te lijden
wijders is bij de condividenten veraccordeert dat bij dese dijlinge sall comen
te cesseren doot en te niet wesen
alle soo danige actien pretensen
en crediten obligatien off hantschulden
verschotten etc. van wat natuer
het oock soude mogen wesen die
de voors(chreve) Elisabeth van Gogh haeren man
off broeders condividenten in dese
op den v(oorschreve) Henrick van Gogh ofte
desselfs erffgenaem Johan Babtista
van Gogh soude te eijsen ofte te
pretenderen hebben de soodanige bij dese
gecasseert en voldaen houdende
aldus dese dijlinge gedaen
en gepassert op heden den vierentwentighsten aprill 1700 en sestien beloovende

partijen den condividenten dese hare
dijlinge in voege en maniere voors(chreve)
altijt te sullen naer comen en die naercomen onder verbant als naer reghte
coram schepenen
Jan vanden Boomen
G.Valtheri
Marten Verberne
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Dat voor ons commen sijn Peter Hendrick Vlemicx
en Jan vande Voorst den aude de welke comparanten
sijn vercoren en aengestelt als momboiren over
de vier minderjarige kinderen naergelaten bij
wijlen Jost van de Voorst en Jenneke Peter
van Eijck sijne huijsvrauwe, welcke comparanten
haeren behorlijcken eedt aen handen vanden gelasten
des heeren officiers hebben gepresteert en affgeleght, gelovende haer momboirs amt
eerlijck trauwelijck te bedienen volgens
placcaten en wetten van den lande, mits
doende van haere administratie behorlijcken
rekeninck bewijs et reliqua ten versoeken
van den heere officier etcetra actum
Lirop den 11 maij 1716 coram scepenen
getekent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
Wij schepenen en borgem(eeste)rs deses dorps
van Lirop dese getuijgen verclaren
te outhoriseren en te maghtigh te maken
gelijck wij outhoriseren en magtigh
maecken bij en mits desen Johan vanden Boomen
onsen president
omme in onsen namen en onsent wegen als representerende het corpus deser gemeente
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te gaen en te compareren naer de
stat 's-Hertogenbosche op de leen en
tollcamere aldaer voor leenmannen
der gemelte tolcamere te passeeren
soo danighe gelofte en verbant brieven wegens seeckere gebuer chijns

die dese gemeente is verschult jaerlijcx te betalen ten comptoire der
domijnen van Brabent wegens seeckere
.....buenderen hijde en erve bij de
voors(chreve) constituanten ingevolge
den octroijen van haer ho(og) mo(gende) de
heeren staten generaell de datis den
17e september 1698 op den 16e maij 1715 publicelijck voor alle man vercoght
en daer voor te verbinden ons ende
onse gemeentens persoonen ende goederen hebbende en vercrijgende
en verders daervan te passeren soo danighe
^ van soodanige forme
gelofte en verbintenisse ^ als van outs
gewoonelijck en gebruijckelijck is beloovende bijden verbintenisse en
verder wat onsen gecommiteerdens hier inne
sall werden gedaen en verright altijt
te sullen naer comen voor goet en
van weerden houden en doen
houden daer onder verbindende ons
en onse gemeentens persoonen en goederen hebbende
en vercrijgende beloovende wijders
onder verbant als voor desen voors(chreve)
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ons gecomitteerden ter saecke deser
altijt te indemneren cost en schadeloos te houden aldus gedaen en gepasseert ter secretarije alhier tot Lierop
den aghtienden maij 1700 en sestien des
toirconde bij schepenen getijckent
Marten Verberne
Joseph Kusters
Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
Dit X merck stelt Jan van Dijck verclaert
niet te connen schrijven
Jan van de Vorst
Op heden den 27e maij 1716 compareerden voor ons
onderges(chreve) schepenen van Lirop quartiere van Pelant

mijerije van 's-Hertogenbosche Mari vanden Boomen
gewesene vrauwe van Gijsbert Hoffnagels, al welke
comparante verclaert lauderen, approberen en
ratificeren, gelijck sij laudeert, epprobeert en
ratificeert bij dese den ondertrauw en tot het bevestighe
tot den huwelijcken staet van haeren soone Thomas
Hoffnagels, tegenwoordigh woenachtigh tot
's-Hertogenbosche, al oft deselve comparant aldaer
present waere, aldus gedaen en gepasseert binnen
Lirop ten daege maanden en jaere voors(chreve) ter presentie
vande onderges(chreve) schepenen die dese beneffens de comparant
eijgenhandigh hebben ondertekent actum ut supra
Maria van den Bomen
Marten Wilberts
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Wij Marten van Dijck, Joseph Custers schepenen
en Antonus Jansen van Dijck aermmeester
van Lirop quartiere van Pelant mijerije van
's-Hertogenbosche, doen condt, certificeren bij desen
dat Josijn Jansen van Morsel bortigh alhier dat sij
is getrauwt met Goort Jansen Cuijpers bortigh
van Nunen en tegenwoordigh bijde wonende tot Nunen
en overmits de regenten van Nuenen de voors(chreve) Josijn
niet en willen laten blijven wonen, tensij dat de selve
is voorsien met acte van burge, soo hebben wij ter
beede en ter nertige versoecke van de voors(chreve) Josijn
en sulcx tot sicuritijt en ontlastinge van den
armen van Nuenen voorn(oem)t geloven wij bij
dese, ingevalle de selve Josijn ofte haere
kinderen, die sij int toecommende mochte commen
te procereeren ofte te verwecken bij haren tegenwordigen man, tot enige decadentie ofte
aermmoede quaeme te vervallen, tgeene Godt gelieve
te verhoeden, dat wij de selve Josijn voors(chreve) int
geheel en haere toecommende te verweckene
kinderen voor de helft naer vermogen der armecasse alhier soo veel doenelijk beneffens andere
armen ingesetenen alhier sullen onderhouden in
waere oirconde hebben wij schepenen en aermmeester
voornoemt ten prothocolle eijgenhandigh ondertekent
op heden den iersten junii 1716

Marten Wilberts
Joseph Kusters
Jan vanden Boomen abcente secretario
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Op heden den 17e junii 1716 hebben Goort Henrick Hermans en
en Goort Jooste van Lieshout
haren behoorlijcken eet gepresteert
en affgeleght als borgem(eeste)rs over
desen dorpe van Lierop ingaende
St-Jan 1716 en eijndende St-Jan 1717
onder belofte van haer borgem(eeste)rs amt
eerlijck en trouwelijck te bedienen
alle schepen ordonnantie soo veel
reedelijck is, te obedieren en naer
te comen en voorts te doen gelijck
eerlijcke borgem(eeste)rs betaemt en
van outs gewoonlijck sijn te doen
en sijn vervolgens geleght in ban en
vrede dat niemant haer sall
hebben te molesteren in haere fuctie
op peene van 60 goude realen des
toirconde getijckent alles nochtans onder behoorlijcke rechten
Jan vanden Boomen
Jan van Eijck
Op dato voors(chreve) heeft Francis
Vlemicx bij het overlijden van
Joost Verberne sijnen eet gepresteert
en affgeleght als kerckm(eeste)r over
desen paroghie kercke, toirconde
bij schepenen getijckent
Jan vanden Boomen
Jan van Eijck
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inventaris van de eerfflijcke mobilen
bij doode achter gelaten Jenneke
Jansen Hogars getrauwt gewest met
Jost Gijsbers en aen ons overgebraght

en opgegeven door den voors(chreve) Jost
Gijsbers van vorens hij in den
tweden houwelijck heeft willen treden
alle het geene hier is volgende
iersrelijk
een beedde , hooft pullue
twe paer lakens een wolle (snertse)
item een sande , koeij ketel
Willem Vereen mulck tobbe
berne bekent
een gaier tobbeke een scherftbort
voor ons ondergeitem twe copere ketels
schreve schepene
eenen ijsere ketel
van deesen staat
item een haele en leijnckhaele
van inventaris
een tange
bij moddereen vuer ijsere
atie van
met een sneijmes
Joost Gijsbers
een steijkijser een sneijbanck twe vlegels
voldaan te
item een kiste, eenen trogh
zijn actum
een schapraij , eenen stijnen boterLierop den
pot, twe tenen lepelen een stoel
derden janeenen schup, eenen laijrieck eenen breckrieck
uari 1741
eenen saij korff, eenen weeffgetauw met twe spoel
des toierconde bij ons geteekent, dit X merck stelt
Willem Verberne testes Jan van Breeij, Jan van Eijnde
F.v.Boomen president-schepen loco secretaris
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getauwen een scheerraem item een gootbanck
item twe copere lampen item vijff stoelen item
eenen ijseren moespot een sponrock twe
croon stocken item een ijsere struijffpanne
item eenen wiel eenen kruijwagen
Aldus gedaen, gepassert en geinventariseert
opgegeven vanden voorn(oemde) Jost Gijsbers den welcke
verclaert onder presentie van eede en alles in
rechtverdighhijt en naer sijn beste kennisse op
gegeven te hebben onder belofte alles het geene
bevonden soude worden tot dese inventaris ten
behoeren, het selve te laten suppleren
actum Lirop den negentiende juni
eenduijsent seven hondert en sestien
Jan vanden Boomen

Marten Wilberts
Wij onderges(chreve) schepenen van Lirop quartieren
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche
doen condt, verclaeren en certificeeren bij desen
op den eedt int aenvanghen onser bedieningen gedaen
ter instantie en versoecke van Antoni van Bussel
slants hovener tot Lirop wonende op de hoeve
ter Hoffstat gen(aemt) dat wij ons op huijden dato
onderges(chreve) hebben vervoeght op de besaijde landerijen
der voors(chreve) hoeve en naer dat wij deselve hebben
overgaan en nauwceurigh gevisiteert bevonden
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dat ontrent de twentigh lopensaet boeckwijt 14 lopensaet somerrogh 4 lopensaet garst 13 lopensaet haver en voorts perden en
beesten voeder sodanigh door een verschrickelijck
groot onweder van donder en hagel op den
negende augusti deses jaers 1716 savonts tussen
seven en acht uren sijn bedorven en geruineert
soo hebben wij dese schaede over de voorn(oemde) besaijde
en nochstande lopensaeten begroot en getaxeert
naer ons beste kennisse op twehondert en twetigh
gulden verclarende alle het geene voors(chreve) waer en
waerachtigh te weesen, want men verplight is de
waerhijt te getuijgen, soo hebben wij dese onse
waraghtige verclaringe daer toe versoght sijnde
niet connen wijgeren eijgenhandigh te ondertekenen
binnen Lirop den veertienden augusti 1716
Marten Verberne
Joseph Kusters
Wij onderge(schreve) schepenen van Lirop quartiere
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen
condt, verclaren en certificeren bij desen op den
eedt int aenvangen onser bedieningen gedaen ter
instantie en versoeck van Johan Vogels
slants hoevenaer tot Lirop wonende op de
hoeve ten Boomen gen(aemt) dat wij ons op huijden
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dato onderges(chreve) hebben vervoeght op de besaijde
landerijen der voors(chreve) hoeve en naer dat wij de

selve hebben overgaen en nauwkuerigh gevisiteert
bevonden dat ontrent sesentwentigh lopensaet
boeckwijt, thien lopensaet garst, somerrogh, haver
en garts en voorts perden en besten voeder soodanigh
door een verscrickelijck onweder van donder en
hagel opden negende augusti deses jaers 1716
savonts tussen seven en acht uren sijn bedorven
en geruineert, soo hebben wij dese schaede over
de voorn(oemde) besaijde en noch staende lopensaten
begroot en getaxeert naer ons beste kennisse
op twehondert vijff en twentigh gulden, verclarende
alle het geene voors(chreve) waer en waeraghtigh te
weesen, want men verplight is de waerhijt te
getuijgen, soo hebben wij dese onse warachtige
verclaringe daertoe versoght sijnde niet connen
wijgeren eijgenhandigh te ondertekenen binnen
Lirop den veertiende augusti 1716
Marten Verberne
Joseph Kusters
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Wij onderges(chreve) schepene van Lirop quartiere
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche, doen
condt, verclaren en certificeren bij desen op den eedt
int aenvangen onser bedieningen gedaen, ter instantie
en versoecke van Isack Aucoop paghter van den
tweden Hoffstatsen ofte grooten Clamp ganaamt
dat wij ons op huijden dato onderges(chreve) hebben vervoeght
op de besaijde landerijen vanden voorn(oemde) Clampthienden
en naer dat wij den selven hebben overgaan en nauwkurigh
gevisiteert, soo hebben wij bevonden dat inde
vrughten van boeckwijt, haver, garst, somerrogh
alnoch staende op het velt soo gemaijt als ongemaijt
soodanigh van het onweder van donder en hegel
opden negenden augusti deser jaers 1716 savonts
tussen seven en acht uren, sijn bedorven en geruineert
soo hebben wij dese schaede van den voorn(oemde) paghter
vanden voors(chreve) clampthienden begroot en getaxeert
naer ons beste kennisse op hondert en dartigh
gulden, verclarende alle het geene voors(chreve) waer en
warachtigh te weesen, want men verplight is de
waerhijt te getuijgen, soo hebben wij dese onse

warachtige verclaringe, daertoe versoght sijnde
niet connen wijgeren eijgehandigh te ondertekenen
binnen Lirop den veertiende augusti 1716
Marten Verberne
Joseph Kusters
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Comparerende voor ons onderges(chreve) schepenen Jan
Hendrix van Breeij welken comparant bekent
verclaert sulcx doende bij dese wel en
dughdelijck schuldigh te weesen en ontfangen
te hebben uijt handen van de weduwe Jan Fransen
vanden Loverbosch eene somme van hondert
en vijftigh carolus guldens den gulden
gerekent tot twentigh stuijvers spruijtende
van goede dughdelijcke geleende en
aengetelde pen(ningen) te danck bij de geloveren
voors(chreve) soo hij bekent ontfangen, waer
voor jaerlijcx heeft gelooft voor paght ofte
intrest te betaelen ses gulden, welck
ierst jaer paghts verschenen sal wesen den
vijfden juni 1716
en soo voort van jaere tot jaere te
vergelden en daer inne te continueren tot
de effectueele voldoeninge, afflossinge,
en opsegginge een van bijde vrij staet
mits malcanderen dri maenden voor den
verschindagh van de gelooffde paght
pen(ningen) wettelijck te waerschouwen
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waervoor hij gelovere verbint sijn persoon
en goederen hebbende en vercrigende actum
Lirop den twentighsten augusti 1716
Marten Wilberts
Marten Verberne
[[[ in de kantlijn ( den 40ste pen(ning) hier van betaelt
met de somme van 3 - 15 - 0 de 10e verhooginge
0 - 7 - 8 samen 4 - 2 - 8 ) ]]]]
Compererende voor ons onderges(chreve) schepenen
Wauter vander Poel in huwelijck hebbende

Willemijn Willems Verdoijenbrake welcken
comparant bekent verclaert sulcx doende
bij dese, wel en dughdelijck schuldigh te
weesen en ontfangen te hebben uijt handen van
Peter van Col wonende tot Mierlo eene
somme van seven en tseventigh carolus
guldens den gulden gerekent tot twentigh stuijvers
spruijtende van goede dughdelijcke gelende
als aengetelde penningen te danck bij den
gelovere ontfangen, waervoor jaerlijck heeft
geloost voor paght, ofte intrest te belaelen
twe gulden thien stuijvers welck ierst jaer paghts
verschenen sal wesen hodie dato over een jaer
en soo voort van jaere tot jaere te vergelden en
daer inne te continueeren tot de effectuele voldoeninge
afflossinge en opsegginge der voors(chreve) capitaele penningen
welcke opsegginge een van bijde vrij staet mits malcanderen
een halff jaer voor den verschijndagh van de geloofde paght
27 - 70v
penningen wettelijck te waerschouwen voor welcke
penninge ofte somme Willem Andriessen Verdoijenbrake
hem mede fort en sterck mackt als schuldenaer
principael en gelooft den voornoemde Wauter
vander Poel dese sijne borge altijt costeloos
en schadeloos te indemneren, waervoor hij
geloveren verbint sijn persoon en goederen
hebbende en vercrijgende, actum Lirop den
vijffden november een duijsent seven hondert
en sestien coram schepenen
Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
Jan vanden Boomen president, absente secretario
[[[ in de kantlijn ( den 40ste penning betaelt met
1 - 18 - 8 verhoginge 0 - 3 - 13 samen 2 - 2 - 50 ]]]
invertaris van de eerffenisse
naergelaten bij Mari Willems van
Breij getrauwt gewest met
Antonus Frans Verbeeck
en aen ons onderges(chreve) schepenen
overgebraght door antonus
Verbeeck voors(chreve alvoorens eer

hij inden tweden houwelijck heeft
willen treden
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ierstelijck een hogh karre
item een leegh karre
item een bedde met twe paer lakens
item een plogh
item een eeghde
item een stande
item een mulcktobbe
item een mulck tonne
item eenen koij ketel
item twe koperen hant
ketels
item eenen moespot
item twe kisten
item 4 houteren stoelen
item twe koij backen
item een ketting voor een haele
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item een vuer iser
item een goth bancke
item een trogh
item een schoebbe
item een schup
item eenen rieck
item eenen breck rieck
item eenen haem, eenen
sadel met de light
met een paer streijngen
aldus gedaen en gepasseert en geinventariseert
opgegeven door den voorn(oemde) Antonus Frans Verbeeck
den welcken verclaert onder presentatie van eede
en alles in rechtverdighhijt en naer sijn besten
kennisse opgegeven te hebben onder gelofte
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alles het gene bevonden souden worden

tot dese inventaris te behoeren het selve
te laten suppleren, actum Lirop den
sevende november 1716
Jan van Eijck
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen, absente secretario
Scheijdinge en dijlinge
tussen de erffgn(amen) Jost Willems
Verberne getrauwt gewest met
Francijn Jansen van Morsel
Dat voor ons commen sijn Dirck Jansen van
Morsel, Wilbert Verberne als momboiren van
voors(chreve) kinderen met naeme Dierck Josten
Verberne en Willemintje Josten Verberne en Jan
Vos man en momboir van Jenneke Josten
Verberne die welke conparanten hebben aengegaen
mat malcanderen een minnelijcke schijdinge
en dijlinge van de erffgoederen achtergelaten
bij Jost Willems Verberne en sijn voors(chreve) vrauwe
bij welke dijlinge met den lote ten deele
is gevallen Jan Vos getrauwt met Jenneke
Josten Verberne een hoijveltje achter Stibdonck
onder Vlierden gelegen groot ontrent een en een
half lopensaet
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met noch een hoijbeemtje, met Jan vanden
Boomen den klijne Bullicamp met een sijde
Jan vanden Boomen voors. met dander
sijde Gertruij weduwe Jan Fransen met deen
eijnde de groot Aa met dander eijnde
derfgenamen Andrie van Sterxsel, met hondert
gulden te ontfangen van Dierck Josten
Verberne met alnoch een obligatie off
van hondert gulden capitael van de
erfgenaemen Jan Hobergen en dat los
en vrij, uijgenomen dorps lasten en verponding
Ten twede is met den loote ten deelen
gevallen Dirck Josten Verberne het eerffnis tot Bakel soo groot en kleijn
het selve ter plaetse tot Bakel genaemt
den Keunjart gelegen is tegewordigh

bewont bij Jan Wilbers met alnogh
een stuck hoijbeemt genaemt den groten
Bullicamp met deen sijde Gertruij weduwe
Jan Fransen dander sijde Jan vanden Boomen
en Marten Wilbers, deen eijnde de Aa dander
eijnde erffgenaemen Andries van Sterxsel en
dat los en vrij, uijtgenomen dorps lasten
en verponding mits hier uijt te vergelden hondert
gulden capitael aen Jan Vos jaerlijcx hier van te betalen
# en alnogh het sleghste weeffgetauw #
Bekenne ick Jan Vos op den 2 maijdagh
1718 dese hondert gulden voldaen
te wesen met den intrest vandien
Jan Vos
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vier gulden ende dat voor eenen termijn van vier
jaer ofte met twe jaeren op seggen wie
van bijde geliven sal # 3 maenden te vorens# en alnog twe
gulden, vijff stuijvers aen den hijlige gest
tot Helmont jaerlijcx.
Ten derde is met den loote ten deelen
gevallen Willemijntje Josten Verberne geassisteert
met de momboiren als voor, huijs, hoff
schaer en aengelagh groot ontrent een lopensaet
ofte soo groot het selve gelegen is met
deen sijde Nicolaes Oers, dander sijde
Hendrik van Weerden met het een eijnde
derfgenaemen Jan Hobergen dander eijnde de
gemeijnte, met alnogh het eusel groot
ontrent twe lopensaet met deen sijde Nocolaes
Doers dander sijde derfgenaemen Jan Hobergen
met deen eijnde de Vleut, dander eijnde
Hendrik van Weerden met alnogh het eusel
van Aert Beecx groot ontrent
anderhalft lopensaet deen sijde Nicolaes
Doers, dander sijde Hendrik van Weerden
deen eijnde de Vleut, dander eijnde
derfgenaemen Jan Hobergen met anderen, met alnogh
het Stemesveltje groot ontrent eenhalft
lopensaet met deen sijde Nicolaes Doors, dander
sijde derfgenaemen Jan Hobergen met deen eijnde

de Vleut dander eijnde Frans Josten
# met het beste weeffgetauw en de scheer raem #
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met alnogh een stuck hoijbeemts genaemt
den Hamesdonck vrij ende met andere
groot ontrent een lopensaet met een sijde
het gemeene lant dander sijde Hendrik van
Geldrop, deen eijnde de Aa, dander eijnde
het gemene lant, met alnogh een
stuck hoijbeemts aen de Voort gelegen
gelegen groot ontrent twe lopensaet met een
sijde Wilbert Verberne, dander sijde erfgenaemen
Jan Hobergen, met deen eijnde de Aa
dander eijnde het gemene lant, met
alnogh een hoijvelt genaemt het aude
Ghoor groot ontrent anderhalft
lopensaet met deen sijde Nicolaes Doers
dander sijde derfgenaemen Antoni van Gogh
met deen eijnde derfgenaemen Andries van
Sterxsel dander eijnde Frans Josten
en Hendrik van Weerden, met het hijtvelt
groot 2 lopensaet met deen sijde Nico. Doers dander
sijde Jan vanden Boomen met Joppe van den
Eijnde, deen eijnde de gemeijnte, dander
eijnde Hendrik van Weerden, met eenen acker
groot 4 lopensaet met deen sijde Nicolaes
Doers, dander sijde derfgenaemen Jan Hobergen
met deen eijnde Hendrik van Werden, dander eijnde
Antoni Vlemmix, met alnogh een stuck
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ackerlant genaemt den Stap groot ontrent
dri copsaet, met deen sijde Nicolaes Oers
dander sijde Frans Josten. met deen eijnde
Jan van de Voorst, dander eijnde
Frans Josten met andere en dat los
en vrij uijtgenomen dorps lasten en verponding
mits hier uijt te vergelden twe hondert
gulden capitael aen de broederschap van
ons L(ieve) vrauw, ofte de aude schuterij

jaerlijcx hier van te betaelen acht gulden
waervan den iersten paght vervallen sal sijn
in het jaer een duijsent seven hondert en
seventien ontrent den oext, met alnogh
een obligatie van hondert gulden capitael
aen Mari Huijbers Verberne jaerlijcx vijff
gulden waer van den iersten paght vervallen
sal sijn een duijsent seven hondert achtien
op niuwjaersdagh, met alnogh te
vergelden vijff en twentigh gulden capitael
aen Aert van Eijck jaerlijcx eenen gulden
verscijnende St-Jan 1717, met alnogh
dri vat rogge aen den hijligen gest van
Helmont en 3 stuijvers 8 penningen te vergelden
met derfgenaemen Jan Hobergen
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met alnogh jarlijcx met de medegelder te gelden
eenen gulden thien stuijvers aen de heeren
Marthinus de Thombe met alnogh
te vergelden met de mede gelders aen den
aermen van Lirop twalff stuijvers darthien
penningen met alnogh jaerlijcx twe
stuijvers eenen penning chijns aen den heere
van Helmont met de mede gelders
met alnogh aen de domijnen jaerlijcx
te vergelden met meer andere thien penningen
chijns.
En hebben de voors(chreve) condividenten deen op
danders portie helmelingen vertegen, en soo
daer enige paghten, shijnsen, renten daer
men nu niet aft en weet op quaemen tot
laste van het een ofte anders lot het
selve sullen malcanderen helpen dragen en vergoeden
en den voorsten sal den achtersten moeten wegen
en verders geloven de voors(chreve) condividenten
dese haere schijdinge en dijlinge altijt vast
stedigh en van werden te houden
op verbant van haer persoen en goederen
hebbende en vercrijgende, actum Lirop
den verthiende november 1716
Marten Wilberts

Marten Verberne
Jan vanden Boomen absente secretaris
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Compareert voor schepenen tot Lierop ondergen(oemde)
Gerardus de Jongh sub(stituu)t eijckm(eeste)r over de
Meijerije van 's-Bosche
verclarende op een
eet int aenvangen van deselffs ampt
gedaan ten overstaan van Jan vanden
Boomen president, waernemende het
offici bij absentie vanden h(ee)r officier ten
bij wesen van twee gecommitteerdens
van de brouwers tot 's-Bosche met
name Gijsbert Mutsers en Peter de
Lau in contormite van het 3e art(ike)l
van ord(onan)tie op het stuck vande brouwerijen en van den opheff van den impost
op de bieren ten platten lande van
Brabant ressort van desen staadt gearresteert den 10e augusti deses jaar te
hebben geeijckt den brouwketell van
Marten Verberne welcke was houdende
aut het opstaande houtwerk twelck
(egter tusschen 1 cooper en houtwerck wat
leckte ont(staat). sesthien en een halft ton)
Ende de Cuijp soo verre geeijckt conde
werden. alsoo boven wat verganckelijk was
veerthien en een quart aam
acte desen seventhiende novemder seven
thien hondert sesthien
G.de Jongh Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
Jan vanden Boomen
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Inventaris van de eerffmobilen
naergelaten bij Heijlken Goorts
van Bussel getrauwt geweest
met Antoni Jansen en aen ons
onderge(schreve) schepenen overgebraght
door Antoni Jansen alvoorens eer

hij inden tweden houwelijck heeft
willen treden
ierstelijck een kast
item een kiste
eenen trogh
eenen koijketel
twe hantketels eenen iseren ketel
een hogh karre een leegh karre
een plogh, acht stoelen, een eghde
een bedde met sijn toebehort twe paer lakens
een gootbancke
acht thene lepelen een vuer iser
een tange een kettinge
Aldus gedaen en geinventariseert opgegeven
door den voorn(oemde) Antoni Jansen van reght
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den welke verclaert onder presentatie van eede
en alles inde regtveerdighijt en naer sijn
beste kennisse opgegeven te hebben, onder gelofte
alles het ghene bevonden souden worden tot deselfs
inventaris nodigh het selve te laten supplieren
actum Lirop den 21 november 1716
Marten Verberne
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absente secretario
Inventaris van de eerffgoederen
en eerffmobilen naergelaten bij Mari
Lambers bortigh van Someren, getrauwt
geweest met Hendrik Claessen van
Breij en aen ons onderges(chreve) schepenen
overgebraght door Hendrik Claessen
voors(chreve) alvorens eer hij inden
tweden huwelijck heeft willen
treden.
ierstelijck eenen tobbe
item een stande
twe ketels
item dri stoelen
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item eenen trogh
een hael en een vier ijser
item een bed koetse
item een taffel met een
gootbanck, item het huijs, hoff
met het aengelagh groot ontrent twe
lopensaet en een stuck ackerlants genaemt
den Crommart groot seven copsaet
item twe stucxkens hoijlant ontrent
de Vleut groot ontrent een lopensaet
item nogh twe hoijbeemtjens achter de
Hurmesdonck groot ontrent een lopensaet
ofte soo groot en kleijn de selve aldaer
geleegen sijn.
Aldus gedaen en geinventariseert
opgegeven door den voorn(oemde) Hendrik Claessen
van Breij, den welken verclaert onder
presentatie van eede en alles in de reghtverdighhijt en naer sijn beste kennisse
opgegeven te hebben onder gelofte alles het
ghene bevonden soude worden tot dese inventaris
nodigh, het selve te sullen laten suppleeren
actum Lirop den achtentwentighsten november 1716
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
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Comparerende voor ons onderges(chreve) schepenen
Peter Vlemmix en Jan vande Voorst
in qualitijt als momboiren van de onmundige
ofte minderjarige kinderen wijlen Jost vande
Voorst in huwelijck gehadt hebbende Jenneke Peters van Eijck, al welcke comparanten
in qualitijt als voor bekennen en verclaren in
paghtinge overgegeven te hebben sekere erffnis
groes en lant toebehoorende de
voors(chreve) onmundige aen Antoni
Jansen van Veght voor de somme van ses en dartigh
gulden gelt jaerlijcx en een vijm dackstroij
te laten decken op sijnen kost en dranck
mits de daghhuer sal moegen corten
aen de voors(chreve) verhuerders sullen de huijsinge

in fatsoenlijcke reparatie moeten brengen
den huerder als de wonden
mits het luijck hout op het erve
houwende sal de wonden van het voors(chreve) erfnis
alsoo aengevangen heeft
moeten verlaten # en het schaerhout sal den huerder
moegen houwen behoerlijker wijse, nochtans de
lasten tot het huis nodigh sullen daer toe moeten
blijven # en dat voor een termijn van
vier volgende jaeren mits malcanderen met den selven
tijt voor kersmis volgens ouder gewoonte
op te moegen seggen wederseijts wie van bijde
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gelieven sal, dese huringe ofte aenvanck
sal beginnen de huijsinge aenstonts de groese
te halft meert toecomende, den hoff
te paschen ofte (huwenstijt), het lant toxt
bloot aen de stoppelen, met de lasten van
de borgemesters die St-Jan toecommende
sullen aengestelt worden soo ordineren
als extraordinaeren sonder aen de paght
penningen te moegen corten waervan den iersten
paght vervallen sal sijn paschen 1718 en soo
voorste van jaren tot jaren soo lanck
als dese huringe duren sal gelovende
wijders het gene voors(chreve) de momboiren en
huerder ider in sijnen qualitijt dese
voors(chreve) haere hurijnge altijt naer te
commen en te onderhouden op verbant
van ider haerder persoenen en goederen
hebbende en vercrijgende Actum Lirop
den dertighsten november 1716
Jan van Eijck
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absente secretaris
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comparerende voor ons schepenen Frenske weduwe Jost
Dircx van Morsel alwelke comparante bekent
verclaert sulcx doende bij dese wel en dughdelijck

schuldigh te weesen en ontfangen te hebben uijt handen
van Jan Huijbers vanden Boomen eene somme van
hondert gulden den gulden gerekent
tot twentigh stuijvers, spruijtende van goede
dughdelijcke geleende en aengetelde penningen te
danck bij de geloverse voors(chreve) soo sij bekent ontfangen
waervan jaerlijcx heeft geloeft voor paght, ofte
intrest te betaelen vier gulden, welck intrest jaer
paghts verschenen sal weesen hodie dato over een
jaer en soo voorte van jaere tot jaere te
vergelden en daer in te continueeren tot de
effectuele voldoeninge, afflossinge en opsegging
der voors(chreve) cappitaele penningen en dat
voor eenen termijn van ses jaeren, mits
nochtans vrij staet weder sijts malcanderen
op te moegen seggen met den
halven termijn dri manden voor
den verschijndagh van de gelooffde paghtpenningen
voor welke somme en intresten hem mede fort
en sterck mackt Dirck Josten van Morsel
haer comparantes soone als schuldenaer principael.
[[[ in de kantlijn ( compareerde voor ons ondergeschreven
schepenen Jan Huijbers vanden Boomen den welken
bekende, van dese tegenstaande obligatie met den
intrest vandien voldaan te zijn actum den eersten
april 1700 vijffendartig toierconde geteekent
Peter Vlemecx, Jan van Breeij
F.v.Boome president schepe loco secretario
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en gelooft de voorn(oemde) weduwe dese haere borge
altijt costeloes en schadeloes te indemneeren
waer voor sij geloverse verbint haere persoen
en goederen hebbende en vercrijgende, actum
Lirop den vijffden december 1716 coram
Jan van Eijck Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
[[[ in de kantlijn ( den 40ste penning betaelt met
2 - 10 - 0 de verh(oging) 0 - 5 - 0 samen 2 - 15 - 0
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m(eeste)r inde reghten en doctor inde Godthijt
en profesor tot Loven en welken wel
gemelten heere vanden Eijnde is fondateur
van sekere beursen gemackt, gefondeert
bij sijn testamente vanden
thiende augusti 1615 binnen de stede van
Loven in het collegi van vigili gepasseert, wijders
verclarende hij deponent hem wel en kennelijck
te weesen, dat den voors(chreve) president # sijn vader #
in qualiteijt als neften bloetvrint van
den voors(chreve) hr. Peter vanden Eijnde de beursen
inden voors(chreve) testamente gementioneert
op (klijne) gifte en collatie sijn getrocken en
geprofiteert bij die geene die van hem
de collacien hebben gekregen, en wel
onder andere den persoon van Willem
Hendrix Vermeer, die de voors(chreve)
nu beursen daer op # op abrobatie van haer
ho(og) mo(gende) # getrocken hebbende
voorts verclarende
hij deponent dat geen naerdere bloet
vrinden van wijlen heer Peter vanden Eijnde
alhier bekent te sijn en de voors(chreve) tegenwordigen president vanden Boomen als
naeste bloetvrint # als opvolger vanden voorschreve sijnen vader # wesende der voors(chreve)
beursen daer voor hier is bekent, gevende desen
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van wel wetenthijt dat hij deponente ock
is bloetvrint van den voors(chreve)
heer Peter vanden Eijnde van sijn moeders
^ hem wel kennelijck sijn
sijde en ^ en dat de grootmoeder vanden
voors(chreve Jan vanden Boomen # is geweest de
reght # nighte vanden voors(chreve) heer en mester
Peter vanden Eijnde, aldus gedaen
en gepasseert ter secretarije alhier
tot Lirop den negende december 1716
en heeft hij deponent naer
gedaene prelectuere hier bij gepersisteert en eijgenhandigh ondertekent

Hendrick Jansen Verheijen
Jan van Eijck
Compareerde, op dato voors(chreve) alnogh
Jan Huijbers vanden Boomen molder alhier
out ontrent 60 jaren die welcke op den
eet en ter instantie als voor getuijgt
en verclaert dat den iegenwoordige
president Johan alhier met namen
Johan vanden Boomen is den naesten
bloetvrint van wijlen den
heer en m(eeste)r Peter vanden Eijnde in sijn
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leven docter inde Gothijt en proffesor etc. tot Loven dat geen naerder
bloetvrinden van voors(chreve) heer vanden
Eijnde als den voors(chreve) vanden Boomen
hier off elders sijn bekent en daer
voor een ider wert gehouden
en erkent gevonde
voor redenen van well wetenthijt
dat hij deponent mede is van vrinden
vanden gemelten vanden Eijnde en ten dien
responte altijt met den voors(chreve) vanden
Boomen vrintschap te hebben gehouden
in ware oirconde heeft hij deponent
bij dese sijn verclaringe naer gedane
voorlesinge gepersisteert en beneffens
schepenen eijgenhandigh getijckent
Jan van Eijck
Jan Huijberts vanden Boomen mulder
Marten Wilberts
Scheijdinge en dijlinge
tussen Peter Hend.Vlemmix
Francis Vlemmix eerffgenamen
van wijlen Hendrik Josten Verberne
Dat voor ons commen sijn Peter Hendrik Vlemmix
man en momboir van Jenneke Hendrik Josten
Verberne en Francis Lambert Vlemmix man
en momboir van Anneke Hendrik Verberne
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al welke comparanten hebben aengegaen met
malcanderen een minnelijcke scheijdinge en
dijlinge van de eerffgoederen achter
gelaten bij wijlen Hendrik Josten Verberne
bij welke dijling ierstelijck is met den
loote ten deelen gevallen Peter Hendrik
Vlemmix een stuck groes en tuellant groot
ontrent twe lopensaet met deen sijde
derfgenamen Peter Goort Hermans met ander
sijde Jan Franse vanden Eijnde en Marten
Josten Verberne, met deen eijnde Marten
Josten Verberne, dander eijnde vrouw
Coolen van Eijndoven, item een stuck
groese genaemt het Moreneusel groot
ontrent anderhalft lopensaet met deen sijde
en dander sijde Mareten Verberne met deen
eijnde Marten Verberne, met dander eijnde
Peter Mulendijcx en Marten Verberne voorts
item het Hautvelt groot ontrent
anderhalft lopensaet met een sijde Marten
Verberne dander sijde Jost Jansen vanden
Warrenborgh, item een acker aen de
kerck groot ontrent een lopensaet met deen
sijde Jan Josten Verberne, met dander
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sijde Jan Peters van Eijck, met deen eijnde
en ander eijnde het gemene lant en
dat los en vrij uijgenomen dorps
lasten verpondingen en dorps commer mits
hier uijt te vergelden de chijnsen van
de gronden en den paght jaerlijcx aen den
h(eilige) g(ees)t tot Lirop
Ten tweden is met den lote ten deele
gevallen Francis Lambert Vlemmix
huijs, hoff en aengelagh groot ontrent
twe en een halft lopensaet met deen sijde
Hendrik Antonis vanden Warrenborgh met
dander sijde Jost Jansen vanden Warrenborgh
met deen eijnde de gemene straet
met dander eijnde den gemene Loop

genaemt de Renne, item het driesken
inden Bogart groot ontrent een halff
lopensaet met deen sijde en dander sijde Magriet
weduwe Hendrik Vlemmix, met deen eijnde
den gemenen wegh, met dander eijnde Paulus
Peters, item eenen dries aen het Berckeijntjen, groot ontrent twe en een halff lopensaet
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met deen sijde Jost vanden Warrenborgh
en Jan Fransen vanden Eijnde, met dander
sijde Dirck J. vanden Warrenborgh, met
deen einde Marten Josten Verberne, met
dander eijnde Dirck Warrenborgh met
andere, item eenen acker genaemt het
Hijtvelt groot ontrent vijff copsaet
met deen sijde Marten Josten dander
sijde Goort Winars van Eijck, metten
eijnde Marcelis Lambers van Gogh
met dander eijnde Marten Josten Verberne
item het Cromven het Niuwerff groot
ontrent seven copsaet, met deen sijde
Marten Josten en dander sijde de weduwe Hendrik
Vlemmix met de eijnde de gemente
en dat los en vrij uijtgenomen dorps
lasten, verpondingen en coomer, mits hier
uijt te vergelden den chijns vanden
gronden, en den cooppenningen van het
niuw erff, en hebben de voors(chreve) condividenten
deen op danders portie helmelinge vertegen
en den voorsten sal den achtersten weegen en verder
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geloven de voors(chreve) condividenten dese
haere schijdinge en dijlinge altijt voor
goet, vast, stedigh en van werden te
houden op verbant van haer persoen en
goederen hebbende en vercrijgende actum
Lirop den twalffden december seventhien
hondert en sesthien coram schepenen
Marten Wilberts

Dit X merck stelt Jan Willems van Dijck schepen
Jan vanden Boomen absente secretario
Dat voor ons commen sijn s(eno)r Gerart van Eijnd
en Marten Joseph Custers
al welke comparanten sijn gecoren en aen
gestelt als momboiren over de twe onmundige
kinderen naergelaten bij wijlen Aert Jan Fransen
vanden Eijnde verweckt bij Lijsbet Goemans
insgelijcx sijn gecompareert Jan
Jacp Horckmans als vaderlijcke momboir
en Jan van Dijck onse mede schepen als
geassumeert over de dri onmundige
kinderen verweckt bij Margariet Jansen
vanden Eijnde sijne gewesene huijsvrauwe
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al welke comparanten haren behorlijcken
eedt aen handen vanden gecomiteerden der
heere officiers hebben gepresteert en
affgeleght gelovende haer momboirs
amt eerlijck trauwelijck te bedienen
volgens placcaten en wetten vande lande
mits doende van haer administratie
behorlijcke rekeningen, bewijs et
reliqua ten versoecke van den heere
officier etcetera actum Lirop
den veerthiende december seventien
hondert en sesthien coram schepenen
getekent
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absente secretario
Dese viermael
uijtgemackt

schijdinge ende
dijlinge tussen de kinderen en erfgenamen van
Jan Fransen vanden Eijnde
verweckt aen Grietje
Duijsen
Dat voor ons comen sijn Frans
Jansen vanden Eijnde, Willem Jansen vanden Eijde
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vanden Eijnde, item Jan Hurckmans
als vaderlijcke vooght van sijne drie
minderjarige kinderen verweckt bij Margarita Jansen vanden Eijnde en beneffens Jan
Janse van Dijck regerende schepen deses
dorps als daertoe vanden weth versoght
ende sr. Gerrit vanden Eijnde met
Marten Josephs in qualitijt als wettige
geede momboiren van de twe minderjarige kinderen van wijlen Aert Jansen
vanden Eijnde verweckt bij Elisabeth
Goemans alle in dier qualitijt wettige
kinderen en erfgenamen van wijlen Jan
Fransen vanden Eijnde en Grietje Duijsen
die welcke met malcanderen hebben
aen gegaen en geslooten eene minnelijcke
schiftinge en dijlinge van erfgoederen
aghter gelaten bij de voors(chreve haere ouders
en gelegen alhier binnen desen dorpe van
Lirop met welcke schijdinge en dijlinge
bij den eerste loote is te deele gevallen
Johan Horckmans ten behoeve van
voors(chreve) sijne onmondige kinderen
eerstelijck, de olimolen voor de
helft te langhs over met deen sijde
Frenske wed. Jost van Lishout, dander
sijde Willem Jan vanden Eijnde mede condivident
idem den Doncxen dries met deen sijde
Aert Willems Verhees, dander sijde Jenneke
weduwe Hendrik Gerarts, item de straat
sille met deen sijde Mathijs Jansen
van Hove, dander sijde Jan Dandel
van Breij, item den selven huvel met
deen sijde Antonus van Breij, dander
sijde Willem vanden Eijnde
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item den halve Donckacker met deen
sijde de weduwe Jacop Horckmans met
dander sijde Willem van den Eijnde
item de helft van het voorste halft huijs

halft met den peertstal # met den mede condivident vant 2e lot en het gebont halft tot en
middelwant toe, maer de middelwant
sal toecommen aen dit lot en den mede
condivident vant halve # met de helft van
helft vant aengelagh tegen sijn lot vanden
huijsinge # item den helft van Wielput en dat los
en vrij uijt genomen dorps lasten en
verponding en dorps commer, mits hier
uijt te vergelden vijff stuij(vers) voor de
^ oft 2e lote
halft met den mede gelder ^ aen den heer
rentmeester de Thombe
Ten tweede is met den lote ten
deele gevallen Willem Jansen vanden
Eijnde de helft vant Olimulen te
langs over neffens deen sijde
Jan Jacop Horckmans ofte dese selfse
onmundige, met dandersijde Jan
vanden Boomen cum suo, item de
Vloet met deen sijde derffge(namen) Bartel
Verspaget, met dander sijde de weduwe
Adriana van Werden item den Mulenbeemt, met deen sijde het gemene lant met
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dander sijde Jenneke weduwe Hendrik
Gerarts, item den halven heuvel met
deen sijde Jan Horckmans ofte den onmundigen
voors(chreve), dander sijde Goort Bernarts
item de helft van de docnk, deen sijde
Jenneke Hendrik Gerarts dander sijde de
onmundige, item een beleende schaer
de helft van Wielput en de helft
van het voorste halft huijs # met des mede
condivident vant eerste loth # met de helft
vande helft van het aengelagh ider tegens
sijn lot van sijn husinge en dat los en
vrij uijtgenomen dorps lasten en verponding
en dorps commer, mits hier uijt te
^ voor de helft
vergelden vijff stuij(vers) ^ met den medegelder

aen den heer rentmeester de Tombe item
eenen stuij(ver) en vier pen(ningen) chijns met de
medegelders aen den heere van Helmont
Item ten derde is met den lote
ten deele gevallen heer Gerart van Eijndt
Marten Custers in qualitijt als
momboiren van de twe onmundige van
Aert Jansen vanden Eijnde het aude
Ghoor te langs op voor de helft
met deen sijde Jan Jansen van Dijck, met
dander sijde Frans vanden Eijnde mede
condivident item
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item den Mulenbeemt met deen sijde
Jan van Dijck met dander sijde
Antoni van Dijck cum suis item
den wolff, met deen sijde Antoni Vlemmix
dander sijde de weduwe Hendrik Gerarts
item den Pas met deen sijde Ambrosius
Willems, dander sijde Joppe van den
Eijnde, met het achterhuijs voor de
helft tot de middelwant # met het vierde
loth, met alnogh de helft vant aengelagh tegen
sijn deell oft ¼ part van huijsinge # item het
raat stuxken met deen sijde neffens
het gemene lant, dander sijde Joppe
vanden Eijnde met anderen, een beleende
schaer item den helft vanden Astense
Peel en dat los en vrij uijtgenomen
dorps lasten en verponding en dorpse commer
mits hier uijt te vergelden uijt het
part vant huijs twe stuij(vers) acht pen(ningen)
item alnogh seven stuij(vers) en een halven
uijt den Wolff aent gemeene lant
Ten vierde is met den lote ten deele gevallen
Frans Jansen vanden Eijnde de helft van
het aude Ghoor te langs op met deen
sijde den mede condivident, dander sijde
den acker kant
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item de Buijten beemde met deen sijde
derfgenamen jonker Adam Boxen, dander sijde
die van Deursen etcetra # item de helft van het
halff achterhuijs met het 3de loth en de helft vant
aengelagh tegen sijn deell off vierde part vande
huijsinge # item het Braexken
met deen seijde het gemene lant, dander
sijde het ge(mene) lant voors(chreve) item Jost Muijen
Kampken met deen sijde de weduwe Hendrik
Gerarts, dander sijde den h(eilige) g(ees)t van Lirop
item twe eerff scharen de helft van
den Astense Peel, item een beleende
schaer, en dat los, en vrij uijtgenomen
dorps lasten en verpondingen en dorps commer
mits hier uijt te vergelden twe stuij(vers)
acht pen(ningen) uijt het huijs item aen den
heer de Tombe vijftien suij(vers) uijt Jost
Muijen Campken
Wijders is bij de voors(chreve) condividenten
versproocken en geconvenieert dat ofte
het ware datter eenige renten, chijnsen
ofte paghten op imant sijn lot quame
meer dan is begroot dat de soodanige
gesamentlijck sullen werden gedragen
en betaelt werden bijde voors(chreve) condividenten
oock dat sij malcanderen sullen helpen
bij betalen en bij winnen de alreets
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begroote rente seijnsen off paghten
twelck alsoo gedaen sijnde sullen
sij condividenten gehouden en wesen ider
sijne begroote paghten, renten, chijnsen
dat den eenen door den anderen geen
schade come te lijden # oock dat ider sijn
loth van huijsinge sall moeten onderhouden
in behoorlijcke reparatie dat de andere mede
dijlders daer door geen schade lijden voorts sal
den voorsten den aghtersten moeten
wegen ter naeste velde en minste
schade, de landerijen sullen werden

aenveert te ooghst de groese
te halft meert en de huijsinge
te paessen alles inden toecomende
jare 1717 ende veclaeren
sij voors(chreve) condividenten dese
voors(chreve) jare contracte van dijlinge
altijt voor goet en van weerden
te houden, renoncieerde deen
ten behouden des anders de voors(chreve)
aengedijlde portien alles onder
verbant als naer reghte actum
den vijfftiende december seventienhondert en sestien coram schepenen getijckent
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
mij present G.Waltheris 1716
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Wij Jan van Eijck, Marten van Dijck scepenen en Antoni
Jansen van Dijck aermmester des dorps
Lirop, quartieren van Pelant Meijerije van
's-Hertogenbosche doen condt en certificeren
bij desen dat Willem Jansen gebortigh
alhier ons te kennen heeft gegeven dat hij is
getrauwt met Jenneke Jansen bortigh
tot Mierlo bijde wonende in de dorpe van
Mierlo en overmits regenten van Mierlo
voornoemt den voors(chreve) Willem Jansen niet
willen laten blijven woonen onaengesien den
den selven alhier bortigh, ten sij dat hij is
voorsien met acte van borge, soo
hebben wij ter beede en ter nerste versoeke
vanden voors(chreve) Willem Jansen en sulcx
tot securitijt en ont lastinge vanden
aermen van Mierlo voornoemt gelooff
gelijck wij geloven bij desen ingevalle
den selven Willem Jansen, ofte sijne kinderen
dien hij int toecomende mochte commen
te verwecken ofte te procreeren bij sijne
tegenwordige huijsvrauwe tot enige
decadentie, ofte aermmoede quame te
vervallen, dat Godt gelieve te verhoeden
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dat wij den seven Willem Jansen
geheel en sijne toecomende te
verweckene kinderen voor de helft naer
vermoegen der aermme casse soo veel
doenelijck beneffens andere
aerme ingesetenen alhier sullen onderhouden
in waere oierconde hebben wij schepenen
en aermmester voornoemt ten prothocollen
dese eijgenhandigh ondertekent op
heden den dartighsten januari
seventhien hondert en seventhien
Marten Wilberts
Jan van Eijck schepenen
Teunis van Dick
J.vanden Boomen
Wij Jan van Dijck, Marten Wilbers
schepenen, Antonus Jansen van Dijck
aermmester dese dorps Lirop quartiere
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche
doen condt en certificeeren bij dese dat
Hendrik Antonus van Breij gebortigh alhier
ons te kennen heeft gegeven, dat hij is
getrauwt met Mari Brosis bortigh tot
Mierlo, bijde wonende inden dorp van Mierlo
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en overmits de regenten van Mierlo
voorn(oemt) den voors. Hendrik Antonus niet
willen laten blijven woonen, aengesien den
selven hier bortigh tensij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ten
versoecke vanden voors(chreve) Hendrik Antonus en
sulcx tot securitijt en ontlastinge
vanden aermen van Mierlo voornoemt gelooft
gelijck wij geloven bij dese ingevalle
den selven Hendrik Antonus, ofte sijne kinderen
te verwecken, ofte te procreeren bij sijne
tegenwordige huijsvrouwe, tot enige
decadentie, ofte aermoede quamen te

vervallen dat Godt gelieve te verhoeden
dat wij denselve Hendrik Antonus geheel
en sijne toecommende te verweckene kinderen
voor den helft, naer vermoegen der aerme
casse, soo veel
mogelijck
beneffens andere arme ingesetenen alhier
sullen onderhouden, in waere oierconde
hebben wij schepenen en aermmester voornoemt
ondertekent op heden den achthiende februari
seventhien hondert en seventhien
Dit X merck stelt Jan van Dijck
Marten Wilberts
Teunis van Dick
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Wij Marten Wilbers, Hendrik van Geldrop
schepenen en Antonus Jansen van Dijck
aermmester van Lirop, quartiere van Pelant
Meijerije van 's-Hertogenbosche doen conde
en certificeeren bij dese dat Willemijn Jansen Verberne
gebortigh alhier, aen ons te kennen heeft gegeven
dat sij is getrouwt met Jan Jansen Vermuelen
gebortigh van Bakel en tegenwordigh bijde
wonende tot Venraij onder den Peel en overmits
de regenten van Roij voornoemt de voors. Willemijn
niet willen laten wonen aengesien deselve alhier
gebortigh tensij dat sij is voorsien met acte
van borge, soo hebben wij ter beede en ten
versoecke vande voors(chreve) Willemijn, en sulcx tot
securitijt en ontlastinge vanden aermen van Roij
voors(chreve) gelooft, gelijck wij gelooven bij desen
ingevalle deselve Willemijn ofte haere kinderen
die sij int toecommende moghte commen te
procreeren, ofte verwecken bij haren tegenwordigen
^ ofte aermmoede
man tot enige decadentie ^ quame te vervallen
dat Godt gelieve te verhoeden dat wij deselve
Willemijn int geheel en hare toecommende te verweckene kinderen
voor de helft naer vermogen der arme casse
soo veel mogelijck, beneffens andere ingesetenen
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alhier sullen onderhouden in waere oirconde
hebben wij schepenen en aermmester voornoemt ten
prothocolle deses eijgenhandigh ondertekent
op heden den vijff en twentighsten februari seventien hondert en seventhien
Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
Teunis van Dick
Jan vanden Boomen abs(ent) sec(retario)
Inden naem ons heeren Jesu Christi amen
bij den inhoude van dese openbare instrumenten
van testamente sij condt en kennelijck eenen igelijcken
hoe dat inden jaere een duijsent deven hondert en
seventhien den negenden dagh der mant april voor
schepenen van Lirop gecompareert en verschenen
sijn in eijgen persoene Peter Mulendijcx gesont van
licham en Mari Hendrik Ghoris sijne huijsvrauwe
sick te bedde liggende, nochtans haer verstant en
vijff sinnen wel machtigh soo als blijckende was
overdeijnvkende deselve comparanten de broshijt der
menselijcker natuere datter niet sekerder en is dan
de doot eens te moeten sterven, maer heel onseker
de ure waneer en daerom bedacht sijnde onbedwongen, en onverlijt van imanden, hebben gemackt
geordoneert en geslooten, gelijck sij maken
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ordoneren en sluijten mits dese dit haer
testament en uijtersten wille in forme, voege
en maniere hier naer volgende inden
iersten maken sij testatueren haere sielen waneer
die van haer licham scheijden sal Godt
almachtigh haren schepper en verlosser met den
hemelsen geselschappe en haer lichamen begraven
te worden naer de gewoonte deser parochie
ofte deselfs plaetse daer de testatueren
sullen commen te overlijden, commende
vorts tot de dispositie van hare
tijdelijcke goederen haer van Godt op deser
aerde verleent, irstelijck soo maken sij
comparanten reciproche deen den andere

alle de goederen soo eerfflijcke, eerffhaefelijcke
als haffelijcke, gout, silver, tin, gemunt
oft ongemunt niets ter werelt uijtgescheijden
onder dien verstande dat den langhst levende
van haer bijde vrij staat sonder sijnen # eijgen
staat van inventaris te leveren als mede teniet
doende alle voorgaende actens ofte huwelijcxse
voorwaerden # sijnen eijgene vrijen
wille te doen met de voors(chreve) goederen tsij
int bewaren, t veralieneren etcetra soo het
hem ofte haer gelieven sal, sonder bekroon
oft tegen seggen vande bloet verwanten van
den iersten afflijvigen, nochtans sal het vrij staen
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den langhst levenden alle de goederen soo dat
geheel, ofte ten deel bij een volgende ofte tweede
testament, codicille, ofte donatie te veranderen
naer sijnen eijgen vrijen wille, dit nochtans
niet geschiet sijnde
soo sal naer de doot van den tweden afflijvigen
alle de goederen soo erfflijcke, erffhaffelijcke
als haffelijcke, gout, silver en alles watter
bevonden sal worden van bijden soo van
iersten als tweden comparante haers naeste vrinden
gedeijlt worden, mits dat de dode hant met
de levende sal dijlen
wijders begerende voors(chreve) testaturen dat
dit haer testament lesten en uijtersten wille
sal plats sorteren naer alle gestelijcke en
wereltse rechten soo het alderbest van werden
gehouden kan worden en ofte in dit testament
eenigh punct off clausul was vergeten
houden de voors(chreve) testaturen voor geinsereert
en verclaren de voors(chreve) testaturen dit haer
testament te wesen lesten en uijtersten wille
begerende uijterlijck dat het selve naer haer
doot sal achtervolght worden reserverende
het veranderen, t verannulleren soo dicwils
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als het haertestatueren gelieven sal
aldus gedaen en getesteert binnen Lirop
ten dage, mande, jare als boven ter
presentie van ons onderges(chreve) schepenen die
dit beneffens de testatueren hebben ondertekent Peter Albers Meulendijck
Dit X merck stelt Mari Hendrik
Ghoris Marten Wilberts
Hendrick van Geldrop
Jan vanden Boomen presidentschepen absente secretario
Op hegen den 14 juni 1717 hebben
Peter Mulendijcx en Aert Willems Verhees
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght
als borgemesters over den dorpe van Lirop
ingaende St-Jan 1717 onder belofte als
van haer borgemesters amt eerlijck en
trauwelijck te bedienen, alle schepenen
ordonantien soo veel redelijck is te obedieeren
en naer te commen en voorts te doen
gelijck eerlijcke borgemesters betaemt en van
auts gewonlijck sijn te doen en sijn vervolgens
geleght in ban en vrede, dat niemant haer sal
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hebben te molesteren in haere functie op
pene van 60 goude realen des toirconde
geteijkent als nochtans onder behorlijcke
rekeninge
Marten Wilberts
Jan van Eijck
Op dato voors(chreve) hebben Dirck Jansen van
Morsel en Jan Cornelis van Gogh haeren
eedt gepresteert en affgeleght als aermmesters over desen dorpe van Lirop
toirconde bij schepenen geteijkent alles
nochtans onder behorlijck bewijs et reliqua
Marten Wilberts
Jan van Eijck
Wij Marten Wilbers, Hendrik van Geldrop
schepenen, Jan Cornelis van Gogh Aermmester
in Lirop, quartiere van Pelant Meijerije van
's-Hertogenbosche doen conde en certificeeren

bij desen dat Jost Peter Lemans gebortigh alhier
aen ons te kennen heeft gegeven dat hij is getrauwt
met Jenneke Aerts op de Schaft en overmits de regenten van de Schaft voorn. den voors.
Jost Peters niet willen laten woonen onaengesien den
selven hier gebortigh, tensij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ter beede
ernstige versoecke vanden voors(chreve) Jost Peter Lemans
tot securitijt en ontlastinge vanden armen van
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Schaft voornoemt gelooft gelijck wij geloven
bij desen ingevallen denselve Jost Peters ofte sijne
kinderen die hij int toecommende mochte
commen procreeren ofte verwecken bij sijne
tegenwordige huijsvrauwe tot enige
decadentie ofte aermmoede quame te
vervallen dat Godt gelieve te verhoeden dat
wij denselve Jost Peter Lemans voornoemt
geheel en sijn toecommende te verweckene
kinderen voor de helft naer vermogen der
armecasse alhier soo veel doenelijck beneffens
andere aermen alhier sullen onderhouden in
waere oirconde hebben wij schepenen en aermmesters voornoemt dese ten prothocolle ondertekent
op heden den achthiende juni XVIIc seventhien
en twentigh Marten Wilberts
Jan Cor. van Gogh armmester
Jan vanden Boomen absente secretario
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Conditie en voorwarde waerop joffrauw Helena
vander Ven in huringe en pachtinge heeft overgegeven
aen Jacop Cuijpers, selfere haer hoeve ofte eerffve gelegen alhier
op de Doijenbrack tegenwordigh werdende bebouwt
van Jan Huijbers vanden Boomen en J. vanden Boomen
alwelke Cuijpers alhier present dese huringe
op conditie als volght is accepterende.
Ierstelijck sal dese huringe dueren eenen tijt van
twalff jaeren op conditie dat den huerder moet
alle jaeren betaelen, andersints staet de verhuerderse vrij alle jaer

voor kersmis op den behorlijcken tijt op te seggen
item dese huringe sal beginnen en aenvanck nemen
van huijs, hoff en groese te passchen ofte te
halff meert toecomende, vant lant toext bloot van de
stoppelen met de lasten van de borgemesters die St-Jan
toecomende sullen aengestelt worden.
Item sal hij hurelijnck gehouden wesen te betaelen
alle de dorps en slants ordinaere en extrordinaere
lasten egeene uijtgescheijden sonder die te moegen
corten aen sijnen paght maer blijven ten sijnen last
en dat soo lange dese huringe is durende
nochtans beneffens andere nabueren, soo wel van hagelslagh
het tochtgoet te hebben beneffens andere naebueren
Item sal den huerlijnck alnogh gehouden weesen de
wanden van de huijsinge te houden in goede reparatie
en dight te houden lijmen en luijcken en sal het
hout daer toe nodigh op het erffve mogen cappen
ter minster schade
27 - 91v
het schaerhout als het bequaem is sal bij den
huerlinck mogen weerden gecapt en de latten
ofte lathout ofte banden nodigh tot onderhout van de wanden
en huijsinge sal werden gereserveert
Den huerder sal gehouden weesen allen jaeren ten sijnen
laste te leveren en op het huijs te decken vier
vijmen dackstroij, dogh de dagh huer sal den
huerlinck mogen corten
Int affscheijden van dit goet ofte erffve sal den huerlinck niet
meer moegen verbrengen den rouw mest
sonder eerde daer over te strauwen
Ingevalle de verhuerderse enige reparatie
comt te doen ofte laten doen sal den huerlinck
de arbijders kost en dranck moeten geven
sonder daer voor te mogen corten en het sonder
ongemack van wint ofte andersints
voor welke voors(chreve) huringe den huerlinck
jaerlijcx heeft gelooft te betaelen tot Eijndoven
aen de verhuerderse dartigh gulden gelt en dartigh
vaten roggen en sal den huerder van den iersten
te vervallen groespaght vrij sijn sonder dien
te betaelen al welken iersten groespaght
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vervallen en verschenen sal weesen St-Marten 1718
en den iersten corenpaght lichmis 1720 en soo voorts
van jaere tot jaere gedurende dese huringe en
is mede gecompareert Andries Cuijpers
de welke sigh verclaerde te stellen
als borge voor de voors(chreve) huringe en lasten
en verclaert hij huerder dese sijne borge ter
sake deser borgtochte altijt cost en schadeloos
te indemneren en te houden
verclarende verder dese haere huringe en verhuringe
in voege en maniere als voor altijt naer te commen
en te voldoen, daer onder verbindende hare persoenen
en goederen hebbende en vercrijgende en hebben de
voors(chreve) soo huerder als borgen dese conditie
eijgenhandigh ondertekent beneffens schepenen
actum Lirop den achsten september seventhien
hondert en seventhien
dit X merck stelt Jacop Cuijper
als pagter verclaert niet te connen schrijven
Andries Cuijpers
Jan vanden Boomen
Marten Wilberts
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Wij Marten Verberne en Marten van
Dijck schepenen in Lirop, quartiere
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche
doen cont verclaeren en certificeren
bij dese op den eedt int aenvangen onser
bedieninge gedaen ter instantie en requisitie
van Gerart Hendrick Vlemmix, als dat
den voors(chreve) Gerart Hendrix
bortigh in onse voors(chreve) dorpe van dughdelijcke auders geprocreeert staende
den selven ter goeder naeme en faeme
sonder dat imant van sijne voorauders
ofte vanden voorn(oemde) Gerart int minsten
op haeren ofte sijne eere kan worden
gesproken, soo dat wij aen den voorn(oemde)

Gerart Hendrix onse letteren van certificatie
niet en connen wijgeren, versoeckende deshalven dat den selve op andere plaetsen soo
in steden, dorpen en herlijckheden alsoo
erkent mogen worden, in waere oirconde
hebben de voors(chreve) schepenen daertoe versoght
sijnde niet connen wijgeren eijgenhandigh te
ondertekenen; actum Lirop den vierden
januari seventhien hondert en achthien
Marten Wilberts
Marten Verberne
Jan vanden Boomen absente secretario
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Comparerende voor ons schpenen ondertekent
Willem Driessen Verdoijenbrake inwoonder alhier
die welcke verclaert te renuntieren en affstant
te doen van sijn toghte van alle erfflijcke en
eerffhafelijcke goederen voor een gerechte vierde
part, als den selve in toghte tegenwordigh
is besittende en dat ten behoeve van sijn dochter
Anna weduwe Thomas Verhees, tegenwordigh bij
den comparant woonachtigh en dat ter orsake
van sekere obligatie van hondert dalder staende
# tot Leende ten laste vanden comparant voors(chreve)#
waervoor de voors(chreve)
weduwe haer stelt tot borge in cas soo dese
obligatie uijt haest en toghte niet kan voldaen
worde, Frans Gijsbers stelt beneffens de
voors(chreve) wed. haer tot borge tersake voors(chreve)
# en dat tot ontlastinge van voorgaende borge
wegens dese obligatie # nochtans de goederen van Anna voors(chreve)
ierst souden moeten gesleten worden eer dat
de goederen van Frans Gijsbers aensprekelijck
sullen weesen en verclaerende de comparanten
voors(chreve) altijt naer te commen en van werden
te houden op verbant van iders haer persoon
en goederen present en toecommende actum den
elffsten januari seventhien hondert en achthien
coram schepenen ondertekent
Jan vanden Boomen

Marten Wilberts
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Wij Marten van Dijck en Jan van Eijck
schepenen in Lirop, quartieren van Pelant
Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt
verclaren en certificeren bij desen op den eedt
int aenvangen onser bedieningen gedaen ter instantie
en requisitie van Huijbert Thomas Nervens
bortigh in onsen voors(chreve) dorpe, van dughdelijcke
auders geprocreeert, staende den selve ter goeder
name en faeme, sonder dat imant van sijn
auders, ofte vanden voorn(oemde) Huijbert int
minste op haere ofte sijne eere kan worden gesproken
soo dat wij aen den voorn(oemde) Huijbert Nervens
onse letteren van certificatie niet en connen
wijgeren versoeckende deshalven, dat den selven
op andere plaetsen, soo in steden, dorpen en
heerlijckheden alsoo erkent magh worden
in waere oirconde hebben de voors(chreve) schepenen
daer toe versoght sijnde niet connen wijgeren
eijgen handigh te ondertekenen, actum
Lirop den drientwentighsten februari seventhien hondert
en achthien Jan van Eijck
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
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Wij Jan van Eijck, Jan van Dijck schepenen
Dirck Jansen van Morsel aermmester in Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche, doen condt en certificeren bij desen
dat Huijbert Thomas Nervens jonckman
gebortigh alhier aen ons is te kennen gevende
dat hij staet om te trauwen met Peternella
vander Quack tot Reijnsterwouw en overmits de heeren van de voorn(oemde) plaetse den
voors(chreve) Huibert Thomas Nervens niet
willen trauwen ofte laten woonen, onaengesien
denselve hier bortigh en Catelijn weduwe Thomas
Nervens sijne moeder voor ons schepenen het houwelijck

is consenteerende, ten sij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ter beede
en ernstige versoecke vanden voors(chreve) Huijbert
Nervens tot securitijt en ontlastinge van
den armen van Reijnsterwouw voorn(oemt) geloft
gelijck wij geloven bij dese ingevalle
den voorn(oemde) Huijbert Nervens ofte sijne kinderen
die hij int toecommende moghte commen te
procreeren ofte te verwecken bij dese voorn(oemde)
bruijt ofte vrauwe tot enige decadentie
ofte aermmoede quamen te vervallen, dat Godt
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gelieve te verhoeden dat wij den selven Huijbert
Nervens voorn(oemt) geheel en sijne toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermogen der aerme casse alhier soo veel
doenelijck, beneffens andere arme alhier sullen
onderhouden, in waere oierconde hebben wij
schepenen en aermmester voorn(oemt) dese ten
prothocolle ondertekent op heden den
sevenste juni seventhien hondert achthien
Jan van Eijck
dit merck X stelt Jan van Dijck
Dierk Jansen van Morsel aermmester
Jan vanden Boomen absent secretario
Op heden den 20 juni 1718 hebben Hendrick
Lambers Verhuijsen en Andries Aert Custers haeren
behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght # aen
handen des gecomiterden des heere officiers # als
borgemesters over den dorpe van Lirop ingaende
St-Jan 1718, onder belofte van haer borgemesters
amt eerlijck en trauwelijck te bedienen, alle schepenen
ordonanties, soo veel redelijck is te obedieren en
naer te commen en voorts te doen gelijck eerlijcke
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borgemesters betaemt en van auts gewoonelijck sijn te doen
en sijn vervolgens geleght in ban en vrede
dat niemant haer sal hebben te molesteeren

in haere fonctie op pene van 60 goude realen
des toierconde getekent, alles nochtans
onder behorlijcke rekeninge
Marten Wilberts
Joseph Kusters
Wij Jan van Eijcl, Marten van Dijck schepenen
Jan Cornelis van Gogh aermmester in Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt en certificeeren bij desen
dat Mathijs Willems bortigh alhier aen ons is
te kennen gevende dat hij is getrauwt met
Jenneke Peters van Houts bortigh tot Someren
en overmits de heeren regenten van Someren
den voorn(oemde) Mathijs Willems niet willen laten woonen
onaengesien den selven hier bortigh, tensij dat hij
is voorsien met acte van borge, soo hebben
wij ter beede en versoeke van den voors(chreve) Mathijs
Willems tot securitijt en ontlastinge van den
armen van Someren voor(noemt) gelooft, gelijck wij geloven
bij dese ingevalle den voors(chreve) Mathijs Willems ofte
sijne kinderen die hij int toecommende moghte
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commen te procreeren, ofte commen te verwecken
in dit voorn(oemde) huwelijck tot enige
decadentie ofte aermmoede quame te vervallen
dat Godt gelieve te verhoeden, dat wij denselven
Mathijs Willems geheel en sijne toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermogen der aerme casse alhier soo veel doenelijck
beneffens andere armen alhier sullen onderhouden, in waere oierconde hebben wij schepenen
en aermmester voorn(oemt) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den 16e september seventien
hondert en achthien. Jan van Eijck,
Marten Wilberts,
Jan van Gogh,
Jan vanden Boomen absente secretario
Wij Joseph Custers en Hendrick van Geldrop
schepenen en Jan van Gogh aermmester in Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt en certificeeren bij dese
dat Lambert Jansen bortigh alhier aen ons

is kenbaer makende dat hij is getrauwt met
Anneke Dandels bortigh van Someren en alsoo
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de heere regenten van Someren den voorn(oemde) Lambert
Jansen niet willen laten woonen, onaengesien denselven
alhier tot Lirop bortigh, tensij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ter beede
en versoecke van den voorn(oemde) Lambert Jansen tot
securitijt en ontlastinge vanden aermen van
Someren gelooft, gelijck wij geloven bij dese, ingevalle
den voors(chreve) Lambert Jansen ofte sijne kinderen
die hij int toecommende moghte commen te
procreeren, ofte te verwecken in dit voorn(oemt)
houwelijck, tot enige decadentie
ofte aermmoede quame te vervallen
dat Godt gelieve te verhoeden, dat wij den
selven Lambert Jansen geheel en sijne toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermoegen der aerme casse, alhier soo veel als
moegelijck, beneffens andere aermen alhier
sullen onderhouden ofte wel dat wij aen
deselve sullen toe tellen eene somme van hondert vijftigh
gulden eens van het een ofte ander te doen, de
provisoeren ofte aermmesters van onsen dorpe haeren wille
well well expresselijck sijn reserverende alles onder
verbant van de aerme goederen van dese voors(chreve) dorpe
dogh onder dese respectieve conditie dat ingevall
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aen ingesetenen alhier bortigh van Someren
dier gelijcke cautie geven als dese bij de provisoren
vanden armen van Someren des versoght niet werden
gegeven, dat wij in dien gevalle dese van
nu voor, als dan null en van onwarde sullen
erkennen, sonder de voors(chreve) gelofte naer te
commen, aldus gedaen en gepasseert op heden
binnen Lirop desen dartighsten december seventhien
hondert en achthien toirconde getekent
Joseph Kusters, Hendrick van Geldrop
Jan van Gogh, Jan vanden Boomen absent secr.

Comparerende voor ons onderges(chreve) schepenen Peter
Vlemmix en Jan vande Voorst in qualitijt
als momboiren van de onmundige ofte minderjarige
kinderen wijlen Jost vande Vorst in hauwelijck
gehadt hebbende Jenneke Peters van Eijck al welcke
comparanten in qualitijt als voor, bekennen
en verclaren in pachtige over te geven selvers
erffve, groes en lant toebehorende de voors(chreve)
onmundige, aen Jan Nervens voor de somme van
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ses en dartigh gulden gelt jaerlijcx en een vijm dackstroij, te laten decken op sijnen kost en dranck, mits
de daghhuer sal moegen corten aen de voors(chreve) sijnen
paghtpenningen en de voors(chreve) verhuerders sullen de
huijsinge in fatsoenelijcke reparatie moeten
brengen soo daer aen manqueert, den huerder sal
de wanden, mits het loock op het eerffve houdende
moeten onderhouden, den huerder sal het schaerhout behorlijcker wijse moegen cappen, nochtans
de latten tot het huijs nodigh sullen daer moeten
blijven en dat voor eenen termijn van vier volgende
jaeren, mits malcanderen met den selven tijt
voor kersmis volgens auder gewoonte op te
seggen wederseijts, wie van bijde gelieven sal
dese huringe, ofte aenvanck sal beginnen de
huijsinge te passen, de groese te halff meert
toecommende, den hoff te passen ofte hoevens tijt
het lant t'oext bloot aen de stoppelen met de
lasten van de borgemesters die St-Jan toecommende
sullen aengestelt worden, soo ordinaere als
exterordinaere sonder aen de paghtpenningen
te moegen corten, waervan den iersten paght
vervallen sal sijn paessen 1720 en soo voorts van
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jaere tot jaere, soo lanck als dese huringe
dueren sal, gelovende wijders het gene voors(chreve)
de momboiren en huerder ider in sijne qualitijt
dese voors(chreve) huringe altijt naer te commen
en te onderhouden op verbant van ider haerder

persoen en goederen hebbende en vercrijgende
actum Lirop den dartighsten januari
seventien hondert en negenthien coram
schepenen ondertekent
Marten Wilberts, Jan vanden Boomen
Op heden den sesde maij 1719 soo
heft Goort Jansen van Morsel en Marcelis
Antonus van Rijt als momboiren van
de minderjarige kinderen Antonis van
Rijt verweckt bij Lijsken Jansen van
Morsel, haeren behorlijcken eedt gepresteert
en affgeleght aen handen van den gecommiterden des heere officiers van haer momboirs
aemt eerlijck te bedienen soo waerlijck
et cetra, actum ut supra
Jan vanden Boomen , Marten Wilberts
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Inden naem ons heeren Jesu Cristi amen
bij den inhoude van desen openbaere instrumente
van testamente sij condt en kennelijck eenen igelijck
hoe dat Frans Jansen van Bruijssel jonckman
sick te bedde liggende, nochtans sijn memorie
verstant en vijff sinnen in alles wel maghtigh
sijnde, den welcke is overdeijnckende de broeshijt
der menselijcke natuere datter niet sekerder en
is dan de doot en niet onsekerder dan de uer
van dien en is daer om uijt dese werelt
niet willen scheijden sonder ierst en alvorens
van sijne tijdelijcke goederen, van Godt
almaghtigh op deser aerde verleent, te hebben
gedispendeert en dat uijt sijnen eijgen
vrijen wille onbedwongen ofte verleijt van
imant ter werelt, soo hij verclaerde en alvorens
daer toe commende, soo beveelt hij sijne
siele, als wanneer die uijt sijn sterfflijck
licham sal commen te scheijden in de
genadige en bermhartige handen van Godt
almaghtigh sijnen hemelsen vader, en sijn
doode licham de aerde met een eerlijck
begrafenisse
soo verclaart den testatuer mits desen te revoceren

doot en te niet te doen alle voorgaende
testamenten, giften en makingen hoe het
[[[ in de kantlijn ( Op heden den iersten
juli XVIIc en negenthien soo is Frans Jansen van
Bruijssel voor ons ondergeschreven schepenen
gecompareert, revocerende dit tegenstaende
testament en alle het gene hier in is weesende in
favoor van imanden het selve is verannulerende
ter presentie van ons onderges(chreve) actum ut supra
Jan van Eijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absentie secretario)]]]]]
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genamt weesen, niet willende dat enige van de
selve sullen naer gecommen ofte achtervolght
worden, maer commende alsoo ter dispositie van
alle sijne tijdelijcke goederen en effecten, tsij van
wat naem ofte natuere en waer en op wat plaatse
deselve soude moegen weesen en bevonden worden
egeen ter werelt uijtgescheijden ofte gereserveert
waerover hij craght en maght is hebbende
soo mackt en legateert hij testatuer aen Seijtje
sijne suster tegenwordige vrauwe van Jan Goort Thijssen
alle sijne goederen soo eerfflijcke als haeffelijcke
hem testatuer onbedijlt toecommende waervoor
nochtans sijne suster Seijtjen en Jan Goorts haeren
man geloven eerlijck den testatuer voor sijn leven te
sullen onderhouden soo in eeten, drincken, (....)
eerlijck ter aerde te bestellen en reserveert nochtans den
testatuer, het veranderen, te niet doen dit sijn
testamente soo dicwils als het hem testatuer gelieven
sal, allentgene voors(chreve) staat verclaerende den testatuer
te weesen laetsen en uijtersten wille, willende en
begerende, dat het selve alsoo sal naergecommen
worden, al waert datter enige solemniten daer toe
gerequireert waren geomitteert en voorbij gegaen
aldus gedaen en gepasseert binnen Lirop en heeft den
testatuer de minuijte deses ten prothocolle beneffens
ons schepenen ondertekent actum den sestiende maij XVIIc
en negentien.
Dit merck X stelt Frans Jansen van Bruijssel testatuer
Jan van Eijck Marten Wilberts

Jan vanden Boomen president-schepen absente secretario
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Op heden den 19e juni 1719 hebben Jan
Peter Warrenborgh en Jan Fransen vanden Eijnde
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleijt
als borgemesters over den dorpe van Lirop ingaende St-Jan 1719 onder belofte van haer
borgemesters amt eerlijck en trauwelijck te
bedienen, alle schepenen ordonantien soo veel
redelijck is te obedieeren en naer te commen en
vorts te doen gelijck eerlijcke borgemesters
betaemt en van outs gewoonlijck sijn te doen en
sijn vervolgens geleght in ban en vrede, dat
niemant haer sal hebben te molesteeren in haer
fonctie op peene van 60 geude realen des
toirconde getekent als noghtans onder
behorlijcke rekeninge
Dato als voor soo hebben Willem Jansen van
Morsel en Jan Hendrik Vlemmix haeren behorlijken
eedt gepresteert en affgeleght als aermmesters
over den dorpe van Lirop onder belofte van haere
aermmesters amt eerlijck en trauwelijck te
bedienen en voorts doen gelijck eerlijcke
aermmesters betaemt en van auts gewonlijck
sijn te doen des toirconde ondertekent
Jan van Eijck Joseph Kusters
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inventaris vande eerffgoederen
en eerffmobilen naergelaten bij
Anneke Hendrick Warrenborgh
getrouwt geweest met Jost
Jansen van Morsel en aen ons
onderges. schepenen overgebragt
door Jost Jansen van Morsel
voors. alvorens eer hij inden
tweeden houwelijck heeft willen
treden
ierstelijck eenen coperen hant ketel
item eenen ijseren hant ketel

een tange
een isere kettingh
een bedde met een hoftpellue
een farcie ofte deeken
een paer slaeplakens
dri tinne schotelen
item een kiste
item eenen spinwiel
item teene lepels met een comme
item eenen dries genaemt den Camp
item eenen acker in de Niew erffe
voor den helft 1½ lopense
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Item eenen acker op de Renne groot ontrent de vijff
copsaet als voor de helft, item eenen acker voor de
helft inden Boetsart groot 3 copsaet, item
een vierde part in eenen beemt ontrent de Vort groot
ontrent 3 lopense.
Aldus gedaen en geinventariseert, opgegeven
door Jost Jansen van Morsel, den welken verclaert
onder presentatie van eede en alles inde
rechtverdighijt en naer sijn beste kennisse
opgegeven te hebben onder gelofte alles het
geene bevonden soude worden tot desen
inventaris nodigh het selve te sullen
suppleren. Actum Lirop de veertienden
oktober seventhien hondert en negenthien, coram
schepenen ondertekent Marten Wilberts, Joseph Kusters
Jan vanden Boomen abst. secr.
Compareerde voor ons onderges(chreve) scheepenen Jan
Joost van Moorsel den welken bekende ende
verklaarde deesen voorenstaande staat van inventaris
te geeven en te laeten genieten aande weduwe Joost
van Moorsel en den selven beneffens haare verdere
goederen te laate verkoopen tot betaelinge van
alle de schulde bij wijlen Joost van Moorsel
zijnne geweesene vader gemaakt. Actum
deesen elffden september 1700 negen en dartig des toeirconde geteekent. Dit X merk stelt Jan Joosten van
Moorsel testes, Fr.v. Boome, Jan van Eijck,
Andries vanden Eijnde

Fr.v. Boome president scheepen loco secretario
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Op heden dato ondergeschreven, soo sijn voor schepenen
in Lirop gecompareert Willem Jansen
vanden Eijnde wedenaer ter eenre getaut
geweest met Mari Dircx van Bussel, getrauwt
gewest met Thomas vanden Eijnde, tussen welken
Thomas vanden Eijnde en Mari van Bussel verweckt
is een dochter met naeme Mari Thomas vanden
Eijnde, waer mede wederom getrauwt is Antoni
Hendrick Vlemmix comparant ter andere sijde
al welke twe comparanten te weten Willem Jansen
vanden Eijnde en Antoni Hendrick Vlemmix voors(chreve)
hebben te samen en elk van haer hebben
begeert te concipieren en onderlinck te sluijten
een nieuwelijck accoort om te verhoeden alle questien
en verschillen die tussen haer bijde hier naemals
souden connen ontsteken uijt het voorgaende
contract ofte houwelijxse voorwaerde gemackt
en gesloten de dato den vijfden meert sesthien
hondert negen en negentigh tussen Willem vanden
Eijnde en Mari van Bussel zal(ige)r alwelck contract
ofte voorwaerde dese tegenwordige comparanten
verannuleren en te niet doen, soo hebben deselve
comparanten met goede voorsieninge en deliberatie
goet gevonden en uijt haeren vrijen wille, daertoe
onbedwongen ofte verlijt van imanden, gemackt
geordoneert en gesloten, maken ordoneren en
sluijten mits deesen dit volgende contract
in de maniere, voege en onder conditie hier naer
volgende, alsoo dat Willem vanden Eijnde sal moeten
affstaen, gelijck hij affstaet mits dese van de hoeve
soo van haeff, toght, mobilen en alles wat op deselve is
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mits dat Antoni voors(chreve) alle schulden en weder schulden
de hoeve rakende moet betaelen en dat Antoni den voorn(oemde)
Willem vanden Eijnde sal moeten onderhouden behorlijck
in cost en dranck, ofte hondert gulden met een koets
bedde en pueluw en kist, ofte in tegendeel soo Willem

begeert kan de hondert gulden met de koets, bed en
puelue en kist eijssen, ofte Antoni
Vlemmix kan den voorn(oemde) Willem hier mede uijtsetten en
ingevalle soo den voorn(oemde) Willem op de hoeve bij Antoni
ofte vrouw en kinderen komt te sterven soo sullen de hondert gulden
bed, kist, koets, puelue aen Antoni ofte sijnen vrouw
blijven, daer en boven sal Willem moegen behouden
het goet, gecommen van Jan Fransen en het gecoghte
goet van Elisabet Goemans verders verclaren
sij comparanten dit te weesen haer contract en
het selve naer te commen onder verbant van
haer respectieve persoenen en goederen hebbende
en vercrijgende in teken der waerhijt soo hebben
die voors(chreve) comparanten dit haer cotract beneffens
schepenen eijgen handigh ondertekent op heden den
achtsen december seventhien hondert en negenthien
dit merck stelt WI Willem vanden Eijnde
Antoni Hendricks Vlemmix
Marten Wilberts,
Jan vanden Boomen
G.Waltheri 1719
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compareerden voor president en schepenen des
dorps van Lirop gelegen in den quartiere van Pelant
Meijerije van den Bosch dese geteijkent Jan Peters
vanden Eijnde aut borgemester alhier en Jan Willem
Sanders, mede inwonder alhier, sijnde luijden van
eer, staende ter goeder naem en faem wonende
wonende naest en ontrent den slants koren watermolen alhier tot Lirop gelegen, die welcke ter
instantie en requisitie van Johan Huijbers
vanden Boomen pachter van den voors(chreve) watermolen getuijgen en verclaren gelijck sij doen bij
desen op haer vroemighijt en manne waerhijt in
plaetse van eeden die sij nochtans des versoght
sijnde ten allen tijden sullen pretenderen, dit
vermits de extrordinaere grote droghte in
den voorleden somer het reviertjen de Aa gelegen ontrent
een en een halve ure beneden den Peel, daer het
reviertjen sijne heffinge ofte oorspronck neemt
soodanigh is verdroght, dat wijnigh ofte geen
water daer inne te vinden en is geweest sedert

het begin der maant juni tot het eijnde
van october deses jaers seventhien hondert en
negenthien, wijders verclarende dat vermits die
droghte en sedert den voors(chreve) tijt den requirant
op den gemelten molen wijnige ofte gene granen
heft connen malen en de nabueren in genen
deelen heft connen gerijven, ofte haer graenen malen
27 - 101r
waeromme de ingesetenen genoetsackt sijn
geweest met haer granen naer wintmolens buijten
desen dorpe gelegen te moeten gaen om meel te
becommen, vermits niet alleen desen watermolen
maer oock alle andere veel lager op de reviere
liggende met geen water waren voorsien en dat
desen molen gedurende den tijt voors(chreve) naer
haer beste kennisse en wetenschap niet soo veel en
heeft connen opbrengen als de huerpenningen en cost
van eenen knecht, die daerop gehouden moet
worden, soude bedragen, eijndigende sij deponenten
hier mede haere sincere en waere verclaringe en
hebben naer gedaene voorlezinge daer bij gepersisteert
gevende voor redenen van welwetenthijt het geene
voors(chreve) alsoo gesien en ondervonden te hebben
aldus gedaen en gepasseert binnen Lirop desen
vertienden december seventhien hondert en negenthien
des toirconde bij ons ondertekent
Jan vanden Boomen president
Jan van Eijck
Op heden dato onderges(chreve) soo sijn voor
schepenen in Lirop gecompareert Philips
Peter Warrenborgh wede wedewenaer getrauwt
geweest met Frenske Jansen van Bussel en Gertruij
Goort Duijssen weduwe wijlen Antonus van Rijt
al welcke twe comparanten hebben te samen en elk
van haer begeert eer dat sij te samen inden houwelijcken
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staet willen treden te concipieren onderlinck
te sluijten een minnelijck accord ofte houwelijckse
voorwaerde, om te verhoeden alle questien en verschillen

die tussen haer bijde ofte tussen de kinderen van
Philips Warrenborgh en Geertruij Goort Duijssen
hier naemaels soude connen ontsteken, soo hebben
deselve comparanten met goede voorsiningen
en deliberatie goet gevonden en uijt haeren vrijen
wille daertoe onbedrwongen ofte verleijt van imanden
gemackt geordoneert en gesloten, maken,
ordoneren en sluijten mits dese dit volgende
contract inder maniere, voege en onder
conditie hier naer volgende te weten soo
Philips Peter Warrenborgh ierst comt te
sterven ofte afflijvigh te worden, soo sal
Gertruij Goort Duijssen profiteren twe hondert
gulden uijt haeff, toght ofte uijt de goederen
van Philips Warrenborgh competerende voor haer
leven, maer sal naer de doot van Gertruij, soo
de selve twe hondert gulden vermindert ofte
verteert sijn uijt haere goederen aen de kinderen
van Philips Warrenborgh moeten gerestitueert
worden en bij aldien Gertruij ierst comt te
sterven ofte afflijvigh te worden, soo sullen de
goederen van Gertruij int leven van Philips
Warrenborgh in toghtrecht beseten worden
en soo kinderen tussen haer bijde verweckt worden sal
alles gaen naer rechten en costuijmen locael
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wijders verclaren sij comparanten dit te wesen
haer contract ofte ante nuptiael en het selve
naer te commen onder verbant van haer respectieve
persoene en goederen hebbende en vercrijgende in teken
der waerhijt soo hebben dese voors(chreve) comparanten
dit haer contract beneffens schepenen eijgenhandigh
mercklijck ten prothocolle ondertekent op heden den eenentwentighsten januari seventhien hondert en twentigh
dit X merck stelt Philips Peter Warrenborgh
dit X merck stelt Gertruij Goort Duijssen
Marten Wilberts
Joseph Kusters
Wij Marten Wilbert van Dijck, Joseph Custera schepenen Jan
Hendrick Vlemmix aermmester in Lirop quartiere van
Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt
en certficeren bij dese dat Francis Goorts van Eijck

bortigh alhier aen ons te kennen heeft gegeven dat hij is
getrauwt met Caterijn Bartels bortigh tot Tongeren
en overmits de heren regenten van Tongeren den voors.
Francis van Eijck niet gerustelijck willen laten
woonen, onaengesien denselven hier bortigh, tensij
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dat hij is voorsien met acte van borge, soo hebben
wij ter beede en ernstige versoecke van den voors(chreve)
Francis van Eijck tot securitijt en ontlastinge
van den armen van Tongeren voorn(oemt) gelooft gelijck
wij geloven bij dese, ingevalle denselven Francis
van Eijck ofte sijne kinderen die hij int toecommende moghte commen te procreeren ofte
te verwecken bij sijne tegenwordige huijsvrauwe
tot enige decadentie ofte aermmoede
quame te vervallen dat Godt gelieve te
verhoeden, dat wij denselven Francis van Eijck
voorn(oemt) geheel en sijn toecommende te
verweckene kinderen voor de helft naer
vermogen der aerme casse alhier soo veel
mogelijck beneffens andere armen alhier sullen
onderhouden in waere oierconde hebben wij
schepenen en armmester voorn(oemt) dese ten
prothocolle ondertekent op heden den seven
en twentighsten januari seventhien hondert
en twentigh coram
Marten Wilberts
Joseph Kusters
Jan Vlemmix
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compareerde voor schepenen des dorps van
Lierop Frenske weduwe Joost van Moorsel ende Dirck
haren soon out ontrent de 25 jaren inwoonderen alhier
staende beijde bij ons ter goeder naem ende faem, dewelcke
ter instantie van d'heer Johan de Jong drossart van Geldrop
geciteert sijnde der waerheijt getuijgenisse te geven
hebben onder solemnelen eede aen handen vanden heere
stadthouder alhier afgelegt, getuijgt, verclaert
en geattesteert gelijck sij doen bij desen, dat Gerit
Vergarsten alias Gides wonende tot Geldrop inden
jare van 1713 sonder den precisen dagh te connen noemen

bij haer deponente in haren huijse is gecommen versoeckende ( op voorwentsel dat hij naer de stadt
van 's-Bosch mosten gaen) van haer eerste deponente
eenigh gelt te hebben geleent, en waerop de selve
eerste deponente aen hem eenigh gelt heeft geleent gehadt, sijnde daer naer gebeurt dat sij deponente sijn gecomen tot Geldrop ten huijse van den
gemelte Gerit Vergarsten versoeckende restitutie van
haer geleent gelt, als wanneer den selven Gerit Vergarsten, haer deponente aenspreeckende zeijde, comt
( en al voorgaende, en sij deponente volgende, hij
verder zeijde) ik sal u betalen, dat hij alsdoen
sijn gecomen buijten de Gelderopse huijsinge ontrent
den Molenwiel, op eenen dries, als wanneer den selven
Gerit Vergarsten tegens haer deponente, die alsdoen
een groot mes uijt treckte en onder veele dreijgementen, die haer deponente vermits de lange gepasseerde tijt in substantie sijn vergeten, seijde hoe derffde soo stout
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sijn, dat gij mij in presentie van mijn vrouw
derft comen manen, dat sij deponente daer door
seer gealtereert sijn geweest en vresende dat
hij met sijn mes, twelck hij op haer
deponente was aenhoudende, haer soude hebben
capot gemaeckt, sij deponente alsdoen den vlugt
genomen seer blijde waren, van dat gevaer verlost te
sijn. En verclaert den tweeden deponent
alnogh dat den selven Gerit Vergarsten, een
a twee dagen, naer dat sijnen broeder Dirck
tot Geldrop nu onlangs was gevangen genomen
ten haren deponentes huijse is gecomen geweest
die alsdoen tegen de gemelten tweede deponent
seijde in substantie tgaeter tot Geldrop, dat ik
er om geen pistool overdag overdag soude willen comen
ik ben gevlugt want tis beter inden rijsel als
int ijser en mijn broer Dirck Vergarsten is ten
onregte gevangen maer treckende te gelijck
sijnen hoet in de oogen en alsoo met een boos
aerdigh gemoet seijde indien hij tot schandael wert
gebragt, soo salt Geldrop beclagen. Redenen van welwetentheijt allegevende sij dep(onenten)

tgeen voors(chreve) staet, alsoo te hebben gehoort ende
gesien, en daer van alsnogh goede kennisse en
geheugenisse te gedragen en hebben de dep(onenten)
naer prelecture bij dese hunne waeragtige
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verclaringe gepersisteert, soo waerlijck helpe
haer Godt almagtigh aldus gedaen en gepasseert
ten overstaen van Johan vanden Boomen president en
Hendrick van Geldrop schepenen binnen Lierop, desen
veertienden februari 17c en twentigh
dit merck stelt X Frenske weduwe Joost
van Moorssel verclaerende niet te connen schrijven
dit merck stelt X Dirck Joosten van Moorssel
verclaerende niet te connen schrijven
Jan vanden Boomen schepen
Hendrick van Geldrop schepen
mijn present G.Waltheri
Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen
Antoni Aert Coppens, Peter Vlemmix, Aert Verhoeven
Antonus van Dijck, Jan Peters vanden Eijnde, Jost van Bussel
Hendrick van Geldrop, Peter Willems, Simon Driessen, Lendert
Willems, Jan vande Voorst, Gerart van Evelwegen
Gerart Willems, Luijtjen Wauters, Gertruij Dierx,
Magriet Mathijssen, Willemijn Pouwels, Eijken Hendricx,
Gerart Tijssen, Antoni Hendrix, Jan den Scheper,
Francis Gorts, Thomas Antonus, Willem Willems,
Jacobus ...., Claes Peters, Lambert Hendrix, Anneke
alle creditueren van Jan Vogels en Hendrick
Verheijen de welcke verclaren te costitueren en
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machtigh te maken Gijsbertus Walteri secretaris
alhier om in haere naemen, van haerent weegen
sigh te vervoegen naer 's-Hertogenbosch en
aldaer te compareren ter secretarije met soedanighe
actien en pretentien als wij hem hebben overgegeven en daer over te sustineren preferentie
ofte concurrentie op de cooppenningen geprosedeert
van de vercoghte boedels van den voors(chreve) Jan
Vogels en Hendrick Verheijen, waervan de rekeninge

ter secretarije voors(chreve) staen gedaen te worden
en verders daer inne te doen en te hendelen
soo hij sal noedigh oerdelen en wij selffs present
sijnde, soude connen ofte moegen te doen de
penningen te ontfangen en daervan quitantie
ofte acte te passeren, gelovende alle het gene
daer inne sal worden gedaen en verright, te
sullen approberen voor goet en van weerden te
sullen houden en doen houden, al waert nochtans
dat hier naerder, ofte spesiaelder moght wierden
gerequirert, houdende 't selve voor geinsereert
aldus onder verbant als voor, en renuntiatie
als naer rechten, aldus gedaen en gepasseert
ten over staen van Johan vanden Boomen en Hendrik
Jansen van Geldrop schepenen op heden den vertienden
februari seventhien hondert en twentigh
Johan vanden Boomen
Hendrik Jansen van Geldrop
G.Waltheris 1720
27 - 105r
Comparerde voor ons onderges(chreve) schepenen Antonus
Jansen van Gemert inwoonder tot Lirop die welke heeft
bekent en beleden gelijck hij doet mits desen wel en
dughdelijck schuldigh te weesen aen en ten behoeve
van Peter Muelendijcx eene somme van twe hondert
gulden cappitaele penningen den gulden ad twentigh stuijvers
ider stuck gerekent, spruijtende ter saeke van goede
geleende en ten danck ontfangene penningen renuntierende
over sulcx van exceptie van onaengetelde gelde
welke penningen sij Antonus van Gemert voors(chreve)
gelooft wederom te restitueren van heden dato deses
over twalff jaeren en alle jaer van intrest
te betaelen ses gulden ses stuijvers waer vanden
iersten paght sal vervallen van heden over een
jaer, dogh ingevalle de voors(chreve) cappitaele
somme langer moghte staen als de voors(chreve) twaalf
jaeren soo gelooft hij intrest naer verloop des
tijts tot de volle effectuele voldoeninge toe
incluijs, dogh de opsegginge naer de voors(chreve) twalf
jaeren sal staen ter beliefte van haer bijde
mits deen den anderen ses maenden te vorens

wettelijcke en gerichtelijcke opsegginge laet doen
daer onder hij Antonus Jansen van Gemert en tot haer
comminge deses is verbindende sijn persoon en alle sijne goederen
hebbende en vercrijgende sonder argelist testes schabini
in Lirop actum den achtsten meert seventhien hondert
en twentigh. Jan vanden Boomen
Hendrik van Geldrop, G.Waltheri
[[[ in de kantlijn ( Compareerde voor ons ondergescreven
scheepene Peter Muelendijcx den welken bekende en
verklaarde van deese tegenstaande obligatie met den
intrest van dien voldaan te zijn en ontfangen te hebben
consenteerd dien volgens in de cassatie deeses actum Lierop
den 29 maij 1747 Peter Meulendijck, Jan van Breij,
Jan van........F.v.Boomen pres.-schepen, loco secretaris)]]]]
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Antoni Fransen van Bussel deken vande
schuttereije van ons lieff vrouwe alhier tot Lirop
mitsgaders Hendrik van Geldrop, Jan van Dijck,
Hendrik de Smet alias Verhuijsen, Antoni Martens
Verberne respectieve schutbroeders in de voors(chreve)
schutterije die welke bekennen en verclaeren voldaen
en betaelt te wesen en ontfangen te hebben van
Willem vanden Huevel in huwelijck hebbende
Willemijn Josten Verberne eene somme van twe
hondert gulden cappitael, met de verlopen
intresten vandien, als Hendricx van Morsel
van schepenen van Lirop den 17e maij 1695
hadde gelooft ten behoeve van de voors(chreve)
schutterije concenterende der halve in
cassatie der voors(chreve) obligatie
en belovende wijders een voor al en ider
solidum in gevalle imant naerder daer
toe gerechtight moght worden bevonden
den voors(chreve) Willem vanden Huevel dieswegens
altijt te sullen indemneren, cost en
schadeloos houden, daer voor verbindende
int generael en ider in solidum hunne
persoen en goederen, hebbende en vercrijgende
actum den selffden meert seventhien hondert
en twentigh Marten Wilberts

Jan vanden Boomen, Hendrik van Geldrop
G.Valtheri 1720
[[[ in de kantlijn (Alsoo den originele constitutie brief
in dese neffenstaande quit(antie) overmeld naer dato
is gevende en gecasseert soo verclaart Willem vanden
Heuvel dese quit(antie) invaliet te weesen ende compareerde
mede Francis van Bussel en Jan Biemans regeerende
deekens der gemelte schutterij ende Peter Vlemmix
respective schutbroeder de welcke bekende haar wel
kennelijk te sijn dat de voors(chreve) tweehondert gulden
inde quit(antie) gemelt ten genoege en voordeele vande
gelijke schutterij sijn uijtgeset en dien volgende niet verantwoordelijk voor de persoone in de quitantie gemelt
actum den 31 augustus 1731 toirconde geteekent
Jan van Breeij, Hendrick Warsenborgh) ]]]]]
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Op heden dato onders(chreve) soo heeft Jan
Jansen van Bruijssel en Jan Peter Willems al momboiren
van de dri onmundige ofte minderjarige kinderen
wijlen Dierck Jansen van Bruijssel verweckt bij
Mari Peter Willems haeren behorlijcken eedt
gepasseert en affgeleght aen hande vanden
gecommitteerden des heeren officiers van haer
momboirs amt eerlijck en trauwelijck te bedienen
mits hier van te doen behorlijck bewijs et
reliqua, soo waerlijck helpt mij Godt almachtigh
actum den achtsten april seventhien hondert
en twentigh coram
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
Op heden den 19 juni 1720 hebben
Andries vanden Eijnde en Hendrik Lenders van
Alphen haeren behoerlijcken eedt gepresteert en
afgeleght als borgemesters over den dorpe van
Lirop ingaende St-Jan 1720 onder beloffte
van haer borgemesters amt eerlijck en trauwelijck
te bedienen, alle schepenen ordonantien soo veel redelijck
is te obedieren en naer te commen en voort te
doen gelijck betaemt en van auts gewoenlijck sijn te
doen en sijn vervolgens geleght in ban en vrede
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dat nimant haer sal hebben te molesteren in
haere fonctie op peene van 60 gouden reaalen
des toirconde getekent alles nochtans onder
behorlijcke rekeninge bewijs et reliqua.
Actum Lirop den negenthienden juni 1720
Jan van Eijck, Marten Verberne
Jan vanden Boomen abst. secr. 1720
Wij Marten van Dijck, Marten Verberne schepenen
Jan Hendrix Vlemmix aermmester in Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt en certificeeren bij dese dat
Antoni Martens Verberne gebortigh alhier aen
ons te kenne heeft gegeven dat hij is getrouwt
met Lucie weduwe hr. Jan Coolen tot Helmont
en overmits de regenten van de stat Helmont
voornoemd den voors. Antoni Verberne niet willen laten
woonen, onaengesien den selve alhier bortigh, tensij dat hij is voorsien met acte van borge
soo hebben wij ter beede en eerenste versoeke
van den voors. Antoni Verberne tot securitijt
en ontlastinge van den arme van de stat
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Helmont voornoemt gelooft gelijck wij geloven
bij dese ingevalle den selve Antoni Verberne
ofte sijnen kinderen die hij in dit tegenwoordigh
houwelijck moghte commen te procreeren ofte te
verwecken bij sijne tegenwoordige huijsvrouwe
tot enige decadentie ofte armmoede quame
te vervallen dat Godt gelieve te verhoeden dat wij
den selve Antoni Verberne geheelijck en sijn
^ staenden houwelijck
toecommende te verweckene kinderen ^ voor de helft
naer vermogen der aerme casse alhier soo veel
doenelijck ofte mogelijck beneffens andere armen alhier sullen
onderhouden in waere oeirconde hebben wij
schepenen en aermester voornoemt dese ten prothocolle
ondertekent op heeden den vijff en twentighsten
oktober seventien hondert en twentigh
Marten Verberne
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absent secretario

compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Jansen van Bruijssel en Jan Peter Willems
als geede momboiren van de onmundige ofte
minderjarige kinderen Dirck Jansen van
Bruijssel verweckt bij Mari Peter Willems
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in qualitijt als momboiren, al welke
comparanten bekennen en verclaren in paghtinge
over te geven sekere eerffve, groese en lant
geleegen aen varse hoeve toebehorende
de voorsc(hreve) onmundige aen en ten behoeve van
Marcelis Goort Mathijssen jaerlijcx voor de
somme van sestigh gulden en twe vijmen dackstroij te laten decken op sijn eijgen cost en
dranck, mits dat den voors(chreve) huerder de dagh
huer sal mogen corten aen de voors(chreve) verhuerders
sullen insgelijcx de huijsinge in faetsoenelijcke
reparatie moeten brengen soo daer aen manqueert
den huerder sal het schaerhout behorlijcker
wijsen moogen cappen, nochtans de latten, ofte
lathout tot het huijs nodigh, sullen daer moeten
blijven en dat voor eenen termijn van vier
jaeren, mits malcanderen met den halven tijt
voor kersmis volgens auder gewoonte op te seggen
wedersijts wie gelieven sal, dese hueringe ofte
aenvanck sal beginnen de huijsinge te paessen
toecommende inden jaere seventhien hondert
een en twentigh en de groese te halff meert
toecommende, het lant toxt bloot aen
de stoppelen, met de lasten van de borgemeesters
die St-Jan toecommende sullen aengestelt
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worden soo ordinaere als exterordinaere sonder
aen de paghtpenningen te moegen corten, waervan
den iersten pagt sal vervallen en verschenen sal sijn
paessen seventhien hondert en twe en twentigh en soo
voorts van jaere tot jaere soo lanck als de
huringe dueren sal, gelovende wijders het geene
voors(chreve) de momboiren en huerder ider in sijne

qualiteijt dese voors(chreve) huringe altijt naer te
commen en te onderhouden op verbant van ider
haerder persoenen en goederen hebbende en vercrijgende
en stelt den voors(chreve) huerder tot sijne borge
# voor de helft van de huerpenningen #
Jan Josten van Lishout sijnen swager en
Jan Goort Mathijssen sijnen broeder ider als
schuldenaeren principael en Willem vande Vorst
en Mari vande Vorst sijnen swager en geswegerse
onder hanttekeninge van Willem vande Voorst voorn.
op een biljet voor schepenen vertoent en beloft
den voors(chreve) huerder dese sijne borge cost
en schadeloos te indemneeren onder verbant
als voor actum Lirop den negenden
december XVIIc en twentigh coram schepenen
Marten Wilberts
Marten Verberne
Jan vanden Boomen absente secretaris
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Wij Marten Wilberts, Jan van Eijck schepenen
Jan Hendrick Vlemmix aermmester in Lirop doen
condt en certificeren bij dese dat Jan Peter
Leemans bortigh alhier aen ons heeft te kennen gegeven
dat hij is getrauwt met Anneke Jan Peters tot
Mierlo en overmits de regenten van Mierlo den
voors(chreve) Jan Peter Leemans niet willen laten
woonen onaengesien den selven hier bortigh, ten
sij dat hij is voorsien met acte van borge
soo hebben wij ter beede en ernstige versoecke
van den voors(chreve) Jan Peter Leemans tot securitijt
en ontlastinge van den aermen van Mierlo gelooft
gelijck wij geloven bij dese ingevalle den selven
Jan Leemans ofte sijne kinderen die hij int
toecommende moghte commen te procreeren
ofte te verwecken bij sijne tegenwoordige huijsvrauw tot enige decadentie ofte aermmoede
quame te vervallen dat Godt gelieve te verhoeden
dat wij denselve Jan Leemans geheel en sijn toecommende te verweckene kinderen voor de helft
naer vermoegen der aerme casse alhier soo veel
doenelijvk beneffens andere aermen alhier sullen

onderhouden in waere oirconde hebben wij schepenen
en aermmester voorn(oemt) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den eventhiende februari
seventhien hondert een en twentigh
Marten Wilberts
Jan van Eijck
Jan vanden Boomen
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen
in Lirop quartiere van Pelant Meijerije van
's-Hertogenbosche de eersaeme persoenen
Philips vande Warrenborgh, Frans Jansen
vanden Eijnde, Willem vanden Eijnde, Jenneke
Pouwels Duijssen, Jenneke Aert Jan Duijssen
Frans Duijssen als mede voor sijn suster
Seijtjen Duijssen, Jan Horckmans mede voor Jan
van Hoeck, ider in sijn qualitijt als erffgenaemen
van Marten Duijssen zaliger bortigh van Lirop
gestorven en overleden binnen de stat 's-Hertogenbosche al welke comparanten verclaren en
bekennen te autoriseeren en volmaght te geven
gelijck als sij autoriseren en volmaght geven
mits dese aen de persoenen van Jan Horckmans
Andries Custers, Frans Duijssen, Marten Custers
om in haere naemen coste voor haere persoenen in te
vorderen alle het geene voor haer ider in solidum
soude commen te competeeren volgens tenuer
van testamente van Marten Duijssen voors(chreve) om
hier inne te doen soo als voors(chreve) geautoriseerde
haeren raede sal gedraegen soo int vercoopen van eerffgoederen, mobilen soo haefelijck als eerffelijck, soo int
ontfangen der pen(ningen) waervan de comparanten eerffdeel met reght sijn competerende en hier van naer
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haeren wille te disponeren, al ofte wij comparanten
selver in persoen present waeren verders verclaren
wij comparanten als eerffgenamen dese onse autorisatie
altijt te agrieeren en te ratificeeren voor goet
vast, stedigh wvan warden te houden soo en gelijck
men in sulcx gewoenlijck is te doen onder

gurantschap van alle ons persoenen en goederen
hebbende en vercrijgende actum Lirop den
vijffentwentighsten meert eventhien hondert een en
twentigh
Philips Warrenborgh stelt dit merck X
Frans Jansen vanden Eijnde stelt dit merck X
WI dit stelt Willem vanden Eijnde
dit merck stelt Jenneke Pauwels Duijssen X
dit merck stelt Jenneke Aert Duijssen X
Frans Duijssen als geautoriseerde mede
voor sijn suster Seijtjen Goort Duijssen V
Jan Horckmans als geautoriseerde voor
Jan van Horck..
Marten Wilberts schepen
Joseph Kusters
Jan vanden Boomen absente secretario
Op heden 18 juni seventhien hondert een en
twentigh soo hebben Thomas Ver(suems) en Marten
Kerckhoff haeren behorlijcken eedt gepresteert en
affgeleght als borgemesters over den dorpe van Lirop
ingaende St-Jan 1721 onder gelofte van haer borgemesters amt eerlijck en trauwelijck te bedienen, alle
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schepenen ordonantien soo veel redelijck is te
obedieeren en naer te commen en voorts te doen
gelijck betaemt en van auts gewoonlijck sijn te
doen en sijn vervolgens gelegt in ban en vrede
dat nimant haer sal hebben te molesteren in haere
functie op pene van 60 gouden reale, des toirconde
geteijckent alles noghtans onder behorlijcke rekeninge
bewijs et reliqua, actum Lirop den achthiende
juni XVIIc een en twentigh.
Dato als voor soo hebben Jan Hendrix van Breij en
Jost Fransen Verbeeck haeren behoerlijcken eedt gepresteert
en affgeleght als aermmesters over den dorpe van
Lirop onder belofte van haer aermmesters ampt, eerlijck
en trauwelijck te bedienen en vorts te doen gelijck
eerlijcke aermmesters betamt en van auts gewoenlijck
sijn te doen, des toirconde ondertekent
Jan van Eijck Marten Verberne
Marten Wilberts

Wij Marten Wilbers, Jan van Eijck schepenen
Jan Hendrix van Breij aermmester in Lirop quartiere
van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen
condt en certificeren bij dese dat Peter Josten
vande Voorst bortigh alhier aen ons te kennen heeft
gegeven dat hij is getrauwt met Magriet Vrijnsen
# bortigh tot Stratum #
en overmits de heeren regenten Blartum den voorsc.
Peter Josten vande Voorst niet gerustelijck en willen
27 - 111v
laten woonen onaengesien den selven alhier bortigh
ten sij dat hij is voorsien met acte van borge
soo hebben wij ter beede en erneste versoecke vanden
voors(chreve) Peter vande Voorst tot securitijt en
ontlastinge van den armen van Blartum voorn(oemt)
gelooft, gelijck wij geloven bij dese, ingevalle
den selve Peter vande Voorst ofte sijne kinderen,
die hij int toecommende moghte commen te
procreeren ofte verwecken bij sijne tegenwordige huijsvrauwe, tot enige decadentie
ofte aermmoede quaeme te vervallen, dat Godt
gelieve te verhoeden, dat wij den selven Peter
vande Vorst voorn(oemt) geheel en sijn toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermogen der aermekasse alhier soo veel mogelijck
beneffens andere aermen alhier sullen onderhouden,
in waere oierconde hebben wij schepenen
en aermmester voorn(oemt) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den 26 juli
seventhien hondert een en twentigh
Jan Hendrick van Breeij,
Jan van Eijck
Marten Wilberts,
Jan vanden Boomen
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Wij Marten van Dijck, Jan van Eijck schepenen
Jan Hendrix van Breij aermmester in Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche doen condt en restitueren bij dese
dat Jan Fransen Verhees bortigh alhier aen ons
te kennen heeft gegeven dat hij is getrauwt

met (Sustia) Aert bortigh tot Mierlo
en overmits de heeren regenten van Mierlo den
voors(chreve) Jan Fransen Verhees niet gerustelijck en
willen laten woonen, onaengesien den selven alhier
bortigh, tensij dat hij is voorsien met acte
van borge, soo hebben wij ter beede en eerenste
versoecke vanden voors(chreve) Jan Fransen Verhees tot
securitijt en ontlastinge van den aermen van
Mierlo voorn(oemt) gelooft gelijck wij gelooven bij
dese, ingevalle denselve Jan Fransen ofte
sijne kinderen die hij int toecommende moghte
commen te procreeren, ofte te verwecken bij
sijne tegenwoordige huijsvrauwe tot enige
decadentie, ofte aermmoede quaemen te vervallen
dat Godt gelieve te verhoeden, dat wij den selven
Jan Fransen Verhees voorn(oemt) geheel en sijn toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer vermogen der
aermecasse alhier soo veel moegelijck beneffens
andere aermen alhier sullen onderhouden, in waere
oeirconde hebben wij schepenen en aermmester
voorn(oemt) dese ten prothocolle ondertekent
op heden den 4de october seventhien hondert eenen twentigh
coram
Jan van Eijck, Marten Wilberts,
J.Boomen absente secretario
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In den naem ons heeren Jesu Christi amen
beij den inhoude van dese openbaere
instrumente van testamente sij cont en kennelijck eenen
igelijcke hoe dat inden jaere een duijsent seven
hondert een en twentigh den twentighsten dagh october voor
schepenen onderges(chreve) gecompareert is Peter Albert
Muelendijcx sieck te bedde liggende nochtans sijn
verstant, memorie en vijff sinnen wel maghtigh sijnde
den welken overdeijnckende de brooshijt der menselijcker
natuere, datter niet sekerder en is dan de doot en niet
onsekerder dan de uere wanneer en is daerom uijt
dese werelt niet willen scheijden, sonder ierst en alvoorens over sijn tijdelijcke goederen van Godt almaghtigh
op deser aerde verleent te hebben gedisponeert en
dat uijt sijnen eijgen vrijen wille onbedwongen ofte
onverleijt van imanden soo hij sijne siele, als wanneer

die uijt sijn sterffelijck licham scheijden sal Godt
almaghtigh sijnen hemelsen vader en sijn doode
licham de aerde met een eerlijck begravenisse,
maer commende alsoo ter dispositie van sijn tijdelijcke
goederen en effecten, tsij van wat naem ofte natuere
en waer en op wat plaetse deselve souden mogen
weesen en bevonden worden egeene ter werelt uijtgescheijden
ofte gereserveert, waer over hij craght en maght is hebbende
ierstelijck soo mackt en legateert hij testatuer aen
Antoni Jansen van Gemert alle het geene wat den
voorn(oemde) van Gemert aen mij testatuer schuldigh
is mits twentigh jaeren te betaelen vijfftien
gulden jaerlijcx aen Elisabet des testateurs huijsvrauwe
Elisabet vanden Eijnde ofte bij aldien de voorn(oemde)
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Elisabet eerder comt te sterven soodat naer de
doot te niet sal wesen en de vijftien gulden niet meer
sal hoeven te betaelen, item als den dien tijt
geexpireert sijnde sal den voorn(oemde) van Gemert moeten
uijtkeren eens aen Maria Simons van Bussel waervan den testatuer
is (peteren) vijftigh gulden item mackt hij testatuer
aen sijn naeste bloet ofte maetschap, naer de expiratie
van 20 jaeren naer sijn doot het groesvelt gecommen
van Goort van Bussel liggende ontrent het Cromven
het welck de vrauw Elisabet insgelijcx 20 jaeren
naer doot des testatuers sal mogen besitten
item mackt hij testatuer aen Aert Hendrik Ghoris
alle het wassende hout en alle het gereetschap tot het
hout nodigh den testatuer competerende item finaliter
mackt hij testatuer alle het geene hem is competerende
^ en eerffhafelijck
soo haffelijck als eerfflijck ^ aen Elisabet sijne huijsvrauwe
uijtgescheijden het ghene waer van hier boven getestateert
is wijders begeert den voors(chreve) testatuer dat dit sijn
testament, lesten en uijtersten wille sal plaets sorteeren
naer alle gestelijcke en wereltse rechten, soo het in dit
testament eenigh punct ofte clausel was vergeeten
houdt den voors(chreve) testatuer voor geinsereert en
verclaert den voors(chreve) testatuer dit sijn testament
te wesen laesten en uijtersten wille begerende uijterlijck
dat het selve naer sijn doot sal achtervolght

worden reserverende het veranderen, het teniet doen
soo dickwilsals het hem testatuer geliven sal aldus
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aldus gedaen en gepasseert binnen Lirop ten daege
maende jaere als boven, ter presentatie van ons
onderges(chreve) schepenen die dit beneffens den testatuer
hebben eijgenhandigh onderteijkent
Peter Meulendijck
Hendrick van Geldrop
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen absente secretario
Inden naem ons heeren Jesu Cristi amen
Bij den inhoude van desen openbaere instrumente van testamente
sij cont en kennelijck eenen igelijcke hoe dat inden jaere een duijsent
seven hondert een en twentigh den twentighsten december voor schepenen
gecompareert is Jost Francken van Eijck sick te bedde liggende
nochtans sijn verstant, memorie en vijff sinnen wel maghtigh sijnde
den welcke overdeijnckende de brooshijt der menselijker natuere
datter niet sekerder en is dan de doot en niet onsekerder dan de ure
wanneer, en is daer om uijt dese werelt niet willen scheijden sonder
ierts en alvorens over sijn tijdelijcke goederen van Godt almaghtigh
op deser aerde verleent te hebben gedisponeert en dat uijt sijnen eijgen
vrijen wille onbedwongen ofte onverleijt van imanden soo
hij verclaerde en alvorens daer toe commende soo beveelt hij sijn
siele, als wanneer die uijt sijn sterffelijck licham scheijden sal
Godt almaghtigh sijnen hemelse vader en sijn doode licham de
aerde, met een eerlijcke begraffenisse, maer commende alsoo
ter dispositie van sijn tijdelijcke goederen en effecten, tsij van
wat naem ofte natuere en waer en op wat plaetse deselve
souden moegen weesen en bevonden worden egeene ter werelt uijtgescheijden ofte gereserveert, waerover hij craght en maght is
hebbende, ierstelijck soo mackt en legateert hij testatuer
aen Perijn Jan Muelendijcx hondert gulden en aen deselve een
kleet van den (tierenteij) item aen Lijske Jansen Verhees vijff
gulden voor haer gedaen ofte nog te doen diensten
[[[ in de kantlijn ( Deese tegenstaende somme van hondert
gulden heeft Goort van Eijck voor zijn ampart betaelt met 50
gulden aan Jan Muelendijkx hier mede voldaan het legaat van
Prijn Jan Muelendijkx actum den 9 november 1727) ]]]]
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item alnogh aen het gemeene huijs de somme van twentigh
gulden eens item tot lossenisse et cetra 50 gulden M item
alnogh aen Willem Goort Wauters het schaepken op Morsel
en aen Gertruij Jan Muelendijcx het schaepken bij Simon Verdoijenbrake
wijders institueert hij testatuer voor sijn universeele
en egaele eerffg(ename) Goort Wouters van Eijck, Francijn
Wouters van Eijck en Jan Peters van Eijck des testatuers
broeders kinderen van alle het geene hem testatuer is competerende
soo haeffelijck als eerffelijck uitgescheijden het geene waer van
hier boven getestateert is
Wijders begeert den voors(chreve) testatuer dat dit sijn testament
letsten en uijtersten wille sal plaets sorteeren naer
alle gestelijcke en wereltse reghten soo het alder
best van werden gehouden kan worden en ofte in dit testament
enigh punct ofte clausel was vergeten hout den voors(chreve)
testatuer voor geinsereert en verclaert den voors(chreve) testatuer
dit sijn testament te wesen, laetsten en uijtersten
wille, begerende uijterlijck dat het selve naer sijn doot
sal achtervolght worden reserverende het veranderen, het
te niet doen soo dicwils als het hem testatuer gelieven
sal.
Aldus gedaen en getesteert binnen Lirop, ten
daege, maende, jaere als boven ter presentie
van ons onderges(chreve) schepenen die dit beneffens
den testatuer hebben onder tekent.
dit X merck stelt Jost van Eijck testatuer
verclaert niet te connen schrijven
Jan van Eijck
dit X merck stelt Jan van Dijck
Jan vanden Boomen absente secretario
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Inden naem ons heeren Chisti amen
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen des
dorps Lirop Peter Peters van Morsel
jonckman enighsints sick naer den lichaeme
op den bedde liggende dogh sijn volcommen memorie
verstant en vijff sinnen in alles wel maghtigh sijnde
den welken is over deijnckende de brooshijt der
menselijker natuere, datter niet sekerder en is dan
de doot en niet onsekerder dan den tijt en ure van

dien en is daer om uijt deser werelt niet willen
scheijden, sonder ierst en alvorens van sijne
tijdelijcke goederen van Godt almaghtigh op deser
aerde verleent te hebben gedisponeert en dat uijt
sijnen eijgen vrijen wille onbedwongen ofte onverleijt
van imanden ter werelt soo hij verclaerden
en alvorens daer toecommende soo beveelt hij
sijne ziele als wanneer die uijt sijn sterffelijck
licham sal commen te scheijden in de genadigen
en bermhartighe handen van Godt almaghtigh sijnen
hemelschen vader en sijn doode licham de aerde
met een eerlijck begaffenisse
soo verclaert den testatuer mits desen te
revoceeren, casseeren, doot en te niet te doen
alle voorgaende testamenten, giften en makingen
hoe het soude moegen weesen, niet willende dat enige
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enige van de selve sullen naer gecommen, ofte
achtervolght worden,, maer commende alsoo op nieuws
ter dispositie van alle sijne tijdelijcke goederen
en effecten, tsij van wat naem ofte natuer oft waer de
selve soude moegen weesen en bevonden worden egeene
ter weerelt uijtgescheijden ofte gereserveert, waer over
hij craght en maght is hebbende haffelijcke als
eerfflijcke
ierstelijck soo mackt en legateert hij testatuer
aen sijne suster Magriet huijsvrauwe van (.....) Ghilens
president tot Aelst eens de somme van vijftien guldens,
aen het gemeene huijs tot Lirop twalff gulden
verders het geene hem testatuer naer doot
comt over te blijven soo haffelijcke als eerffelijcke als
# eerffhaeffelijcke #
goederen, soo gout, silver,ofte alles wat het soude
mogen wesen hem testatuer competerende mackt en legateert hij
testatuer aen Goort Jansen van Morsel en Perijn sijne
huijsvrauwe wijders begeert den voors(chreve) testatuer
dat dit sijn testament, laetsten en uijterste wille sal
plaets sorteeren naer alle gestelijcke en wereltse rechten
soo het alderbest van werden gehouden kan worden en ofte in dit
testament enigh punct ofte clausel was vergeeten
hout den voors(chreve) testatuer voor geinsereert en

verclaert den voors(chreve) testatuer dit sijn testament te
weesen, laetsten en uijtersen wille, begerende uijterlijck
dat het selve naer sijn doot sal achtervolght
worden, reserverende het veranderen het teniet
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doen, soo dicwils als het hem testatuer gelieven
sal, aldus gadaen en getesteert binnen Lirop
den vier en twentighsten januari seventhien hondert
twe en twentigh coram schepenen en heeft den
testatuer de minuijte deses ten prothocolle
beneffens ons schepenen met sijn merck ondertekent
Dit X merckt stelt Peter Peter van Morsel
verclaert niet te connen schrijven
Jan van Eijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president
Op heden den dri en twentighsten februari
seventhien hondert twe en twentigh soo
hebben Peter Hendrik Vlemmix en Hendrick
Henderik Warrenborgh haeren behorlijcken
eet als schepenen hebben affgeleght aen handen
van den heer officier in plaetse van Joseph
Custers en Hendrick van Geldrop toirconde
bij ons getekent.
Jan van Eijck Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president
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Wij Marten van Dijck, Jan van Eijck schepenen
Jan Hendrix van Breij aermmester in Lirop
doen condt en certificeren bij dese dat Hendrik
Frans Jacops bortigh van Lirop aen ons te
kenne heeft gegeven dat hij is getrauwt met
Mari Jansen van Lensel bortigh tot Mierlo
en overmits de heeren regenten van Mierlo
voors(chreve) Hendrik Fransen niet gerustelijck en
willen laten wonen onaengesien den selven alhier
bortigh, tensij dat is voorsien met acte
van borge, soo hebben wij ter beede ende
eernerste versoecke van den voors(chreve) Hendrik
Fransen tot securitijt en ontlastinge van

den armen van Mierlo voorn(oemde) gelooft
gelijck wij geloven bij dese, ingevalle den
selven Hendrik Fransen ofte sijne kinderen die
hij int toecommende moghte commen te
procreeren, ofte te verwecken bij sijnen tegenwordige huijsvrauwe tot enige decadentie
ofte aermmoede quame te vervallen, dat Godt
gelieve te verhoeden, dat wij denselve
Hendrik Fransen voorn(oemt) geheel en sijn toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermoegen der armecasse alhier sullen
onderhouden, in waere oierconde hebben wij schepenen
en aermmester voorn(oemt) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den seventen meert
seventhien hondert twe en twentigh
Jan Hendrik van Breij aermmeester
Jan van Eijck schepen
Jan vanden Boomen loco secretaris
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Wij jan vanden Boomen, Marten Wilbers en Hendrick
Warrenborgh schepenen in Lirop quartiere van Pelant
Meijerije van 's-Hertogenbosche dese geteijkent, doen
cont, verclaeren en certificeren bij dese op den eedt
int aenvangen onser bedieninge gedaen der instantie
^ onvermogent
en versoeke van Wijnant Gorts van Eijck ^ inwoonder
tot Lirop ter plaetse genaemt het Otterdijck, dat
dat wij ons op huijden dato onderges(chreve) vervoeght
ter plaetse voornoemd
aldaer hebben bevonden ontrent de woonstede van den
voors(chreve) van Eijck, te sijn verdroncken en versmoort
in een kleijn graffken, wijnigh water in wesende den
voorn(oemde) van Eijck sijn kint aut wesende ontrent 3 jaeren
jaeren sonder ietwes anders aen het selve bevonden
te hebben, verclarende alle het geene voors(chreve) waer
en waraghtigh te wesen, gevende voor redenen van
wel wetenthijt het selve alsoo gesien en gevisiteert
te hebben, want men verplight is de waerhijt te
getuijgen soo hebben wij dese onse waraghtige verclaringe
als daer toe versoght sijnde niet connen wijgeren eijgenhandigh ten prothocolle te ondertekenen op heden

den twalffden april 1722
Marten Wilberts, Hendrick Warsenborgh
Jan vanden Boomen absente secretario
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Wij Jan van Eijck en Marten Wilbers schepenen
in Lirop tuijgen en certificeeren dat
Jan Marten Verberne alhier is een inboerlingh van vromen en eerlijcke auders
voort gecommen, dat den selven en sigh
hier altijt heeft wel gecomporteert en
gedraegen, dat ock sijne voorauderen en
familie sijn geweest en nogh bennen vrome en
eerlike lieden en ingesetenen alhier
de welke oock meer maelen, en nogh sijn
in dorps regeringe en bedieninge en
de wijl wij verplight sijn den waerhijt
getuijgenisse te geven, soo hebben wij
dese niet connen wijgeren en dient halven
door onsen subst(ituut) secretaris laten
schrijven en ondertekenen op heden
binnen Lirop desen eelffden maij 1722
Jan van Eijck, schepen Marten Wilberts schepen
Jan vanden Boomen president, absente locosecretario
Compareerden voor ons schepenen in Lirop
dese beteijkent Jan vanden Eekelshoff en
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en Jan Hendrick Simons regerende
schepenen in Someren de welcke ter instantie
en requisitie van Jan Marten Verberne
opgeseeten binnen Someren hebben getuijght
en verclaert op den eedt int aenvangen
haerder bedieninge gedaen waer en
waeraghtigh te weesen dat den voorn(oemde)
Jan Marten Verberne voor soo veel
haer kennelijck altijt is geweest een
vroom en eerlijck jonckman en dat
denselven ten tijde sinder inwonige
alhier sigh heeft gedragen als een vroom
en eerlijck man toestaet te doen

dat denselve oock met eere voor hem
sijn vrauw en verder familie den cost heeft
soeken te winnen en ock dat ons
wel kennelijck is dat hij Jan Marten
Verberne is voort gecommen van al sulcke
familie die, soo hier in Lirop als
in Someren regenten en schepenen sijn en
sijn geweest, in teijken der waerhijt soo
hebben sij comparanten den originelen
deses neffens schepenen en mij subst(ituut)
secr(etaris) onderteijkent op heden den eelffden
maij 1722
Jan van den Ekelhof
Jan Hendrick Simons
Jan van Eijck schepen
Hendrick Warsenborgh schepen
Jan vanden Boomen president-schepen locosecretaris
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Op heden den 17 juni 1722 soo hebben Dierck Jansen
Warrenborgh en Marten Custers haeren behoorlijcken eedt
gepresteert en affgeleght als borgemesters over den dorpe
van Lirop ingaende St-Jan 1722 onder gelofte van het
borgemesters aemt eerlijck en trauwelijck te bedienen
alle schepenen ordonantien soo veel redelijck is te obedieeren
en naer te commen en voorts te doen gelijck betaemt en
van auts gewoenlijck sijn te doen en sijn vervolgens
geleght in ban en vrede dat niemant haer sal hebben
te molesteeren in haere functie op pene van 60 gauden
realen, des t'oierconde getekent alles nogtans onder
behoerlijcke rekeninge, bewijs et reliqua, actum
Lirop den 17 juni 1722
Jan van Eijck, Hendrick Warsenborgh
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president absente secretaris
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Aert Jansen Verheijen inwoonder tot Bakel
aut ontrent seventigh jaeren en Jan vanden
Boomen president alhier aut ontrent de seventigh
jaeren de welcke ter instantie van Jan
Huijbers vanden Boomen, paghter van slants
hoeve en molen op Stibdonck en eijgenaer
van seekeren kamp ofte hijtvelt groot ontrent

de vijftien lop(ensaet) geleegen ontrent Stibdonck
alhier tot Lirop voors(chreve) getuijgen en
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en verclaeren op den eedt heden aen handen van
den gelasten vanden heer officier gepresteert
waer en waeraghtigh te wesen te weeten hij iersten
in ordine deponent dat hem deponent beneffens
sijne broeders en susters bij eerffnis van
den eijgendom van het voors(chreve) hijtvelt ofte
camp lant, dat het voors(chreve) hijtvelt bij
des deponents auders en nu laetstelijck bij hem
deponent en sijne voors(chreve) broeders en susters
is bebauwt en gebruijckt geweest tot den
jaere 1699 als wanneer den eijgendom van
dien hebben vercoght en getransporteert aen
den requirant voors(chreve), wijders verclaerden
dat het voors(chreve) heijtvelt oft den eijgenaer
van het Brock ofte Groengement beneffeens
de ingesetenen van Mierlo en dat hij deponent
beneffens sijne broeders en ock sijne auderen
uijt dien hooffde altijt het
voors(chreve) gebruijck hebben gehadt en genoten
gerustelijck en vredelijck sonder oijt daerinne van de regenten van Mierlo haere
ingesetenen ofte bedienders te sijn geturbeert
ofte belet en verclaert hij twede deponent
dat verschijde rijsen van Hendrick en Simon
Verheijen broederen van den ierste deponent
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heeft hooren seggen dat het voors(chreve) hijtvelt
het voors(chreve) gebruijck op het voors(chreve Brock
ofte Groengemente van Mierlo hadde en
dat sij en haere voorouders het gebruijck als
eijgenaeren van dat heijtvelt aldaer hadden genoten
en dat hij deponent ock noijt gehoort
heeft dat de eijgenaeren van het voorn(oemde)
hijtvelt het gebruijck op het brock ofte
Groengement oijt is belet, eijndigende
sij deponenten haere waraghtige verclaeringe

en hebben naer gedaene voorlesinge
daer bij gepersisteert met de woorden soo
waerlijck moght haer Godt almaghtigh helpen,
actum Lirop den negen en twentighsten
juni 1722 des toierconde geteijkent
Jan van Eijck, Peter Vlemmix
G.Valtheri 1722
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Willems en Willem Tonus van Breij inwoonderen
tot Lirop luijden van eer en competenten ouderdom
de welke ter instantie en requisitie van Jan Huijbers
vanden Boomen pagter van twe slants hoeven en molen
genamt Den Boomen en Stibdocnk onder presentatie
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van eede, die sij berijt sijn ten alle tijde te
presteeren, getuijgen en verclaren waer en waraghtigh
te weesen dat hij requirant de voors(chreve) hoeven oft
landerijen van dien moet vrughtbaer maken met het
mest van koeij besten en schapen en dat hij
requirant ten dien eijnde en mede tot ve(rvoeijen)
aenquekinge daer op moet houden ontrent dri hondert
schapen, dat vermits het exterordinaere natte somer
en heerst saijsoen van den voorleden jaere het welck
alhier streijdigh is tegens de gesonthijt en voedinge
van de schapen, die als dan veel tijts commen te
sterven en sieck te worden van vuijlighijt, dat hij
requirant daer door heeft verlooren ontrent de sestigh
schapen en nogh wel ontrent de seventigh soodanigh
bedorven en te niet gegaen dat daervan geen voordeel
te verwaghten is, wijders verclarende dat de landerijen
van de voors(chreve) hoeve van Stibdonck ordinaer moet
werden besaijt met rogh granen, de quantitijt van
ontrent seventigh lopensaet, waerop ordinaer comt
te wassen vier vimmen per lopensaet , makende te
samen twe hondert en taghtentigh vimmen, werdende
ordinaer uijt ider vim gedorsen vier vaten, daer
nu in tegendeel den requirant vermits het voors(chreve)
natte saijsoen uijt ider vimme door malcanderen maer
twe vaeten heeft gedorsen, eijndigende sij deponenten
hier mede haere waraghtige verclaringe en hebben naer
gedaene voorlesinge daer bij gepersisteert, gevende voor

redenen van wel wetenthijt dat sij deponenten sijn nabueren
van den requirant en oock den eenen den ordinaeren
arbijder en daghhelper, aldus gedaen en gepasseert op
heden den negen en twentighste juni seventhien hondert
twe en twentigh, toirconde bij ons schepenen geteijkent
Jan van Eijck schepen
dit merck X stelt Jan van Dijck
Jan vanden Boomen president schepen, absente secretario
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Op heden den 23 juli XVIIc twe en
twentigh soo hebben Jan Hendrick Vlemmix en Jost
Peters Verberne haeren behoerlijcken eedt affgeleght
en gepresteert als collectuers over den dorpe van
Lirop wegens het comtoir der
gemeene middelen en van dese boecken daernaer
behorlijcke rekeningh te doen bewijs et reliqua
en voorts te doen als eerlijcke collectuers
betaemt en schuldigh sijn te doen en sijn vervolgens
geleght in ban en vrede, dat nimant daer sal
hebben te molesteeren in haere functie op peene
van 60 gouden realen des toirconde getekent
soo waerlijck moght haer Godt almaghtigh helpen
actum ut supera coram.
Jan van Eijck, Marten Wilberts schepen
Jan vanden Boomen president schepen
Wij Marten van Dijck, Hendrik Warrenborgh schepenen
Jost Verberne aermmester in Lirop doen condt en
certificeeren bij dese dat Anneke Thomas Nerven bortigh van
Lirop aen ons te kennen heeft gegeven dat sij is
getrouwt met Hendrik Lenders bortigh van Lijssel en over
mits de heeren regenten Silst de voors(chreve) getrouwde
niet gerustelijck en willen laten woonen onaengesien
deselve alhier bortigh, tensij dat de voors(chreve) Anneke
Nervens is voorsien met acte van borge soo
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hebben wij ter beede en ernerste versoecke
vande voors(chreve) Anneke Nervens tot securitijt en
ontlastinge vanden aerme van Sielst voorn(oemd) gelooft gelijck
wij geloven bij dese, ingevalle deselve Anneke

Nervens ofte haere kinderen, die sij int toecommende
moghte commen te procreeren ofte verwecken bij
haeren tegenwordige man voorn(oemd), tot enige
decadentie ofte aermmoede quaeme te vervallen,
dat Godt almaghtigh gelieve te verhoeden, dat
wij deselve Anneke Nervens geheel
en haer toecommende te verweckene kinderen
voor de helft naer vermogen der aerme
casse alhier sullen onderhouden in waere oierconde
hebben wij schepenen en aermmester voorn(oemd) dese
ten prothocolle ondertekent op heden den
vijff en twentighsten juli seventhien hondert
twe en twentigh.
Marten Wilberts
Hendrick Warsenborgh
dit X merck stelt Jost Verberne
attestor J.vanden Boomen
president schepen, absente secretario
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Goort Jansen van Morsel en Goessen Buccoms
inwoonderen tot Lirop luijden van eer
en competenten ouderdom den welcken ter
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instantie en requisitie van Jan Huijbert vanden
Boomen paghter van twe slants hoeven en molen
genaemt Ten Boomen en Stibdonck onder presentatie bij
eede hebben verclaert aen handen van den gecommiteerde
heeren officiers waer en waraghtigh te weesen
dat hem requirant inden jaere 1721 affgestorven
sijn 60 schapen en vier parden en dat de voorn(oemde)
60 schapen ider wart sijn geweest ider stuck
2 - 10 - 0 makende alsoo de somme van 150 - 0 - 0
en de vier parden door malcanderen gerekent ider
30-0-0 gulden dus de parden 120-0-0 te samen schapen en parden
de somme van 270-0-0 eijndende sij deponenten hier
mede haere waraghtighe verclaringe en hebben naer
gedaene voorlesinge daer bij gepersisteert gevende
redenen van welwetenthijt dat sij deponenten sijn
nabueren vanden requirant, soo dat sij deselve
schapen en parden minighmaels hebben gesien
en voor haer gesigt hebben sien passeren, aldus gedaen
en gepasseert op heden den twelfsten september seventhien

hondert twe en twentigh, toierconde bij ons
schepenen geteijkent. Jan van Eijck
Marten Wilberts, Jan vanden Boomen president-schepen
in absentie van den secretario
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Op heden den 19 october 1722 soo sijn voor
schepenen van Lirop gecompareert Jan Dandels
Bollen en Thomas Willems van Breij al welke comparanten
haeren behoorlijcken eedt hebben gepresteert en affgeleght
aen handen van den gecommiteerden des heeren officiers
als momboiren van de vier onmundige ofte minderjaerige kinderen wijlen Lendert Willems van Breeij
en Mari Dandels Bollen, van haer mombaersschap eerlijck en trouwelijck te bedienen gelijck
als momboieren schuldigh staet te doen
nochtans onder behorlijcke rekeninge, bewijs
et reliqua soo waerlijck helpt u Godt
almaghtigh.
Marten Wilberts, Jan vanden Boomen
Op heden den 21e october 1722 soo sijn voor
schepenen van Lirop gecompareert Peter Claes
Wijnen en Jan Aert Coppens al welke comparanten
haeren behorlijcken eedt hebben gepresteert en affgeleght
aen handen vanden gecommiterden des heere officiers als
momboiren van de vijff onmundige kinderen en
kins kinderen wijlen Herman Gort Hermans en Mari
Claes Wijnen, van haer mombaersschap eerlijck en
trouwelijck te bedienen, gelijck als momboiren schuldigh
sijn te doen, nochtans onder behorlijcke rekeninge,
bewijs et reliqua soo waerlijck helpt u Godt
almaghtigh. Jan van Eijck, Hendrick Warsenborgh
J.v.Boomen absente secretario.
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Wij Marten van Dijck, Peter Vlemmix
schepenen, Jan Hendrik van Breij aermmester
in Lirop doen condt en certificeeren bij dese
dat Gertruij Hendrik Custers bortigh van Lirop
aen ons te kennen heeft gegeven dat sij is
in ondertrouw met Francis Jansen Canters

brtigh tot Asten en overmits de heeren regenten
van Asten de ongetrouwde niet gerustelijck en
^ ofte trouwen
willen laten woonen ^ onaengesien de selve alhier bortigh
tensij dat de voors(chreve) Gertruij is voorsien met acte
van borge soo hebben wij ter beede en versoecke van
de voors(chreve) Gertruij Custers tot securitijt en ontlastinge
van den aermen van Asten voorn(oemde) gelooft gelijck wij
geloven bij dese, ingevalle deselve Gertruij ofte
haere kinderen die sij int toecommende moghte
commen te procreeren ofte verwecken bij haeren desen
toecommende man voorn(oemd) tot enige decadentie ofte
aermmoede quame te vervallen dat Godt almaghtigh
gelieve te verhoeden, dat wij deselve Gertruij
geheel en haer toecommende te verweckene kinderen
voor de helft naer vermogen der aerme casse alhier
sullen onderhouden in waere oierconde hebben wij
schepenen en aermmester voorn(oemd) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den 24 november 1722.
Jan Hendrickx van Breeij aermmester
Peter Vlemmix
J.vanden Boomen absente secretario.
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compareerden voor ons onderges(chreven)
schepenen in Lierop naar geregtelijke citaaten Johan Eijsebouts out
borgemeester en inwoonder tot Soomeren, Jan Fransen meede inwoonder tot Soomeren ende Johanna huijsvrouwe vanden molder
tot Soomeren, die welke ter instantie ende requisitie van Gijsbertus Gualteri stathouder des
quartiers van Peelant getuijgen
ende verklaaren waar ende waaragtig te weesen op den eed heeden
aan handen van gelasten des heeren officiers
afgeleg, hij eerste in ordine
deponent, dat hij deponent
op den 20 der voorleeden maant
ter instantie vanden stathou-

der voors(chreve) beneffens Matijs
Jan Tijsen voor schepenen van
Soomeren hadde gegeven een
verklaaringe onder eede teegen
Johan Geeven over het oplaaden
en wegvaaren van rog breeder
blijkende bij de voors(chreve) verklaaringe
dat op voorleeden dinsdag den
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1e deeser maant december 1722 hij
deponent is geweest bij Goovert van
der Lith secretaris van Soomeren
die onder andere woorden teegens
hem deponent sijde ik woude wel
om eenen patakon dat gij die
^ niet had gegeven
attestatie teegen Jan Geeven ^ want
wij sullen daar de saak door
verliesen want gij had die wel
konnen verdraaijen of anders
konnen geeven gij behoefde dat
so niet te doen want gij krijgt
daar door den haat van al de
nabuure en daar kan quaat naar
koomen seggende hij secretaris
verders teegens hem deponent
al wat ik schrijf voor Jan Geeven
dat doen ik voor niet so hij het
verliest en anders sal ik daar
van betaalt worden, ende verklaaren sij twee laaste deponente op eede voors(chreve) dat sij gisteren
avont ontrent agt of neegen
ure sijn gegaan een lantaren
bij sig hebbende om te gaan soeken
naar de laasten deponenten
man sijnde molder tot Soomeren
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en koomende gaan voor bij die

huijsinge en herberge van Flips
Verdijseldonk ontrent de kerk al
waar veel gewoel en geraas in
huis hoorde dat als doen uijt
den huijse sijn koomen loopen
Philips Verdijseldonk voors(chreve) ende
de voors(chreve) Goovert vander Lit
secretaris die een riek in de
hant hadde en welke voors(chreve)
twee persoonen de deponenten
van agteren vervolgden tot
op den kerkhof roepende onder andere woorden verschijde
rijse mardieu staat, het welk
de deponenten hoorende en
vreesende voor overlast niet
bleeven staan maar haaren
weg in alle stilte sonder te
antwoorden vervolgden en
weeder naar huijs ging sonder verder eenige ontmoetinge te hebben gehat, eijndigende sij deponenten hier meede
haare waaragtige verklaaringe en hebben naar gedaane
voorleesinge daar bij gepersisteert
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Lierop deesen derden december seventienhondert twee en
twintig Jan van Eijck
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president
Compareerden voor ons onderges(chreve)
scheepenen Jan Peeters ende Peter Verdonschot alle
luijden van eer en competentes
ouderdom woonende alhier tot
Lierop en nabuurs van Antonii
Hendriks Flemmings die welke
ter instantie ende requisitie

van den voors(chreve) Antonie Hendrik
Flemmings, s'lants hoevenaar
woonende alhier tot Lierop voors(chreve)
getuijgen ende verklaare op den
eed heeden aan handen van den
heer officier gepresteert, waar ende
waaragtig te weesen en haar
deponenten wel kennelijk te
sijn, dat in den jaare 1722 den
requirant sijn afgestorven
drie paarden en vier koeijbeesten
te saamen waardig de somme
van honderd neegen en sestig gulden
verklaarende hij eerste deponent
verder dat in den jaare 1721 en
1722 den requirant ook sijn
afgestorven 80 schaapen ende
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verklaaren sij twee laaste deponente meede dat in de voors(chreve) twee
laaste jaaren er een groot
getal schaapen den requirant
sijn afgestorven maar dat sonder het presise getal te weeten,
wijders verklaaren sij deponenten
eenpaarlijk dat de voors(chreve) 80 schaapen wel waardig waaren tagtentig rijxdaalder, en dat de verdere
ende overgebleevene schaapen van
den requirant alle nog ongans en
siek sijn en waarvan der daagelijx
nog veele sterven en so het de
deponenten toeschijnt ook alle
van die siekte sullen sterven,
en dat sij deponenten geen van
die overgebleeven schaapen, om aan
te houden voor niet soude begeeren
en dat des requirants schaade
geleeden door het voors(chreve) versterf
en siekten der schaapen wel
rendeert eene somme van vijf

honderd guldens, eijndelijk verklaarende sij deponenten alnog
eenpaarlijk dat den requirant
eenige jaare herwaarts ofte alsnog
op sijne stallinge geen kalveren
heeft konnen aanqueeken of
in leeven houden maar alle koomen te sterven, en nu nog in den
voorleeden jaare 1722, den requirant
sijn afgestorven ontrent 22 kalveren
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en hij requirant daaromme
genootsaakt is in plaats van
sijn aan te queekene vee te verkoopen
selfs alle jaaren koeij beesten moet
inkoopen en dat de schaade die
hij requirant daar door komt
te lijden bij de deponenten niet
wel of te regt naar waarhijt kan
werden begroot, eijndigende sij deponenten hier meede haare waaragtige
en sinseere verklaaringe en
hebben naar gedaane voorleesinge daar bij gepersisteert, geevende
voor redenen van wel weetenthijt
dat sij deponenten sijn de naaste
nabuuren van den requirant,
en daagelijks bij hem en op sijne
stalle verkeerende het vee hebben uijt
en in sien drijven, de paarden, beesten,
en kalveren en schaapen
sien villen en uijt de stalle
sleijpen, actum den negende
januari seventien honderd drie en
twintig t' oirconde bij ons scheepenen getijkent.
Jan vanden Boomen
dit eest hantmerk X van Jan van Dijck
mij present G.Valtheri 1723
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Compareerden voor ons onderges(chreve) scheepenen Jan vanden
Ekelhof en Steeven van Kol
scheepenen in Soomeren, Jan
Antonis van der Voort ende Jan
Hermans alle luijden van eere
en competenten ouderdom
woonende tot Soomeren voors(chreve)
en sijnde naabuure van Jan
Antonis Rooijmans pagter
van seekere 's lants hoeve genaamt den Roode, die welke
ter instantie ende requisitie van den voors(chreve) Jan Antonis Rooijmans getuijgen
ende verklaaren de twee eerste
deponenten op den eed, int aanvangen haarder ampten gedaan
en de twee laaste op den eed
heeden aan handen van den
heere officier gepresteert waar
en waaragtig te weesen en
haar nog wel kennelijk te sijn
dat den requirant nu ontrent twee a drie jaaren geleden van den hemel is besogt
met een swaare siekte en
ongewoone quaal, dog dat
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hij deponent naar volle aangewende devoiren so met dokters
als berrebiers door Gods hulpe tot
gesonthijt is herstelt naar dat
eenige van sijn gesonde ledemaaten hadde verlooren, dat geduurende dien tijt van sijne siekten
niet instaat sijnde sijne huijshoudinge en goederen gaade te
slaan, genootsaakt is geweest
het selve tot sijne groote kosten

met vreemde menschen en huurlinge sijne lande en hoeve te laten
bebouwen, dat het daar
en booven, den hemel behaagt
heeft geduurende sijne siekten
den requirant te besoeken met sterften onder sijn runtvee, paarden
en schaapen waarvan inden
voorleeden jaaren 1721 en 1722 agt van sijn
runtbeesten sijn gestorven waardig honderd en dartig gulden
ende twee jonge paarden waardig
honderd gulden, ende verklaaren
sij twee laasten deponenten
alle het geene voors(chreve) waar ende
waaragtig te weesen, wijders
verklaaren de drie eerste deponenten alnog dat den requirant
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geduurende die voors(chreve) twee jaaren sijn afgestorven een menigte schaapen sonder nogtans het presise getal te konnen noemen,
ende verklaart hij vierde of
laaste deponent dat geduurende die voors(chreve) twee jaaren den
requirant sijn afgestorven
wel honderd schaapen waardig door malkanderen gereekent twee honderd gulden
sijnde de resteerende schaapen
nog meest ongans ende siek
waarvan der daagelijks nog veele
sterven, eijndigende sij deponenten hier meede haare
waaragtige verklaaringe en
hebben naar gedaane voorleesinge daar bij gepersisteert
geevende voor reedenen van
welweetenthijt dat sij deponenten als naabuure van

den requirant en daagelijks
bij hem en op sijne stal verkeerende het vee hebben uijt
en in sien drijven, paarden,
schaapen en koeijbeesten
hebben sien uijtslijpen
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villen en dood sien leggen.
actum den vijftiende januari
seventien honderd drie en
twintig, t'oirconde bij ons
scheepenen ondertijkent
Jan vanden Boomen president-schepen
Jan van Eijck schepen
mij present G, Valtheri 1723
Op heden den 15 januari 1723 soo
hebben Jost Fransen vanden Eijnden en Donatus
van Eijck haeren behorlijcken eedt gepresteert
en affgeleght als collectuers der ordinaere
verpondinge, coninx beede en personele quotisatie
ingaende met januarii 1723 onder belofte
van haer collectuers ampt eerlijck en
trauwelijck te bedienen, alle schepenen
ordonantien soo veel redelijck is te
obedieeren en naer te commen, en voorts te
doen gelijck eerlijcke collectuers betaemt
te doen, des toirconde getijkent nochtans
onder behorlijcke rekeninge hier van te
doen voor officier en schepenen.
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Op heden den 16 januari 1723 soo hebben
Jost Fransen Verbeeck en Jan Willems van Breij haeren
behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght als momboiren
van de onmundige ofte minderjarige kinderen Antonus Verbeeck
verweckt bij Mari Willems van Breij, onder gelofte van haer
momboirs ampt eerlijck en trauwelijck te bedienen
en voorts te doen gelijck als eerlijcke momboiren
betamt en toestaet te doen, noghtans onder
behorlijcke rekeninge hier van te doen voor

officier en schepenen des toirconde bij ons
getekent
Jan van Eijck
Marten Wilberts, J Boomen
Wij Jan van Eijck en Marten van Dijck schepenen
en Jan Hendrix van Breij aermmester in Lirop
doen condt en certificeeren bij dese dat
Catelijn Jansen Nerven bortigh van Lirop
aen ons te kennen heeft gegeven dat sij is in
ondertrauw met Albert Jan Gorts weduwenaer bortigh tot Mierlo en overmits de
heeren regenten van Mierlo de ondertrauwde
niet gerustelijck en willen laten woonen ofte trauwen
onaengesien hier bortigh, tensij dat de voors(chreve)
Cateleijn is voorsien met acte van borge #
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^ de voors(chreve)
# soo hebben wij ter beede en versoeke van ^ Cateleijn
Nervens tot securitijt en ontlastinge van den aermen
van Mierlo gelooft gelijck wij gelooven bij dese
ingevalle de selve Catelijn Jansen Nervens
ofte haeren kinderen die sij int toecommende mochte
commen te procreeren ofte te verwecken bij haeren
desen toecommende man voorn(oemd) tot enige decadentie
ofte aermmoede quame te vervallen dat Godt almaghtigh
gelieve te verhoeden, dat wij deselve Cateleijn Jansen
Nervens geheel, en haer toecommende te verweckene
kinderen voor de helft naer vermogen der aerme
casse alhier sullen onderhouden, in waere oierconde
hebben wij schepenen en aermmester voorn(oemd) dese
ten prothocolle ondertekent op heden den vijffden
febuari 1723 Jan van Eijck,
Marten Wilberts, Jan van Breeij aermmeester
J.vanden Boomen loco secretaris
Wij Jan van Eijck en Marten van Dijck
schepenen en Jan Hendrix van Breij armmester in
Lirop doen condt en certificeeren bij dese dat
Peter Martens bortigh tot Duersen getrauwt
met Jenneke Willems van Breij bortigh tot Lirop
aen ons te kennen heeft gegeven en overmits de
heeren regenten van Duersen dese samen getrauwde
niet gerustelijck en willen laten woonen tensij

dat Jenneke Willems van Breij is voorsien met acte
van borge
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hebben wij ter beede en versoeke van Peter
Martens tot securitijt en ontlastinge van den
aermen van Duersen gelooft gelijck wij geloven
bij dese ingevalle deselve Jenneke Willems
van Breij ofte haere kinderen die sij int toecommende
moghte commen te procreeren ofte te verwecken bij
haeren desen tegenwoordigen man voorn(oemd) tot
enige decadentie ofte aermmoede quame te
vervallen dat Godt almaghtigh gelieve te
verhoeden dat wij het selve Jenneke Willems
van Breij geheel en haer toecommende
te verweckene kinderen voor de helft naer
vermoegen der aerme casse alhier sullen
onderhouden in waere oeirconde hebben wij
schepenen en aermmester voorn(oemd) dese ten
prothocolle ondertekent op heden den
achtiende maij seventhien hondert dri
en twentigh Marten van Dijck
Jan van Eijck, Jan van Breeij aermmester
Jan vanden Boomen president absente secretario
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Wij schepenen ondergenoemt tuijgen en
verclaren certificerende mits dese dat voor
ons personelijck is gecompareert en verschenen
Michiel de Gasie duerwaerder van haer ed(el) mo(gende)
de heren raden van staten en heeft verclaert
uijt craghte van autorisatie van de heer en
meester Abram Hubeert, waernemendt het
coimtoeir van de heer en meester Johan vander
Waien ontfanger der gemeene middelen over
het quartier van Pelant sijnde van dato
den 20e Maij deses jaers ons in originali
gebleken te nemen in arest en te stellen
in handen van de Hoghe overigheijt te vatte
en onversende goederen van Marten Kerckhoff
collectuer der gemeene middelen alhier van

den jaere ingegaen primo october seventien
hondert een en twentigh omme daer aen te
verhaelen eene somme van 728-18-14 ter
saeke voors(chreve) verschult affslaende solutum, soo
der enige sijn met de costen daer omme gedaen
en nogh te doen, versoeckende daer van acte
in forma, in kennisse der waerhijt hebben wij
schepenen dese ondertekent
Marten Verberne schepen
Marten Wilberts, van Dijck schepen
Jan vanden Boomen president absent secretario
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Op heden den 15 juni 1723 soo hebben Aert
Verhoven en Ariaen Hendrik Vlemmix haeren behorlijcken
eedt gepresteert en affgeleght als borgemesters
van Lierop aenvanck met den 24 juni 1723 onder belofte
van haer borgemesters aemt eerlijck en trauwelijck te bedienen alle schepenen ordonantien
soo veel redelijck is te obedieeren en naer te commen
en voorts te doen gelijck eerlijcke borgemesters
betamt te doen, toirconde getekent nochtans
onder behorlijcke rekeninge hier van te doen voor
officier en schepenen.
Op heeden dato als voor soo hebben Frans
Peter Warrenborgh en Willem Jansen van den Eijnde
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght
als aermmesters van Lirop onder belofte
van haer armmesters ampt eerlijck en trauwelijck
te bedienen en alle schepenen ordinantien soo
veel redelijck te obedieeren en naer
te commen en voorts te doen gelijck
eerlijcke aermmesters betamt te doen des
toirconde getijkent, nochtans onder
behoerlijcke rekeninge hier van te doen voor
officier en schepenen.
Hendricx Warsenborgh, Marten Wilberts
Marten Verberne, Peter Vlemmix
J.vanden Boomen
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Op heden den 24 juni 1723 soo
hebben Jan Peters vanden Eijnde haren
behorlijcken eedt gepresteert aen handen
van den gecommitteerden des heere officiers
als momboiren van de onmundige ofte
minderjarige kinderen van Jan Jacob
Horckmans verweckt bij Magriet Jansen
vanden Eijnde, van haer mombors aemt
eerlijck en trauwelijck te bedienen
gelijck eerlijcke momboiren betamt
en schuldigh sijn te doen en dat onder
belofte van rekeninge van haer administratie aen handen van den officier als hem
sal gelieven soo waerlijck moet haer
Godt den heer helpen, actum Lirop
dato als boven.
Peter Vlemmix, Marten Wilberts
Compareerde voor ons schepenen van Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosch dese ondertekent Peter Vlemmix mester
timmerman tot Lirop en Jan Francis Lauwers mester leijdecker
wonende tot Eijndoven de welke ter requisitie van
Hendrik vande Wijer wonende tot Boxtel op
hunne manne waerhijt in plaetse van eede met
presentatie van dien ten allen tijde des versoghts
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sijnde te presteeren, hebben getuijght en verclaert
waer en waerachtigh te sijn dat sij attestanten
op ordre en van wegens den heere rentmeester
Leclama a Nihold opden 17 juli 1723 hebben
geexamineert en gevisiteert soo danige verniuwinge
en reparatien aen s'lants coorenmolen tot
Lirop als den voornoemden requirant op den
5 maij 1723 bij publique bestedinge van
den gemelten heere rentmeester aengenomen hadden
te doen en bevonden het selve werck in
conformitijt vant besteck daer van geformeert
wel en naer behoren binnen den tijt daer bij
geprefigeert te sijn gemackt en hebben sij
attestanten voorn(oem)t naer prelecturen daer bij
gepersisteert in kennisse der waerhijt soo

hebben wij schepenen voorn(oem)t dese beneffens
Jan vanden Boomen president-schepen in absentie
van den secretaris ten prothocolle alhier
ondertekent op heden den seventienden juli
seventhien hondert dri en twentigh.
dit merck X stelt Jan van Dijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president in absentie vanden secretaris
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen
Jan Willems Verhees en Hendrick Warrenborgh
al welke comparanten hebben haeren behorlijcken
eedt gepresteert en affgeleght aen handen van den
gecomiteerden des heere officiers van haer administratie
eerlijck te bedienen en te doen gelijck eerlijcke
ende getrauwe momboiren schuldigh sijn te
doen en dat voor Jan Jansen van Belden
soone van Jan van Belden verweckt bij Magriet
Willems Verdoijenbrake, soo waerlijck moet
haer Godt almachtigh helpen, actum
Lirop den 16 augusti 1723 coram
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president-schepen
Op heden den 2e september 1723 soo hebben Antoni
Dircx van Morsel en Jan Peter Willems haeren
behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght als
collectuers van de gemene middelen te weten van
hooftgelt, klijne specie, wijnen, bieren, bestiael,
horengelden en besaijde mergen et cetra
aenvanck nemende met den iersten october 1723
onder beloffte van haer collectuers ampt eerlijck en
trauwelijck te bedienen, alle schepenen ordonantien
soo veel redelijck te obedieeren en naer te commen
en voorts te doen gelijck eerlijcke collectuers betamt
te doen des toirconde getekent dato als voor
nochtans onder behorlijcke rekeninge bewijs et reliqua
voor officier en schepenen.
Jan van Eijck, Marten Verberne
Jan vanden Boomen absentie secretaris
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Wij Jan van Eijck en Marten van Dijck schepenen
en Frans Warrenborgh aermmester in Lirop
doen condt en certificeeren bij dese dat Jost Jansen
bortigh van Lirop aen ons te kennen heeft gegeven dat
hij is getrauwt in Hollant en overmits de heeren
aldaer hem niet gerustelijck en willen laeten woonen onaengesien den selve sigh sijn selven altijt eerlijck heeft
gecomperteert en van eerlijcke ouders geprocreeert
ten sij dat den voors(chreve) Jost Jansen is voorsien met
akte van borge, soo hebben wij ter beede en
versoecke van den voors(chreve) Jost Jansen tot securitijt
en ontlastinge van den armen van sijn residentie plaetse
geloofft gelijck wij gelooven bij dese ingevalle
den voors(chreve) Jost Jansen ofte sijne kinderen die hij
int toecommende moghte commen te verwecken bij
dese tegenwoordige ierste vrauwe tot enige decadentie
ofte aermmoede quame te vervallen, dat Godt almaghtigh
gelieve te verhoeden, dat wij den selven Jost Jansen
geheel en sijn toekomende te verweckene kinderen
voor de helfft naer vermoegen der aerme casse alhier
sullen onderhouden; in waere oeirconde hebben wij
schepenen en aermmester voorn(oemd) dese ten prothocolle
ondertekent op heden den 15 november seventhien
hondert dri en twentigh.
Marten Wilberts
Jan van Eijck, Frans Peter vande Warsenborgh armmester
Jan vanden Boomen president-schepen
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen des dorps
van Lirop quartiere van Pelant Meijerije van den Bosch
Marten Verberne en Peter vlemmix regeerende schepenen deses
dorps de welke ter instantie en requisitie
van Jan Huijbers vanden Boomen paghter van s'lants
coren watermolen geleegen alhier tot Lirop voors(chreve)
getuijgen en verclaren gelijck sij doen bij dese waer
en waeraghtigh te weesen haer deponenten wel kennelijck
te sijn dat vermits door de extrordinaere droghte van
den laets leeden soomer het reviertien de Aa alwaer
dese voors(chreve) molen op lijdt soodanigh is uijtgedroght
en van water onversien geweest dat hij requirant sedert
ontrent halff maij laets leden tot in het laets van
de voorleden maent october geen ofte wijnige graan

op den voors(chreve) molen heeft connen malen en dat hij
requirant selffs gedurende dien tijt genoghsaem geheel
stil heeft moeten liggen en sijn eijgen graan selffs
naar andere molens om te malen heeft moeten brengen, gevende
sij deponenten voor redenen van welwetenthijt dat sij dagelijcx
bij en ontrent de voors(chreve) reviere en molen verkeeren en den
iersten deponent alnogh sijnde een brouwer en ordinaer sijn
granen op den selven molen genoetsaekt is geweest die
op andere molens te brengen en te laten malen eijdigende
sij deponenten hier mede haere waraghtige en sinseere
verclaringe en hebben naer gedaene voorlesinge hier
bij gepersisteert op heden den seventienden november
seventien hondert dri en twentigh. toierconde bij ons
ondertekent. Jan van Eijck, Marten Wilberts
J.vanden Boomen, absente secretario
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scheijdinge en dijlinge tussen de
eerffge(name) wijlen Willem Driessen
Verdoijenbrake verweckt bij Josijn
Goorts van Breij
Dat voor ons commen sijn Anna Weduwe Thomas Verhees,
Frans Gijsbers, man en momboir van Mari Willems
Verdoijenbrake, Wauter vander Poel man en Momboir
van Willemijn Willems Verdoijenbrake, Hendrick Hendrix
Warrenborgh en Jan Willems Verhees als geede en
wettige momboiren van Jan Jansen van Beelden
al welke comparanten met malcanderen hebben aengegaen
een minnelijcke scheijdinge en dijlinge van de eerff
goederen haer achtergelaten bij haere ouders
alle geleegen alhier binnen desen voors(chreve) dorps van Lirop
Bij welke scheijdinge en dijlinge bij den iersten
loote ten deele is gevallen Anna weduwe Thomas
Verhees, huijs, hoff en aengelagh groot ontrent
de dri lopensaet met d'een sijde Pouwels Jan Peters
d'ander sijde Frans Gijsbers, met d'een eijnde den
Runloop, met d'ander eijnde de gemijne straat
item alnogh den Kerckacker groot ontrent anderhalff lopensaet met d'een sijde ende een eijnde het
gemeene lant, Item het Niuwvelt aent Cromven groot ontrent anderhalff lopensaet met d'een
sijde en een eijnde aen de gemente; Item alnogh

de Hueve op Hersel groot ontrent seven copsaet
Item alnogh het halff Silleken op de Beemden groot
ontrent een lopensaet
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Ten tweede is met den lote ten deele gevallen
te weten Frans Gijsbers, huijs, hoff en aengelagh groot
ontrent de vier lopensaet met d'een sijde Anna voors(chreve)
met d'ander sijde Jost van Morsel met d'een eijnde
den gemeene loop, d'ander eijnde de gemeene straat
Item alnogh een acker ontrent de Winkelstraet groot
ontrent de ses lopensaet Item alnogh eenen acker
genaemt het Braxken geleegen ontrent de Winkelstraat
groot ontrent een lopensaet met bijde de seijden
het gemeene lant, Item ten derde Wauter
vander Poel is met den lote ten deele gevallen
de niuw erffven groot ontrent anderhalff lopensaet met
d'een sijde Jost Verbeeck met dander sijde Jost
van Morsel met d'een eijnde het Bomesstraetjen
met d'ander eijnde den wegh. Item alnogh eenen acker
genaamt den Boetsart acker groot dri copsaet met d'een sijde
Gijsbert Coppens, d'ander sijde Jan Lambers met
bijde de eijnde Marten Wilbers. Item alnogh den
halve Voortsbeemt groot ontrent anderhalff
lopensaet met een sijde het straetjen d'ander sijde
J. vanden Boomen en de weduwe Joseph vanden Eijnde
met d'een eijnde de Vortsstraat met d'ander
eijnde Aert Verhoeve met andere. Item alnog
een vierde part inde Summerse Vloet groot ontrent
voor sijn ampart een halff lopensaet. Item ten
vierde is met den loote ten deele gevallen
de voors(chreve) momboiren ofte onmondige voorn(oemde)
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uit het loot ofte goederen van Anna weduwe
Thomas Verhees voors. de somme van twe hondert vijff en
twentigh gulden al welke somme Anna weduwe voors(chreve)
moet aen de voors(chreve) momboiren moet opleggen
en betaelen binnen den tijt van ses jaeren
met den intrest vier gulden ten hondert
mits conditie dat den onmondige ofte

momboiren dese penningen moeten gerichtelijck
opseggen dri maenden ten voorens
wijders geloven de voors(chreve) condividenten
deen op danders portie helmelinge
verteegen en soo daer eenige paghten
chijnsen, renten daer men nu niet van en
weet op quaemen tot laste van het
een ofte anders lot het selve sullen
moeten helpen draegen en vergoeden en den voosten
sal den achtersen moeten wegen verders
gelooven de voors(chreve) condividenten dese haere
scheijdinge en deijlinge altijt vast, stedigh
ende van weerden te houden op verbant van
haer persoenen en goederen hebbende en vercrijgende
Actum Lirop den seven en twentighsten
november eenduijsent seven hondert dri en
twentigh, coram schepenen ondertekent
Jan van Eijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president
(in de kantlijn staat [[[[ Bekent Jan Jansen
vander Belden, volgens zijn eijgen hant hier
neffens gevoegt van dese tegenstaande som
van twee hondert en vijff en twentig gulden
met den intrest ten vollen voldaan te zijn van
Anna Verhees. actum Lierop den 28 juli 1731
coram schepenen getekent d.p. ter presentie van
Hendrik Warenborg des selfs momboir toirconde
geteekent Peter Vlemmex, Jan Cuppus ]]]]]
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Op heden den 29 december 1723 soo heeft Jan Hendrix
van Breij en Jan Jansen van Lishout haeren behorlijcken
eedt gepresteert en affgeleght aen handen van den gecomiteerden
des heeren officiers als collectuers der ordinaere verpondingen
coninxbeede en personele quotisatie van haer collectuers
ampt eerlijck en trauwelijck te bedienen gelijck
eerlijcke en trauwelijcke buerders ofte collectuers
betaemt en haere functie schuldigh sijn te doen
en dat onder belofte van rekeninge van haer administratie
voor officier en schepenen als het haer
sal gelieven soo waerlijck moet haer Godt den
heer helpen, actum Lirop dato als boven

Hendrik vanden Warsenborgh
dit Y merck stelt Jan van Dijck
Jan vanden Boomen
Wij officier en schepenen en armmester des dorps Lirop
geleegen in den quartiere van Pelant Meijerije van 's-Hertogenbosche certificeeren bij dese dat Aert Hendrick
Ghoris bortigh van Lirop aen ons te kennen heeft
gegeeven dat hij is getrauwt tot Mierlo
en overmits de heere regenten van Mierlo
dese samen getrauwde niet gerustelijck en willen laten
woonen tensij dat Aert Hendrick Ghoris voors(chreve) is
voorsien met acte van borge, soo hebben wij
ter beede en versoeke van Aert Hendrick Ghoris
voors(chreve) tot securitijt en ontlastinge vanden
aermen van Mierlo gelooft, gelijck wij geloven bij desen
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ingevalle den selven Aert Ghoris voors(chreve)
ofte sijne kinderen die hij in dit ierste houwelijck
moghte commen te procreeeren ofte te verwecken
bij dese tegenwoordige Maria Andriessen van Kessel
tot enige decadentie, ofte aermoede quamen te
vervallen dat Godt almaghtigh gelieve te
verhoeden dat wij den selven Aert Hendrick Ghoris
int geheel en sijnen toecommende te verweckene
kinderen voor de helft naer vermogen der aerme
casse alhier sullen onderhouden in waere
oeirconde hebben wij schepenen en aermmester
dese ten prothocolle ondertekent op heden den
31 december seventien hondert dri en twentigh
Dit X merck stelt Jan van Dijck, Jan van Eijck
Jan vanden Boomen president-schepen
Op heden den 3 maij 1724 soo hebben Jan
Hendrik van Geldrop en Hendrick Gorts
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght als
momboiren over de dri onmundige ofte minderjarige kinderen van Jan Biemans, verweckt bij
Magriet Jansen van Geldrop, van haer momboirs
amt eerlijck en trouwelijck te bedienen soo behorlijck
en voorts te doen gelijck eerlijcke momboiren betamt
te doen toirconde bij ons schepenen geteijkent, nochtans
onder behorelijck bewijs et reliqua als den officier

sal gelieven.

Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
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Op heden den 21 julij 1724 soo sijn voor
schepenen van Lirop gecompareert # Lambert
vanden Eijnde en Jost van Dijck # en hebben
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght
aen handen vanden gecomiteerden des heere officiers
als borgemesters van Lirop, in te gaen met St-Jan
1724 tot St-Jan 1725 van haer borgemesters
aempt eerlijck en trauwelijck te bedienen alle
schepenen ordonantien te obedieeren en naer te commen
gelijck eerlijcke borgemesters betamt soo veel
behorlijck ter presentie van ons onderges(chreve) schepenen
mits hier van doende behorlijck bewijs et reliqua als
den officier sal gelieve, Marten Wilberts, Marten Verberne
Peter Vlemmix, Hendrick Warsenborgh
Op heden den veertienden augusti 1724 soo sijn
voor schepenen onderges(chreve) gecompareert en hebben
haeren behorlijcken eedt gepresteert en affgeleght
aen handen vanden gecomitteerden des haere officiers
Jost Antonus van Dijck en Jan Peters van Eijck
als momboiren van de twe onmondige kinderen van
Hendrick Jansen van Geldrop verweckt bij Catelijn
Jansen, van haer momboirs aemt eerlijck
en trauwelijck te bedienen gelijck eerlijcke momboiren
betaemt en schuldigh sijn te doen nochtans onder
behorlijck bewijs et reliqua als den officier sal gelieven
Marten Wiberts, Jan vanden Boomen abs.secr.
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Op heeden den 23 september 1724 soo hebben Peter
Peter Goorts en Jan Willems Verhees haeren behorlijcken
eedt gepresteert en affgeleght aen handen van den
gecomiteerden des heere officier als collectuers der
gemeene middelen te weten van hooftgelt, kleijne
specie, wijnen, bieren en bestiaal, horengelden, beaijde
mergen et cetra, aenvanck nemende met den iersten
oktober 1724 onder belofte van haer aemt eerlijck
en trouwelijck te bedienen en voorts te doen gelijck

eerlijcke collectuers batamt toirconde getekent
en ons present noghtans onder behorlijck bewijs
et reliqua als den officier sal versoecken. Actum
ut supra
Peter Vlemmix, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen
Wij schepenen en aermmester van Lirop certificeeren
bij deesen dat Gijsbert Francis Coninx bortig van Lirop
aen ons te kennen heeft gegeven dat hij is getrouwt
met Jenneke Fransen bortigh van Asten en overmits de heeren
regenten van Asten dese samen getrouwde niet gerustelijck
^ trouwen ofte wonen
en willen laten ^ tensij dat Gijsbert Francis Coninx is voorsien
met acte van borge, soo hebben wij ter beede en
versoeke van Gijsbert Francis Coninx voornoemt tot
securitijt en ontlastinge van den armen van Asten
gelooft gelijck wij geloven bij dese ingevalle
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den selve Gijsbert Coninx ofte sijne kinderen
die sij in dit ierste houwelijck moghte commen te
procreeeren ofte te verwecken bij dese tegenwoordige
Jenneke Fransen tot enige decadentie ofte aermoede
quamen te vervallen dat Godt almaghtigh gelieve te
verhoeden, dat wij den selven Gijbert Coninx int
geheel en sijn toecommende te verweckene kinderen
voor de helft naer vermoogen der armecasse alhier
sullen onderhouden in waare oeirconde hebben wij
schepenen en aermester dese ten prothocolle onderteekent
op heden den dri en twentighsten oktober seventien
hondert vier en twentigh.
Hendrick Warenborgh
Marten Wilberts,
Francis Peters vanden Warsenborgh
Jan vanden Boomen president abst.
Wij schepenen en aermester van Lirop certificeeren
bij dese dat Nicolaes Jansen van Bussel bortigh tot Lirop
^ bortigh tot Lirop
en Peternella Jansen vanden Boomen ^ te samen getrouwt tegenwoordigh
wonende tot Lieshout en overmits de heeren regenten van Lieshout
dit voorn. houwelijck niet gerustelijck en willen laten woenen
tensij dat den selven van Bussel en Peternella vanden Boomen
voorsien sijn met acte van borge, soo hebben wij ter beede
en versoeke van dit voorn. houwelijck tot securitijt en ontlastinge
van den armen van Lieshout gelooft gelijck wij gelooven

bij deesen ingevalle den selven Nicolaes ende Peternella
ofte haere kinderen die sij in dit houwelijck moghte
commen te procreeren ofte verwecken bij dese tegenwoordige
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Peternella in enige decadentie ofte aermoede quamen
te vervallen dat Godt almaghtigh gelieve te verhoeden
dat wij deselve int geheel naer vermogen der
aerme casse alhier sullen onderhouden in waere
oeirconde hebben wij schepenen en aermmester
ten prothocolle ondertekent op heden den dri en
twentighsten october seventien hondert vierentwentigh
Hendrick Warsenborgh, Marten Wilberts
Francis Peters vanden Warsenborg als armmester
Jan vanden Boomen president abs. secr.
Op heden 9 januari 1725 soo hebben
Dirck Jansen van Morsel en Andries
Simon Verdoijenbrake haeren behorlijcken eedt
gepresteert en affgeleght aen handen van den
gecomitteerden des heere officiers als
collectuers der ordinaere verpondingen en coninxbeede
deser voors(chreve) lopende jaere van haer ampt
eerlijck en trauwelijck te bedienen en te
doen gelijck eerlijcke en trauwelijcke collectuers
in dese betamt en toe staet te doen coram
schepenen ondertekent
Jan van Eijck, Marten Wilberts
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen Antonus
Antonus Aert Coppens sieck naer den lichaeme en Anneke
Jan Antonus Warrenborgh gesont van lighame dogh
bijde haer verstant en vijff sinnen in alles wel maghtigh
sijnde, die welcke sijn overdeijnckende de brooshijt der
menselijcker natuere, datter niet sekerder en is dan de doot
en niet onsekerder dan den tijt en ure van dien, en sij
daerom uijt dese werelt niet willen scheijden sonder
ierst en alvorens van haere tijdelijke goederen van
Godt almaghtigh op deser aerde verleent te hebben
gedisponeert en dat uijt haeren vrijen wille onbedwongen
ofte onverlijt van imanden ter werelt soo sij verclaerden

en alvorens daer toecommende soo beveelen sij haere
sielen als wanneer die uijt haer sterffelijcke lichamen
scheijden sullen in de genadige en bermhartige
handen van Godt almaghtigh haren hemelsen vader,
En haer doode lighamen de aerde met een eerlijcke
begraffenisse soo verclaeren sij
testatueren mits desen te revoceeren, casseeren,
doot en te niet te doen alle voorgaende testamenten,
giften en makengen hoe sij souden mogen weesen, niet
willende dat enige van deselve naergecommen ofte
achtervolght worden, maer commende alsoo ter dispositie
van alle haere tijdelijcke goederen en effecten 't sij van
wat naem ofte natuere ofte waer deselve souden mogen
weesen en bevonden worden, enige ter weerelt uijtgescheijden
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Ofte gereserveert waer over sij craght en maght sijn
hebbende, soo haffelijcke als erffelijcke.
ierstelijck soo maken en legateeren sij testatueren
deen den anderen aen den langhst levenden, alle
haere goederen en effecten, van wat natuere deselve
souden mogen weesen, om hier meede te doen haeren
ofte sijnen vrijen wille te vercoopen, bewaeren,
soo het den langhst levenden sal gelieven en hem
vrijstaet op alle manieren hier over te disponeeren
Wijders begeeren de testatueren voors(chreve) dat dit haer
testament, laetsten en uijtersten wille sal plaets
sorteeren naer alle gestelijcke en wereltse reghten
soo het alderbest van weerden gehouden kan worden
en ofte in dit testament enigh part ofte clausel was
vergeeten ofte geomitteert, houden de voors(chreve) testatueren
voor geinsereert en verclaren de voors(chreve) testatueren
dit haer testament te weesen, laetsten en uijtersten
wille, begeerende uijterlijck dat hetselve naer
haer doot sal achtervolght worden, reserveerende
't veranderen, hetselve te niet te doen soo het haer
sal gelieven, Aldus gedaen en getesteert binnen
Lirop den negentienden januari seventien hondert
vijff en twentigh, coram schepen en hebben de voors(chreve)
testatueren beneffens schepenen ondertekent
Antonus Aerts Koppens
dit X merck stelt Anneke Warrenborgh

Marten Wilberts, Hendrick Warsenborgh
J.vanden Boomen president in abs. vanden secr.
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen
Marten Josten Verberne en Peter Vlemmix onse mede schepenen
ter reqisitie van Jost Francken van Eijck cum suis al welke
comparanten tuijgen en verclaren gelijck sij tuijgen
en verclaren bij dese op den eedt int aenvangen haeren
respective ampten gedaan, dat haer wel kennelijck
is dat op die ackers ofte gronden van Jost Francken
van Eijck cum suis al welke requiranten dri en twentigh
vaaten rogge aen u ed(ele) comtoir van den prinse van Oranien
en Nassau tot Eijndoven jaerlijx sijn geldende, insgelijx
Hendrik Jansen van Geldrop vierentwentigh vaten rogge jaerlijx is geldende
en qualijck soo veel is gewassen desen voorleden oext
seventien hondert vierentwentigh en soo door den vorst
ende droghte is bedorven dat qualijck ofte sleghtelijck
saet cooren wederom hebben genoten, het welck sij
comparanten ten alle tijden des noot wesende bij eede
noghmaels sullen verclaren en verifieeren en vermits men
de waerhijt verplight is te bekennen, daerom soo
hebben de voors(chreve) comparanten naer prelectuere
deses hier bij gepersisteert: Aldus verclaert binnen
Lirop desen negentienden meert seventien hondert
vijffentwentigh coram Marten Wilberts
Jan vanden Boomen schepenen
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Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen
in Lierop quartiere van Pelant Meijerije van
"s-Hertogenbosche desen seventen april seventien hondert
vijfentwentigh Antonus Fransen van Bussel en Andries
vanden Eijnden swagers van Arnoldus van Eijck,
Antonus Jansen van Eijck ende Jan van Dijck
als oomen van Arnoldus van Eijck, al welcke
comparanten bekennen ende verclaren te verseckenen
van behorlijcke alimentatie ende onderhout, aen den
selve geloft te hebben gelijck sij comparanten geloven
mits desen jaerlijx op te seggen ende te betalen
de somme van hondert en vijftig gulden onder

verbant van hunne respectieve personen ende goederen
hebbende ende vercrijgende ende verclaren ende certificeeren
mits dese wij schepenen van Lierop dese bovenstaande
gelofte de oprechte warhijt te wesen, dat de geloveren
en hunne goederen voor de geloofde somme van
hondert en vijftigh gulden jarlijx aen Arnoldus
van Eijck tot sijne alimentatie gelooft
sijn goet ende suffisant: aldus gedaen ende gepasseert
binnen Lierop desen seventen april seventien hondert
vijfentwentigh coram schepenen Antonus van Bussel
Andries vanden Eijnden, dit ist merck + van
Antonus van Dijck, dit ist merck X van Jan van Dijck
Marten Wilberts, van Dijck schepen
Jan vanden Boomen president schepen
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen Francis Horckmans
hoevenaer en inwoonder tot Someren al welken comparant ter insantie
en requisitie van Antoni Vlemmix inwoender tot Lirop tuijgt en
verclaert bij eede aen handen van den gecoiteerden des heeren officiers
gelijck hij doet bij deese hem comparant wel kennelijk te weesen
als dat Jost Jan Hoeffnagels inwoonder tot Asten den voors(chreve)
requirant heeft gehonsvot en diergelijcke woorden gesproken op
den merckt dagh in Someren den 30e april 1725 ten huijse
van Antonus Kerckhoff en alsoo questie en verscil
hebben gekregen over sekeren coop ofte bedinginge
der beesten, ende alsoo malcanderen met den cop hebben
gepackt, gevende hij deponent redenen van wel
wetenthijt aldaer present geweest te hebben ende dat
het verschil en questie om sijn eijgen beesten is toe gecommen
eijndigende hij deponent sijne warachtige en sinseere
verclaringe en heeft naer gedaene voorleesinge hier bij
gepersisteert op heden den derden maij XVII vijffentwentigh
toirconde bij ons geteijkent
Hendrick Warsenborgh,
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen, president schepen, gesubstituert
Op heden den 20 junii 1725 soo hebben Jan Jansen van Eijck
en Jan Cornelis van Gogh haeren behorlijcken eedt gepresteert en
afgeleght als borgemesters over den dorpe van Lirop aenvanck
nemende met den 24 juni 1725 tot den 24 junii 1726 onder belofte
van haer borgemesters ampt eerlijck en trauwelijck te bedienen alle
schepenen ordonantien soo veel redelijck te obedieeren en naer te

commen en voorts te doen gelijck eerlijcke borgemesters betamt
en toestaet te doen des oirconde geteijkent dato als voor, nochtans
onder behorlijcke rekeninge bewijs et reliqua voor officier en schepenen
Jan van Eijck, Hendrick Warsenborgh
J.vanden Boomen absent gesubstitueerde vanden secretaris
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Compareerden voor ons Hend(rik) Warenborg
ende Peter Vlemmix scheepenen deses dorps
van Lierop, Wouter Antoni Vlemix
inwoonder tot Someren Francis Antonus
van Bussel, Huijbert Joosten
Verbernen ende Dirck Gerit Aarts
inwoonder tot Lierop alle luijden
van eer en competenten ouderdom die
welke naer geregtelijcke citatie op
mondelinge vraag pointen en voorgehouden
door den stadthouder G Valtheri en alsoo
in faveur van justitie hebben getuijgt
ende verclaart gelijck sij getuijgen ende
verclaaren bij ende mits desen, den eersten
in ordine deponent waar en waaragtig te
weesen dat op sondag den 22 julii laast
leeden naer de middag ontrent ses a seven
uren is geweest ten huijsen van Johan
Verberne in de Ster tot Someren sittende
te praate benefens andre geselschap in de
klijne caamer van de selve huijsinge
met Elisabet ende Mari dogtre Jan
Verberne voors(chreve) samen drinckende
alwaar in de caamer sijn gekoomen
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Wouter Hoefnagels ende Rijnier soone
Dirck van Driel, seggende tegens hem
deponent ende het voors(chreve) geselschap, ick drinck
mede, waar op hij deponent antwoorde, als gij
mede drinckt soo moet gij mede betaalen
of klincken, dat daarop Rijnier van Driel
sijde voor den donder sou ick mede moeten
betaalen als ick mede drinck, ick had

liever dat u de duijvel halden of dirgelijcke vloecken, loopende met eenen de
deeure uijt, seggende komt voor de deure
het welck hij deponent niet doende, is den
selve weder in huijs gekomen al rasende
en tierende, den deponent forcerende om voor
de deure te komen, waar op hij deponent om
niet in huijs overvallen te worden de
caamer deur is uijt gegaan met een witstok
in de hant om den voors(chreve) Rijnier als
hij hem aantasten wilde, daar mede van
sijn lijf te keeren en komende buijten
de caamer op de plaets van de voors(chreve) huijsinge, is den voorn(oemde) Rijnier op hem deponent
aangevallen met een mes naer hem snijdende, waarop hij deponent vesereerende is
ter nedergevallen leggende op de gront
heeft hij het mes en sneden die den voors(chreve)
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Rijnier hem meende toe te brengen
afgeweert met sijn voeten, tot dat Rijnier
door het stooten terug dijnselde hij deponent
occasi heeft gehadt om op te staan
ende sijn hout quijt sijnde, is geloopen
naar het brouhuijs om een ander hout
te haalen loopende Rijnier hem deponent
naer met een mes en hout in de
handen en hij deponent oock een hout bekomen
hebbende, hebben daar mede tegens
malkanderen geslagen, soodanig dat
hij deponent hem Rijnier het mes en stock
uijt de handen sloeg, als wanneer den
selven Rijnier naar huijs is gelopen
en den deponent weder gegaan sijnde in
huijs bij sijn geselschap, is den voors(chreve)
Rijnier, is den voors(chreve) Rijnier van
Driel hem verkleet hebbende in een
blouwe keel met sijn broeder Dirck,
weder gekomen in de voors(chreve) huijsinge
bij hem deponent al weder seggende schelm
komt daar uijt, met eenen hem deponent

slaande, waar samen op de deur sijn
uijtgerackt ende met messen hantgemeen
gewoorden, tegens ende naar malkanderen
snijdende sonder malkanderen te quetsen
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tot dat den voors(chreve) Rijnier is gevallen
waarop hij deponent hem goet willigh heeft
laeten op staan en hij weder te been
op wesende, is op den deponent weder
aangevallen, seggende hij deponent kom
laat ons dan uijtscheijden, dog den
voors(chreve) Rijnier sulcx niet willende
doen en seggende soo lang als daer
eenen valt, heeft den deponent eenen
steek toegebragt in sijn regteren arm
waarop hij deponent tegen hem sijde hout
op ick hebbe genogh, dog niet ophoudende
heeft den deponent nog verschijde steeken
en sneden in den selfden arm toegebragt
tot dat eijndelijck werden gescheijden
wijders verklaarende dat int begin van het
voors(chreve) tweede geveght Dirck van Driel broeder
vanden voors(chreve) Rijnier sijde Broer steekt
en snijt soo lang als gij kont of gij
behoeft niet tuijs te komen
seggende meteen een niemant heeft het
hert dat sij se van een scheijden off
de duijvel sal se halen of diergelijcke
woorden en drijgementen aan de omstanders doende.
Ende verklaart Francis van Bussel
twede in ordine deponent dat ten dagen en
tijden en in de huijsinge voors(chreve)
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Rijnier van Driel en Wouter Hoefnagels
in de caamer voors(chreve) quamen daar hij
deponent en Wouter Antonus Vlemix saten
te praaten en droncken met de twee
dogters van Jan Verberne en dat Rijnier

van Driel sijde ick drinck mede waarop Wouter antwoorde die drinckt die
klinckt of diergelijcke woorde dat Rijnier
niet mede willende betaalen al rasende
en vloeckende de kamer is uijt gelopen
eijssende den voors(chreve) Wouter voor de
deur om te vegten die niet en volgde
verder verklaarende benefens den derden en vierden deponent dat hij Rijnier
weder in huijs is gekomen al weder
vloeckende en rasende willende perfors tegen den voors(chreve) Wouter vegten,
alsdoen Wouter de kamer deur en
Rijnier de keuke deur sijn uijtgeloopen en dat een wijnig tijdt daar
naer Wouter weder in huijs is gekomen
ende een korte tijdt daar naer oock
den voors(chreve) Rijnier verkleet sijnde in
een blauwe keel bij hem hebbende
Dirck sijnen broeder seggende den
voors(chreve) Rijnier onder veel vloecken
en tieren schelm of honsvot
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komt daar uijt of dergelijcke woorden
denoterende daar mede den voors(chreve) Wouter
Antonis Vlemix met eenen verscheijde
reijse naer den selve slaande, waar op
de twee persoonen buijten de deure
sijn gerackt en hebben aldaar tegens
malkanderen met messen die sij in
hare handen hadden seer lang gevogten
naer malkandere snijdende of steekende
tot dat eijndelijck sijn gescheijden
en als doen gesien dat den voors(chreve)
Wouter verschijde sneden of steken
hadde door sijnen regtren arm die
seer sterck bloeden, wijders verklarende dat in het begin van dat gevegt
den voors(chreve) Dirck van Driel hebbende
een stock in sijn handt sijde tegens
Rijnier sijn broeder steekt en snijt u

beest en gaat niet loepen of ick sal u
selfs smijten, seggende verder
tegens de deponenten en andre omstanders
laat se vegten niemant heeft het
hert dat hij se van een schijde of
de duijvel sal se haelen of dirgelijcke
woorden en drijgementen waar door
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sij deponenten geintimideert sijn geworden
om te scheijden,, eijndigende sij
deponenten hier mede haare waragtige verclaaringe en hebben naar gedaane
voorlesinge daar bij gepersisteert ende
bekraghtigt met de woorden soo
waarlijck help haar Godt almagtigh
Aldus gedaan en gepasseert op heeden den
tienden augusti seventien hondert vijf
en twintigh des toirconde bij ons
getijckent
Peter Vlemmix, Hendrick Warsenborg
Jan vanden Boomen president loco secretaris
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen van Lirop
Meijerije van 's-Bosche dese onderteijkent Peter ende Jan
Hendrick Vlemmix mester timmerluijden ende molen mesters
wonende tot Lirop voors(chreve) de welke ter requisitie van msr
Casper Eijmers slants timmerman wonende tot 's-Bosche
op hunne manne waerhijt in plats van eede met
presentatie van dien ten allen tijde des versoght
sijnde te presteeren hebben getuijght en verclaert
waer en waraghtigh te sijn dat sij attestanten op
ordre en van wegens den heere rentmester
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Lijclama A. Nijholt op den 7e
september 1725 hebben geexamineert en gevisiteert soodanige
niuwe schuere op 's-lants hoeve tot Lirop genaemt
Morsel als den voorn(oemde) requirant op den 10 maij 1725
bij publique bestedinge vanden gemelten heere rentmeester
aengenomen hade te doen ende bevonden deselve schuere
in conformitijt vant besteck daer van geformeert wel

en naer behoeren binnen den tijt daer bij geprefigeert
te sijn gemackt en hebben sij attestanten voorn(oemd) naer
preluctuere daer bij gepersisteert in kennisse der waerhijt
hebben wij schepenen dese beneffens onsen substitut secretaris
onderteijkent op den sevende september eenduijsent seven
hondert vijff en twentigh toirconde geteijkent
Marten Verberne,
Marten Wilberts,
Jan vanden Boomen president
als gesubstitueerde vanden secretaris
Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen van Lirop
quartiere van Pelant Meijerije van 's-Bosche dese ondertekent
Peter en Jan Hendrix Vlemmix mestertimmerluijden en molen
mesters wonende tot Lirop voors(chreve) de welke ter reqisitie
van meester Casper Eijmers 's-lants timmerman wonende
tot 's-Bosche op hunne manne waerhijt en in plaetse van eede
met presentatie van dien ten allen tijde des versoght sijnde
te presteeren hebben getuijght en verclaart, waer en waraghitigh
te sijn dat sij attestanten op ordre en van wegens den
heere rentmester Lijclama A. Nijholt op den 7e september 1725
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hebben geexamineert en gevisiteert soodanige
vernieuwinge en reparatie aen 's-lants hoeve genaamt
Stibdoncq onder Lirop voors(chreve) als den voornoemde requirant
op den 10 maij 1725 bij publique bestedinge van
den gemelten heere rentmeester aengenomen hadde te doen
en bevonden deselve reparatie en verniuwinge in conformitijt
vant besteck daer van geformeert wel en naer behooren
binnen den tijt daer bij gepefigeert te sijn gemackt
en hebben sij attestanten voornoemd naer prelectuere daer
bij gepersisteert in kennisse der waerhijt hebben wij
schepenen dese beneffens onsen substtut secretaris onderteijkent actum Lirop den sevenden september seventien hondert
viff en twentigh
Marten Wilberts,
Marten Verberne
Jan vanden Boomen gesubstitueerde vanden secretaris
Op heden den .....junlii 1725 soo hebben
Goort Peter Warrenborgh en Jan Hendrix Verhees haeren
behorlijcken eet gedaen en affgelijt aen handen van
den gecomiteerden des heere officiers als collectuers
der gemeene middelen van haer amt eerlijck en
trouwelijck te bedienen gelijck eerlijcke collectuers

betamt en schuldigh sijn te doen, nochtans alles
onder bewijs et reliqua en rekeninge te doen van
haere administratie als het den officier en schepenen
sal gelieven, soo waerlijck helpt haer Godt almachtigh
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Op heden den 12 december 1725 soo hebben Jan Jansen
vande Vorst en Antonus Mullendijx haeren behorlijcken
eedt gepresteert en affgeleght aen handen van den gecommiteerden des heere officiers als momboiren van de
onmundige kinderen Gerart Muelendijx verweckt bij Anneke
Jansen vande Vorst, van haer momboirschap eerlijck
en trauwelijck te bedienen, gelijck als eerlijke
en trauwelijcke momboiren betamt en schuldigh
sijn te doen, nochtans alles onder bewijs et reliqua
en rekeninge te doen van haeren administratie, als het
den officier en schepenen sal gelieven, soo waerlijck
helpt haer Godt almaghtigh toirconde geteijkent
Marten Wilberts,
Jan vanden Boomen
Op heden den 17 december soo sijn voor schepenens onderges(chreve)
gecompareert de tegenwoordige provisoeren van den aermen
van Lirop met naeme Willem Jansen vanden Eijnde
en Frans Peter Warrenborgh, al welke comparanten
hebben verhuert en in paghtinge overgegeven aen
Mari en Jenneken Hendrix het aermhuijsken ontrent
de Hoffstatse hoeve met den gront daer aen geleegen, den
aermen toecommende en dat met consent van officier
en alle de schepenen en dat voor enen termijn van sestien
jaeren, nochtans met den halven termijn daer uijt te
connen scheijden, wie van bijde seijden sal gelieven
mits malcanderen behorlijckertijt voor kersmis op te
seggen en hier jaerlijx aen den provisoeren voor te
betaelen seven gulden in gelt, maer soo de huerdersen
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in gebreken bleeven van jaerlijxse betalinge
soo soude het aen de aermmesters ofte provisoeren
vreij staen de selve wederom daer uijt te setten
als het haer sal gelieven, des sullen de aermmesters
oock verplight sijn het seve huijsken in goede reparatie
te brengen en te houden en sal dese huringe aenvanck neemen

paessen 1726 en soo voorts, wijders geloven de
provisoeren en de huerdersen dit haer contract naer te commen
op verbant van haer personen en goederen hebbende en
vercrijgende, aldus gedaen en gepasseert binnen
Lirop desen 17 december seventien hondert
vijff en twentigh toirconde geteijkent
Jan van Eijck, Marten Wilberts,
Jan vanden Boomen als gesubstitueerden
Dat voor ons commen zijn Francis Jan
Goorts man en mombor van Magriet Jan Jacop
Horkmans als mede Jan Peeters vanden Eijnde
ende Willem Jansen vanden Eijnde in qualitijt
als geede momboren van de onmondige ofte
minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop
Horkmans verweckt bij magriet Jan Fransen
vanden Eijnden al welke comparanten bekennen
ende verklaren bij deesen wel ende dugdelijk
schuldig te zijn ende hebben ontfangen te hebben
uijt handen van Jan vanden Boomen
ende Jan van Eijck eene somme van vijftig
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Compareede Jan
Wardenborgh en
Lambertus vanden
Eijnden in qualitijt
als armmeesters
alhier de welke
verclaerde dat
Francis Jan Tijsse
aan hunnen
handen heeft betaalt de somme
van vijftig gulden
tot volle voldoeninge en aflossinge
vant capitaal
deser nevenstaande
gelofte met
nog seven gulden
voor vier jaren
veragtert in-

gulden cappital, spruijtende van goede
ende dugdelijke aangetelde penningen te dank
Bij hun comparanten soo zij verklaarden
ontfangen ende deese peeningen den armen
van Lierop zijn competeerende, waar van
sij comparanten jaarlijkx voor intrest
gelooven te betalen eenen gulden vijftien
stuijvers, al welken iersten dag ofte
intrest verschenen ende vervallen zal weesen
van hodie dato over een jaar dat weesen zal
den 10 januari 1726 ende soo voorts van
jaare tot jaare dar in te continueeren
ende deese obligatie te blijven vergelden
soo lange deese zal woorden opgeseijt ende
het cappitaal sal weesen geschoten, welke
opseginge sal moeten geschieden drie maenden
voor den verschijndag wie van bijde gelieven
zal en dat voor eenen termijn van ses jaaren
met drie verschenen jaaren malkanderen op te
seggen wie gelieven zal ende stellen hier voor

intreste tot dato
borgen Jan Peeters vanden Eijnden ende Willem
was verschult
Jansen vanden Eijnden onder verbant van haar
consenteerende
persoonen ende goederen ende de goederen van
dienvolgens dat
de onmondigen hebbende en verkrijgende
dese ten prothoactum den 10 januari 1726 coram schepenen
colle werden gemor- ondertekent Jan van Eijck,
tificeert en gedit merck X stelt Jan van Dijck
cassert
Jan vanden Boomen als gesubstitueerde
actum Lierop den 27
januari 1751 present de
ondergetekende schepenen
Jan van den Warenborgh, Lambertus vanden Eijnden
Fr.v.Boome, Peter Verberne, mij present P. de Leeuw secretaris
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Compareerden voor heere scheepenen
van Lierop Antoni Vlemmix inwoonder
die welke verklaart te appelleeren, soo
als is appelleerende bij deesen van soodanig
vonnis als bij scheepene van Someren ten
zijnen lasten ten voordeele van Joost Hofnagels: op den vierden october 1725 gans
mielliter is geweesen en aan den comparant den 23 januari lastleeden geinsinueert
alles met den aankleven van dien
ende dat aan hoogeren richter geloovende het
selve behoorlijk te verheffen aldus gedaan ende
gepasseert binnen Lierop den eersten
februwari 1726 ter presentie ende overstaan van Marten Verberne en Marte van
Dijck scheepene deese onderteekent
Marten Verberne schepen
Marten Wilberts,
van Dijck schepen
J.vanden Boomen president-schepen
in absentie van den secretaris
Compareerden voor ons onderges(chreve) schepenen Jan
Willems Verhees getrout geweest sijnde met Maria
Verberne bij haar verwekt Catelijn vrouwe
Dirk Josten Verberne. Comparant Andries
Jansen Verhees soone, als meede comparant
Aart Hendrix Goris man ende momboir van
Mari dogter Jan Willems Verhees
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Als ook verwekt bij den eersten bedde, soo hebbeb
deesen comparanten uijt een minnelijk accort ende
uijt liefde met den vader den eersten comparant
geordoneert ende gesloten, dat de voorgenoemde
kinderen als dese naarvolgende kinderen van
den eersten comparant, vader van de voor als
naar kinderen, met namen, Peeter, Willemijn
souden weesen als egaal hooft voor hooft soo de
voor als naarkinderen, te weten in alle de
eerfgoederen gekomen van Jan Willems
Verhees, als ook in alle de eerfmobilen ende
gelt, haef ende togt, met regt competerende
voort leven aan Mari de eerstens comparante
vrouwe, ende naar de doodt van den eerstens
comparants tegenwoordige vrouwe, alsoo als hier
voor staat beschreven op de gelijkke kinderen
des eersten comparante zal volveren, behoudens
nogtans dat de kinderen ider van haar moeders
kant ofte zijde de goederen ende effecten sullen
genieten ende proffiteren, te weeten de kinderen
verwekt bij Mari Jansen Verberne eens hondert
gulden staende aan Jan vande Voorst ende
twe gekogte veltjens groese van Jan Goorts van
Dijck ende van Jan Hendrix de Cuijper ende een
kist, bed, weefgetauw ende eenen wiel ende
vijftig gulden gelt, met alnog een koets,
gekomen van den eersten comparants vrouwe
ende alnog moet Willemijn kint vanden
tweede bedden genieten ende voor af hebben
vijftig gulden, wijders verklaren de voors(chreve)
comparanten voornoemt dit haar minelijk
(in de kantlijn)[[[ Compareerde voor ons ondergeschreve scheepenen Jan Willems Verhees ende
Mari Peeters Verberne zijne huijsvrouwe
Dirk Jooste Verberne als man en momboir
van Catelijn Verhees, Andrie Verhees, Aart
Hendrix Goris als in huwelijk gehat hebbende
Mari Jansen Verhees, Jan Dirk van Bruesel
als man ende momboir van Willemijn Jansen

Verhees alwelke comparanten bekennen ende
verklaarde gelijk zij bekenden en verklaarden
bij en mits deesen, dit teegenstaande contract
te kasseeren, doot ende teniet te doen
(vervolg kantlijn 146v)
Om het selve op een niuwe weer beeter naar
haar sin te passeeren actum den tweede
januari 1700 en veertig, des toirconde bij ons
geteekent. Dit merck X stelt Jan Verhees, dit X
merck stelt Mari Peeters Verberne, testes
F.v.Boome, dit X merck stelt Andries Verhees
Aert Hendrickx Gooris, Dierck Verberne
dit X merck stelt Jan Dierkx van Bruesel testes
F.v.Boome, Jan van Eijck schepen Peter Vlemmix
( facie pum)
Fr.v.Boome president scheepe loco secretario]]]]
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Accort altijt te sullen houden voor
goet ende van weerden sonder hier in te
mogen veranderen int partikulier onder
verbant van haar iders personen en goederen hebbende en
verkrijgende; Actum Lierop den 3 meij 1726
Jan van Eijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president-schepen
Inventaris vande eerffmobilen naer
gelaten bij Jan Martens vande Sande
getrouwt geweest met Willemijn
Peeters vanden Eijnde en aen ons
onderges(chreve) schepeneb overgebraght
door Jan Peters vanden Eijnde ende
Willem Martens vande Sande als momboiren
van de naergelaten kinderen van Jan
Martens vande Sande verweckt bij
Willemijn Peters vanden Eijnde tegenwordigh staende in den houwelijck
re treden ofte laten bevestigen
met Thomas Antonus van Breij
als volght.
Ierstelijck
Een beede met sijn toebehort
een hael, tange, met een vuerijser
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eenen koperen hant ketel
eenen moespot
2 stoelen
veertigh gulden gelt
Aldus gedaen en gepasseert en geinventariseert
en overgegeven door den voors(chreve) Jan Peters vanden Eijnde
ende Willem Martens vande Sande en verclaren dese
voorn(oemde) momboiren onder presentatie van eede
soo hier ietwes moght achtergelaten ofte vergeten
te weesen het selve ten allen tijde te sullen suppleeren
en bij te voegen, Actum Lirop den seven en twentighsten
maij seventien hondert ses en twentigh toierconde
geteijkent. Jan van Eijck,
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president-schepen
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Specifique staet van de
boulande die de naervolgende
ingeseetenen des dorps van
Lierop inden jaere 1724 hebben
besaijt gehadt en soo veel
niet hebben opgebragt als de
onkoste van de culture bedragen
hebben, mitsgaders hoe veel
die landen in de ordinaere
verpondinge en beede jaerlijx
getauxeert staen en moeten
opbrengen en hoe veel te
samen bedragen, waer van
volgens resolutie van haer
ho(og) mo(gende) in dato den 22 meert
1726 remissie is verleent
bestaende die besaijde landen
in soo veel lopensat; Beede en
verpondinge als agter iders
naem staet uijtgetrocken
soo als volgt. Eerstelijck
Jan Huijbers vanden
Lant Beede
Boomen
75
14-17

Verpondinge
36-01

Jan Willem Sanders
Joost Custers geb. Jan
vanden Boomen cum suis

14

02-02

05-12

24

03-09

09-07

Lant
22

Beede
Verpondinge
02-18
08-03
7
00-16
02-07
03-09
08-18
00-19
01-17
02-06
05-17
02-03
06-08
00-06
01-00
01-16
04-14
00-18
02-08
04-07
10-02
4
00-13
01-14
05-07
13-14
02-00
05-04
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Goort van Moorsel
Frans Peter Warenborg
Henrick Leenders
Willem Verspeek
Hendik Lambert Vlemmix
Marte Kerckhoff
Tomas vande Goor
Jan Cornelis van Gog
Lambert van gog
Marte van Dijck
Jan Willem vande Goor
Jan vanden Boome
Frans Meulenhoff

21
5½
13½
14
2½
11
6
19
32
12½

27 - 148v
lant
Peter Gooris
11½
Dirck van Moorsel
7
Heijlke wed, vanden Eijnde 23
Jan Vlemix
2½
Antonus van Dijck
15
Antonus van Geemert
18
de erffgename Hendrik
van
Geldrop Jan de soon prestitit 24
Hendrick Verhuijse
11
Dirck Jooste Verberne
5
Jan Janssen Biemans
7
Jenneke weduwe vande Vorst
Goort de swager prestitit
11
Geraert Meulendijx
Jan vande Vorst prestitit
8

beede
01-10
01-01
04-08
00-10
03-00
03-08

verpondinge
04-03
02-18
10-16
01-01
07-05
08-07

03-15
01-05
00-14
01-01

09-17
03-16
01-18
02-16

02-00

05-00

01-07

03-14
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lant
Hendrick Maes
Anna wed. Dirck van Morsel
Tonij de soon prestitit

beede
verpondinge
10
01-18
04-05
5

00-16

02-01

Jan Lambert Vlemix
Jan de soon prestitit
7½
Lijske wed. Joost Verberne
Huijbert de soon prestitit
12
Margriet wed.Antonus Berckx
Mari de dogter prestitit
Jan Willem Versenins
3
Jan Hendrix van Breij
4½
Joseph Custers
Marten de soon prestitit
16
Joost van Moorsel
5½
de weduwe Wilbert Verberne
Jan de soon prestitit
12½
Antonus van Bussel
95

01-15

04-01

02-11

06-02

4½
00-15
01-15
00-14
01-12
00-18
02-04
03-06
00-17

08-00
02-04

02-08
18-13

05-19
45-07

lant
1½
3

beede
00-05
00-10

verpondinge
00-15
01-06

8
11

01-07
01-18

03-10
04-17

4
12
10
13
1
4½

5
01-04
02-15
00-18
01-14
02-01
05-04
01-16
04-10
02-05
05-14
00-04
00-09
00-15
01-18
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Aert van Eijck
Jan Joosten Verberne
de weduwe Jan Franssen van
Bussel
Jan vande Vorst
Joost Jansen van Bussel
Magriet de nigt prestitit
Joost Verbeeck de vrouw
Peter Vlemix
Francis L. Vlemix
Marten Verberne
Frans Gijsbers
Anna wed. Thomas Verhees
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lant
Hendrick Pouls
Francis Dirkx van Moorsel 4
Donatus van Eijck, Hendrick
Verhuijse prestitit
10
Magriet wed. Hendrik Vlemix,
Aert de soon prestitit
13
de erffgen. Joost van de Vorst
Peter Vlemix mombor prestitit
Jan Aert Coppens
13
Geraert vander Velde

beede
verpondinge
4
00-15
01-17
00-15
01-17
01-18

04-13

02-08

05-19

7
01-05
03-03
02-08
05-19

de vrouw juravit
Willem van Moorsel
Lijske wed. Peter Verberne
Jost de soon juravit
Jan Peters van Helmont
Jan Huijbers vanden Boomen

2½
12

00-09
02-05

01-03
05-11

9
152

01-13
04-02
10
01-17
04-12
27-13
68-18

lant
4½

beede
00-17
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Goort Peter Warenborg
Meth wed. Peter Warenborg
Dirck de swager juravit
Ariaan Hendrik Vlemix
Hendrick Warsenborg
8
Gijsbert Coppens
7
de wed. Antonus Coppens
Dirck de swager prestitit
8½
Wijnant van Eijck
10
Jenneke wed. Goort van
Bussel, Simon de soon juravit 6
Mari van Soest, Mari de
nigt juravit
1
Marcelis Goorts
22
Thomas Verseums
18

verpondinge
02-01

7
01-06
03-06
10
01-18
04-12
01-18
03-14
01-06
03-05
01-10
01-13

03-16
04-05

00-18

02-08

00-03
03-11
02-14

00-08
09-05
07-04

beede

verpondinge

01-16

04-16

00-18
03-07
01-07

02-08
08-12
03-07

01-04
01-06

03-04
03-04

09-00
09-00
01-07

24-00
24-00
03-15

07-19
05-04

21-00
14-07
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lant
Antoni van Vegt de vrouw
juravit
12
Miggiel vander Sterre
Thomas Verseums gebruik 6
Peter Willems
20
Jan vanden Eijnde
9
Marcelis L. van Gog, Tonij
de swager prestitit
8
Thomas van Soest
8
de erffgen.Joost van Moorsel
Tonij de soon juravit
60
Andries Custers
60
deselve van de Winckelstraet 10
Meth wed. Hendrick Hermans
met de ackers in de straet
51½
Jacob Cuijpers
38
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lant
12
25
9

Jan Peter Warenborg
Goort Wouters van Eijck
Willem Maes
Dirck Willems van Dijck, geb.
Jan Joost van Lieshout
Jan Hendrix van Eijck
21
Jan Willems Verhees
vrouw prestitit
Aert Willems Verhees
16
Joost Antonis van Dijck
11
Jan Goort Mattijssen
14
Jan Joost van Lieshout met
Mari van Lieshout lant

beede
01-16
03-12
01-04

verpondinge
04-11
09-14
03-07

12
01-11
04-07
03-00
08-03
25
03-16
10-01
02-05
06-03
02-06
04-14
01-12
04-16
16

02-08

05-17
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Goort Jooste van Lieshout
Jan Adriaens
gebruik Joost Custers
Jan Adriaens vrouw juravit
Jan Janse van Eijck
Andries vanden Eijnde
Simon Verdoijenbrake
de erffgenamen
Jan Goorts van Dijck
Goort Frans Bernaerts
vrouw juravit
Jan Dirck van Moorsel
Thomas Antonus van Breij
Peter Jansse van Stophout

lant
9½

beede
01-05

5
3
16
25

00-14
01-19
00-09
01-04
02-09
06-00
14
02-07
06-00
04-00
10-09

6

00-16

23

03-09
09-04
1
00-03
00-08
00-11
01-18
00-10
01-14

4½
5½

verpondinge
03-13

02-06
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lant
Hendrick Claasse van Breij 5½
Anna wed Joost van Breij
8
Thomas Willems van Breij 74
Antonus Hendrick Vlemix
86
de erffgen. Peter Verdonschot
Thomas de soon prestitit
19
Jan Meulendijx

beede
00-10
01-04
12-18
15-00

verpondinge
01-15
03-05
34-02
35-19

02-15
07-08
12
02-00
05-03

Jan Jansse van Dijck
Frans Jansse vanden Eijnde
vrouw prestitit
Andries Neervens

12

01-18

04-19

5

15
02-19
07-07
00-18
02-02

lant
6

beede
01-02
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Willem vanden Eijnde
Francis Janssen
Jan Peters prestitit
6
01-19
Jan Peters vanden Eijnde
42
06-11
Hendrick Goorts van Dijck 7½
01-02
Dirske wed. Frans Duijssen 1½
00-04
Jenneke wed. Jan Aerts
2
00-06
Mari wed. Antonii van Breij 4
00-09
Pouls Cornelis
9½
01-08
de erffgen. Aert Custers
Dries de soon prestitit
17
02-18
Thomas Antonus van Breij 15
02-07
Francis Boccoms
10
02-01
Jenneke wed. vanden Eijnde
Lambert de soon prestitit
30
05-14
Hendrick Jansse Verhees
18
03-02
somma bedragen dese bovenstaende aengebragte

verpondinge
02-18
04-05
17-05
02-17
00-11
00-16
01-08
03-16
07-07
06-05
04-19
13-19
07-17
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landen ten getalle van twee duijsent negen en
twintig en een half lopensaet die in de verpondinge
en beede jaerlijx moeten opbrengen de somme
soo als die egter iders naem staet uijtgetrocken
bedragende alsoo te same de verpondinge
agt hondert agt en veertig gulden eene stuijver
Dico 848 - 1 - 0
Ende de beede bijeen gerekent komt saame te
bedragen de somme van drie hondert twee en
dertig gulden vier stuijvers
Dico 332 - 4 - 0
Wij Jan vanden Boome, Jan van Eijck, Jan van
Dijck, Marte van Dijck, Marte Verberne, Peter
Vlemix ende Hendrick Warenborg scheepenen
des dorps van Lierop, maken kennelijck ende
certificeeren mits desen dat alle de voors(chreve) personen

inden hier voorstaende staet of lijste vermelt
onder solemneelen eede ter manisse des rigters
hebben verclaart, dat alle de hier voor gespecificeerde
boulanden int voors(chreve) jaer 1724 bij haer besaijt
sijn geweest en soo veel niet hebben opgebragt
als de culture der selver bedragen hebben, soo
waerlijck mogt haer Godt almagtig helpen
Wijders verclaaren wij scheepenen voorn(oemt) op
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den eedt inden aenvang onser respective
bedieninge gedaen, dat de voors. boulande
in de ordinaere 's-lants verpondinge en
beede jaerlijx getauxeert staen en soo
veel moeten opbrengen soo als agter
iders naem hier voor staet uijt getrocken
en dat den heer Bartholt Wentholt
ontfanger der verpondinge dese somme
van agt hondert agt en veertig gulden eene stuijver
aan ons voor de voors(chreve) ingesetenen heeft gevalideert en goedt gedaen ende dat de
heer en meester Johan van Heuven, waernemende het comtoir der conings beede de
voors(chreve) somme van drie hondert twee en
dartig gulden vier stuijvers aan ons voor de voors(chreve)
ingesetenen heeft gevaldeert in kennisse
der waerheijt, hebben wij scheepenen voornoemt 't selve
ten prothocolle ondertekent en dese met
de subsignature onses secretaris en scheependoms seegell doen bekragtigen op heeden
den driede junii seventien hondert ses en
twintig t'oirconde geteekent
Jan vanden Boomen president schepen
Jan van Eijck
dit X merck stelt Jan van Dijck
Marten Wilberts,
Marten Verberne
Peter Vlemmix,
Hendrick Warsenborgh
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Op heden 17 juni 1726 soo hebben Jan Peters
vanden Eijnde en Antonus Jansen van Gemert haeren

behoorlijcken eedt gepresteert en affgelijt als borgemesters over den dorpe van Lierop ingaende St-Jan 1726
onder gelofte van haer borgemesters ampt eerlijck en
trouwelijck te bedienen, alle schepenen ordonantien soo
veel redelijck is te obedieeren en naer te commen
en voorts te doen gelijck betamt en van outs
gewoonlijck sijn te doen en sijn vervolgens gelijt
in ban en vrede dat niemant haer sal hebben te
molesteeren in haere functie op peene van 60 gouden
realen des toirconde geteijkent alles nochtans
onder behorlijcke reekeninge, bewijs et reliqua, actum
Lirop den seventiende junii seventien hondert ses en
twentigh
Jan van Eijck, Hendrick Warsenborgh
Marten Wilberts,
Marten Verberne
Jan vanden Boomen
Scheijdinge en dijlinge tussen
de eerffgenamen Willem Jansen
Verhees
Dat voor ons commen sijn Jan Willems Verhees,
Jost Antonus van Dijck al welken comparanten
hebben te saemen ingegaen een minlijcke scheijdinge
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inder voege en maniere hier naer volgende
ierstelijck soo is den iersten comparant
met den loote ten deele gevallen te weten
Jan Willems Verhees huijs, hoff en aengelagh
met den acker daer aen geleegen groot ontrent
de vier lopensaet met d'een sijde Jost van Dijck
den mede deijlder, met d'een eijnde Andries
vanden Eijnde, item alnogh een stuck genaemt
den Henseman groot ontrent de ses lopensaet
item alnogh Josten velderkens groot ontrent
de dri lopensaet, item alnogh het Donckveltje
groot ontrent een lopensaet, item alnogh een
halft lopensaet Putten, item alnogh Seelenacker groot ontrent twe lopensaet, item
alnogh een acker genaemt den Rennencamp
neffens Andries vanden Eijnde groot ontrent
een lopensaet, item alnogh het Hueremmesdoncx
eusel groot ontrent de vier lopensaet, item
alnogh de Sillen met de Putten groot

ontrent de dri lopensaet, item alnogh den
achtersten Bocxbeemt groot ontrent een en
een halft lopensaet, item den Hoeck Hgt groot
ontrent een lopensaet, item alnogh een Hgt
velt neffens d'eerffgenamen Jan Dierx van
Morsel groot ontrent een lopensaet, item
alnogh een stuck genamt den Toren, item
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Alnogh eenen acker genamt het Hijtvelt
groot ontrent seeven copsaet, item
alnogh het Lijnekens ackerke groot een
lopensaet met d'een sijde Simon Verdoijenbrake
item alnogh een hijtvelt neffens Simon
Verdoijenbrake groot ontrent twe lopensaet
item alnogh een hijtvelt groot een lopensaet
neffens Simon Verdoijenbrake, item alnogh
een stuck genamt den Hoogen graeff groot
ontrent twe lopensaet met een sijde de gemeene
straat, item alnogh eenen acker groot
ontrent een en halff lopensaet met een sijde
neffens die van Geemert, item alnogh
eenen acker genamt den Looacker groot
ontrent twe lopensaet met d'een sijde Marten
van Dijck # item alnogh een stucxken inde
Houff groot een halff lopensaet, item alnogh
een ackerken ter plaetse voors(chreve) groot
een copsaet, item alnogh eenen acker genamt
Seelenacker groot seven copsaet # item alnogh
eenen acker (...en den Vaerbeemt) grot ontrent twe
lopensaet met d'een sijde Geevart van Dornen
item alnogh twe parten in de Smaalvelden groot ontrent twe lopensaet, item
alnogh een stuck hoijlant genamt den
Weert voor twe parten groot ontrent
een en halff lopensaet hier uijt te vergelden
jaerlijcx eenen gulden dartien stuijvers ses penningen
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item alnogh jaerlijcx te vergelden soo
aen chijns, gestelijcken paght als andersints

eenen gulden negentien stuijvers en vier penningen, item
alnogh hier uijt te vergelden vierhondert gulden
aen te verden met een staende en lopende paght
Item is den tweden comparant Jost Tonus
van Dijck met den loote ten deele gevallen
voor een derde part ierstelijck eenen acker
met een driesken daeraen geleegen groot twe lopensaet
met d'een sijde die van Geemert, item alnogh
den acker tegens Aert Verhees groot ½ lopensaet
met een sijde den meede condivident, item
den acker aen den Naerbeemt groot ontrent een
en een halff lopensaet met d'een sijde den Kerckenacker
item alnogh het kleijn euselken groot ontrent
dri lopensaet neffen een sijde Marten van Dijck
item een stuck hoijlant genaemt het beemtjen
groot ontrent twe lopensaet neffens d'een sijde
Simon Verdoijenbrake, item den voorsten Hgt
den den anderen daer aen geleegen, item de Bocxbeemts Putten groot een lopensaet, item alnogh
van driessen ofte groese in Bocxbeemt groot
ontrent 3 copsaet met een eijnde de Vleut
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Item alnogh enen acker neffen de gemeijne
straat tegens Simon Verdoijenbrake groot
ontrent een en een halff lopensaet, item alnogh
een ackerken genamt Lijntjens ackerken groot
een halff lopensaet, item alnogh eenen acker
genamt den Hogengraeff met deen sijde
Andries Custers, item alnogh eenen
acker inden Nonnencamp groot een lopensaet
met d'een sijde Simon Verdoijenbrake, item
een stuck inde Hijtvelden groot ontrent
een lopensaet neffens eerffve met d'een sijde
Jan Goort Tijssen, item alnogh inden
Hijtvelden een stuck gront ontrent een halff
lopensaet neffens d'eerve Jan Goort met d'een
eijnde Simon Verdoijenbrake, item een hoffplaxken neffens Jan Goorts een copsaet
item de Smaelvelden voor een derde part
groot ontrent een lopensaet, item een stuck
hoijland genamt den Weert voor een derde

part groot ontrent een lopensaet neffens Jan
van Dijck.
mits hier uijt te vergelden jaerlijx
sestien stuijvers en acht penningen, item jaerlijx
te vergelden seven stuijvers en acht penningen chijns
item alnogh te vergelden twe hondert gulden
27 - 156r
aen Marten van Dijck met eenen staenden en
lopende paght en hebben de voors(chreve) condividenten deen
op dander portie helmelinge verteegen en soo daer enige
pachten, chijnsen, renten daer men nu niet aff en weet op
quamen tot laste van het een off anders lot het
selve malcanderen sullen moeten helpen vergoeden en den
voorsten sal den achtersten moeten weegen, wijders alle
weegen, steegen, waterlaeten, houtwassen, hoolen, graven
et cetra die daer met reght door ofte overgaende sijn
dit alles onder verbant van haer persoenen ende goederen
hebbende en vercrijgende: Actum Lirop den 20
augusti seventien hondert ses en twentigh coram
Marten Wilberts
Jan van Dijck
Jan vanden Boomen president
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen des
dorps Lirop quartiere van Pelant Meijerije
van den Bosche dese ondertekent hebbende
Peter en Jan Vlemmix meester slants timmerlieden
tot Lirop de welke ter instantie en
requisitie van gr(aaf) Casper Eijmers
op haere manne waerhijt in plaetse van eede
dogh ten allen tijde des noot sijnde sullen presteren
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hebben getuijght, verclaert en gedeponeert voor
de waraghtige en oprechte waerhijt sij deponenten
in haer voors(chreve) qualitijt op speciale ordere vanden
heer Tinco Leclama a Niuholt rentm(eester) der Gestelijke
goederen over het quartiere van Kempelant op heden
dato onderge(schreve) tot Lirop voors.hebben geexamineert
en op genomen soo danige vernuiwinge en reparatie
van een hoeff tot Lirop op Morsel die den requirant
in desen bij publique bestedinge vant gemeene

lant op den sesde junii seventien hondert ses
en twentigh hadde aengenomen en deselve hoeve
in conformitee vant besteck in de conditie
daer van geformeert wel ende naer behooren
binnen de geprfigeerden tijt te sijn opgemackt
en gerepareert en naer prelectuere daer bij
gepersisteert. Aldus gedaen en gepasseert
op heden den seven en twentighsten augusti
seventien hondert ses en twentigh in kennis
der waerhijt hebben wij schepenen hetselve
ten prothocolle ondertekent
Marten Wilberts
Jan van Eijck
Jan vanden Boomen absente secretario
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Dat voor ons commen sijn Thomas Peter Verdonschot en
Peternel Peters Verdonschot al welken comparant en comparante
bekennen en verclaren bij dese wel en dughdelijck schuldigh
te weesen en dat ter saeke des coops eene somme van
vijftigh gulden aen Jan Aert Vennen, van welke
voors(chreve) vijftigh gulden de voors. comparanten geloven
jaerlijx voor intrest twe gulden en dat voor
eenen termijn van acht jaeren, maer soo de voors(chreve0
comparanten eerder gelieven de capitaele somme
te schieten staet in haer beliefte en de acht
jaeren geexpireert sijnde kan den voors(chreve) Jan
Vennen de voors(chreve) vijftigh gulden wederom eijssen
met de paghten daerbij wijders verclaren de voors(chreve)
comparanten dit alsoo naer te commen op
verbant van haer persoonen en goederen hebbende
en vercrijgende: Actum Lirop den dartighsten
september seventien hondert ses en twentigh
toirconde geteijkent
Jan van Eijck, Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president
als gesubstitueerde van de secretaris
( In de kantlijn [[[ Compareerde Jan Aert Venne
de welcke bekende van dese neffens staende obligatie
van vijftig gulden met den verloopen intrest vandien
voldaan te sijn door de geloovers consenteerende
derhalve inde cassatie deses als derhalve doorgescrapt
actum Lirop den twaalffde maij seventien hondert

vier en dertig des toirconde bij ons onderge(schreve)
scheepenen en mij secretaris onderteekent
F.v.Boome, Jan van Eijck
G. Valtheri 1734 ]]]]]]]]
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Compareerde voor d'ondergeteekende scheepenen
des dorps Lierop, Margrieta Box weduwe
Evert Golofs gesont van lighame, Daglijkx
bij de menschen op de straten comvererende
haar colcomen memorie, verstant, ende
vijf sinnen in alles wel magtig sijnde
soo voor ons opentlijk scheen ende bleek
De welke is overdenkende der natueren
broosheijt, datter niet sekerder en is dan
de doot, ende niet onseekerder dan den
tijt ende uure van dien ende heeft
daaromme uijt dese werelt niet willen
schijden sonder eerst ende alvorens van haar
teijdelijke goederen haar van Godt almagtig
op deser aerde verleent, te hebben gedisponeert
ende dat uijt haren eijgen vrijen wille
onbedwongen ofte verleijt, van ijmant ter
werelt soo zij verclaarde, ende alvoorens daar
toe comende, soo beveelt sij haare ziele,
als die uijt haar sterfelijk lichaam
sal comen te verhuijsen, in de handen van Godt
almagtig haaren hemelschen vader ende
haar doode lichaam d'aarde met een eerlijke
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begraffenisse, revocerende, casserende doot
ende te niet doende mits deesen, alle voorgaande
testamente, codicille ende alle andere makinge
niet willende dat de selve, in eenige poinct
ofte deelen sal worden naargecomen ofte
agtervolgt, comende op nieuws ter dispositie
van haar teijdelijke goederen haar als voor
verleent, waar over sij cragt ende macht
is hebbende, waar ende op wat plaatse deselve
geleegen sijn egeen ter werelt uijtgescheijden

ofte gereserveert, eerstelijk soo verclaart
de testatrice te prelegateren aan Catarina,
dogter Willem Box, alle haare eerffelijke meubiliaire goederen uijtgenomen
ende gereserveert het bed, hooft poluwe,
kussens en deekens, linnen ende wollen
mitsgaders goude ringen beugeltas en
gereede penningen. Item verklaart de
testatrice te prelegateren ende te maken
aan Anneken ende Ida dogteren Antonie
Box, Catarina dogter Willem Box,
Johanna ende Elisabeth dogteren
Laureijns Faberi ende Hendrina Vissers
huijsvrouw Frans Enten ofte de geene
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die daar in leeven zijn alle haare wolle
goederen egeen uijtgescheijden, uijtgenomen het
voo(r)noemde bed, hooft, puluwe, kussens en deekens
item nog verclaart de testatrice te prelegateren
ende te maken aan de voorn(oemde) Anneken
ende Ida Antoni Box, Catarina Willem Box
Jahanna ende Elisabeth Fabri, Hendrina
Vissers huijsvrouwe Frans Enten, Hendrina
Colnelis van Duijn ende Hendrina ende
Willemina Zacharia Kampus ofte bijde de
geene die daar van nog in leeven sijn alle
haare linne egeen uijtgescheijden, voorders
wil ende begeert de testatrice dat alle haare
verdere en andere goederen worden geerft
ende geproffiteert bij Laureijns Box haar
broeder voor een geregte sevende part
Item bij Jan, Baltus, Hendrick, Anneken,
ende Ida kinderen Antoni Box, item
bij Jan, Cornelis, Lavreijns, Geerit ende
Catarina kinderen Willem Box, item bij
Hendrik, Isaak, Johanna ende Elisabeth
kinderen Lavreijns Faberi verwekt bij Jenken
Box, item bij Dirk, Hendrina ende
Willemina kinderen Zacharias Kampus
verwekt bij Angeneta Box, item bij
Roedolphus, Hendrik, Cornelis ende Hendrina

kinderen Cornelis van Duijn verwekt bij
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Elsken Box. item nog bij Hendrina Vissers
huijsvrouw Frans Enten verwekt bij Elisabeth
Box ende dat alles hoofts gewijse ende
even veel, dog alles met dese conditie ende
restrictie alsser een vande kinderen Willem
Box voorn(oemd) voor de testatrice comt te overlijden dat deel sal worden geerft, ende
geproffiteert bij Laureijns soone van voorn(oemde)
Willem Box soo dat denselven in dien
gevalle twe deelen zal erven dog niet meer
ende ingevalle een vande voorn(noemde) kinderen
Lavereijns Faberi voor de testatrice comen te
overlijden dat deel sal geerft ende geproffiteert
worden bij Johanna dogter vanden voors(chreve)
Laureijns Faberi soo dat deselve meden indien
gevalle twee deelen sal erven, dog ook
niet meer, mitsgaders wil ende begeert
de testatrice, ingevalle Laureijns Box
haar broeder, ofte eenige van de voorgenoemde vrienden voor de testatrice mogte
comen te overlijden, dat der selve deel
ofte portien sullen worden gerft ende
geproffiteert bij de voorgenoemde vrinden
die dan nog in leevende lijven zijn
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Item verklaart de testatrice te
reserveeren de magt om dit testament
bij een ander acte onder haar handt teeken
ofte in haar schultboek sal mogen
veranderen, zoodanig als haar gelieven sal,
soo dat sij wil en begeert dat alle het
geene bij haar handt teeken bij een aparte
acte ofte in haar schult boek sal
worden geschreven naar dato deses van dit
testament sal worden gehouden ende
naargecomen,al even eens ofte hier inne
was geschreven, verders verklaart en wil de

testatrice dat alle de geene
die tegen desen testamente comen te
querelleren ende niet willen naar komen
uijt desen voors(chreve) testamente worden
uijtgesloten, alle het geene voors(chreve)
staat verclaart de testatrice te weesen
haar testament,, laetste ende uijterste
wille, willende ende begerende dat
't selve alsoo sal naargecomen ende
agtervolgt worden, alwaart soo datter
eenige solemniteijten naar regten hier
toe gerequireert waren gecommitteert
ende voor bij gegaan
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Aldus dese gedaan ende gepasseert
ter secretarije van Lierop, ende heeft
de testatrice de minute deeses ten
prothocolle beneffens ons schepenen
onderteekent: op heden desen 13
november 1726
Maergrita Bocx weduwe Evert Golofs
Jan van Eijck schepen
Marten Verberne schepen
Jan vanden Boomen president-schepen
absente secretario
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Wij Jan vanden Boome ende Jan
van Eijck scheepenen des dorps ende
dingbancke van Lierop quartiere van
Peeland Meijerije van 's-Bosch doen
condt eenen igelijcken, meede certificeerende voor de opregte waarheijt dat
voor ons comen en gecompareert is
Magriet Roelofs meerderjarige jonge
dogter, woonende alhier de welke onder
solemneelen eede aan handen vanden
heere officier afgelegt voor waar en
waeragtig heeft verclaart, dat
Wouter Coolen jangman woonende tot

Heese, is den vaader van het kindt sijnde
een soentje daar van sij comparante op den
27 augusti deses jaars 1726 is verlost
verklaarde wijders, dat sij met niemant
anders dan met den voornoemde Wouter
Coolen eenige vleeselijke conversatie
heeft gehadt ende over sulcx van den selve
is beswangert geworden en dat den selven
Wouter Coolen en beneffens hem Hendrik
Antonus Smeijrs sijne wettigen momboir
het voors(chreve) kint is komen afhaalen om het
selven te alimenteeren in kennisse der
waarheijt en des toirconde hebben wij
dese ten prothocolle neffens de comparante
onderteekent ende door onsen secretaris
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doen uijtmaaken ende teekenen op heeden
den agt en twintigsten september seventien
hondert ses en twintig
Jan vanden Boomen president-schepen
Jan van Eijck, Maergriet Roelofs
mij present G. Valtheri 1726
Op heeden den negen en twintigsten
november seventien hondert ses en twintig
soo heeft Goort Hendrik Hermans
den behoorlijken eedt afgelegt aan
handen vanden heere officier als
kerckmeester over dese parogie kerke
van Lierop in plaetse van Francis
Vlemix en is Jan Coppens als kerkmeester beneffens hem gekontinueert
toirconde bij ons scheepenen
geteekent
Marten Wilberts
Jan vanden Boomen president-schepen
G. Valtheri 1726
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Compareerde voor ons onderges(chreve)
schepenen, Cornelis Jansen jonkman
bortig tot Dursen ende Feijke Willems

Verbeek jonge dogter bortig tot Lierop
al welken comparant ende comparante
te samen hebben verwekt ofte geprokereert
eenen sone met name Willem Cornelisse
soo den comparant ende comparante bekent
bij dese ende hier over samentlijk een
ackoort hebben gemakt ende gesloten
inder voegen ende manniere hier naar
volgende, ieerstelijk soo moet Cornelis
voors(chreve) aan Feijke voors.voor haar eer
ofte de floratie geven vijftien gulden ende
voor het kint te onder houden voor
den tijt van twe jaaren aanvank met
den 20 januari 1727 jaarlijkx twintig
gulden ende als de twe jaren omgekomen
sijnde soo staat het inden vreijen wille
van Feijke voors(chreve) het kint alnog
te mogen houden ofte aanden voors(chreve)
Cornelis Jansen tuijs te senden, mits
dat den voors(chreve) Cornelis Jansen het
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selve kint in lieuwit en kleasie
moet onderhouden ende dat Seijke voors(chreve)
voor het derde en vierde jaar maar en sal
mogen genieten jaarlijkx tien gulden
ende als den voors(chreve) Cornelis Jansen aan
Seijke voors(chreve) ten volle de vijftien gulden
voldaan sal hebben volgens deese
acte soo stelt den voors(chreve) comparant
ende comparante, malkander op eenen
vreijen voet te mogen trouwen waar
dat het haar te raden sal wesen
wijders verklaart den voors(chreve) comparant
ende comparante dit haar minelijk
ackoort ende contrackt, te sullen
houden voor goet, vast, stedig ende van
weerden, onder verbant van iders persoon
ende goederen hebbende en verkrijgende
actum den twenigsten januwari
seventien hondert seven en twentig coram
schepenen onderteekent,

Peter Vlemmix schepen
, Marten Wilberts schepen
Jan vanden Boomen president-schepen absent secretario
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Op heden den seventienden februari XVII
seven en twintig soo hebben Jan van Breij,
Jan vanden Eijnde ende Jan Coppens
aan handen van den heere stadthouder
G.Gualtheri den behoorlijken eedt afgelegt
als schepenen des dorps van Lierop in
plaatse van Marte Verberne, Marte
van Dijck ende Jan van Dijck des
toirconde bij ons geteekent
Jan van Eijck, Hendrik Warsenborgh
Jan vanden Boomen presidentschepen absent secretario
Op heeden datum ut supra soo heeft
Tomas Verberne den behoorlijken
eedt afgelegt aan handen van den
heere stadthouder G. Gualtheri als
kerckmeester van Lierop in plaatse
van Jan Coppens om 't selve kerkmrs.
ampt te bedienen beneffens Goort
Hermans, toirconde bij ons geteekent
Jan van Eijck, Hendrick Warsenborgh
Jan vanden Boomen president-schepen
absente secretario
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Wij Jan van Breij, Peeter Vlemmix
schepenen, Frans Peeter Warsenborg
aerem meester in Lierop quartier
van Peelandt Meijerije van 's-Bosch
doen cont, ende certificeeren bij
deser, dat Jenken Hermans woonende
tot Gestel getrout met Lambeert vande
Sande, bortig tot Lierop, aan ons is te
kennen gevende, dat sij met den voors(chreve)
Lambeert vande Sande is getrouwt end
overmits de heere regenten van Gestel
den voorn(oemde) Lambert vande Sande niet en

willen laten woonen, aangesien sijn vrouw
hier bortig is, ten zij dat hij is voorsien
met acte van borge, soo hebben
wij ter beede, ende versoeke vanden voors(chreve)
Jenken huijsvrouw Lambert vande Sande tot securitijt
ende ontlastinge van den aereme van
Gestel voorn(oemd) geloft, gelijk wij geloven
bij desen, ingevalle den voors(chreve) # Jenken
huijsvrouwe Lambert vande Sande ofte haar
kinderen die sij mogte komme
nu nog komt te verwecken
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te procreeren ofte komen te verwecken
tot enige dekadentie ofte aremoede
quamen te vervallen dat God gelieve
te verhoeden, dat wij de # voornoemde
Jenken huijsvrouwe # Lambert vande sande
geheel en haar kinderen voor de
helft, naar vermogen der aermecasse alhier soo veel doenelijk is
beneffens andere aermen alhier
sullen onderhouden, in waare
oerconde hebben wij schepenen ende
aeremmesters voors(chreve) dese ten protocolle onderteekent op heeden den
vijventwentigsten feberuwaris seventien hondert seven en twentig
Peter Vlemmix, Jan van Breeij
Jan vanden Boomen abst. serc.
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Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
des dorps Lierop, Mari van Zoest weduwe
Lukas van Weerden, overleeden tot Nuenen haar
geweesene wttige man, eenigsients siek naar
den lighame op den bedde liggende dog
haar volkommen verstandt, memori ende
vijf sinnen in alles wel magtig sijnde
de welke is overdeijnkende de brosheijdt
der menselijker natuere datter niet sekerder

en is dan de doot, ende niet onsekerder dan
den tijt en uere van dien, ende is daarom
uijt dese weerelt niet willen scheijden
sonder ieerst ende alvorens van haare
teijdelijke goederen van God almagtig
op deser aarde verleent te hebben
gedisponeert ende dat uijt haren eijgen
vreijen wille, onbedrwongen, ofte onverleijt
van imanden ter weerelt soo zij verklaarde, ende alvorens daar toe komende soo beveelt sij haar ziele als wanneer die uijt haar
sterffelijk lighaam sal kommen te scheijden
in de genadige en beremhartige handen
van God almagtig haaren hemelsen
vader, en haar doode lighaem de aarde
met een eerlijke begraffenisse
soo verklaart de testatrice mits desen
te revoceeren, casseeren, doot ende te niet
te doen, alle voorgaande testamenten
gieften ende maekingen hoe het soude
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genoemt mogen weesen, niet willende
dat eenige van de selven sullen naargekomen ofte achtervolgt worden
maar komende alsoo op nuwes ter dispositie
van alle haare teijdelijke goederen en effecten
't sij van wat naam ofte natuere ende
waarden ende op wat plaatsen de selve
souden mogen weesen ende bevonden worden
egeen ter weerelt uijt gescheijden, ofte
gereserveert, waar over zij testatrice
kragt ende magt is hebbende
soo maakt ende legatteert sij
testatrice aan Maria Hendrik Kusters
haare nigte voor uijt, voor haaren
getrouwen dienst, huijs, hof ende aengelag aan malcanderen geleegen, met
het hout velt, alle beesten
alle den huijsraet van kist, kas,
bedden, lijnen ende wollen, wat ter in
het huijs is ofte bevonden kan worden

sonder iet uijt gescheijden ende makt
ende legateert de voors(chreve) testatrice
aan de drie kinderen van Hendrik Kusters
verwekt bij Jenken van Zoest haare
suster, met naeme maria voors(chreve),
Hendrik ende Jan het landt ofte grond
aan het Heijeneijnt onder Lierop
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met de renten ofte obligatien staande
tot Nuenen, ofte waar het soude mogen
weesen, de testatrice kompeterende, ider
voor een geregte derde paert # de selve drie
kinderen voors. institueerende en naemende
voor haare ( universele) erfgenamen met volle
regt van institutie mits desen # ende soo een
van de drij ofte twe komen te sterven, dan
sal bij de lanst leevende dat deel geproffiteert woorden ende maekt de testatrice
van haar gelt ofte renten tien gulden
tot mis(se)n, weijders verklaart de voors(chreve)
testatrice, dit te weesen haar testament
ende uijtersten wille, willende ende begerende dat het selve alsoo sal naargekomen
ende puntelijk achtervolgt woorden
al waart datter eenige solemniteijten
daar toe gerequireert waaren geommiteert,
hout de selve voor geinsereert.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen
Lierop ende heeft de testatrice
de minnute deeses ten prothocolle
beneffens ons scheepenen onderteekent
Actum Lierop den vierentwentigsten
april seventien hondert seven en twentig
coram schepenen geteekent.
Dit + merk stelt Maria weeduwe
Lukas vander Weerden
Jan van Breeij schepen, Hendrick Warsenborgh schepen
Jan vanden Boomen president, absente secretario
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In den naem ons heere Jesu Cristi amen
Bijden onhoude van desen testamenten sij
kondt ende kennelijk, eenen igelijke hoe dat op
heeden den eenentwentigsten september seventien
hondert sevenentwentig, voor ons schepenen
onderges(chreve) gekompareert sijn Peeter Muelendijkx
ende Elisabeth sijne huijsvrouwe siek te bedde
liggende nogtans haar volkome verstandt ende
vijf sinnen wel magtig soo ist dat den testatuer
ende testatrise overdenkende de brosheijt der menselijke naturen, dat sij niet en willen scheijden van
dese weerelt sonder ende alvorens gedisponeert te
hebben over haar tijdelijke goederen, haar van God
almagtig op deser aarde verleent, ierstelijk soo
bevelen sij testaturen haare sielen aan God almagtig
wanneer die van haar sterffelijk ligham schijden sal,
ende haar sterffelijk ligham d'aarde met een eerlijke
begraffenis, komende nu tot de dispositie van haare
goederen ende effekten, soo ist dat den testatuer ende
testatrise alles maken aan den langst levenden
van haar bijde soo hebbende ende verkrijgende uijtgeschijden nogtans dat den testatuer reserveert het
eerfenis tot Hersel, voor sijne naaste vrinden, soo
dat de doode handt met de levende sal deijlen, ten
sij dat de testatuers broeder het selve van nooden
heeft, maar alvorens dat de testatrise het selve
haar levenlang sal in togte mogen besitten ongetrout
blijvende, maar soo de testatrise komt te hertouwen soo komt het geene voors. aan den testatuers
vrienden ende de negentig gulden staende alnog aan den
testatuers broeder, soo de selve niet voor de doodt van
den testatuer geschoten en sijn, de selve sullen moeten
aanverden ende soo de selve geschoten sijn sullen de
erfgenamen aan de testatrise moeten weeder schieten
ende maakt den testatuer aan Aart Goris alle het
gereetschap van den testatuers ambagt, daarenboven
vijf van de peste wilgen, soo den testatuer nog
heeft staan wassen, item den testatuer schijt
alnog uijt, dat de testatriese de erfgenamen van den
Krestaart niet meer en sal hebben af te vorderen dan hondert gulden en ist dat de testatriese
de selven niet van noode en sal hebben aan de selve
sal laten houden ende van niemant sal laten
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afvorderen, soo dat de hondert gulden van
niemant anders mogen geeijst ofte gevraagt worden
ende soo den testatuer ierst komt te sterven, sal
de testatriese vijftig vaten rogge moeten
moeten uijtdeelen aan den huijs aeremen ofte gelt
daarentegen ende sal den testatuer ofte testatriese voor den iersten overleeden van haar beijde
moeten laten doen voor dartig gulden aan mis(sen) ende
soo beijde kommen te overlijden, sullen de erfgenamen voor
den langst levenden in egalitijdt moeten laten
doen, ende hier meede doot ende te niet alle voorgaande testamenten, codesile ofte eenige andere
makinge ter saken des doodts waar die ook
gepasseert mogte weesen en spesialijk het testament gepasseert voor schepenen van Lierop
den twentigsten oktober seventien hondert
eenentwentig, maar willende ende begeerende
dat dit haar testament volkomen effekt
sal sorteeren en naar gekomen werden
alwaart nogtans datter eenige ponten of klouselen
naar regten hier toe gerequireert waaren
versuijmt ofte vergeten of in de pen gebleven, twelk sij
testatueren houden voor geinsereert
en bij geschreven, Aldus gedaan ende
gepasseert ten woonhuijsen van de testa
turen # die de minuijte (brotocolere) beneffens
ons ondergeschreve schepenen hebben ondertijkent # op heden den eenentwenigsten september seventien hondert sevenentwentig
des toirkonde bij ons onderges(chreve)
schepenen getijkent, Peter Meulendijcx
dit X merck stelt Elisabet des statteriese
Jan Hendrik van Breeij schepen
Hendrick Warsenborgh schepen
Jan vanden Boomen president abs. secr.
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Wij schepenen onderges(chreve) maken
kennelijk ende sertificeren mits desen

dat voor ons persoonelijk is gekompareert ende verschenen Marten van
Dijk als in huwelijk hebbende Jeneken
weduwe Jan Antonis van Dijk, ende heeft
opentlijk bekent ende beleden, dat de regenten deses doorps van Lierop, aan sijnen
handen hebben betaelt ende voldaan eene
somme van hondert drie en veertigh gulden
ende sulkx op rekeningen
ende in minderinge van een kapitaale somme
van duijsent gulden ten lasten van het
corpus van Lierop, volgens obbligatie of
schepen schultbrief, daar van voor
schepenen van Lierop ten behoeve van Jan
Antonis van Dijk, gekonstutuweert ende
gepasseert sijnde van dato den eenendartigsten
maij sestien hondert negenentseventig
ende ten kantoren der beede geregistreert
ende aldaar beteekent onder het quartier
van Peelandt ierste deel folio 28 Lierop
no. 1 den comparant aangekomen nomine
uxoris, scheldende over sulkx ter somme
voors(chreve) quijt, los en vreij het voors(chreve)
corpus, de regenten van dien en allen anderen
hier van met regt qutansie behevende,
gelovende op verbandt van sijn persoon ende goederen present en toekomende
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Dat quijt, los en vreij schelden altijt
voor goet vast stedig en van weerden te
houden ook de voors(chreve) somme van hondert
drieenveertigh gulden
te sullen restutuweeren, als in teijden en
weijlen bevonden souden mogen weerden imant
anders int geheel ofte voor een gedeelte,
beeter regt tot de selve te hebben ofte
desen met den aankleven van dien gequireleert ofte weerder sproken souden mogen
weerden, weijders verklaren wij schepenen
in gevolgen haar hoog mogende bubblikatie van den
vierden maij seventien hondert ses en twentig

op den eet int aanvangen onser bedieningen
gedaan, dat de renten ofte intresten van
het voors(chreve) capitaal, sonder intrupsie
ten lasten van onse gemeenten tot de lossinge
toe sijn betaelt en dat den voors(chreve)
komparant en sijn voorsaten, meerder dan
vijf jaare sijn geweest en tot dato deses
nog sijn in het vredig genot en onfang
der voors(chreve) jaarlijkse intresten soo ende
gelijk ons sulkx gebleeken is uijt onse
suksessive borgemeesters rekeninge, in
kennise der waarheijt hebben wij desen op de
minute prothokolaare onderteekent
op heeden binnen Lierop den eersten oktober
seventien hondert sevenentwentig coram schepenen
onderteekent Jan van Eijck, Peter Vlemmix
Jan Koppens, Jan vanden Eijnde
Hendrick Warsenborgh, Jan van Breeij
Jan vanden Boomen president
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In den naem ons heere Jesu Cristi
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
des dorps Lierop, Jan Willems vande
Goor ziek te bedde liggende, nogtans sijn
volkomen verstandt ende vijf sinnen in
alles wel magtig sijnde soo ons opentlijk
scheen ende bleek, die overdenkende der
natueren brosheijt, datter niet sekerder
en is dan de doodt, ende niet onsekerder
dan den tijt ende uure van dien ende heeft
daarome uijt uijt deese weerrelt niet willen
scheijden sonder ierst ende alvoorens te
hebben gedisponeert van sijne tijdelijke
goederen hem van God almagtig op
deser aarde verleent
ende dat uijt zijnen eijgen vreijen wille
onbedwongen ofte onverleijt van imandt
ter weerelt soo hij verklaarde, ende alvoorens
daar toe comende soo beveelt hij sijne
ziele als die uijt zijn sterfelijk ligham
sal comen te scheijden in de handen van

God almagtig zijnen hemelschen vader
ende zijn doode lighaam d'aarde om eerlijk te weerden begraven, commende soo
voorts tot zijne despositie, ierstelijk revoseerende ,doodt en te niet doende alle
andere voorgaande gemakte testamenten
en spesiaalelijk het testament tusschen
hem en zijn overleede huijsvrouwe gepasseert voor schepens van Lierop, voorts
verklaart hij testatuer voor sijne erfgenamen van alle sijne naarlaatenschap
de drie kinderen van Mari weduwe Jan
Neervens, met namen Margriet
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Peternel en Jenken, ider voor een geregte
derde paert, soo van eerffelijk, eerfhafelijk
als haffelijke en gereede goederen, hoe
genaemt en waar die ook geleegen mogte
weesen, geen uijtgescheijden en waar van
hij eenige meesterschap mogte hebben en
in kas van overleijden, van een van de
voors(chreve) eerfgenamen voor de doot van den
testatuer, soo sal sijne voors. naarlatenschap
als dan geerft woorden, bij de twe ofte
een als dan in leve sijnde, de selve alsoo
in dier voegen verklaarende en instutuweerende voor sijne universeele erfgenamen
onder dien mits en konditie nogtans dat
Maria weduwe Jan Neervens voors(chreve) en
moeder vande voors(chreve) erfgenamen haar
leeven lang sal hebben en behouden
de togte en gebruijk van alle de voors(chreve)
naar te laate goederen en dat de selve soo
van haffelijke en erfhaffelijke als erfelijke goederen, soo veel sal mogen verkoopen als tot betaelinge der schulden
des boedels van den testatuer sal nodig
weesen, verklaarende hij testatuer dit te
weesen zijn testament laatst ende uijtersten
wille, willende en begeerende dat het selve
alsoo sal woorden agtervolgt alwaart

nogtans datter eenige ponten ofte
klauwsellen naar den regten hier
toe gerequireert waaren versuijmt ofte
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vergeeten, sulkx haut hij testatuer
voor geinsereert en bij geschreven
Aldus gedaan ende gepasseert ten
woonhuijsen van den testatuer
die de minute ten prothokolle beneffens ons schepenen onderges(chreve) heeft
onderteekent op heeden den vierden
november seventien hondert seven en
twentig. coram schepenen geteekent
dit X merck stelt Jan Willem vande
Goor testatuer testus. F.vd Boomen
Peter Vlemmix schepen, Jan van Breeij schepen
Jan vanden Boomen president
Scheijdinge ende dijlinge
tusschen de erfgenamen
Joost Franken van Eijck
aan gekomen bij testament
vanden voors. Joost Franken van Eijk
Compareerde voor ons onderges(chreve) Goort Wouters van Eijk en Jan Muelendijkx als man
ende momboir van Francijn Wouter van Eijk
al welke comparanten hebben te samen ingegaan
een minlijk schijding ende dijling inder
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voegen ende manieren hier naar volgende
ierstelijk soo is den iersten comparant
met den looten ten deel gevallen, te weeten
Goort wouters van Eijk, huijs, hof en
aangelag soo verre alst afgepaelt is
geleegen aant Braek
groet ontrent sestien lopensaet of soo groot als
het selve daar afgepaalt is deen zijde
Geertruij weduwe Jan Warsenborg, daander
zijde den meede deijlder in deese
beijde de eijnde de gemijnte van Lierop, item

alnog een stuk ackkerlandts geleegen ter
plaatsen als voor groot ontrent de vijf
copsaat deen zijde derfgenamen Jan Maes dander
zijde derfgenamen Antoni van Reijt deen eijnde
Marten van Dijk dander eijnde de gemijnte
item alnog een stuck groese genaemt het Vuersveltjen geleegen ter plaetsen als voor
groot ontrent een en een half loopense
deen zijde Geertruij vande Warsenborg
dander zijde Jan van Eijk met andere, deen
eijnde den selven, item alnog een stuk groese daar aan geleegen groot ontrent twe
loopense, deen zijde en deen eijnde Jan van
Dijk, dander zijde Andris Custers dander eijnde
Geertruij vande warsenborg item alnog
een stukse hoijvelt groot een loopensaet geleegen op
de Buijtenbeemde met meer andere te
hoijen of te gebruijken, item een stuk
hoijvelt genaamt den Weert voor de
^ van hun ampaart
helft ^ groot ontrent voor de helft een
loopense deen zijde Jan Peeters vanden
Eijnden dander zijde Andries Custers deen eijnde
de groot Aa dander Eijnde de oude Aa
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Item is voor den tweeden looten ten
ten deel gevallen Jan Muelendijkx als
man ende momboir van Francijn Wouters
van Eijk, de schaapskoij met tewe gebont huijsinge daar af gedaan, met het
aangelag bestaende in groes en landt groot
ontrent seventien en een half loopense of soo
groet ende kleijn als het selve van den mededeijlder afgepaelt is, geleegen ter plaetse als
voor, deen zijde den mede deijlder in deese
dander zijde met bijde de eijnde de gemijnte van
Lierop, item alnog een stuk hoij landt
genaemt het langkvelt, groet ontrent vier
loopense deen zijde Antoni Fransen van Bussel dander zijde Meggel weduwe Hendrik Hermans
deen eijnde Jan Goorts Matijsen dander

eijnde Geertruij weduwe van den Waarsenborg
item alnog een stuk hoij velt genaamt den
Wert voor de helft van hun ampart groot
ontrent een loopense, deen zijde Jan Peeters
vanden Eijnde dander zijde Andries Custers
deen eijnde de groot Aa dander eijnde de oude Aa
item hier uijt te vergelden aan de kerke van
Lierop eenen gulden vijf stuijvers jaarlijkx
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Item alnog aan den rentmeester
de Calmite jaarlijkx drie gulden
item alnog den cijns aan de dommeijnen
voor de helft soo die daar met regt
is uijtgaande ende hebben de condividenten
d'een op danders portie helmelinge vertegen
ende soo daar eenige pagten, cijnsen, renten op
quamen daar men nu niet van en weet tot
lasten van deen of dander lot, het selve
maelkandere sullen moeten helpen betalen
of vergoeden, wijders met alle weegen, stegen
waterlaaten, houtwassen, holen, graven etc.
die daar met regt door ofte voorgaande
zijn, dit alles onder verbandt van haar
persoonen ende goederen hebbende ende verkrijgende. Actum Lierop den 10 november 1727
coram schepenen getijkent segge den
tienden november, Jan van Eijck, Jan vanden Eijnde
Jan vanden Boomen absente secretario
Compareerde voor ons Jan van Eijck en
Hendrick Waarsenborg schepenen, des
doorps Lierop, Joost Jansen van Bussel
weduwenaar van Mari Gerart Hendrikx
gesondt van lighame dagelijkx bij de menschen op de straten comverserende, zijn
volkomen verstandt, memorie ende vijf
27 - 171v
sinnen in alles wel magtig zijnde
soo voor ons opentlijk scheen ende bleek
den welken is overdenkende der natueren

broosheijt datter niet sekerder en is dan
de doodt ende niet onsekerder dan den
tijdt ende uure van dien ende heeft
daaromme uijt dese werelt niet willen
scheijden sonder ierst ende alvoorens van
sijne tijdelijke goederen, hem van God almagtig op dese aarde verleent te hebben gedisponeert ende dat uijt zijnen
eijgen vreijen wille, onbedwongen ofte
onverleijdt van imant ter werelt soo
hij verklaarde ende alvoorens daar toe
comende soo beveelt hij zijne ziele als
die uijt zijne sterffelijk ligham sal
komen te scheijden in handen van
God almagtig zijnen hemelschen
vader ende zijn doode ligham d'aarde
om eerelijk begraven te woorden komende alsoo tot sijne dispositie van sijne
tijdelijke goederen, hem als voor verleent
waar over hij cragt ende magt is hebbende
en daar toe ook gebruijkende de magt
en meesterschap, verkregen, bij testament
tusschen sijne huijsvrouwe gemaekt
voor schepenen van Lierop den achtentwentigsten september seventienhondert en een
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ierstelijk soo verklaart hij testatuer
te legateren aan Antoni Fransen van Bussel twe hondert gulden capitaal
uijt een eerfelijke rente van vijf
hondert gulden capitaal, staende
tot laste vande erfgenamen Huijbert
Horkmans tot Vlierden, met nog
twe loopense landt tot Lierop gelegen in de Hoelstraat genaamt, item
verklaart hij testatuer nog te legateren aan Marcelis Goorts Matijsen
getrouwt met Anna Jansen vande
Voorst hondert gulden capitaal
uijt de voors. erfrente van vijf

hondert gulden capitaal, item verklaart
hij testatuer nog te legateeren aan
Alegonde weduwe Jan van Bussel hondert gulden capitaal uijt de voors(chreve)
erfrente van vijfhondert gulden
capitaal ende verklaart hij testatuer
dat of het quaem te gebueren dat
dese voors. legaten van vierhondert
gulden int gelijk ofte niet ten vollen
naar de doodt van den testatuer en
konden bekomen ofte geproffiteert
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worden van de voors(chreve) erfrente
van vijfhondert gulden capitaal, dat
zij gelegateerdens nogtans in sulke
gevaal, geen meerder of ander regt
op sijnen erfgenaemen sullen hebben
als op de voors. erfrente en dat ieder
maar voor zijn ampaert of het te kort
komende op geenderleij wijsen op den
selven erfgenaem sullen mogen
repeteeren, item verklaart hij testatuer nog te legateeren aan Seijke
Willem Roijmans een capitaal van
hondert vijftig guldens staende tot
laste van de erfgenamen Geeraart
Muelendijkx en nog een obligatie
van hodert guldens capitaal staande tot
laste van Lijske weduwe Joost Verberne
item verklaart hij testatuer nog te legateeren
aan Joost Verbeek getrouwt met Mari
Fransen van Bussel den Beemt den
Duerenkoop genaemt gelegen in de
Groen beemde tot Lierop met nog
een ackerken op de Renne genaemt mits
daar uijt te vergelden eene rente van
veertig guldens capitaal aan Marten
van Dijk tot Lierop voorts wil ende
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begiert hij testatuer dat naar de doodt van
hem, ideren gelegateerden van sijn legaet
sal moeten betalen slandts geregtigheijt
sonder daar iet van op zijnen eerfgenaem
te mogen pretendeeren ofte eijsschen
voorders wil ende begiert hij testatuer
dat alle zijne verdere ende andere goederen, soo erffelijke, erfhavelijke als haeffelijke en andere effekten hoegenaemt
waar geleegen den testatuer toebehoorende, sullen woorden geerft ende geproffiteert bij Margriet Fransen van Bussel
weduwe Willem Roijmans, de selve alsoo
indier voegen verklaarende en instutiweerende voor zijnen unuverseele erfgenaem en in kas van overlijden van
desen voors. erfgenaem voor de doodt
van den testatuer soo stelt ende begeert
hij testatuer, dat als dan in plaets van
haar suulen erfgenaem zijn haar twe
kinderen, met namen Francis en Seijke
kinderen Willem Roijmans deselve in dier voegen
verklarende en instutuweerende als voors. staadt
Wijders verklaart hij testatuer dit te
weesen sijn testament leste ende uijtterste
wille, willende ende begeerende dat
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het selve alsoo, het zij bij forma van testament, codisil, gifte ofte enige andere
makinge ter saken des doodts, soo als
best kan bestaan, sal plaats grijpen
naargekomen en achtervolgt woorden
alwaart nogtans datter eenige ponten
of klauwselen naar den regten hier toe
gerequiereert weerdende hier inne waaren
geommiteert, versuijmt ofte vergeeten
sulkx hout hij testatuer voor geinsereert
ende bijgeschreven. Aldus gedaan ende
gepasseert ten woonhuijse van hem
testatuer die de minuijte brothocoler
beneffens ons onderge(schreve) schepenen en

mij Joan vanden Boomen , president
in absentie van den secretaris heeft
onderteekent op heeden den tweentwintigsten desember seventien hondert
seven en twentig, coram schepenen
geteekent, Joost Jansen van Bussel,
Jan van Eijck, Hendrik Warsenborgh
Jan vanden Boomen abst. secr.
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Wij Johan vanden Boome president,
Jan van Eijck, Hendrick Warsenborg, Jan
Coppens, Jan van Breeij ende Peter
Vlemix scheepenen van Lierop
doen conde eenen igelijken, meede certificeerende voor de opregte waerheijt en
sulcx op den eedt int aanvangen van
onse respective ampten gepresteert
ter instantie van Peter Meulendijx armeester
alhier, dat wij hebben naargesien en gevisiteert
de registers, notitie en lijsten van
genegotieerde capitaalen ten lasten deses
dorps van Lierop voors. staande mitsgaders de
dorpsrekeninge, en daar in bevonden dat
al voor den jaare 1708 bij de regenten
is geleent ende opgenomen # vande armmeesters
inder tijt geweest sijnde tot Lierop # ten laste deser
gemeente en tot aflossinge van andere
capitaalen in verscheijden rijsen als eerstelijk eene somme van hondert gulden
gebragt op den lijste der capitaalen overgelevert ten comptoire vande beede
onder no. 7 , item hondert en vijftig gulden
capitaal als blijckt op denselven lijst onder no. 8
ende alnog vijffhondert gulden meede op
denselven lijste gebragt onder no. 9
maakende alsoo te saame sevenhondert
en vijftig gulden, wijders verklaarende
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dat seedert den voors(chreve) tijde en tot dato deses

toe bij continuatie alle jaaren den intrest
vande voors(chreve) capitaalen door de borgemeesters
is en werdt betaalt en ook bij het doen
der jaerlijxe borgemeesters huijshoudende
rekeninge den intrest daar van voor uijtgaef
werdt gebragt en geleeden, in kennisse
der waarhijt hebben wij dese ten prothocolle
onderteekent ende laaten uijtschrijven
en dit instrument met onsen scheependoms
seegel en subsignature van onsen secretaris
doen bekragtigen op heeden den een en
twintigsten februari 1700 agt en twintig
Jan vanden Boomen president
Jan van Eijck, Hendrik Warsenborg,
Jan van Breeij, Jan Koppens, Peter Vlemmix
mij present G. Valtheri 1728
Compareerde voor ons onderges(chreve) schepenen
Goort Jansen van Moorsel, den welke bekent wel en dugdelijk schuldig te weesen
van verachterde huerpenninge en korenpagten
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aan en ten behoeve van Jan Huijbers
vanden Boome, ter somme van een en twentig gulden ende aan korenpagten hondert
twe en sestig vaten rogge alwelken somme
van gelt en van koren, hij comparant gelooft
te betalen van hodie over drie maenden
welke weesen sal den drie en twintigsten
maij 1700 acht en twentig, waar voor hij
comparant zal genieten vijf en twentig
gulden, en in kas dat hij comparant niet
en betaalt op den drie en twentigsten maij
1700 acht en twentig sal den voors. comparant
moeten betaalen de geheele somme van gelt
ende van koren op ligtemis 1700 negen en twentig
op verbandt van zijn persoon ende goederen
hebbende ende verkrijgende ende is meede gekompereert Herman Jansen van Moorsel
des comparants broeder, den welken hem
stellen als borge ende als schuldenaar
prinsipaal, soo wel voor dorps en reeele

lasten als voor de voors(chreve) achterstelige
pagtpenninge of achter stellige
koren of rogge ende bekent hij Herman
voors(chreve) dit aanneemen van borge in
kas van geen voldoeninge van den voors(chreve)
comparant self sal op leggen en
betaalen op verbant van zijn persoon
( In de kantlijn [[[[ Compareerde voor
ons ondergeschreve schepenen, Jan Huijbers
vanden Boomen den welken bekent van het
tegestaande gelt en corenpagten ten vollen
voldaan te zijn, Actum den negentiende
april 1700 negen en twentig.
Jan vanden Eijnden, Peter Vlemmix ]]]]
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ende goederen hebbende ende verkrijgende
wijders verklaart den voors(chreve) comparant
dese zijne borge kosteloos ende schadeloos
te indemneeren op verbant als
naar regten. Actum den drie en twentigsten feberuwari 1700 acht en twentig
coram getijkent,
Peter Vlemmix, Jan van Breeij
Jan vanden Boomen loco secr.
Wij Peter Vlemix ende Jan van Breeij
scheepenen des dorps van Lierop maaken
kennelijk ende certificeeren mits desen
dat voor ons persoonelijk is gecompareert ende
verscheenen Marten van Dijk als in huwelijk gehadt
hebbende Jenneken weduwe Jan Antonus van Dijk
ende heeft opentlijk bekent ende beleeden dat
de regenten deses dorps van Lierop aan
sijnen handen hebben betaalt ende voldaan
eenen somme van twe en tagtentig gulden tien
stuijvers elff penningen en drie vierde, ende sulcx
op rekeninge en in minderinge van een capitaale
somme van duijsent gulden ten laste van het corpus
van Lierop staande volgens obligatie off schepenschultbrief daarvan voor scheepenen van Lierop ten
behoeve van Jan Antonus van Dijck geconstitueert
ende gepasseert sijnde van dato den een en der-

tigste meij 1679 ende ten comtoire der beede
geregistreert ende aldaar beteekent
oner het quartier van Peelant eerste deel
folio 28 Lierop no 1 den comparant
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aangekomen nomine uxoris scheldende
over sulcx ter somme voors. quijt los ende
vrij het voors. corpus de regenten van dien
en allen anderen hier van met regt quit...
behoevende geloovende op verbant van
sijn persoon ende goederen hebbende
ende vercrijgende, dat quijt los ende
vrij schelden altijt voor goet, vast
steedig ende van waarden te houden ook
de voors. somme van twee en tagtentig gulden
tien stuijvers elf penn. en drie vierde altoos te
sullen restitueeren als in tijden en wijlen
bevonden soude mogen werden, imant
anders int geheel ofte voor een gedeelte
beter regt tot deselve te hebben ofte dese
met den aankleeve van dien gequereleert
ofte wedersprooken soude mogen werden
wijders verklaaren wij scheepenen ingevolge
van haar hoog mogende publcatie van 4 meij
1726 op den eedt in het aanvangen onser
bedieninge gedaan dat de renten ofte
intreste van het voors. capitaal sonder interuptie
ten laste van onse gemeente tot de lossinge
toe sijn betaalt en dat den voors. comparant
en sijne voorsaaten meerder dan vijff jaren
sijn geweest en tot dato deses nog sijn in het
vreedig genot ende ontfang der voors. jaarlijxe
intreste, soo ende gelijk ons sulcx gebleeken
is uijt onse successive borgemeesters rekening
in kennisse der waarhijt hebben wij dese op
de minute prothocolair onderteekent
en laten uijtscrijven en dit instrument
met de subsignature van onsen secretaris
en dorps segel doen bekragtigen op heeden
den dertigsten meert XVIIc agt en twintig:
Jan van Breeij, Peter Vlemmix,

G. Valtheri
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Scheijdinge ende deijlinge
tussen de kinderen en erfgenamen
van wijlen Hendrik van
Geldrop en Catelijn sijne
wettige huijsvrouwe
Compareerde voor ons onderges(chreve) scheepenen
Jan Hendrix van Geldrop, Francis Willems
als in huwelijk hebbende Catelijn Hendrix
van Geldrop, Marcelis Hendrix van Geldrop
ende Joost van Dijck als geede momboir
vande twee onmondige kinderen van Hendrik
van Geldrop met name Peter ende
Francijn mitsgaders Jan van Eijck uijt
de wet hem toegevoegt als toesiende voogt
mits de uijtlandighijt van Jan Peters van Eijck
sijnen meede momboir alle in dier qualitijt
kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik van
Geldrop voors. die welcke met malkanderen
hebben aangegaan een seer minnelijke
schiftinge, scheijdinge ende deijlinge
in voegen ende manieren hier naar volgende
Ende is alsoo met den eersten loote ten deele
gevallen Jan Hendrix van Geldrop de schaapskoij met een aangelag daar aan geleegen ter
plaetse genaemt aant Heijeneijnd groot ontrent
twee loopense beijde de sijde de erfgen. Jan Biemans
deen eijnde Jenneke weduwe Jan van de Vorst
dander eijnde de straat, item alnog een
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driesken inde Santcamp groot ontrent
drie loopense in sijn bekende reergenooten
item alnog de helft van den dries aan Heijeneijnd groot ontrent een en een half loopense
deen sijde Joost van Morsel dander sijde
Dirck Jooste Verberne deen eijnde Jan Jooste
Verberne dander eijnde den meede dijlder
in dese, item alnog de helft in een stuck

groese geleegen aant Heijeneijnd groot
ontrent een en een half loopense deen sijde
Dirck Jooste Verberne dander sijde en eijnde
de gemeente, item alnog een stuck teulants geleegen aan den hoogenberg groot
ontrent een en een half loopense deen sijde
Jan Jansen Biemans dander sijde Dirck
Joosten Verberne deen eijnde de gemeente
dander eijnde Jan Joosten Verberne
cum suo, item alnog een stuck teulant
geleegen aant Heijeneijnde groot drie loopense
deen sijde Jan Joosten Verberne deen
eijnde Goort Hendrik Hermans dander
eijnde de meede dijlder in dese, hier
uijt te vergelden vier vaaten rogge
jaerlijx in eenen meerderen pagt van
twintig vat rogge aant clooster ten Haage
mitsgaders den chijns van den gronde
die met regt bevonden sal werden
daar uijt te gaan
Item is metten tweeden loote ten deele
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gevallen francis Willems in sijn voors(chreve)
qualitijt, het half huijs met het half
aangelag geleegen in de Hoolstraat t
weeten het agterste van huijs en aangelag
groot ontrent drie copsaet deen eijnde
den condivident dander eijnde Joseph
Custers, hier uijt te vergelden vijftien stuijvers
jaerlijx aan den armen alhier, item alnog een
stuck groese geleegen in de Hoolstraat groot
circa een en een half loopense beijde de sijde de
meede dijlder in dese deen eijnde de straat
dander eijnde Jenneke weduwe Jan van de
Vorst, hier uijt te vergelden aan den
heere van Helmont jaerlijx vijf penningen chijns
item de helft in een stuck groese geleegen
in de Nieuw erven groot int geheel twee loopense
deen sijde de weduwe Wilbert Verberne dander
sijde de meede dijlder in dese, deen eijnde
Joost Verbeek dander eijnde de gemeente

hier uijt te vergelden eene stuijver agt penningen chijns
aan de domijnen, item alnog de helft in
een stuck groese geleegen inde Groenbemde
groot ontrent voor de helft een en een half
loopense deen sijde Jan van Geldrop dander sijde
den meede dijlder deen eijnde den loop de Vleut
dander eijnde sijn eijge, hier uijt te vergelden
vijftien penningen chijns aan den heere van Helmont
item alnog een stuck groese geleegen onder
Someren aan den Vlerixen dijck groot circa
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drie loopense deen sijde Lijske weduwe Joost
Verberne etc. item alnog een stuck
teulant geleegen aan de Groenbemde groot
Ontrent een loopense deen sijde Jan van Breeij etc.
hier uijt te vergelden eene gulden tien stuijvers
jaerlijx aan den tentmeester de La Calmette
item alnog eenen acker geleegen ontrent de
Hoolstraet groot circa een en een half loopense
deen sijde Goort Hendrix Hermans dander
sijde de meede dijlder deen eijnde Peter
Meulendijx dander eijnde Joseph Custers
item alnog eenen acker geleegen op den
Santcamp groot vijff copsaet deen sijde
Willemijn weduwe Jan Lambert Vlemmix etc.
item alnog eenen acker op den Santcamp
groot ontrent seven copsaet deen sijde de
meede dijlder dander sijde en beijde de eijnde
de gemeente, hier uijt te vergelden vier
vat rogge jaerlijx in eene meerdere pagt van
twintig vat rogge aant clooster ten Haage
Item is metten derden loote ten deele
gevallen Marcelis Hendrix van Geldrop
een stuck nieuw erve geleegen aant Heijeneijnt
groot circa twee lopense deen sijde Jenneke
weduwe Jan van de Vorst dander sijde de erfgenamen
Jan Biemans beijde de eijnde de gemeente
hier uijt te vergelden den gebuerechijns daar
op staande, item alnog de helft in een
stuck groese geleegen aant Heijeneijnt groot
voor de helft een en een half lopense deen

sijde Dirck Jooste Verberne cum suis
hier uijt te vergelden den chijns vanden gronde
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Item alnog de helft in een stuck groese geleegen ter plaetse voors(chreve) groot voor de helft
circa een en een half lopense deen sijde Jan
Jansen Biemans dander sijde Joost van Morsel
deen eijnde Jan Josten Verberne dander
eijnde de meede dijlder, item alnog een stuck
groese geleegen aan de Schutsboom groot ontren
drie copsaet deen sijde en deen eijnde Francis
Vlemix dander sijde Jan Jansen Biemans
dander eijnde de gemeente hier uijt te
vergelden den chijns van den gronde, item
alnog een stuck groese geleegen ter plaetse
genaemt in de Hoolstraet deen sijde Mari
weduwe Wilbert Verberne dander sijde Joost
Gijbers deen eijnde t gemeene lant dander
eijnde de gemeente van Lierop, hier uij te
vergelden den chijns van den gronde, item
alnog een stuck groese genaamt den Boetsaert
deen sijde de erfgenamen Jan Biemans dander
Cristina weduwe Antoni van Geemert etc.
item een ackerken geleegen aan den Hoogenberg groot ontrent drie copsaet deen sijde
en deen eijnde Mari Jansen van Morsel
dander sijde Jan Joosten Verberne
item alnog drie stuckjens lant bij malkanderen
geleegen aan den Torffput groot ontrent
int gelijck twee lopense beijde de sijde de
erfgenamen Jan Jansen Biemans cum suis
item alnog een stuck teulant geleegen
aant Heijeneijnd groot ontrent drie lopense
deen sijde Joost Hendrik Kusters dander
de meede dijlder in dese deen eijnde Goort
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Hermans dander eijnde de gemeene straet
hier uijt te vergelden vier vaaten rogge in
eenen meerderen pagt van twintig vat

jaarlijx aant clooster ten Haage
Item is metten vierden loote ten deele
gevallen Peter Hendrix van Geldrop geassisteert met de voors. momboirs het half
huijs met het half aangelag te weeten de
voorste helft off oostwaarts vant huijs en
aangelag gestaan ende geleegen en de Hoolstraat groot ontrent drie copsaet, deen
sijde Joost van Morsel dander sijde de
meede dijlder deen eijnde de straat
hier uijt te vergelden vijftien stuijvers aan
den armen alhier item alnog de helft
in een stuck groese geleegen in de Groenbemden groot ontrent een en een half lopense
deen sijde de meede dijlder dander sijde
Hendrik Maes hier uijt te vergelden
vijftien penningen chijns aan den heere van
Helmont item de helft in een stuck
groese inde Nieuw erve groot circa
een lopense deen sijde de meede dijlder
dander sijde en een eijnde de gemeente
hier uijt te vergelden eene stuijver agt penningen
gebuer chijns, item alnog een stuckje
ackerlants geleegen in de Hoolstraat
groot ontrent vijff copsaet deen sijde de weduwe
Jan Vlemix dander sijde de meede dijlder
hier uijt te vergelden vijf penningen chijns
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Item alnog een stuckje groese geleegen in den
Scherpenberg groot ontrent een half lopense
deen sijde en een eijnde Jan Willems Verseums
hier uijt te vergelden twee penningen chijns aan
den heere van Helmont, item alnog een stuck
groese geleegen in de Haamesdonck groot 2 lopense
rijdende tegens meer andere, item alnog
een ackerken geleegen neffens de Hofstadt van
Eerken Haanen groot ontrent drie copsaet
deen sijde den H.Geest van Lierop dander sijde
de meede dijlder in dese hier uijt te vergelden
aan den armen alhier jaerlijx agtien stuijvers en twaalf
penningen mitsgaders aan de kerck van Lierop

jaerlijx twalf stuijvers agt penningen, item alnog
een stuck teulant op den santcamp groot
circa een en een half lopense deen sijde
en beijde eijnde de gemeene straat
dander sijde de meede dijlder hier uijt te
vergelden vier vaaten rogge in eene meerdere
pagt jaerlijx aant clooster ten Haage,
item alnog een stuck ackerlants geleegen ter
plaetsen als voor groot circa twee lopense
deen sijde de weduwe Jan Vlemix dander
sijde de meede dijlder, item alnog een
stuck teulant langs het aangelag geleegen
groot ontrent een en een half lopense deen
sijde de meede dijlder dander sijde Peter
Meulendijx
Item is met den vijfden loote ten deele
gevallen Francijn Hendrix van Geldrop
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geassisteert als voor, het half huijs met
het aangelag gestaan ende geleegen int
Heesven, onbedeelt afte deelen tegens Joost
van Dijck groot ontrent int geheel drie
lopense deen sijde Jan Coppens dander sijde
Willem van Morsel.
item alnog de helft in een stuck teulant
geleegen in den Boetsaert groot ontrent
een en een half lopense deen sijde Joost
van Morsel dander sijde Frans Gijsbers
deen eijnde het gemeene lant dander
eijnde Francis Vlemix, item alnog een
stuck teulant voor de helft geleegen bij den
Boome deen sijde Joseph Custers dander
sijde de weduwe Peter Verberne, item alnog
een stuck groese voor de helft geleegen
int Heesven groot ontrent drie copsaet
deen sijde en een eijnde Joseph Custers
dander sijde de gemeente hier uijt te
vergelden drie penningen chijns aan de domijnen
item alnog een stuck groese geleegen in de
Hastelt groot ontrent drie lopense deen
sijde Marte Kerckhoff dander sijde en

deen eijnde 't gemeen lant, item alnog
een stuck groese geleegen in de Haamesdonck groot ontrent twee lopense rijdende
met andere, item alnog een stuck
ackerlant geleegen in de Oude-Nieuw
erven groot ontrent een en een half
lopense deen sijde Joost van Dijck dander
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sijde Francis Vlemix cum suo hier uijt te
vergelden den chijns vanden gronde soo
bevonden wierde daar uijt te gaan
mitsgaders vier vaaten rogge in een
meerdere pagt aant clooster ten Haage
Ende hebben sij condividenten deen op
des anders portie helmelinge verteegen
en soo daar eenige renten pagten of chijnsen
op quamen daar men nu niet van en
weet tot lasten vant een of ander loth
sullen sij condividenten malkanderen
moeten helpen draagen, wijders met de
geregtigheeden van wegen, steegen en
waaterlaaten, hoolen, graven en houtwassen soo als van outs daar toe geregtigt
door ende overgaande sijn en den voorsten
den agtersen of den agtersten den voorsten
te weegen ter naaste plaetse en minste
schaade, geloovende sij condividenten
dese scheijdinge ende deelinge # soo als
voorschreve staat # altijt voor
goet, vast, steedig ende van waarden te
houden op verbant van haar persoonen
ende goederen hebbende en vercrijgende
Actum den veertienden april seven
tien hondert agt en twintig, coram
scheepenen geteekent
Jan van Breeij, Peter Vlemmix
Jan vanden Boomen president loco secr.
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Wij Jan van Eijck, Jan vanden Eijnde,

Jan Coppens ende Hendrick Warsenborg
scheepenen in Lierop doen conde ende
verclaaren bij dese ten versoeke en op de
beede van Jan Verberne gebortig ende woonagtig tot Eijndhove getrouwt met Gertruij vanden
Boome gebortig tot Lierop, dat wij de kinderen
die den voors. Jan Verberne bijde voors. sijne
huijsvrouwe naar dato deses mogte comen
te verwecken en tot Eijndhoven of op andere
plaetse geboore werdende de selve kinderen
voor de helft ende den requirants huijsvrouwe
voort geheel, ingevalle binnen den tijt
van vijff jaaren naar desen tot armoede
mogte comen te vervallen, de selve uijt
onse arme kasse beneffens andere inborlinge
te sullen onderhouden en den armen van
Eijndhoven daar van te sullen ontlasten
kost en schaadeloos houden ende sulcx
ingevolge ende vermogens haar hoog mogende
resolutie vanden 3 december 1725 daar voor
verbindende het incomen ende goederen
van onsen armen hebbende ende vercrijgende
in kennisse der waarhijt hebben wij
dese ten prothocolle onderteekent ende
met de subsignature onses secretaris
doen bekragtigen op heeden den negenden
juni seventien hondert agt en twintig
Jan Coppens, Jan vanden Eijden
Hendrick Warsenborgh, Jan van Eijck
G. Valtheri 1728
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Wij officier en schepenen des doorps
van Lierop dese getijkent dooen condt ende
verklaaren certificeeren bij deesen op den
eedt int aanvangen onser bedieningen
gedaan, ter instantie ende versoecke van
Antoni Vlemikx, slants hovenaar
alhier tot Lierop op de hoeve ten
Eijnde genaemt, dat wij ons op hodio
dato onderges(chreve) hebben vervoegt op de
hoeve ende naar dat wij de selve hebben

overgaan ende van stuk tot stuk
nauwkuerig geviesieteert, bevonden dat
ontrent de seventig loopense landt besaijt
zijnde met coren en boekweijt soodanig
door een verschrikkelijk groot onweeder
van donder, wint en hagel op den achttienden juni 1728 savens ontrent ten ses
uuren, seer zijn bedorven ende geruniweert
ende daar onder 21 loopense geheelelijk
bedorven ende 27 loopense ruijm half
en 22 en ½ loopense voor een vierde part
bedorvenmits de huijsinge aan dak en wanden
ook seer beschadigt, verklaarende alle het
geene voors. waar en waarachtig te weesen
want men verpligt is de waarheijt
te getuijgen hebben wij deese
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onse waarachtige verklaaringe als daartoe
versogt zijnde niet konnen wijgeren ende
eijgenhandig ten prothocolle onderteekent binnen Lierop op den negentienden junii seventien hondert acht
en twintig. coram schepenen geteekent
Jan van Eijck in absentie vanden heer officier
Jan van Breeij schepen
Jan vanden Eijnde schepen
Jan vanden Boomen president abst. secr.
Wij Jan van Eijck scheepe loco officier, Jan
van Breij, Peter Vlemix ende Jan vanden
Eijnde scheepenen des dorps van Lierop
doen conde ende verclaaren meede certificeerende bij dese op den eedt int aanvangen
onser bedieninge gedaan ter instantie
ende requisitie van Thomas Willems
van Breij, Thomas Verdonschot, Antonii
Hendrix Vlemix, Andries Neervens, Frans vanden
Eijnde, Francis Jan Goorts, Jan Peeters,
Pouls Sanders, Willem vanden Eijnde
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Joost Peters Verberne, Thomas
Antoni van Breij, Francis Boccoms,
Jenneke weduwe Hendrik Verhees, Jenneke
weuwe Jan Aerts, Anna weduwe Joost van Breij,
Andries Aerts, Goort Frans Bernaerts,
Lambert vanden Eijnde ende Jan van Dijck,
alle inwoonders tot Lierop woonende op
den uijtkoek genaemt Hersel dat wij ons
op hodie dato onderges(chreve) hebben vervoegt op
de besaijde landerijen van de requiranten
ende naar dat wij de selve hebben overgaan
ende van stuck tot stuck noukeurig
gevisiteert bevonde dat twee hondert
en ses en tagtentig lopense lant bijde requiranten besaijt met cooren en boekwijt
soodanig door een extraordinaer onweer,
vermengt met wint en haagel op den 18
junii 1728 sijn bedorven en geruineert
Dat naar dat wij het beste met het slegste
hebben gewaerdeert naar onse beste kennis
en weetenschap, bevonden hebben, dat het
geene is overgebleeven soo veel niet waardig
kan weesen als de onkosten vande culture
bedraagen ende bedraagt het getal
der loopensaaden van ideren requirant
27 - 182r
int besonder soo als agter iders naem
staet uijtgetrocken als volgt
Eerstelijk Thomas Willems
van Breij
Thomas Verdonschot
Antoni Hendrix Vlemikx
Andries Neervens
Frans vanden Eijnde
als meede bevonde de schuer
vanden selve geheel omgewaaijt
Francis Goorts
Jan Peeters
Pouls Sanders
ende alnog bevonde de schuer
van denselve geheel geruineert

43
20
16
13
18

lopensaet
lop.
lop.
lop.
lop.

40
9

6
lop.
lop.

lop.

Willem vanden Eijnde
Joost Peters Verberne
Thomas Antoni van Breij
Francis Boccoms
Jenneke wed. Hendrik Verhees
Jenneke wed. Jan Aerts
Anna wed. Joost van Breij
Andries Aerts
Goort Frans Bernaerts

7
6
16
10

lop.
lop.
lop.
lop.
19
8
lop.
6
lop.
10
lop.
3
--------------250

lop.

lop.

lopensaet.
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transport

lopensaet
Lambert vanden Eijnde
24
lop.
Jan van Dijck
12
lop.
----------------in toto 286
lopensaet
Verklaarende wij scheepenen voornoemt
allent geene voorsc(hreve waar ende waeragtig
te weesen ende want men schuldig is
de waarheijdt te getuijgen, hebben wij
dese onse waeragtige en sinceere verclaringe
als hier toe versogt sijnde niet connen
wijgeren ende het selve # naar gedaane
prelecture # eijgenhandig ten
prothocolle onderteekent op heeden den vijff
en twintigsten junii seventien hondert agt
en twintig, Jan van Eijck schepen loco officier
Jan van den Eijnden schepen
Peter Vlemmex schepen
Jan van Breeij schepen, G. Valtheri
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Compareerde voor ons Jan van Eijck en
Hendrick Waarsenborg schepenen des
dorps Lierop, Luijtgardus Joosten Verberne
gesondt van ligham dagelijx bij de
menschen op de straten comverseerende
haar volkomen memorie, verstandt
ende vijf sinnen in alles wel magtig

250

zijnde, soo voor ons oopentlijk scheen
ende bleek, de welke is overdenkende
der natueren broosheijt, datter niet seekerder en is dan de doot ende niet onseekerder dan den tijt ende uure van dien
ende heeft daarom uijt deese weerelt
niet willen scheijden sonder eerst ende
alvoorens van haare teijdelijke goederen,
haar van God almagtig op deser aarde
verleent, te hebben gedisponeert ende
dat uijt haaren eijgen vreijen wille onbedwonge ofte onverleijt van imant ter weerelt soo zij verklaarde ende alvoorens daar
toe comende, soo beveelt zij haare ziele
als die uijt haar sterfelijk ligham
sal comen te scheijden in de hande van
God almagtig haaren hemelschen
vader ende haar doode ligham d'aarde
met een eerlijke begraffenise, revoseer^ doot en te niet doende mits
ende, casseerende ^ Alle voorgaande testamenten codicille ende andere maekinge
niet willende dat de selve in eenige
point ofte deelen sal worden naar gekomen ofte achtervolgt , comende op
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nieuws ter dispositie van haare teijdelijke goederen ofte gelt haar als voor
verleent, waarover zij testatrise kragt en magt
is hebbende, waar ende op wat plaatsen
de selve geleegen zijn, egeen ter weerelt
uijt gescheijden ofte gereserveert eerstelijk soo verklaart ende begeert de
testatriese te stellen voor haare unuverseele erfgenamen met volle regt
van instetuie dese naar volgende
persoonen, de kinderen van Joseph Peeters
vanden Eijnde verwekt bij Jenneke Joosten
Verberne voor een geregte derde paart ende
Jan vanden Boomen in huwelijk hebbende
Cecila Joosten Verberne ofte haare kin-

deren naar de doodt van haar ook voor
een geregte derde part ende Antoni
Welten in huwelijk hebbende Willemijn
Joosten Verberne ofte haare kinderen
naar de doodt van haar ook voor een
geregte derde paart, soo dat de testa
triese wil ende begeert dat alle haare
naar te laatene goederen ofte gelt of
alle mubbilaare goederen maar in
drie deelen sal worden geerft ende
geporoffiteert alle het geene voors(chreve)
staadt, verklaart de testatrise te
weesen haar testament laatste ende
uijtersten wille, willende ende begeerende dat het selve alsoo sal naargekomen ende achtervolgt woorden
alwaart nogtans soo datter eenige
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solemnitijten naar den regten hier
toe gerequireert waaren geommitteert
ende voor bij gegaan houden voor geinsereert en bij geschreven. Aldus
dese gedaan ende gepasseert ter secretarije
van Lierop op heeden den acht en
twintigsten junii seventien hondert
acht en twentig: coram schepenen
geteekent.
Jan van Eijck
Hendrick Warsenborgh
Jan van Breeij schepen loco secretaris

Persoonsnamen
achternaam
Aarts
Adriaens
Aert
Aerts
Aerts
Aggell

voornaam

Dirck Gerit
Jan
Sustia
Andries
Jenneke
Jan Antonis van

blz.

139v,
151r,
111r,
182v,
89r,152r,182v,
19r,21r,

Albers
Alphen
Alphen
Antonus
Ariaens
Aucoop
Bartels
Becx
Beecx
Beerckven
Belden
Belden
Benarts
Berckx
Berckx
Bernaers
Bernaers
Biemans
Bluijsen
Boccoms
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bocx
Bollen
Bollen
Boomen
Boomen
Boomen
Boomen

Peter

13r,
Hendrik Lenders van 43r,106r,
Mari Lenders van
43r,
Thomas
104r,
Jan
3v,
Isack
68r,
Caterijn
102r,
Antonus
26r,
Aert
58r,59r,72r,
Antoni van den
24v,
Jan van
130r,
Jan Jansen van
130r,132v,
Goort Frans
25v,83r,151r,182v,
Magriet wed. Antonis 148r,
Mari
148r,
Henricx Jacop
1,
Petronelle
2v,
Jan
5r,12r,106v,134v,148v,176v,176r,177r,178v,
Antoni Iwen
9r,
Francis
152r,182v,
Angeneta
159v,
Anneke Antonie
158r,
Antonie
158r,
Baltus Antonie
159v,
Catarina Willem
158r,
Cornelis Willem
159v,
Geerit Willem
159v,
Elisabeth
159r,
Elsken
159r,
Hendrik Antonie
159v,
Ida Antonie
158r,
Jan Antoni
159v,
Jan Willem
159v,
Jenneke
159v,
Laureijns
159v,
Margrieta
158v,160r,
Willem
21Av,158r,
Jan Dandels
121v,
Mari Dandels
121v,
Anna Huijbers vanden 50r,
Catelijn vanden
50r,
Caterina vanden
15r,
Elisabet Huijbers v.d. 50r,

Boomen
Boomen
Boomen
Boomen
Boomen
Boomen
Boomen
Boxen
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Breeij
Brosis
Bruijssel
Bruijssel
Bruijssel
Buccoms
Buell
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel

Fr. vanden
99r,144r,
Gertruij vanden
180r,
Huijbert vanden
9r,13v,50r,
Jan vanden
1 t/m.
Jan Huijbers vanden 10r,27r,52v,77r,79v,90r,117r,147v,149r,
Marij Huijbers v.d. 38v,50r,65v,
Peternella Jansen vd 135r,
Adam jonker
84r,
Aert Peters van
16r,
Alegonde wed, Hend.v.16v,22r,23v,25v,57r,
Anna wed. Joost van 152v,182v,
Bendert Willems van 21v,
Henrick van
25v,75r,86v,152v,
Jan van
, schepen
20v,26v,66r,77r,82r,106v,163v,165r,177r,
Jan Hendrix van
127v,127r,133r,148r,
Jan Willems van
127v,
Jenneke Henricx van 24v,
Jenneke Willems van 127r,
Johan Henricx van
6v,24v,25v,69v,110r,111r,115r,121r,
Josijn Goorts van
132v,
Lendert Willems van 121v,
Mari wed. Antoni van 152r,
Mari Willems van
41r,70v,127v,
Perijn Peters van
16v,
Petronella Josten van 35v,
Thomas Antonus van 146v,151r,152r,182v,
Thomas Willems van 121v,152v,181r,
Tonis Tomas van
6r,
Willem Tonus van
118r,
Mari
86v,
Dierck Jansen van
106r,107r,
Frans Jansen van
97r,
Jan Jansen van
106r,107r,
Goessen
120v,
Tonis van
38r,82r,
Alegonde wed, Jan v. 171r,
Antoni van
67v,106v,148r,
Antonus Fransen van 138v,170v,171r
Francis Antonus van 139v,140r,
Frenske Jansen van 101r,
Goort van
1,112r,
Heijlke Gort van
30r,75v,
Jan van
8r,11r,49r,106v,149v,

Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Bussel
Calmette
Canters
Col
Conincx
Coninx
Coolen
Coolen
Coolen
Coppens
Coppens
Coppens
Coppens
Coppens
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelise
Cort
Cuijper
Cuijpers
Cuijpers
Cuijpers
Cuppus
Custers
Custers
Custers
Custers
Custers
Custers
Custers
Dandels
Deckers
Dierx

Jenneke wed. Goort v.
150v,
Joost van
7r,9v,24v,24r,104r,
Jost Jansen van
22r,149v,170r,173v,
Magriet Fransen van 172r,
Maria Simon van
112r,
Mari Dircx van
100v,
Mari Fransen van
172v,
Nicolaes Jansen van 135r,
Simon van
14v,30r,150v,
Tonii Janse van
11v,
de La
177r,
Francis Jansen
121r,
Peter van
69r,
Francis
39v,50r,52v,
Gijsbert Francis
135v,135r,
Antonus Dirck
44v,
Lucie wed. Jan
107v,
Wouter
161v,
weduwe Antonus
150v,
Antonus Aert
28r,37v,104r,
Gijsbert
132r,150v,
Jan, schepen
163v, t/m
Jan Aert
121v,149r,161r,
Gevart
51r,
Mari
3r,
Pouls
152r,
Willem
162v,
Pieter de
49r,
Jan Hendrix de
145r,
Andries
91v,91r,
Goort Jansen
65r,
Jacop
90r,91r,150r,
Jan
133v,
Aert
152r,
Andries Aert
94v,109r,150r,152r,156v,169r,170v,
Gertruij Hendrik
121r,
Joost
147v,151r,
Joseph schepen
10, t/m 115v,179r,
Maria Hendrik
165v,
Marten Joseph
81r,83r,109r,148r,
Anneke
95v,
Peternel Peter
54r,
Gertruij
104r,

Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Dijck
Doers
Dornen
Driel
Driel
Driesen
Duijn
Duijn
Duijn
Duijn
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Duijssen
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck
Eijck

Antonis Janssen van 14v,47r,54r,57r,65r,84v,86v,104r,138v,148v,
Dirck Willems van
151v,
Hendrik Gorts van 27v,152r,
Jan Antonis van
167v,175v,
Jan Goorts van
145r,151r,
Jan van, schepen
19r, t/m 163v,182v,
Jenneke van
167v,175v,
Jost van
134r,134r,151v,154v,154r,155r,176v,179r,
Marte, schepen
13r,t/m 163v,167v,175v,
Nicolaes
72r,
Geevart van
155v,
Dirck
140v,
Rijnier Dirck van
139r,
Sijmon
37v,104r,
Cornelis van
159v,
Hendrik Cornelis van 159v,
Hendrina Cornelis van 159v,
Roedolphus van
159v,
Dirske wed. Frans
152r,
Frans
109r,
Geertruij Goort
33r,101r,102v,
Grietje
82v,
Jenneke Aert Jan
109r,
Jenneke Pouwels
109r,
Marten
109r,
Seijtjen
109r,
Aert van
60v,73r,149v,
Anneke Peters van 14v,
Arnoldus van
138v,
Donatus van
126r,149r,
Francijn Wouters van 113r,169v,
Francis Goort
102r,
Gijsbert van
5r,10v,t/m
Goort Wouters van 81v,113v,113r,151v,169v,
Heijlke weduwe van 34v,
Jan Henricx van
15v,22v,30r,31v,49r,66v,66r,151v,
Jan Jansen van
138r,144v,151r,
Jan Peters van
58v,79v,80r,93r,113r,134r,
Jenneke Peters van 64v,76r,96v,
Jost Francken van
113v,137r,169v,
Tonis van
11r,
Wijnant Gorts van
116v,150v,
Wouter Franken van 34v,

Eijmers
Eijnd
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde
Eijnde

Casper
142v,156r,
Gerart van
81r,
Aert Jansen vanden 82r,83r,
Andries vanden
99r,106v,138v,151r,154r,
Jost Fransen vanden 126r,
Elisabet vanden
112v,
Frans Jansen vanden 82v,83r,109r,152v,181r,
Frans Joosten vanden 35r,36v,
Gerrit vanden
82r,
Heijlke wed. vanden 148v
Jan vanden, schepen 150r,163v,t/m
Jan Frans Claessen v.d.
27v,80v,81r,82v,98r,
Jan Peters van den
5r,12r,101v,104r,129r,144v,144r,146v,152r,154v,169r,170v,
Eijnde
Jenneke wed. vanden 152r,
Eijnde
Joppe van den
73v,84v,
Eijnde
Joseph vanden
20r,132r,184v,
Eijnde
Lambert vanden
134r,144r,152r,182v,
Eijnde
Magriet Jan Fransen vd
144v,
Eijnde
Magriet Jansen v.d. 129r,
Eijnde
Margariet vanden
81r,82r,
Eijnde
Mari Thomas vanden 100v,
Eijnde
Peter vanden
78r,79v
Eijnde
Thomas vanden
100v,
Eijnde
Willem van den
12v,82v,82r,83v,100v,100r,109r,129v,143r,144v,152r,181r,
Eijnde
Willemijn Peters v. d. 146v,
Eijndoven
vrouw Coolen van
80v,
Eijsebouts
Johan
122v,
Eindt
Gerart van
83r,
Ekelhof
Jan vanden
116r,125v,
Enten
Frans
158r,
Evelwegen
Gerart
104r,
Faberi
Elisabeth
158r,
Faberi
Hendrik
159v,
Faberi
Isaak
159v,
Faberi
Johanna
158r,
Faberi
Laureijns
158r,
Francken
Peter
57r,
Fransen
Gertruij wed.Jan
72v,
Fransen
Hendrik
53v,
Fransen
Jan
122v,
Fransen
Jan Thomas
43r,55r,72v,100r,

Fransen
Gasie
Geeven
Gemert
Gemert
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Gerarts
Gerrits
Gerrits
Ghilens
Gijsbers
Gijsbers
Goemans
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Golofs
Goor
Goor
Goorts
Goorts
Goorts
Goorts
Goris
Goris
Goris
Goris
Goris
Goris
Goris

Jenneke
135v,135r,
Michiel de
128r,
Johan
122v,
Cristina wed. van
178v,
Tonis Janssen van
14v,105v,112v,148v,154v,
Catelijn van
176v,
Francijn
176v,179v,
Hendrick Janssen van 24v, t/m137r,176v,177v,
Jan Hendrik
134v,148v,176v,
Magriet Jansen van 134v,
Marcelis Hendrix van 176v,177r,
Peter van
176v,178r,
Jenneke wed. Hendrik 27v,27r,82r,83r,84v,
Luijtje
24v,
Marike
24v,
......
114r,
Frans
42r,92r,132v,149v,179r,
Jost
66r,178v,
Lijsbet
81r,82r,100r,
Antonii van
62v,73v,
Cornelis van
35r,36v,
Hendrick van
62v,
Jan Cornelis van
89r,94v,95v,138r,147r,
Jan Lambers van
31r,36v,
Johan Babtista van 62r,63v,
Lambert van
147r
Marcelis Lambers van 44v,49v,81v,150r,
Mari van
44v,49v,
Peter van
62r,
Evert
158v,160r,
Jan Willems van de 147r,168v,
Thomas van de
147r,
Francis Jan
144v,181r,
Jan
156v,
Marcelis
150v,
Peter Peter
135v,
Aert Hendrik
112r,133r,145v,166v,
Cristina wed.Henrick 13r,
Francijn Hendrik
50v,
Henrick
11r,13r,
Jenneke Henrick
13r,
Mari Henrick
13r,87r,89v,
Peter Henrick
13r,57v,57r,59v,148v,

Gorts
Gorts
Gorts
s'Gravesande
Groot
Guns
Helmont
Helmont
Hendricx
Hendricx
Hendricx
Henricx
Henricx
Henricx
Henricx
Henricx
Henricx
Henricx
Henricx
Hermans
Hermans
Hermans
Hermans
Hermans
Hermans
Hermans
Herrevelt
Heuvel
Heuven
Hobergen
Hoeck
Hoeff
Hoeffnagels
Hoefnagels
Hoffnagels
Hoffnagels
Hofnagels
Hogars
Hoijse
Hombergen
Hombergen
Hombergen
Hombergen

Albert Jan
Francis
Hendrick
Hr.
Adriaen de
Petrus
Jan Peters van
Peter Jacops van
Eijken
Lambert
Luijtje Gerart
Aert
Dieske
Francijn
Gerrit
Grietje
Heijlke
Jenneken
Mari
Goort
Henrick Goort
Herman Gort
Jan
Jenken
Meth. wed. Hendrick
Peter Goort
Olivier van
Willem vanden
Johan van
Jan
Jan van
Thomas van
Jost Jan
Wouter
Gijsbert
Thomas
Joost
Jenneke Jansen
Dandel opde
Jan
Jost
Luijtje wed. Jan
Thomas Jansen

127v,
104r,
134v,
24r,51r,
37r,
21r,22Av,
149r,
51r,
104r,
104r,
48v,
14v,
14v,
14v,
24v,
1,
14v,24r,
1,143r,
1,3v,55r,143r,170r,
40v,49r,56v,66v,161r,163,176r,177r,178r,
39r,
121v,
125v,
163r,
150r,170v,
15v,56v,80v,
4r,
106v,
153r,
58v,58r,59r,72v,72r,73v,
109r,
58v,
138r,
139r,
65v,
65v,
145v,
66r,
21v,
22r,
22r,
22r,
22r,

Horckmans
Horckmans
Horckmans
Horckmans
Horckmans
Horckmans
Horckmans
Houts
Hove
Hubeert
Jacops
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jong
Jongh
Josephs
Josten
Josten
Kampus
Kampus
Kampus
Kampus
Kerckhoff
Kerckhoff
Kessel
Kol
Kusters
Kusters
Kusters
Kusters
Laar
Laar
Lambers
Lambers
Lau
Lauwers

Francis
138r,
Huijbert
171r,
weduwe Jacop
83v,
Jan Jacop
81r,82r,83r,129r,144v,
Jenneke
28r,
Johan
82r,109r,
Magriet Jan Jacop
144v,
Jenneke Peters van 94r,
Mathijs Jansen van 82r,
Abram
128r,
Hendrik Frans
115r,
Antoni
30r,75v,
Catelijn
134r,
Cornelis
162v,
Dries
36v,
Francis
152r,
Hendrick
22v,
Jenneke
85r,
Lambert
95v,
Willem
85r,
Johan de
103r,
Gerardus de
74r,
Marten
82r,
Frans
58r,73r,
Marten
81v,
Dirk Zacharias
159v
Hendrina Zacharia
159v
Willemina Zacharia 159v,
Zacharias
159v,
Antonus
138r,
Marte
12r,22r110v,128r,147r,179r,
Maria Andriessen van 134v,
Steeven van
125v,
Hendrik
165v,
Jan
165v,
Joseph
10v,t/m115v,
Maria Hendrik
165v,
Hendrick van
20v,
Johan vande
16v,24v,26v
Jan
132r,
Mari
75r,
Peter de
74r,
Jan Francis
129r,

Leemans
Leenders
Leenders
Leeuw
Leeuwen
Lemans
Lenders
Lensel
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lith
Loverbosch
Marcelis
Maes
Maes
Maes
Maes
Martens
Mathijsse
Mathijsse
Mathijsse
Mattijse
Mattijse
Mierlo
Molendijck
Molendijcx
Moorsel
Moorsel
Moorsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel
Morsel

Jan Peter
109v,
Hendrick
147r,
Jenneke wed. Jan
59v,62r,
P. de
144r,
Johan Reijnder van 6r,
Jost Peter
89r,
Hendrick
119r,
Mari Jansen van
115r,
Frenske wed. Jost v. 82r,
Goort Jooste van
66v,151r,
Jan Josten van
108r,133r,151v,
Mari van
151v,
Govert vander
122r,
Jan Fransen vanden 69v,
Roeloff
3r,
Catelijn Jansen
61r,
Hendrick
148r,178r,
Jan Jansen
30r,31v,169r,
Willem Jansen
30r,31v,61r,151v,
Peter
127r,
Jan Goort
108r,151v,170v,
Magriet
104r,
Marcelis Gorts
18v,108v,171r,
Goort
8v,30v,
Meggell
8v,
Wouter Wouters van 42r,
Peter Albers
14v,46v,89v,112v,
Gerrit Dirck
7r,
Frenske wed. Joost v. 103r,
Goort van
147r,
Luijtjen Dircx van
11r,13r,
Anna wed. Dirck van 148r,
Antoni Dircx van
130r,148r,
Cateleijn van
57v,
Cristijn Jansen van 57v,
Dierck Jansen van
57v,71r,89r,93r,136v,
Dierck Josten van
52r,103r,148v,
Francijn Jansen van 71r,
Francis Dirckx van 149r,
Frenske wed.Dirck v. 77r,
Goort Jansen van
97v,114r,174v,
Helena Jansen van
57v,
weduwe Hendr. van 57r,

Morsel
Hendrick Jansen van 56v,59r,106v,
Morsel
Herman Jansen van 174r,
Morsel
Hijlke Dirx van
50r,
Morsel
Jan Dierk van
57v,151r,154r,
Morsel
Jan Jansen van
59v,
Morsel
Jan Joosten van
99r,
Morsel
Josijn Jansen van
65r,
Morsel
Jost Jansen van
57v,58v,99v,99r,132r,148r,150r,176r,178v,179r,
Morsel
Lijske Jansen van
32r,97v,
Morsel
Mari van
57v,59v,178v,
Morsel
Peter van
52v,
Morsel
Toni Joost soon
150r,
Morsel
Willem Jansen van
98r,149r,179r,
Morsel
Willemijn Jansen van 57v,
Muijen
Jost
84r,
Muelendijcx Elisabeth
166v,
Muelendijcx Gertruij Jansen
113r,
Muelendijcx Jan
113v,152v,169v,
Muelendijcx Peter
45r,56r,80v,87r,89v,105v,112v,166v,177r,179v,
Muelendijcx Perijn Jan
113v,
Muelendijx Antonus
143r,
Muelendijx Gerart
143r,148v,172v,
Mulenhoff
Frans vanden
43r,55r,147r,
Mutsers
Gijsbert
74r,
Neervens
Anna
3v,119r,
Neervens
Andries
3v,152v,181r,
Neervens
Catelijn
3v,93r,127v,
Neervens
Huijbert Thomas
93v,93r,
Neervens
Jan
2v,2,19r,54v,96v168v,
Neervens
Jenken
168r,
Neervens
Margriet
168v,
Neervens
Maria
168v,168r,
Neervens
Peternel
168r,
Niel ten Bosch Heer
59v,
Nihold
Leclama a
130v,142r,157v,
Nunen
Jan Janse van
1,
Nunen
Wilemke Janse van 1,
Oers
Nicolaes
57v,58v,59r,72r,73v,
Omeren
Peter van
18v,
Oranje Nassua prins van
137r,
Peters
Anneke Jan
109v,
Peters
Claes
104r,
Peters
Goort
61v,

Peters
Peters
Peters
Peters
Peters
Philipsen
Poel
Pouls
Pouwels
Quack
Rijt
Rijt
Roelofs
Rooijmans
Rooijmans
Rooijmans
Rooijmans
Sande
Sande
Sande
Sanders
Sanders
Scheper
Schepers
Sgrotens
Simons
Simons
Smet
Sneesens
Sneesens
Sneesens
Soest
Soest
Soest
Stercxsell
Sterre
Stiphout
Thijssen
Thijssen
Thijssen
Thijssen
Thomas
Thomas

Jan
123r,152r,181r,
Jenneke Goort
61v,
Paulus
80r,
Peter
40v,
Pouwels Jan
132v,
Leendert
1,
Wouter vander
44r,47v,69r,132v,
Hendrick
149r,
Willemijn
104r,
Peternella
93r,
Antonus van
32r,33r,97v,101r,169r,
Marcelis Antonus van 97v,
Magriet
161v,
Francis Willem
172r,
Jan Antonis
125v,
Seijke Willem
172v,172r,
Willem
172r,
Jan Martens vande 146v,
Lambert vande
163r,
Willem Martens vande
146v,
Jan
10r,101v,147v,
Pouls
181r,
Jan de
104r,
Jan Jansen
18v,
Willem
52r,
Gerard Hendrick
19v,
Jan Hendrick
19v,117v,
Hendrik de
106v,
Cornelis
62r,
Elisabeth
62r,
Lambert
62r,
Jenken
165v,
Mari van
150v,164r,
Thomas van
150r,
Andries
van
8v,23r,36r,41v,58r,59r,
Miggiel vander
150r,
Peter Jansse van
151r,
Gerart
104r,
Jan Goort
98v,156v,
Matijs Jan
122v,
Seijtjen
98v,
Jan
58v,
Jenneke Jan
51v,

Tombe
Marthinus de
24r,27v,51r,59v,60v,74v,83v,
Turcken
Willem
27r,
Valtheri
Gijsbertus
7v, t/m
Veght
Antoni Jansen van
76r,150r,
Velde
Geraert van der
149r,
Ven
Helena vanden
8r,90r,
Vennen
Jan Aert
157r,
Verbeeck
Jost Fransen
110r,127v,132r,149v,172v,177v,
Verbeeck
Toni Fransen
40v,70v,
Verbeek
Feijke Willems
162v,
Verberne
Aert
22v,
Verberne
Anneke Hendrik
79r,
Verberne
Antoni Martens
106v,107v,
Verberne
Cila Joosten
184v,
Verberne
Dierck
57v,71r,72v,145v,148v,176r,
Verberne
Elisabet
139v,
Verberne
Francis
8v,40,
Verberne
Helena wed Hendrik 27r,
Verberne
Hendrik Josten
79r,
Verberne
Huijbert Joosten
139v,148r,
Verberne
Jacop Janse
31r,
Verberne
Jan
180r,
Verberne
Jan Josten
80v,139v,149v,176r,178v,
Verberne
Jan Marten
52r,117v,
Verberne
Jan Wilbert
148r,
Verberne
Jenneke
8v,57v,71r,79r,184v,
Verberne
Joost
8v,16r,41v,52v,57v,57r,66v,71r,120v,
Verberne
Joost Huijbers
19r,39v,50r,
Verberne
Joost Peters
5v,47v,119r,149r,182v,
Verberne
Lijske wed. Joost
148r,172v,177r,
Verberne
Lijske wed. Peter
149r,179r,
Verberne
Luijtgardis
20r,183r,
Verberne
Mari
139v,145v,145r,178v,
Verberne
Mari Huibers
73r,
Verberne
Mari Marten
30v,
Verberne
Marten, schepen
4r,t/m163v,
Verberne
Tomas
163v,
Verberne
Wilbert
57v,58v,71r,73v,148r,177v,
Verberne
Willem
8v,36v,41v,66r,
Verberne
Willemijn
57v,71r,72r,87v,106v,184v,
VerdijsseldonckAnneke
52r,
Verdijsseldonk Flip
123v,
Verdoijenbrake
Andries Simons
136v,

Verdoijenbrake
Magriet Willems
130r,
Verdoijenbrake
Mari Willems
132v,
Verdoijenbrake
Simon
58r,113r,151r,155v,156v,
Verdoijenbrake
Willem Andries van 42r,50r,70v,92r,132v,
Verdoijenbrake
Willemijn Willems
42r,69r,132v,
Verdonschot Peter
19v,23r,27v,27r,123r,152v,
Verdonschot Peternel Peters
157r,
Verdonschot Thomas Peters
152v,157r,181r,
Vergarsten
Gerit
103r,
Verhees
Aert Willem
82r,89v,151v,155r,
Verhees
Andries Jansen
145v,
Verhees
Anna wed.Thomas 92r,132v,149v,
Verhees
Catelijn
145v,
Verhees
Henrick Janse
6r,23r,42v,48v,152r,
Verhees
Jan
12r,22v,47r,58r,111r,130r,132v,135v,143v,145v,151v,154v,
Verhees
Jenneke wed.Hendrik 182v,
Verhees
Jenneke Janse
6r,
Verhees
Lijske Jansen
113v,
Verhees
Mari
145v,
Verhees
Peter
145r,
Verhees
Tomas Janse
6r,43v,49v,
Verhees
Willem Jansen
154v,
Verhees
Willemijn
145r,
Verheijen
Aert Janse
117r,
Verheijen
Hendrik
28r,61r,79v,104r,118v,
Verheijen
Simon
118v,
Verhoeve
Aert
22r,104r,132r,
Verhoven
Aert
129v,
Verhuijsen
Hendrik Lambert
94v,106v,148v,149r,
Verhulst
Peter Peters
6r,
Vermeer
Willem Hendrix
78r,
Vermuelen
Jan Jansen
87v,
Verseums
Jan Willems
148r,179v,
Verspaget
Bartel
83v,
Verspeeck
Anneken
54v,
Verspeeck
Cornelis
4r,53r,
Verspeeck
Henrick
54v,
Verspeeck
Jan
54v,
Verspeeck
Mari
54v,
Verspeeck
Willem
54v,147r,
Verstegen
Jenneke Henricx
25v,
Versterre
rentmeester
24r,
Versuems
Thomas
110r,150v,150r,

Vissers
Hendrina
158r,
Vlemmix
Aert
149r,
Vlemmix
Antoni Hendrik
27v,28v,73v,84v,100v,123r,138r,152v,181r,
Vlemmix
Antoni Wouter
21v,145v,181v,
Vlemmix
Ariaen
129v,150v,
Vlemmix
Francis
4r,66v,79r,80r,149v,161r,178v,179r,
Vlemmix
Gerart Hendrik
92v,
Vlemmix
Hendrick Lambert
147r,
Vlemmix
Jan Hendrik
98r,103v,107v,119r,142v,148v,156r,
Vlemmix
Jan Jans soon
148r,
Vlemmix
Jan Lambert
148r,177r,
Vlemmix
Magriet wed. Hend. 80r,81v,149r,
Vlemmix
Peter
4r,7v,23r,64v,76r,79r,96v,104r,106v,115v,121r,129r,133v,142v,
149v,149r,156r,163r,
Vlemmix
Willemijn wed.
177r,
Vlemmix
Wouter Antoni
139v,
Vogels
Johan
15v,38v,50r,51r,52v,67r,104r,
Vogels
Philips
24v,48v,
Voorst
Anneke Jansen vande 143r,171r,
Voorst
Gerart vande
58v,
Voorst
Jan Jansse vande
15v,24r,143r,
Voorst
Jan vande de oude
57r,73r,
Voorst
Jan vande de jonge
47r,57r,76r,145r,
Voorst
Jan Joosten vande
40v,64v,96v,104r,
Voorst
Jost vande
64v,76r,96v,149r,
Voorst
Mari vande
108r,
Voorst
Peter Josten vande 110r,
Voorst
Willem vande
108r,
Voort
Jan van der
125v,
Vorst
Jan vande
65v,148v,149v,177v,
Vorst
Jenneke wed. vande 148v176v,177v,177r,
Vorst
Joost vande
22v,22r,
Vorst
Meggell Jansen v.d. 39r,
Vrijnsen
Magriet
110r,
Waien
Johan vander
128r,
Warrenborgh Anneke Hendrick
99v,
Warrenborgh Dirck Jansen
81v,117r,
Warrenborgh Frans Peter
129v,131v,136v,137r,143r,147r,163r,
Warrenborgh Gertruij wed. Jan Fr. 60r,169r,170v,
Warrenborgh Goort Peter vanden 61v,143v,150v
Warrenborgh Hendrik Antonis v.d. 80r,
Warrenborgh Hendrik Hendriks
115v, t/m

Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warrenborgh
Warsenborgh
Warsenborgh
Warsenborgh
Weerden
Weerden
Weerden
Weerden
Welten
Wentholt
Wijck
Wijer
Wijlars
Wijnans
Wijnen
Wijnen
Wilbers
Wilbers
Wilbers
Wilberts
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Willems
Winckel
Winckel
Wouters

Huijbert vanden
Jan Peter vanden
Joost Jansen v.d.
Jenneke Fransen v.d.
Jenneke Jan Pet.v.d.
Meth.wed. Peter
Peter Fransen v.d.
Peternel vanden
Philips Peter
Frans Peeter
Hendrick
Tonis
Adriana van
Hendrik van
Maria van
Lukas van
Antoni Wilbert
Bartholt
D van
Hendrik vande
Jost Antonus
Anneke
Mari Claes
Peter Claes
Antoni
Gerrit
Jan
Marten
Ambrosius
Francis
Gerart
Gijsbert
Heijlke weduwe Jan
Jan Peter
Lendert
Mari Peter
Marten Peter
Mathijs
Peter
Willem
Francis van
Johannes Francis van
Jenneke

29v,
47r,60r,61v,98r,144r,151v,
5v,80v,80r,81v,
30v,
60r
150v,
30v,
61v,
101r,102v,109r,
163r,
7v,40v,106v,150v,
24r,
83v,
57r,58r,59r,72r,
165r,
164r,165r,
27v,184v,
153r,
4r,
129r,
54r,
31v,
121v,
121v,
20,28v,
35r,
72v,
1 t/m.
84v,
176v,
104r,
58v,
27v,
106r,107r,118r,130r,
104r,
106r,107r,
61v,
94r,
14v,30v,50v,104r,150r,
104r,
24v,50r,
6v,
6v,

Wouters
Zanders
Zelant

Willem Goort
Aart Willem
Goort van

113r,
38v,
9r,

Toponiemen-Plaatsnamen
Aa
59r,72r,73v,101v,131r,169r,170v.
Aa de oude
27r,169r,170v,
Aert Beecx eusel
58r,
Asten
30v,49r,52r,84r,121r,138r,
Audeghoor het
27r,28v,
Bakel
72v,87v,117r,
Beemden op de
132v,
Berckeintje
80r,
Berghacker den
32r,
Berghske
32r,
Blartum
110r,
Boetsart den
99r,132r,177v,179r,
Bocxbeemt
154r,155r,
Boextel
51r,
Bogart
80r,
Bokens beemd
58r,
Bomesstraetje
58v,132r,
Boomen ten
9r,15v,67r,118r,179r,
Boxtel
129r,
Brabant
57r,74r,
Braeke de
27v,
Braexken
84r,132r,
Brock het
118v,
Broeck het
27r,
Brussel
62v,62r,
Bullicamp de kleine 72v,
Bullicamp de grote 72v,
Buijtenbeemt
84r,
Cappellecamp
27v,
Camp den
99v,
Clamp de grote
68r,
Crommart
76v,
Cromven
24r,41v,81v,112r,132v,
Delft
56r,
Doijenbrake
8r,90r,
Donckveltje
154r,
Doncxendries
82r,

Dorenbosch den
Dorne
Duerenkoop den
Duersen
Dursen
Eijnde ten
Eijndhoven
Elgrom
Geldrop
Gestel
Ghoor het oude
Groen Beemden
Groengement
Groenstraet
Groot eusel
Haenekemken
Hagelcruijsacker
Hamesdonck
Hastelt
Hautvelt
Heencaem den
Heese
Heesven
Heijeneijnt het
Helmont
Helmontse beemde
Henseman den
Hersel
's-Hertogenbosch
Hijligengesten
Hijtvelt
Hoeck Hgt
Hoffstat ter
Hoffstatse hoeve
Hogenbergh
Hogengraef
Hoghkemke
Hollant
Hooffke het
Hoollstraet
Horsepoeten
Houff
Hueve

41v,
43r,
172v,
127r,
162v,
12v,
129r,180r,
58r,
9r,103r,
163r,
58r,59r,73v,
16r,22r,57r,172v,177,
118v,
50r,
58r,
16r,
41r,
59r,73v,179v,179r,
179r,
80v,
16r,
161v,
179r,
16r,26v,165v,176v,176r,178v,
59v,72r,73r,83r,107v,177v,179v,
27r,
154r,
19v,27v,28v,132v,166v,182v,
44r,64,65v,74r,107v,142v,
32r,
155v,
154r,
11v,67v,179v,
143r,
58v,176r,
155v,156v,
26v,
45v,
63v,
24r,171r,177v,177r,178v,
57r,
155v,
132v,

Hurmesdonck
Josten velderkens
Jost Muijenkampken
Kemken het
Kempelant
Kerckacker
Kerkenhuijs
Krestaart
Kuenjart
Langenacker den
Langkvelt
Leende
Lewerck den
Lieshout
Lijnekensacker
Lijssel
Looacker
Loven=Leuven
Maerhese
Mierlo
Moreneusel
Morsel
Mulenbeemt
Muijencampke
Naerbeemt
Nieuwerven
Nieuwvelt
Nonnencamp
Nuenen
Otterdijck
Oude-Nieuwe erve
Pas den
Peel
Peelant
Postel de abdij van
Preten de
Putten de
Quant den
Reijnsterwouw
Ren op de
Renne de
Rennencamp
Rijstuck

76v,154r,
154r,
84r,
16r,
157v,
132v,155r,
59r,
166v,
72v,
27r,32r,
170v,
25r,
27v,
135r,
155v,
119r,
155v,
78r,
19r,54r,
69r,85r,86v,115r,118v,127v,133r,
80v,
113r,142r,157v,
83v,84v,
84r,
155r,
99v,177v,
41v,81v,132v,
156v,
65r,
41v,116v,
179r,
84v,
84r,87v,
44r,64,65v,
27v,
16r,
154r,155r,
32v,
93r,
24r,
80r,99r,172v,
154r,
41v,

Roode den
125v,
Runloop
132v,
Santcamp
176r,177r,
Schaepken
113r,
Schaft
89r,
Schauw de
20r,28v,59r,
Schelbrack de
61v,
Scherpenbuergh
16r,179v,
Schutsboom
178v,
Seelenacker
155v,
Silleken
132v,
Sillen de
154r,
Silst
119r,
Smalvelden
27r,155v,156v,
Someren
21v,32v,50r,54r,75r,94r,117v,122v,125v,138r,139v,145v,177v,
Stap den
73v,
Stemesveltje
58r,59r,72r,
Stipdonck
11r,71r,117r,118r,143v,
Stratum
110r,
Strepe de
27v,
Summersevloet
132r,
Tongeren
102r,
Toren den
154r,
Torffput
178v,
Tuernhout
41r,
Vaerenschutsen beemt 20r,27r,
Varshoeve de
18v,
Venraij
87v,
Verdoijenbraecken
40v,
Verkensweerde
35r,
Vlerixen dijk
177v,
Vleut de
22r,58r,72r,155r,177v,
Vlierden
35r,44v,71r,171r,
Vloet de
83v,
Voort de
62v,73v,99r,132r,
Vortsstraat
132r,
Weerde
35v,
Wert de
40v,155v,156v,169r,
Werte de
40v,
Wielput
83v,83r,
Winkelstraet
132r,
Wolff den
27v,84v,

Beroepen
Aennemer
Aermmeester
Berrebiers
Braek
Brouwer
Buijtenbeemde
Deurwaarder
Coopman
Dokters
Doctor
Drossart
Eijckmeester
Kerkmeester
Leijdecker
Meester in Recht
Metser
Molenaar
Molenmeester
Professor
Rentmeester
Schutterij
Timmerman
Veehandellaren

37r,
129v,131v,136v,143r,147r,163r,
125r,
169r,
131r,
169r,
128r,
62r,
125r,
78r,
49r,
74r,
161r,163v,
129r,
78r,
129r,142v,
38v,79v,122v,131r,
37r,142v,
78r,
51r,59v,74v,83r,130v,142v,177r,
60v,73v,106v,
129r,142v,
44r, e.v.56r,

