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In naam des Heeren Amen  
 
Compareerde voor schepenen on- 
dergenoemd , Jan Peters van Eijk en Peternel- 
la Jansen van de Vorst , egte lieden wonende  
alhier , zijnde den eerste comparant gezond  
van lichaam gaande en staande en de 
tweede comparante ziekelijk te bedde lig- 
gende dog beide hun verstand , redenen  
ende memorie wel hebbende en gebruijkende , 
zo ons opentlijk bleek , te kennen gevende  
dat zij comparanten aanmerkende waare  
de zekerheid des doods , en de onzekere 
uuren van dien , willende egter niet geerne  
uijt deeze wereld schijden , zonder alvorens  
van hunne tijdelijke goederen te hebben ge- 
disponeerd , doende 't zelve uijt hunne vrije  
wille zonder persuatie van iemand , recom- 
mandeerende de testateuren alvoorens hunne  
onstervelijke ziele in de genadige handen  
Godes haaren Schepper en Saligmaker 
en hunne doode lichaamen de aarde 
met eene ordentelijke begravenisse .Voorts  
verclaaren de testateuren te revoceren ,  
casseren , dood en te niete te doen alle voor- 
gaande testamenten , codicille , giften ter  
zaake des doods , ofte onder den levende  
die de testateuren te zamen ofte ider 
van hun in 't bisonder voor dato dezes 
mogten hebben gemaakt ende gepassseerd  
Ende op nieuws disponerende verklaar- 
den de testateuren te legateeren , maken  
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en bespreeken aan des testatrices vader  
Jan van de Vorst eene somme van dertig 



guldens 's jaarlijks zijn leeven geduurende  
tot deszelvs onderhoud en bovendien  
de nodige onderhoudingen in klederen  
lijnwaat en zak-geld in alle redelijk - 
heid . Voorts verklaaren de testateueren  
malkanderen over en weder over, dat is,  
den eerststervende , den langs levende 
te nomineeren ende , ende institueeren , tot  
eenige en universeele erfgenaam ; ende  
dat in alle de goederen die den eerst- 
stervende metter dood zal komen te ont- 
ruijmen , ende naar te laaten , zo roerende  
als onroerende , actien , en crediten , goud 
zilver gemund ende ongemund ; niets ter 
wereld uitgezonderd , omme daar mede bij  
den langstlevende te werden gedaan , als  
met vrije eigene goederen , zonder tegen 
zeggen van imand des zal den langst- 
levende gehouden zijn het kind off kinderen  
bij den anderen alreeds staande huwelijk  
verwekt , ende nog te verwekken , behoorlijk op te 
voeden , ende alimenteeren , zo in kost als in drank 
kledinge en redinge ; dezelve laten leeren lee-   
zen en schrijven , ende voorts een bequaam  
ambagt of steil , om hunne kost te konnen  
winnen en dat so lange de voorschreeve kind  
off kinderen zullen zijn gekomen tot hunne  
mondige jaaren huwelijken of andere ge- 
approbeerde staten en als dan aan het 
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voorschreeve kind off kinderen uit te keren hunne  
legitime portie hun naar sekerheid van  
regten in de goederen van hunne ouders  
competerende . 
Alle 't welk voorschreeve staad de testa - 
teuren perfectelijk voorgeleesen zijnde ver- 
klaaren de testateuren dit te weezen hun  
testament laaste en uijterste wille , willende 
en begerende dat het selve , na hun dood  
poinctueelijk zal werden agtervolgd ende  
naargekomen , 't zij als testament codicil  
gifte ter zaake des doods ofte onder den  
levende , zo als het zelve best zal konnen  
bestaan , alwaart dat alle solemniteiten  



naar regten gerequireerd niet waare geob- 
serveerd , verzoekende het uijterste bene- 
ficie te mogen genieten  
Aldus gepasseert ten huijse van de 
testateuren den zevenden october 1700 
negen en zeventig binnen Lierop des 
namiddags de klokke zes uuren  
ten overstaan van Dirk van Brussel  
en Jan Lambert Vlemminx schepenen  
 Dit + merk steld Jan Peters van  
 Eijk verklaarende niet te konnen  
 schrijven . 
 Dit + merk steld Peternella 
 Janze van de Vorst verklarende 
 niet te konnen schrijven  
 Dirck van Brussel  
 Jan Vlemmincx 
  Mij present  
  A.Schoondermark preses 
  scabinus loco secretaris 
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In den naam des Heeren Amen  
 
Compareerde voor schepenen onder - 
genoemd Jan van Eijk , en Margareta van  
Dijk wonende alhier te Lierop , beijde ge- 
sond van lighaam hen memorie en verstand  
wel magtig en gebruijkende , dewelke overden- 
kende de sekerheidt des doods , en genegen  
sijnde over henne tijdelijke goederen te disponeeren  
en daar toe na de een christelijke recommandatie  
van siel en lighaam toetredende , verklaaren 
de comparanten testateuren elkanderen en over 
sulx den eerststervende den langstlevenden tot 
sijn of haar universeel erfgenaam of erf- 
genaamen te institueeren in alle henne na te  
latene goederen en effecten geen uijtgesondert 
met volkomen magt en authoriteijt om alle  
deselve te konnen en te mogen belasten , ver- 
koopen en verteeren en daar mede te doen na  
sijn of haare beliefte sonder dat den langs(t)- 
levende gehouden sal sijn aan eenige staat  
en inventaris den selven voor soo verre desnoods  
remitteerende  



In dien verstande dat de overblijvende goederen  
en effecten en oversulx alle het geene den  
langstlevende sal komen agter te laaten het sij  
verminderd off vermeerderd voor d'eene helft sal  
komen en devolveren op sijn testateuer twee broe- 
ders met naame Hendrik en Johannes van Eijk  
wonende te Mierlo 
Mitsgaders op de kinderen van Catharina van  
Eijk in egte verwekt bij Jan Sanders te Helmond  
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als mede op de kinderen van wijlen Maria  
van Eijk verwekt bij Marthina van den Bogert 
te Mierlo 
En op de kinderen van wijlen Lucia van  
Eijk verwekt bij Peter van Moorsel te Mierlo 
als mede op de kinderen van wijlen Engel  
van Eijk verwekt bij Jan Deenen te Mierlo 
En eijndelijk op de kinderen van wijlen  
Anneke van Eijk , verwekt bij Godefridus van  
Rooij te Mierlo 
Alle hoofsgewijse , egaal en even diep sijnde  
de voornoemde respective kinderen alle susters 
kinderen van den testateur 
En voor de andere helft op haar testatrices 
neven en nigten , namentlijk op de kinderen  
van haar testatrices twee broeders Jan en  
Willem van Dijk te Lierop.  
Mitsgaders op de kinderen van haar suster 
wijlen Jenneke van Dijk in huwelijk verwekt bij  
Jan Tijsse van Hugten te Lierop 
Alsmede op de kinderen van wijlen haar 
suster Driesken van Dijk in egte verwekt  
bij Marten van Brussel te Lierop 
Alle mede hoofsgewijze en even diep als voor 
stellende sij testateuren  wijders tot voogden  
over henne voornoemde genomineerde erfgenaamen  
in cas van minderjaarigheijd derselve respective 
ouders off den langslevenden van dien , met  
magt van assumptie en surrogatie , en uijt- 
sluijting van dezen geregte , behoudens eerwaardig- 
heijd 
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Verders is den wille van hen comparanten  
en testateuren , dat ingeval den langs(t)levende  
van hen testateuren mogte komen te hertrouwen  
dat denselven aanstonds bij sijne tweede huwe- 
lijk gehouden en verpligt sal weesen aan  
de voornoemde erfgenaamen van den eerst aflijvige 
uijt te keeren eene somme van twee duijsend 
guldens in geld off obligatien , ter optie van  
den langs(t)levende , waar mede deselve erf- 
genaamen hen sullen moeten te vreeden hou- 
den , sonder iets verders meerder tot de nalaten- 
schap van den langs(t)levende te konnen ofte  
mogen pretenderen  
Alle het geene voorschreeven staat de compa- 
ranten duijdelijk voorgeleesen sijnde , verklaarden  
het zelve te wesen hen testament , en uijterste wille 
regerende dat het selve also werden agtervolgt 
en sijn volkomen effect sorteren het sij als  
testament codicille of donatie causa mortis  
soo als best sal konnen en mogen bestaan  
Aldus gepasseert ter raadkamer binnen Lierop 
op heden den elfden october 1700 negen en  
seventig ten overstaan van Huijbert van  
den Boomen en Jan van Asten schepenen  
 Jan van Eijck  
 Dit + merk stelt Margareta van Dijk ver- 
 klarende niet te konnen schrijven  
 Huijbert van den Boomen  
 Jan van Asten   Mij present  
    A. Schoondermark, preses 
    scabinus loco secretaris 
 
 
32 004 r 
 
Wij schepenen van den dorpe  
Lierop gelegen in den quartiere van Peelland 
Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deezen  
,dat wij zijn verzogt om een acte van  
cautie tot decharge van den armmen van  
van Heeze voor Ida Francis Bukkums alzo de  
zelve alhier van wettige en eerlijke ouders 
is gebooren en zijnde zo veel ons bekend  
van een goed gedrag derhalven belooven wij  
bij deezen indien het quame te gebeuren ,  
dat dezelve tot armmoede mogte vervallen ('t welk 



God verhoeden ) zodanig dat dezelve uijt de 
armme kasse behoorden geassisteerd te worden ,  
dat wij als dan dezelven benevens onze arm- 
me ingezetenen zullen alimenteeren en den  
armen van Heeze voornoemd off waar deselven 
mogte komen te woonen ter zaake deezes te  
zullen ontlasten , en bevrijden ingevolge Haar 
Hoog Mogende Resolutie van den zevende september 
1731. Actum Lierop den agtiende november 
1700 negen en zeventig  
  A.Schoondermark 
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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In den naame des Heeren Amen  
 
Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemd Hendrik Bernards , en Helena 
Buckums egte luiden wonende alhier zijnde  
den eerste comparant gezond van lighaam  
gaande en staande en de tweede comparante  
ziekelijk dog bijden hun verstand redenen ende 
memorie volkomen magtig ende gebruijkende  
zo ons opentlijk bleek , gevende de testateu- 
ren te kennen dat zij aanmerkende waaren  
de zekerheid des doods , ende de onzeekere uure 
van dien , willende egter niet geerne uit deeze 
wereld scheiden zonder alvoorens van hunne  
tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd , doende 
't zelve uit hunne vrije willen zonder persua- 
tie ofte inductie van iemanden , recomman- 
deerende de testareuren alvoorens hunne onsterve- 
lijken zielen in de genadige handen Godes 
haaren Schepper ende Zaligmaker ende hunne  
doode lighaame de aarde met een ordentelijke  
en eerlijke begravenisse ; Voorts verklaaren de 
testateuren te revoceeren , casseren , dood ende te 
niete te doen , alle voorgaande testamenten , codiclle 
giften ter zaken des doods , ofte onder den  
levende , die de testateuren te zaamen ofte ider 
van hun in 't bizonder voor dato deezes mogte  
hebben gemaakt ende gepasseert ; ende op  



nieuws disponerende , verklaarde de testateuren  
malkanderen over en wederover , dat is , den  
eerst stervende den langstlevende van hun  
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beiden te nomineeren ende institueeren tot eenige  
ende univerzeele ervgenaam , ende dat in alle de 
goederen die de eerststervende , metter dood zal  
komen te ontruijmen , ende naar te laaten , zo  
roerende als onroerende actien , en crediten , goud ,  
zilver , gemunt ende ongemunt ; niets ter wereld 
uitgezonderd ofte gereserveerd , omme daar mede  
bij den langstlevende te werden gedaan als  
met vrij eigene goederen zonder tegenzeggen  
van iemande , edog onder deeze last en conditie  
dat na het overlijden van den langstlevende alle  
de voorschreeve goederen als dan nog in weezen , en die  
verders bij den langstlevende metter dood zullen  
worden ontruijmt en naargelaaten , geene van  
dien uitgezonderd ofte gereserveerd zullen moeten  
gaan erve ende succederen op haar testateurs  
nigt Jozijna Francis Buckums en zulks met 
volle regt van institutie , en meesterschap met  
seclusie en uitsluitinge van alle haare testateuren  
nadere vrinden ende bloedverwanten  
Al het welk voorschreeve staad , de testateuren  
perfectelijk voorgeleezen zijnde , verklaaren de  
de testateuren dit te weezen hun testament laaste  
en uitterste wille , gegeerende dat het zelve na  
hunne dood poinctueelijk zal werden agtervolgd  
ende naargekomen , 't zij als testament , codicille,  
gifte ter zaake des doods , ofte onder den levende ,  
zo als het zelve best zal konnen en mogen be- 
staan alwaart 't dat alle solemniteiten naar  
regten gerequireerd , niet waare geobserveerd , ver- 
zoekende het uiterste benefecie te mogen genieten  
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Aldus gepasseerd ten huize van de testateuren  
den zesden december zeventien honderd negen  
en zeventig des namiddags de klokke circa  
halv vijff uuren binnen Lierop voor en  



ten overstaan van Dirk van Brussel en  
Jan Lambert Vlemmincx schepenen  
  Hendrick Bernards 
  Dit is 't + merk van  
  Helena Fran Buckums ver- 
  klarende niet te konnen  
  schrijven  
  Dirck van Brussel  
  Jan Vlemmincx 
  Mij present  
  A. Schoondermark preses  
  scabinus loco secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemd Maria Peter Vlemmincx  
weduwe van Wijlen Peter van den Otterdijk  
inwoondersse alhier , zijnde voor zo veel 's noods 
geassisteerd met haar broeder Hendrik Vlemmincx 
dewelke in de uiterste forma regtens verklaar- 
de te constitueeren en magtig te maaken gelijk  
is doende bij deezen haaren broeder Jan Peter 
Vlemmincx , en haare neeve Jan Anthonij  
van den Eijnden , beide meede alhier woon- 
agtig , omme uit naame van de constituante  
ende van haarent wegen , publicq ende voor 
alle man ten overstaan van Heeren officier  
en schepenen alhier , te verkoopen , alle haare  
constituantes ervhavelijke en meubilaire goe- 
deren , zo , die aan de comparante in volle  
eigendom , en ter togte respective zijn compe- 
teerende als mede de schaare te velden staande  
ende de penningen daar van te provenieëren  
te ontvangen , en daar voor te quiteeren , en  
met dezelve te betaalen alle haares constituan- 
tes uitstaande schulden des broeders , en ver- 
agterde 's lands en dorps lasten ; en de als  
dan overschietende penningen te emploijëeren  
tot alimentatie van haar constituante , en haa- 
ren minderjaarige zoone Dirk van Otterdijk  
En in cas van onverhoopte te kortkominge  
off geene genoegzaame alimentatie te treeden  
met decreet van Heeren officier en schepenen  
alhier , tot verkopinge der vaste en onroerende  
goederen , geleegen alhier aan de constituante  
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ter togte , en aan haare voorschreeve minderjaarige  
zoon Dirk van den Otterdijk ten ervregten 
competeerende , en de koper off kopers van dien  
daar inne , behoorlijk te erven en vesten en       
voor alle kommer , en aantaal te guarandeeren  
zo des alhier ter secretarije gebruikelijk is , 
De penningen daar van geproveniëerd wordende ,  
mede te ontvangen , daar van te quiteren , en  
dezelve ten einde voorschreeve te emploijeeren , voor  
zo veelnodig . Ende voorts generaalijk dien  
aangaande te doen handelen en verrigten , als  
hun geconstituëerdens goede raad gedraagen  
zal , en als off zij constituante alomme   
zelvs preesent zijnde , zoude kunnen ofte moo- 
gen doen , schoon dat hier inne nader off 
speciaalder magt vereischt vereischt wierd ; beloovende  
alle 't geene bij de voorschreeve geconstitueerdens , in  
deezen , zal worden gedaan en verrigt , te  
zullen houden en doen houden van waarden ,  
des blijven de geconstitueerdens ten allen  
tijden gehouden , te doen behoorlijke re- 
kening bewijs en reliqua alles onder  
verband als na regten .  
Aldus gedaan ende gepasseerd bin- 
nen Lierop ten raadhuijze den agtien- 
den december zeventien honderd negen  
en zeventig ten overstaan van Jan  
 
 
32 007 r 
 
Kerkhoff en Jan van Asten schepenen  
 Dit + merk steld Maria Peter Vlemmincx  
 verklaarende niet te konnen schrijven  
 Hendrick Vlemmincx 
 Jan Kerckhof 
 Jan van Asten  
 Mij present  
 A.Schoondermark preeses 
 scabinus loco secretaris 
 
Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Jan van de Vorst woonende  



alhier aan denwelke bij testament van  
wijlen Jan Peters van Eijck en Peternel Janse  
van de Vorst alhier op den sevende october  
1700 negen en seventig is gemaakt en  
gelegateert eene somme van dertig  
guldens jaarlijx zijn leven geduurende  
tot desselfts onderhoud en bovendien  
de nodige onderhoudinge in kleederen  
lijnwaad en zakgeld in alle reedelijkhheid ; 
en waarover in tijd en wijlen disput 
soude konne ontstaan , dewijle zijn com- 
parants dogter de voornoemde Peternel is ko- 
men te overlijden , en voorschreeve maakinge  
door Jan Peters van Eijck aan hem com- 
parant soude moete worden voldaan ,  
soo hebben deselve daar over in der  
minne geaccordeert tot voorkominge  
van disputen namentlijk dat den  
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comparant voor en in plaats van  
de voorschreeve maakinge en uijtkeeringe  
eens zal genieten de somme van vijff 
hondert guldens en daarmede af ziet 
en renuntieert van alle het geene  
hij comparant uijt hoofde van voorschreeve  
testament soude konne pretendeeren  
Soo is alhier mede gecompareert den  
voornoemde Jan Peters van Eijk mede alhier 
woonende denwelke bekende en ver- 
klaarde bij desen uijt hooffde van voorschreeve 
testament voor en in plaats van het  
geene aan voornoemde Jan van de Vorst 's jaars 
zoude moete uijtkeere eens te sullen  
voldoen en betaalen de somme van  
vijff hondert guldens , waarop bij het  
passeere deses is betaalt aan den  
selve Jan van de Vorst vijftig guldens ,  
soo als denselve bekent , en dus bekent  
den voornoemde Jan Peters van Eijk  
alnog ter saake voorschreeve schuldig te zijn  
eene somme van vier hondert en  
vijftig guldens die hij aanneemt en belooft 
ten alle tijde wanner sulx door Jan  
van de Vorst gerequireert off gevraagt 



zal worden te voldoen met alle het welke  
in voege als voore geaccordeerde zij com- 
paranten verklaaren volkomen  
genoege te neemen , en dien volgende  
soo veel voorschreeve makinge aangaat  
voorschreeve testament hier mede  
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te casseere dood en te niet te doen  
sonder zig daar mede te behelpen in  
regten off daar buijten . Voorts beloven  
zij comparanten het geene voorschreeve staat  
te sullen voldoen en nakomen  
onder verband submissie en renuntiatie  
als na regten . Actum Lierop den  
sevenden januarij 1700 en taggentig  
ten overstaan van Alexander Schoon- 
dermark en Jan van Asten schepenen  
 
Dit is het +hantmerk van Jan Peters  
van de Vorst verklaarende niet te 
konne schrijven  
Dit is het + hantmerk van Jan Peters  
van Eijk verklarende niet te konne schrijven  
 A Schoondermark  
 Jan van Asten  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
 
*(Tekst in de kantlijn van pag 008 v) 
Compareerde Jan Peters van de Vorst woonende alhier , 
den welke bekent en verklaart van Jan Peters van Eijk  
ontfange te hebben eene somme van vier hondert en vijftig 
guldens in voldoeninge van de geaccordeerde somme nevens 
staande acte gemeld  en word over sulx alhier nevenstaande  
acte geroijeert en gecasseert alsoo hij comparant in alles ten  
volle is betaalt . Actum in Lierop den eenen dertigste october 
1700 drie en taggentig, ten overstaan Jan Tieleman Roosen  
en Jan van Asten schepenen 
Dit is het + hantmerk van Jan Peters van de Vorst niet konnende schrijven  
T.Roosen  Jan van Asten  
mij present  J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen onderge- 
noemd Jan van den Eijnden wonende  
tot Maarheeze , en Jan van Bregt als in huwe- 
lijk hebbende Maria van den Eijnden  
wonende tot Mierlo bijde kinderen van  
wijlen Cornelis van den Eijnden en Catha- 
rina van Vijffeijken in der tijd egte lieden  
ter eenre en ende Goortie van Dijk weduwe  
van wijlen gezegde Cornelis van den  
Eijnden, mitsgaders haare kinderen in  
tweede huwelijk geprocreëerd bij voornoemde 
Cornelis van den Eijnden met naame  
Cornelis , Willem en Jennemaria van  
den Eijnden zijnde de bijde vrouwe com- 
paranten voor zo veel 's noods geassisteerd 
met Peter Anthonij Verhees , alle wonen- 
de alhier ter andere zijde gevende de  
comparanten te kennen , dat tussen hun  
questien en geschille ontstaan was, over 
de nalatenschap van wijlen meergenoemde  
Cornelis van den Eijnden ende Catharina  
van Vijffeijken , en speciaal over zekere  
acte antenuptiaal , en de daar bij ge- 
introduceerde unio prolium in cas van    
tweede huwelijk en voor banden van  
dien bij wijlen hunnen vader Cornelis  
van den Eijnden en dezelvs tweede 
huijsvrouwe voornoemd Goortie van Dijk  
aangegaan , en alhier ter secretarije gepas- 
seerd den een en dertigsten  januarij 1700 
vijf en vijftig tot afsnijdinge van welke   
 
 
32 009 r 
 
questien en geschillen de comparanten met  
elkanderen in der minnen verklaarden te  
zijn verdragen en geconveniëerd als volgd 
Eerstelijk dat de comparanten ter eenre  
de voornoemde Goortie van Dijk zullen vrij  
en onverhinderd laaten bezitten het togt 
of vrugt gebruijk van alle vaste en onroe- 
rende goederen door wijlen Cornelis van  
den Eijnden en Catharina van Vijffeijken met  
'er dood ontruijmd en nagelaaten geduurende  



het leven van gezegde Goortie van Dijk en  
boven dien in vrije eijgendom alle de 
haavelijke erfhaavelijke en gereede goederen  
zo als alle dezelve in den boedel bevonden  
en berustende zijn , onder dien mits dat  
de comparanten ter andere zijde gehouden en  
verbonden blijven te betaalen , alle de pagten  
chijnsen , renten , 's lands en dorps lasten  
uijt voorschreeve goederen te vergelden staande , mits- 
gaders de intressen van zodanige capitaalen  
als waar mede voorschreeve goederen mogten zijn  
bezwaard geduurende den tijd dat voorschreeve goederen bij Goortie  
van Dijk in togte zullen worden bezeeten en  
tot dien alle de perzooneele en handschulden  
des boedels hoegenaamd , of van wat natuur  
die mogte weezen .  
En verklaarden de comparanten ter andere 
zijde , met het geene voorschreeve volkomen genoegen  
en contentemente te neemen , en dus het zelve  
alzo te accepteeren en te zullen nakomen en  
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daar en teegen aan de comparanten ter 
eenre na doode van gezegde haare moeder 
Goortie van Dijk in vrije eijgendom te  
zullen laaten volgen en possideeren alle  
de voorschreeve vaste en onroerende goederen zo  
als die door wijlen gezegde hunnen vader 
Cornelis van den Eijnden , met 'er dood zijn  
ontruijmd en nagelaaten , zonder eenig het 
minste regt , het zij uit kragte der voorschreeve 
acte antenuptiäal , en de daar bij gecontrac- 
teerde unio prolium , off uijt regte van  
devolutie volgens costumen locaal , daar 
op te houden off te reserveeren .  
Ende verklaarden de gesaamentlijke com- 
paranten overzulks hier meede wel express- 
lijk , in allen deelen te casseeren en deroijee- 
ren de voornoemde acte antenuptiaal , niet  
willende dat dezelve eenig effect zal sorte- 
ren 't zij in regten off daar buijten  
 
Tot nakoominge van alle het gunt voorschreeve  
staat verbinden de comparanten haare  
perzoonen en goederen hebbende ende  



verkrijgende als na regten  
 
Actum Lierop den zevende januarij  
1700 en taggentig ten huijze van Goortie  
van Dijk mits de onpasselijkheid van  
dezelve ten overstaan van Alexander  
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Schoondermark en Jan van Asten schepenen  
Jan van den Eijnde  
Dit is + het hantmerk van Jan Bregt 
verklaarende niet te konne schrijven  
Dit is het + hantmerk van Goortje van Dijk weduwe   
van Cornelis vanden Eijnde niet konnende schrijven  
Dit is het + hantmerk van Willem van den Eijnde  
niet konnende schrijven  
Dit is het + hantmerk van Jennemie van den Eijnde  
niet konnende schrijven  
Peter Verhees  
  A. Schoondermark  
  Jan van Asten  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris   
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  Inventaris gedaan  
  maaken ende opgegeven  
  bij Anthonij van den  
  Boomen weduwenaar van wijlen  
  Johanna Francis van den  
  Boomen en dat ten behoe- 
  ven van Maria Anna Chris- 
  tina , Maria Antonetta Cicilia, 
  Francis Anthonij ende Maria  
  Johanna zijne vier kinderen  
  verwekt bij wijlen zijne voorschreeve 
  overledene vrouw , en dat van  
  zodanige goederen als met  
  dezelve staande huwelijk heeft  
  bezeeten , waar van het ervregt  
  zijne voorschreeve kinderen en het 
  togt regt aan hem competee- 
  rende is , zijnde voorneemens   



  hem in tweede huwelijk te  
  begeeven met Anna Catharina  
  van den Mortel tans wonende  
  tot Deurne en dat ter voldoe- 
  ninge van den 53 art. van  
  Haar Hoog Mogende Egt Re- 
  glement en daar opgevolgde  
  Haar Hoog Mogende waarschouwin- 
  ge van den derde april 1708 
  bestaande in het navolgende  
 
Eerst van de vaste onroerende goederen  
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Eerst een huijs hoff schuur en stallinge  
groot ontrent een lopense met den koorn 
watermoolen genaamd den Stipdonkse moolen  
gestaan ende geleegen alhier nevens erve  
van juffrouw Johanna Cornelia Gualtheri 
d'ander zijde den weg , en d'Aa en de eijnde  
tot de steene brug met zijne geregtigheeden      
als van ouds.  
Item een acker van 't Slootie , geleegen  
naast de heij groot zeven loopense en negen  
en dertig roeden met het Koolveldie groot 
een en twintig roeden , off zo groot en  
klijn als het zelve geleegen is , neevens  
erve d'eene zijde Jan Willem van den Eijnden  
en d'een eijnde de straat. 
Item het agterste eeusel van het Koeije eusel  
tot de Kuijlen en tot de Moolenstraat 
aan , gelijk het zelve is afgegraaven zijnde  
groot omtrent tien lopense , nevens erve  
d'eene zijde Huijbert van den Boomen  
en Peter Vlemminx.  
Item den dries waar op den leegen beesten- 
stal heeft gestaan , groot een loopense nader  
in den transporte daar van gespecificeerd  
nevens erve d'eene zijde Huijbert van den  
Boomen , en Peter Vlemminx d'ander zijde  
juffrouw Johanna Cornelia Gualtheri 
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Item den halven Schaapenbeemd geleegen  



onder Vlierden , groot omtrent agt lopense  
nevens erve d'eene zijde Huijbert van den  
Boomen en Peter Vlemminx d'ander zijde 
de gemeenen straat , d'een eijnde 't Vlutie  
d'ander einde 't volgende parceel  
Item de Schaapshorst , meede onder Vlier- 
den geleegen , groot omtrent vier lopense  
nevens erve d'eene zijde Marten van Bree 
d'ander zijde het voorige parceel en d'eene  
Eijnden het Goor.  
Laastelijk een parceel Nieuwe erve groot    
negen lopense vijff en twintig roeden gelee- 
gen alhier nevens erve oost het Kerkpat 
west de dijk naar Stipdonk zuid spitstoeloo- 
pende , noord Jan van den Boomen . 
Zijnde de voorschreeve goederen belast met een  
jaarlijkse ervpagt van twee honderd zes 
en dartig gulden en twaalff stuijvers aan 't 
gemeene land ten comptoire van den heere  
rentmeester Verster 
 Ten tweede van de gereede ervhaavelijke  
 goederen  
Eerstelijk vijv veere beede 
vijv dito hoovd peuluwe 
twaalv dito kussens  
drie paar gordijne  
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 negen wolle deekens  
 eene katoene dito 
 een linne deeken  
 drie voet peuluwe zonder veeren  
 zeven fijn servetten  
 tien dito gemeenen  
 negentien gemeene twee kleeden of lakens  
 twee dito fijnen  
 dertien groove handdoeken  
 drie en twintig dito fijnder 
 twaalff linnen kussen sloopen  
 vijv bonte dito  
 agtien paar slaaplaaken  
 een catoene kinder deeken 
 twee kinder windels  
 twee catoene schouwkleeden  
 een klijnder dito  



 een groen dito 
 een reijs zak  
 een linne kar huijff 
 drie eijsere latten met haakiens    
 twee dito met knoppen  
 een dito moesstik  
 een dito hand  
 een houte botter tijl 
 een dito botter lepel  
 zeven aarde room tijlen   
 een dito braaijpan  
 twee houte koeke schotelen  
 een dito commetie  
 een metaale potje defect  
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 drie kleer borstels  
 drie handveegers 
 twee swarte borstels  
 een groote kas  
 een kasie  
 veertien bieze stoelen  
 zes dito houtere  
 twee klijn kinder stoeltiens  
 een bieze stoel staande in de kerk  
 een huijs horlogie en kas  
 twee spiegels  
 twee tangen  
 twee vuur eijsers  
 twee haalen  
 een eijzere lat om het vuur  
 een eijzere rooster  
 een koeke pan  
 een hang eijzer  
 een vuur schup  
 een blaaspijp  
 een klot bijl  
 een kist  
 vijff tafels  
 agt oude bier vaten zo heele als halve tonnen  
 een olij vaatie  
 twee bier stellingen  
 een klotbakie  
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 Een scherm bij 't vuur 
 twee spinnewielen  
 een lieve vrouwe kasie met een beeldie 
 een cruicefix  
 een stilleke met pot en kusie 
 een barrometer defect  
 een blikke teeblaatie  
 een houte dito  
 drie rakken in de keuken  
 drie dito op de goot  
 een tee rakie  
 een schrijfdoos  
 twee int kookers  
 een pennemes  
 een witstok en quast  
 een spinnejager 
 een goud wigtie    
 een verre kijker  
 een zitbank  
 een asbak  
 een askeezje    
 een hooge kar met vier reepen  
 een houweel  
 een karkistie  
 een aardkar 
 een ploeg  
 een eegt 
 twee ladders  
 twee peerde bakken  
 een varkensbak  
 een heel en halve koeijbak  
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 drie sligt messen  
 een schrijff lijde   
 twee haspels  
 twee wiel hoofden  
 een vlasheekel  
 een spin heekel  
 een wieg voet met een kwaade wieg  
 een koorn schup  
 een rijzaal en toom  
 twee leere binthelfters  



 zeeve schilderijkers  
 een lijsie om een schilderij  
 een snaphaan  
 een staardleer en hoofsel  
 een paardshelfter 
 een paards haam , saal ligt en dekzel  
 een paar eijzere karre hagten  
 een paar strengen  
 een bindzeel  
 een koeijketel zijnde koper 
 een vlees ketel en dekzels zijnde mede koper 
 een koopere handketel  
 een klijne dito  
 een dito pijp ketel  
 een dito moor  
 vier dito koffij keteltiens  
 een dito gieter 
 een blikke dito  
 een staande kopere lamp  
 een blikke dito    
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 een eijzere hangende lamp  
 twee kopere kandelaars  
 een eijzere snuijter 
 twee lantaarne  
 drie blikke teebussen  
 een blikke trommel of doos  
 twee tinne mostart potten  
 twee dito peper bussen  
 twee caraften  
 een kopere vijzel en stamper  
 een koopere rasp  
 een blikke dito  
 twee tinne zoutvatiens  
 een dito trekpot  
 een dito kan  
 drie aarde kanne met tinne dekzels  
 vijf dito pinten met dekzels  
 een vuurpan  
 een eijzere lat  
 drie koopere dekzels  
 een koopere panneke  
 twee tinne dito  
 een leepel rakie  



 vier tinne water potten  
 twee koopere comfoortiens  
 een coffij moolen  
 een tinne pintie off roomkanneke  
 een halve tinne pint  
 een halff tinne maatie  
 een blikke worst hoorntie  
 een tinne zouspanneke 
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 vier dito jenever commetiens  
 een tinne kinder mem      
 twee dito soepleepels  
 twee dito groote soepkommen  
 twee klijne dito  
 vijf en dertig tinne borden  
 zeeventien dito schotels  
 een dito schekbord  
 een dito loozen boodem  
 een koopere meezemiet en dekzel  
 een klijn dito zonder dekzel  
 drie houte emmers met eijzere banden  
 twee waskuijpen  
 een stant  
 een melktob  
 een gaaërtob 
 drie room vlootiens  
 vier voeijerkuijpiens  
 drie oxhoofden off voeder tonnen     
 een laaijriek  
 een hooij riek  
 een hooij gaffel  
 een breek riek  
 twee schoepen  
 twee turff schuppen  
 een groote schup  
 een mist haak  
 een mist hak  
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 twee wannen  
 een dop zeeff 
 een vloerze zeeff defect 
 een haare zeeff 



 twee vleegels  
 een schudsgaffel  
 een deeg spaaij  
 een oven schoold   
 een vliegen net 
 een pook gaaren   
 drie ruijzen om vis te vangen   
 een sluijtmande met een kluijster 
 vier kleermanden  
 twee naaijmantiens  
 drie taaffel ringen  
 een kinderstoel defect 
 een luur korff 
 een blikke koffij potie  
 een mastard moolen  
 drie korfiens  
 een korff koffertien  
 vier groote botter potten  
 vier klijne botter potten  
 vier dito defect  
 vier steenen stoopen    
 nog drie klijne dito  
 twee klijne olij kannekens  
 een broodbaksken  
 een eijzere comfoortiens  
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 twee witte stoopiens     
 twee brons kannekens  
 een strijkeijzer met twee bouten  
 een blikke roomkanneke  
 dertig tinne leepels  
 een houte schuijff doosien    
 drie lijnwaat doozen  
 agtien staale vorken  
 drie eijzere dito  
 een roode koopere schuijm spaantie  
 een geel koopere dito  
 een linne benneke     
 zes en twintig porzelijne kopiens en een  
 en twintig dito schoteltiens  
 zes en veertig vlessen  
 agt wijn roomers  
 zes klijne glaassiens  
 een groote roomer  



 twee klijne dito  
 drie dito zonder voet  
 een klijn dito zonder voet  
 vijff bier glaazen  
 vijff dito klijne bier glaasiens  
 twee dozijn delfse borden  
 tien dito borter schoteltiens 
 twee dito sla schottels  
 een houte zoutdoes    
 een dito booter doosie  
 een vlees gaffel  
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 een eijzere ruerder 
 een schuijker scheer  
 een dito defect  
 vier houtere leepels  
 drie eijzere ketels  
 een koopere dekzel  
 een klijn eijzer keteltie defect 
 een spoel commetie  
 een dito defect  
 een zuijker bakie met een dekzel  
 een aarde roomkanneke  
 dertien koore sakken  
 drie scherpzakiens    
 drie klijn rijs zakiens  
 vier leesboeken  
 twee ankers zonder boodem  
 een hagt  
 vijff gelijke gemeene borden  
 een dito schotel defect  
 twee stooven  
 twee eijzere vuur potiens 
  
 De kleederen van de overleedene vrouw  
 zijn , zijn off zullen voor de kinderen in  
 deezen worden geemploijeerd ,  
 En is van de overleedene vrouw nog het  
 volgende , het welk meede voor de kinderen  
 in deezen bewaard word als namentlijk 
 
 
32 017 v 
 



 Een goude kruijs en slot  
 drie goude ringen  
 een zilvere beugel  
 een zilver schaar en ketting  
 een paar zilvere schoen gaspen  
 twee goude oir ringen met bellen  
 een kerkboek met zilver beslag op de 
 hoeken , en slooten  
 een paar zilvere knoopiens  
 
 In de moolen  
 
 Eerst vier moolen steenen met nog een  
 onder legger  
 vier eijzere kettingen aan de deuren om  
 open te trekken  
 twee kouw bijteltiens  
 twee spanzaagen  
 twee eijzere vuijsten  
 een hantbeijltien  
 een eijzere handboom  
 dartien billen      
 een efter    
 een eijzere slag met een boor  
 een houter slag met een boor 
 een steen reep  
 drie klamandels touwen  
 eenen ters  
 vier steen houten  
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 een krephout  
 vijff houtere spieden  
 drie zak touwen  
 twee gaffel reepen    
 een loore vat  
 een kop nog een oude dito  
 een meel kuijp  
 twee steen kuijpen met kaare dekzel en   
 schoentiens  
 twee moster kistiens  
 een aar  
 een halve kop  
 drie hand haaijen  
 een kat haaij    



 een endschalk   
 een vuur haakien  
 een tushaak    
 een molster schottel  
 twee trektangen  
 twee eijzere lampen  
 een koopere lamp  
 een sneijmes  
 een kloofbijtel  
 een steekbijtel  
 een haamerke  
 twee punders  
 drie koeij kemels  
 een vierkante koorn kist  
 
Compareerde den voornoemde Jan  
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Anthonij van den Boomen den welke  
verklaarde hem in het maaken van den  
voorschreeve staat en inventaris opregtelijk ge- 
draagen te hebben zonder ietwes agter- 
(ge)houden of verzweegen te hebben en in- 
geval hem na dato deezes ietwes mogte  
voorkoomen , dat deezen staat en inventaris  
met eenige stukken behoorde vermeerderd  
off verminderd te worden , dat denzelven  
daar naar zal worden gerigt tot gemeen  
voordeel off schaaden , zonder daar in agter- 
haald te willen zijn presenteerende als dan  
des gerequireerd off van nooden weezende  
met eede te bevestigen  
Actum Lierop den dertienden januarij  
1700 en taggentig ten overstaan van  
Alexander Schoondermark en Jan van  
Asten schepenen  
 
Jan Anthonij van den Boome  
 A.Schoondermark  
 Jan van Asten  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Willem van Ogh woonende te  
Strijp , en Goort Beniers woonende te Helmond  
aangestelde voogde over het onmondige kint van  
Martinus Walraven onlangs alhier overleden  
weduwenaar van Catarina Keijsers die over eenige  
jaare is overleden te Mierlo , in hun leven egte  
lieden , en hebbende denselve Walraven lange  
jaaren alhier gewoont , welke comparante  
in voorschreeve qualiteit beloven het intrest van  
voorschreeve kint genaamt Antoni Walraven  
te sulle waarneemen , soo in 't regeeren  
van persoon en administreere van de goederen  
en voorts te sulle formeere behoorlijke  
inventaris van de nalatenschap , en voorts  
te sulle doen 't geene voogde behooren en  
gehouden zijn te doen , en des gerequireert 
wordende ten alle tijde te sulle doen be- 
hoorlijke reekeninge bewijs en reliqua,  
hebbende zij comparanten daar op gedaan en  
afgelegt den eed van getrouwigheijt aan  
handen van Alexander Schoondermark pree- 
sident loco officier met de woorden soo 
waarlijk helpe mij God Almagtig . Actum  
Lierop den agt en twintigste januarij  
1700 en taggentig ten overstaan van Tieleman  
Roosen en Jan van Asten schepenen  
  Wilhelmus van Ogh 
  Dit is het hantmerk van  
  Goort Beniers niet konnende  
  schrijven  
   A.Schoondermark  
   Tieleman Roosen  
   Jan van Asten  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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 Inventaris gedaan maaken  
 ende opgegeven bij Jan  
 Spreuwenberg weduwenaar van  
 wijlen Jenneke Meulendijx  
 En dat ten behoeven van  
 Francijn Goort van Bree zijn  



 kinds kind verwekt door Goort 
 van Bree , aan wijle Francijna 
 Janze Spreuwenberg , En dat van  
 zodanige goederen als met de- 
 zelve staande huwelijk heeft 
 bezeeten waar van het ervregt 
 zijn voorschreeve kins kind en  
 het togt regt aan hem compe- 
 terende is zijnde voorneemens 
 hem in tweede huwelijk te  
 begeeven met Maria van de  
 Moosdijk weduwe van wijlen  
 Adriaan Lambert van Doorn  
 wonende tot Someren en dat  
 ter voldoeninge van den 53   
 art. van Haar Hoog Mogende  
 Egt Reglement , en daar  
 opgevolgde Haar Hoog Mogende  
 waarschouwinge van den derde  
 april 1708 bestaande in  
 het navolgende  
Eerst van de vaste onroerende goederen  
Eerst de helft in een huijs en  
het land groot zeven lopenze een en dertig  
roeden en dertien voeten nevens erve de 
eene zijde Willem Willemse van Eijk  
en d'ander zijde de straat  
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Item de helft alnog in een huijs en den dries  
groot een lopenze vijff roeden en negen voeten  
tusschen erve d'eene zijde Willem Willemse van  
Eijk d'ander zijde de weduwe Gerrit Lambers  
 
Item de helft in den acker gekomen van  
van der Schoote elff lopenze zeventien  
roeden tusschen erve de eene zijde Willem  
van Dijk en d'andere zijde de gemeente  
 
Item de helft in 't land nevens 't huijs groot  
negen en dertig roeden en vijff voeten  
tusschen erve d'eene zijde als 't voorige par- 
ceel bij 't huijs  
 
Item de helft in het Nieuw Land groot 



vier lopenze een en dertig roeden zestien  
voeten nevens erve d'eene zijde Willem Wil- 
lemse van Eijk d'andere zijde de straat  
 
Item de helft in de Groes in 't Nieuw Veld  
groot twee lopenze veertig roeden en vier  
voeten nevens erve d'eene zijde en andere  
zijde de gemeente  
 
Item de helft in het Lankveld groot drie  
lopenze vijf en dertig roeden en elv voeten  
nevens erve d'eene zijde en d'een eijnde  
Antonij Verberne  
 
Item de helft in den Beemd op de Weerte groot 
agt en veertig roeden agtien voeten nevens  
erve d'eene zijde Jan Thijsen van Heugten en  
d'andere zijde d'kinderen Cornelis van den Eijnden   
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Laastelijk de helft in Boxbeemt groot een  
lopenze zes en veertig roeden en agtien  
voeten nevens erve d'eene zijde Willem  
van Bree en d'andere zijde Willem Wil- 
lemse van Eijk  
Zijnde deze voorschreeve goederen belast  
met een capitaal van honderd en tag- 
gentig gulden zijnde restant van een cus-   
ting briev van dato 1700 januarij 1748 en  
zulks nu ten behoeven van Jan Claas Sak  
wonende tot Someren  
En voorts de chijnsen van den gronden  
 
Ten tweede van de gereede ervhaavelijke goederen  
Eerstelijk twee linne bedde met zijn toebehoort 
een paar lakens  
een hoog kas zonder raders  
een aard kar 
een paar eijzere hagten  
een osse jok  
een ploeg  
een eegt  
een schoep  
een riek  
twee vlegels  



een schudsgaffel  
snijbank en mes  
vuur eijzer  
een moespot  
een kopere handketel  
een dito koeijketel  
vier tinne lepels  
een stant 
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een koeke pan  
twee stoele 
een kasie  
een bedde koets  
Compareerde den voornoemde Jan  
Spreuwenberg den welken verklaarden hem  
in het maaken van den voorschreeve staat en  
inventaris opregtelijk gedragen te hebben  
zonder ietwes agterhouden of versweegen  
te hebben en ingeval hem na dato deezes  
ietwes mogte voorkomen , dat deezen staat  
en inventaris met eenige stukken behoorden  
vermeerderd of verminderd te worden dat  
denzelven daar naar zal worden gerigt  
tot gemeen voordeeel off schaaden , zonder 
daar in agterhaald te willen zijn preesentee- 
rende als dan des gerequireerd off van  
nooden weezende met eede te bevestigen . 
Actum Lierop den een en dertigsten  
maart 1700 taggentig ten overstaan van  
Dirk van Brussel , en Jan Lambers  
Vlemmincx schepenen 
 Dit is het + hantmerk van Jan  
 Sp(r)euwenberg verklarende niet konnen  
 schrijven  
 Dirck van Brussel  
 Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Deeze nevenstaande niet 
gepasseerd alzo  



niet agtervolgd In den naam des Heeren Amen  
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemd Huijbert van den  
Boomen schepen en inwoonder alhier sieke- 
lijk te bedde liggende dog zijn verstand  re- 
denen en memorie volkomen magtig zijnde  
ende gebruikende zo ons opentlijk bleek  
te kennen geevende dat hij aanmerkende  
waare de zeekerheid des doods en de onzeekere  
uure , van willende egter niet geerne uit 
deeze wereld scheiden zonder alvoorens van  
zijne tijdelijke goederen te hebben gedispo- 
neert , doende het zelve uijt zijne vrije wille  
zonder persuatie off inductie van eimande  
recommandeerende den testateur alvoorens  
zijne onstervlijke ziele in de genadige han- 
den Godes zijne Schepper en zaligmaker  
ende zijn doode lighaam de aarde met een  
ordentelijke begraaffenisse , Voorts verklaart 
den testateur te revoceren , casseeren , dood  
ende te niete te doen , alle voorgaande testa- 
menten , codicillen , giften ter zaaken des 
doods ofte onder den leevende , die den  
testateur voor dato deezes mogte hebben ge 
maakt , ende gepasseerd , ende opnieuws 
disponeerende verklaarden den testateur  
te legateeren maaken en bespreeken aan zijn  
broeders , en zuster met naamen Hendrik  
van den Boomen , Jan van den Boomen  
ende Catharina van den Boomen huijsvrouw van  
van Dielis Cleovas , te zaamen eene somme  
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van vijf honderd guldens eens , om onder hen  
in die egale portien te worden verdeeld en  
geprofiteerd met dien verstande dat in cas van  
voor overlijden van derselve de kinderen  
in des overleedenens plaatse worden geroepen  
en zulks bij representatie  
Item verklaarden den testateur alnog te  
legateeren maaken en bespreeken aan  
deszelvs nigte Anna Maria en  
Nagelmakers ider eene somme van vijftig  
guldens eens alle welke voorschreeve legaten  
den testateur wil dat door zijn na te  



noemene ervgenaam binnen twee jaaren  
na zijn testateurs overlijden uijt zijnen  
boedel zullen worden uitgekeerd en betaald . 
Voorts verklaarden den testateur te nominee- 
ren en instrueeren zo als hij nomineerd en  
institueerd bij deezes Peter Vlemminx als  
inn huwelijk hebbende Willemijn van den  
Boomen , als universeel ervgenaam in  
alle zijne goederen , roerende ende onroe- 
rende , actien ende crediten , goud , zilver 
gemunt ende ongemunt , niets ter wereld  
uitgezonderd , omme daar mede na de tes- 
tateurs dood en overlijden te werden gedaan  
als met vrije eigene goederen , zonder tegen  
zeggen van eimande  
Alle 't welk voorschreeve staat den testateur  
perfectelijk voorgeleezen zijnde verklaarden  
het zelven te weezen zijn testament laaste  
en uiterste wille , begeerende dat het zelve  
na zijn dood poinctueelijk zal worden  
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agtervolgd ende naargekoomen 't zij als  
testament , codicille , giften ter zaake des doods  
ofte onder den levende zo als het zelve best  
zal konnen en mogen bestaan , alwaart 
dat alle solemniteiten naar regten gerequi- 
reerd niet waaren geobserveerd , verzoekende  
het uiterste beneficie te mogen genieten . 
Aldus gepasseerd ten huijze van den testa- 
teur op heeden binnen Lierop den eersten  
april  1700 taggentig  
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In den Naam des Heeren Amen  
 
Compareerde voor ons schepenen ondergenoemd  
Huijbert van den Boomen schepen en  
inwoonder alhier , siek te bedde liggende dog 
zijn verstand redenen ende memorie volko- 
men magtig ende gebruikende zo ons opent- 
lijk bleek , geevende den testateur te kennen  
dat aanmerkende waaren  



de zekerheids des doods , ende onzeekere uure 
van dien , willende egter niet geerne uit dee- 
ze wereld scheiden zonder alvoorens van  
zijne tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd  
doende het zelve uijt zijne vrije wille zonder  
inductie of perzuatie van imande , recom- 
mandeerende de testateur alvoorens zijnne  
onstervelijke ziele in de genadige handen  
Godes zijnen Schepper en Zaligmaaker  
en zijn dood lighaam de aarde met een  
ordentelijke begraaffenisse . Voorts verklaard  
den testateur te revoceeren , casseeren , dood  
ende te niete te doen , alle voorgaande testa- 
menten , codicille gifte ter zaaken des doods  
ofte onder den levende die den testateur  
voor dato dezes mogte hebben  
gemaakt ende gepasseerd , ende op nieuws  
disponeerde verklaarden den testateur  
te legateeren maken ende bespreeken  
aan zijne twee nigte zijnde kinderen van  
des testateurs zuster Johanna van den Boo- 
men verwekt bij Jan Nagelmakers , ider  
eene somme van vijftig gulden eens . 
Voorts verklaarden den testateur  
te prelegateeren aan zijn zwager Peter  
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    Vlemmincx de helft in een huijs stallin- 
    ge schuur , schop en aangelag met d'onder- 
    horige bouw en wijlanden gelegen alhier  
    op Stipdonk en onder Vlierden gelegen , zo 
Compareerde    als alle dezelve tans worden gebruijkt bij 
Antonetta van de   voornoemden zijnen zwager Peter Vlem- 
Loverbosch weduwe   minx des dat denzelven Peter Vlemmincx 
van Hendrik van den   gehouden zal zijn binnen twee jaaren na  
Boomen zijnde geassis-  testateurs dood daar voor uit te keren  
teert met Jan de Groot   het voorschreeve legaat van honderd guldens hier 
woonende te Vlierde   voor door den testateur aan zijn zusters  
in qualitijt als voogd over kinderen gemaakt , en booven dien eene  
de kindere van Hendrik somme van vijff honderd gulden aan Hen- 
vanden Boomen als mede drik van den Boomen , Jan van den Boo- 
Dielis Clephas in huwelijk men en Catharina van den Boomen ge- 
hebbende Catarina   trouwd met Dielis Cleovas om bij dezelve  
Vanden Boomen woonende drie egaale portien te werden genooten  
te Buul dewelke verklaare  verdeeld  



van Peter Vlemmincx inwoon- 
der alhier ider hun derde part Wijders verklaarden den testateur  
van de gelegateerde vijf hon- tot zijne eenige en al geheele ervgenaa- 
dert guldens ontfange te heb- men te nomineeren ende instituee- 
wordende oversulx de twee ren den voornoemden Peter Vlemmincx 
derde van de vijff hondert als in huwelijk hebbende Willemijna van  
door Huijbert Van den Boo- den Boomen , Hendrik van den Boomen  
men gelegateert in dese testa- Jan van den Boomen , ende Dielis Cleo- 
mente hier geroijeert en ge- vas als in huwelijk hebbende Catharina      
   
casseert                                    van den Boomen, en in cas van voor- 
Lierop den dertigste meij overlijden van een derzelver des overle- 
1700 drie en taggentig   dens kinderen en zulks bij repreesentatie  
ter presentie van Cornelis  En dat in alle zijne verdere na te laatene  
Doers en Hendrik   goederen , zo roerende als onroerende  
Vlemmincx schepenen   actien ende crediten goud , zilver ge- 
Anthoonet    munt ende ongemunt geene van dien  
van den    uitgezonderd ofte gereserveerd , omme  
Bomen     daar mede bij hun te werden gedaan als  
J.de Groot 
Dielis Cleovas  
Cornelius Doers   Mij present  
Hendrick Vlemminckx   J.Losecaat secretaris  
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Jan van den Boomen met vrij eijgene goederen  
in den voorschreeve Al het welk voorschreeven staat den testateur 
testamente  perfectelijk voorgeleezen zijnde verklaarden het   
gemelt mulder  zelve te weezen zijn testament , laaste en uij- 
alhier bekent   terste wille begerende dat het zelve na zijn  
zijn derde part   dood poinctueelijk zal werden agtervolgd ende 
van de gemelde  naargekomen , 't zij als testament codicil  
gelegateerde   giften ter zaaken des doods ofte onder den  
vijf hondert   levende , zo als het zelve best zal konnen  
gulden van den   en mogen bestaan alwaar 't dat alle  
gemelden Peter  solemniteiten naar regten gerequireerd 
Vlemminx   niet waaren geobserveerd versoekende het 
ontfange te   uijterste beneficie te mogen genieten  
hebben .Actum  Aldus gepasseerd ten huijze van den testateurs 
Lierop den 24.  op heden binnen Lierop den eersten april  
junij 1785  1700 taggentig des namiddags de klokke 
ter presentie van  drie uuren voor en ten overstaan van  
Cornelis Doers en  Dirk van Brussel en Hendrik Vlemminckx 
Hendrik Vleminx sche- schepenen .  
pene . Jan Antonij 



van den Boomen   Huijbert van den Boomen  
C. Doers   Dirck van Brussel  
Hendrick Vlemmincx  Hendrick Vlemminckx 
Mij present     Mij present  
J.Losecaat secretaris    A.Schoondermark preeses 
Op heeden den negenentwin-   scabinus loco secretaris  
sten meij 1795 is aan ons onder- 
getekende schepenen van Lierop  
vertoont een quitantie luijdende als volgt: 
De ondergetekende kinderen Jan Matijs  
Nagelakkers wonende tot Luijk gemackt 
bij testament van Huijbert van den Bomen  
in jaar 1780 een legaat van hondert gul- 
den bekennen wij ondergetekende ten volle  
van voldaan te sijn den 8. meij 1795 / waren ondertekent 
Maria Nagelmakers , Johanna Cornelia Nagelmakers (lager stond) 
mij present (en was ondertekent Jan Antonie van den Boomen ) nog lager 
stond (mij present) en ondertekent Hendrik Joosten .En weshalven dat     
voorschreeve legaat alhier werd gecasseert en geroijeert op dato als boven  
J.van den Boome  
Nicolaas Doers  A.V.Nouhuijs  secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Willem van den Born vorster 
en geregtsbode alhier . Denwelke ter requisitie  
van den Wel Edele Gestrenge Heer Pieter de  
Jong drossard der heerlijkheijd Vlierden , verklaart  
waar ende waaragtig te wesen , dat hij comparant  
in zijne voorschreeve qualiteijt had ontfange van de Heer 
Philip de Rooij woonende te Soomeren collecteur van  
's lands lasten alhier van den jaare 1778 een lijst  
en een van de borgemeesters alhier over den  
jaare 1779 om die laste minnelijk in te vordere  
aan ingezetenen onder Vlierde en Deurne etc 
voor 's lans collecteurs en borgemeesters alhier  
Zijnde hij comparant daar mede op dijnsdag  
den seven en twintigste junij laastleden 's mor- 
gens vroeg gegaan na Vlierden en aldaar eerst  
gekomen bij Hendrik van den Boomen , en  
van hem ontfange de 's lans lasten door denselve  
over den jaare 1778 verschult, vervolgens ge- 
komen ten huijse van Jelis van Hugten woo- 
nende te Vlierden agter off bij de capel , die met  
zijn susters wegens de dorpsverponding van den  



voorschreeve jaare 1779 schuldig waare ses stuijvers  
en twee penningen , die als doen aldaar ten  
huijse heeft ontfange , Voorts van daar gegaan  
door het Vloeijeneijnt over het Heijtje regt toe  
na den uijthoek onder Deurne genaamt  
Vrekwijk , en aldaar gekomen op voorschreeve morge  
ontrent agt uuren ten huijse en herberge van  
Jan Verhoeve alwaar gezien heeft in huijs twee vrouws- 
personen d'een genaamt Cilie en de andere  
een dogter van Marten Verhoeven en  
Jelis Francis van Hugten woonende  
te Vlierde bij de capel voornoemt welke Jelis  
van Hugten hem comparant aansprak seg- 
gende : "Gij hebt dese morgen van mijn  
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suster eene gulden ontfange in plaats van  
eene schelling off ses dalff , die moet ik weerom  
hebbe " waarop hij comparant sijde : "Mens dat is niet  
waar ik heb een schelling en een duijt ontfange  
ik zal al wat ik ontfange u laate zien " 
en een sackje waar in het ontfange gelt ge- 
daan had , uijt zijn sack haalende en dat wil- 
lende omschudde , sloeg Jelis van Hugten voornoemt 
dat sackje en gelt uijt zijn hant dat over de  
grond rolde , en den comparant dat willende  
opraapen den voornoemde Jelis van Hugten  met  
veel gewelt met vloeke van blixem en  
schelde gij deugtniet schurk , schelm als  
anders hem met haar vattende en sloeg  
dat op de gront voor over viel , en soo met  
haar en oore op en neer wiert getrocke dat zijn tronie  
op de steene kneutste de neus bloeijde  
en op zijn lijff stampte oft sloeg , en de  
oore gequest en in de lende  
en verdere leden veel pijn uijtgestaan heeft , en soo  
mishandelt is geworden dat hij comparant  
dagt om te moete sterven , * edog op 't geroep  
van een der voorschreeve twee vrouwspersonen  
aldaar in huijs is gekomen den timmer- 
man Francis Evers , waarop Jelis van  
Hugten  voornoemt hem stil houde , en hij  
comparant vervolgens opgekomen en na  
de goot gegaan om zijn bloet wat af  
te wasse denselve Jelis van Hugten  



daar is gekomen en aan den comparant  
van agtere in stilte en onverwagt een swaare  
schop met een van voete en  
schoen tusschen de beene heeft toe ge- 
bragt daar van zijn lighaam is geswolle en  
nog niet gedaan maar dick en met  
pijn beset als ook in de lende , en  
den comparant bedugt was van meerder 
door den voornoemde Jelis van Hugten  te sulle  
mishandelt worden , het gelt off den gulden  
 
* meer wegens zijne benauwde borst en swakhijt van  
zijn bloet spouwinge die hij onlangs nog gehad heeft 
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aan hem presenteerende alsoo niet in staat is  
eenig tegenstand te doen , om op die  
wijse verdere mishandelinge en gevaar  
voor te komen , 't welk niet aangenomen zijn- 
de , is den comparant op voorschreeve dijnsdag  
in den avond met veel moeijte  
en pijne thuijs gekomen met een seer dick  
hooft en tronie pijn en smert ook  
in sijn lende en onder aan zijn lijff , 't welk 
nog niet gedaan is , maar met veel moeijte  
hier ter raadcamer gecompareert.  
Eijndigende hij comparant hier mede  deese 
zijne opregte verklaaringe waar na  
duijdelijke voorleesinge verklaart te  
persisteeren en redene van welwetentheijt  
gevende als voorschreeve staat hebbende het  
selve bevestigt aan handen van Tieleman Roosen  
schepen loco officier met de woorden : 
"Soo waarlijk helpe mij God Almagtig" 
Aldus gedaan ter raadcamer van Lierop  
den vijfden julij 1700 en taggentig , ten  
overstaan van Jan van Asten , en Jan  
Lambert Vlemminx schepenen  
 
Willem van den Born  
Jan van Asten  
Jan Vlemmincx 
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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 Nadere inventaris  
 gedaan maken ende op- 
 gegeeven bij Jan Antonij 
 van den Boomen , wonende  
 alhier , strekkende tot amplia- 
 tie van zodanige inventaris  
 als voor van tweede  
 huwelijk door gemelde Jan  
 van den Boomen alhier ter 
 secretarije is opgezegt en de 
 gedaan passeeren op den  
 dertiende januarij 1700 taggen- 
 tig en zulks van alle zodanige  
 goederen als na dato van dien  
 nog inden boedel van zijn 
 eerste huwelijk met wijle  
 Johanna van den Boomen  
 zij bevonden  , en welke  
 overzulks waaren geommit- 
 teert op voorschreeve inventaris te  
 brengen , en dat ten behoeven  
 van Maria Anna Christina , 
 Maria Antonetta Cicilia ,  
 Francis Antonij , ende Maria  
 Johanna , zijne vier kinderen  
 in voorschreeve huwelijk door den  
 zelven geprocreëert bij wijle  
 voornoemde Johanna Francis van  
 den Boomen breeder bij voorschreeve 
 inventaris omschreeven en  
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 bestaande nog in het navolgende  
Gereede meubilaire goederen  
 
een gemeen taaffellaken  
twee gemeene servetten  
twee linne kussensloopen  
een leuningstoel  
een loddozorijn doosien    
twee treesten eijzere    
een dito defect  



zes messen  
vijftien delfse borden  
vijf dito defect  
drie eijzere gordijn roeien  
wijwater pottie tinne  
zes bier kraanen  
een laaijriek  
sneijbank met sneijmes  
twee zeijsie  
een zigt met pik haak  
een kaamke met zes kloskens gaare  
op te winnen  
een naaij kusse  
een spelle kusse 
een schaafbank 
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twee zaag stellingen  
een kreugen  
 
Compareerde den voornoemde Jan van den  
Boomen den welken verklaarden  
hem in het maaken  
van deezen nadere staat ende inventaris op- 
regtelijk gedragen te hebben , zonder ietwes  
agterhouden of versweegen te hebben en  
ingeval hem na dato dezes nog ietwes mogte  
voorkomen dat deezen nadere staat en  
inventaris met eenige stukken behoorden  
verminderd of vermeerderd te worden dat  
denzelven daar naar zal worden gerigt 
tot gemeen voordeel off schaaden , zonder  
daar in agterhaald te willen zijn preesentee- 
rende als dan des gerequireerd of van noden  
weezende met eede te bevestigen  
Actum Lierop den veertiende augustus  
zeventien honderd en taggentig , ten overstaan  
van Dirk van Brussel en Cornelis Doers schepenen  
 
Jan Antonij van den Boome 
Dirck van Brussel  
Cornelius Doers  
 Mij present  
 A. Schoondermark preeses 
 scabinus loco secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemd Jan Peter Vriens  
oud ruim zestig jaaren inwoonder alhier  
den welken ter instantie en requisitie van  
heeren officier en regenten van Maarheeze 
(geregtelijk geciteerd zijnde) voor de zuijvere  
en opregte waarheid heeft verklaard dat  
hij deponentvoor omtrent zes en dertig  
jaaren als dienstknegt is gaan woonen  
bij wijlen Hendrik Guns tot Maarheeze  
voornoemd , dat hij zo bij denzelven Hendrik  
Guns als bij deszelvs schoonzoon Dirk 
Bruijnen den tijd van drie jaaren heeft  
gediend , dat hem deponent zeer wel  
kennelijk is dat te dier tijd den torv en  
heij vlaggen op de in vreede gelegde plaat- 
sen , zo in de Pan als op de heijde voor  
en bezeijden Hugten door de regenten  
van Maarheese wierd wierd verkogt hebbende  
hij comparant selvs voor rekening van  
sijne meesters verschijde kavelen op die  
verkoopinge gekogt.  
Eindigende hij comparant hier mede  
deeze zijne sinceere verklaaringe hebben- 
de na perfecte preelecture bij dezelve geper- 
sisteerd gevende voor redenen van wel- 
wetenschap het zelve hem alzo nog in  
volkomend geheugen te zijn , en  
heeft de waarheid van dien bevestigd met  
de eeds woorden : "Zo waarlijk helpe  
mij God Almagtig " gedaan en afgelegd  
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aan handen van Jan van Asten , schepen loco 
den heere officier ten overstaan van Jan  
Lambert Vlemmincx en Cornelius Doers  
schepenen op heeden ter raadkamer  
binnen Lierop den drie en twintigsten  
augustus 1700 tagtig  
 
Dit + merk steld Jan Peter Vriens verklaa- 



rende niet te konnen schrijven  
Jan Vlemmincx  
Cornelius Doers  
 Mij present  
 A. Schoondermark preeses  
 scabinus loco secretaris  
 
Wij schepenen van den dorpe van  
Lierop geleegen in den Quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Bosch , certificeere dat wij  
zijn versogt om een acte van cautie tot  
decharge van den armen van Beverwijk  
voor Jan Adriaans  
alsoo voornemens is aldaar te trouwe en te  
woonen , en alsoo denselve alhier van wettige  
en eerlijke ouders is gebooren en zijnde  
soo veel ons bekent van een goet gedrag  
Derhalve belooven wij bij desen indien  
het quame te gebeuren dat den selve  
tot armoede mogte vervalle ('t welk God 
verhoede ) dat wij als dan deb selve Jan  
Adriaans benevens onse arme ingezetenen  
zullen alimenteere , en den arme van  
Beverwijk voornoemt off waar den selve elders  
anders onder het gebiet van haar Hoog  
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Hoog Mogende mogte komen te  
woonen ter saake voorschreeve sullen ont- 
lasten en bevrijden , ingevolge haar  
Hoog Mogende Resolutie van den 7. september  
1731 .Actum Lierop den negende  
september 1700 en taggentig .  
 
 Jan van Asten  
 Dirck van Brussel  
 Hendrick Vlemminckx  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 J. losecaat secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
voor Cornelia Vrients tot decharge van den  
armen van Mierlo , alwaar in ondertrouw  



is en voornemens te woonen , en door dien deselve  
alhier van wettige en eerlijke ouders is  
gebooren en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag . Derhalve beloven  
wij bij desen indien de voornoemde Cornelia  
Vrients tot armoede mogte vervalle  
('t welk God verhoede ) dat wij als dan  
deselve benevens onse arme in- 
gezetenen alhier zulle alimenteere 
en den arme van Mierlo off waar  
deselve elders anders mogte komen  
te woonen ter saake dezes sullen  
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ontlasten en bevrijden , ingevolge Haar  
Hoog Mogende Resolutie van den 7. september  
1700 en taggentig  
 Tieleman Roosen  
 Dirck van Brussel  
 Jan Vlemmincx  
 Hendrick Vlemmickx  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
 
Wij schepenen van den dorpe van Lierop  
certificeere dat wij van wegens Joost Koolen  
zijn versogt om een acte van cautie tot decharge  
van den armen van Asten , en alsoo den- 
zelve met zijn vrouw en kindere hier zijn  
geboren , en wesende van een goed ge- 
drag , en nu woonende te Asten  
Soo beloven wij indien het mogte  
gebeuren , dat deselve tot armoede  
mogte vervalle , zulle wij als dan  
denselve namentlijk Joost Koolen  
met zijn vrouw Jennemie Peter  
Willems en haare drie kindere  
met naame Peter , Gerrit en  
Hendri(c)us benevens onse arme  
ingezetenen zullen alimenteeren  
en onderhouden , en den armen van  
Asten , en andere plaatsen daar  
denselve komen te woonen ter saake  
deses te sullen ontlasten , en be- 



vrijden ingevolge haar Hoog Moogende  
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Resolutie van den sevende september  
1731 .Actum Lierop den vijftiende  
september 1700 en taggentig  
  Tieleman Roosen  
  Dirck van Brussel  
  Jan Vlemmincx 
  Hendrick Vlemmickx  
  Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
 
Wij ondergeschreeve schepenen van den dorpe  
Lierop certificeere dat wij zijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van den armen van  
Asten , en alsoo denselve van wettige ouders is  
geboore en sijnde van een goed gedrag , Soo be- 
loven wij in dien het mogte gebeuren dat den  
voornoemde requirant zijnde Joost Warenberg  
en sijne twee kindere bij zijne overledene  
vrouw verweckt met naame Jennemaria  
en Johannes tot armoede quame te vervalle  
dat wij als dan deselve en voornoemde twee 
kinderen sullen alimenteere en den  
arme van Asten alwaar nu is woonende  
en van alle andere plaatse daar denselve  
mogte komen te woonen ter saake deses  
te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
Haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1700 een en dertig  
Actum Lierop den vijftiende september  
1700 en taggentig  
  Tieleman Roosen  
  Dirck van Brussel  
  Jan Vlemmincx 
  Hendrick Vlemmickx  
  Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
ondergenoemt , Antoni van den Warenberg te kenne 
gevende dat zijnen zoon Johannes van den Waren - 
berg theologant tot Loven voorneemens is hem  
te begeeven tot den geestelijken staat als werelts  
priester , en vermits daar toe bij gebreck van  
titel exclesiasticq nodig is een titel patrimo- 
nieel rendeerende jaarlijx eene somme van  
een hondert en vijftig guldens hollants  
om in cas van nood daar van onderhouden te  
worden . Soo verklaart den voornoemde Antoni 
Warenberg hem te stelle en te verbinde  
om in cas van nood aan den voornoemde  
Johannes Warenberg sijne soon  
te sulle voldoen uijtkeere off betaalen jaarlijx  
eene somme van een hondert en vijftig  
guldens , daar mede comparant  
sig verbind en submitteerd als na regten . 
En tot meerder securiteijt om de voldoeninge  
der jaarlijkse somme van een hondert en vijftig  
gulden als voor in cas van nood uijt te keere  
aan gemelde Johannes Warenberg zijn alhier  
mede gecompareert Jan Leenders van Hugten  
en Francis Zeegers die haar stelle en verbinde  
ider in solidum als borge ter voldoeninge van  
voorschreeve uijtkeere mede onder submissie als  
na regten . En verklaaren wij Cornelius  
Doers en Jan van Asten schepenen alhier , dat de  
voornoemde drie personen en comparanten in desen  
voor de voorschreeve gelofte van een hondert en vijftig 
guldens suffisant zijn . Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van Lierop den vijftiende  
september 1700 en taggentig .  
Antoni van den Warsenburgh   Dit is het hantmerk van 
    Jan + Leenders niet  
    konnende schrijven  
  Francis Zeegers  
  Cornelius Doers  
  Jan van Asten  
  Mij present  
  J. Losecaat  secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop onder - 
genoemt , Jenneke van Bussel weduwe van  



Jan van de Vorst , zijnde geassisteert met haare meer- 
derjaarige zoon Jan van de Vorst , als mede met  
haare aangetrouwde zoon Antoni Roijmans  
inwoonderen alhier te kennen gevende dat haare  
zoon Gijsbertus van de Vorst theologant tot 
Loven , die voornemens is hem te begeven tot den  
geestelijken staat als wereltspriester , ende ver- 
mits daar toe bij gebreck van titel exclesiasticq 
nodig is een titel patrimonieel rendeerende 
jaarlijx eene somme van een hondert en  
vijftig guldens hollants om in cas van nood  
daar van onderhouden te worden . Soo 
verklaart de voornoemde Jenneke van Bussel  
weduwe van Jan van de Vorst en haare voornoemde  
twee soons haar selve te stelle en te ver- 
binden om in cas van nood aan den voornoemde  
Gijsbertus van den Vorst haare soon en  
broeder respective te sullen voldoen uijt - 
keere off jaarlijks betaalen eene somme  
van een hondert en vijftig guldens , daar voor 
sij comparanten haar submitteeren en verbin- 
den als na regten . En verklaaren wij  
schepenen dat de voornoemde personen voor de  
voorschreeve geloften van een hondert en vijftig gul- 
dens suffisant zijn . Aldus gedaan en gepas- 
seert ter secretarije van Lierop den  
vijftiende september 1700 en taggentig , ten over- 
staan van Cornelius Doers en Jan van Asten  
schepenen . 
 Dit is het hantmerk van Jenneke  
 van Bussel + weduwe Jan van de  
 Vorst niet konnende schrijven  
 Jan van de Vorst  
 Antoni Rooijmans  
 Cornelius Doers  
 Jan van Asten  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van  
cautie tot decharge van den armen van  
Helmond voor Anna Maria van Bree 
alwaar voornemens is te woonen , en  



alsoo deselve alhier van wettige en eerlijke  
ouders is gebooren en zijnde van een goed  
gedrag soo veel ons is bekent , Derhalve  
beloven wij indien het mogte gebeuren dat  
deselve Anna Maria van Bree tot armoede  
mogte vervalle ('t welk God verhoede) 
dat wij als dan deselve benevens onse arme  
ingezetenen zullen alimenteere , ende arme  
van Helmond off waar deselve mogte  
komen te wonen ter saake deses te sullen  
ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Moogende Resolutie van den 7. sep- 
tember 1731 .Actum Lierop den  
drie en twintigste september 1700 
en taggentig  
 Tieleman Roosen  
 Cornelius Doers  
 Jan Vlemmincx  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Hendrik Warenberg in huwe- 
lijk hebbende Hendrien Verhuijsen  
Joost Verberne in huwelijk hebbende Lucia  
Verhuijsen , en Jan Verhuijsen inwoon- 
ders alhier de welke in 't gemeen en  
onverdeelt zijn besittende de vaste  
goederen gekomen van Hendrik Verhuijsen  
en Josijna Janse Peters van Eijk in hun  
leven egte lieden overleden en  
gewoont hebbende alhier , bestaande in  
een huijs schuur en verscheijde parceele land en  
groese , voorts alnog de comparante  zaame  
bezitte de helft in een huijs met  
verscheijde parceele land en groese  
mede gestaan en geleege alhier , geko- 
men van wijlen haare overledene oom 
Donatus van Eijck , wesende alle de- 
selve goederen allodiaal , welke  
goederen zij comparanten niet ge- 
neege zijn verder alsoo in 't gemeen  
en onverdeelt te laten , maar die onder 
haar in der minne te hebben ver- 



deelt , en daar van bij dezen te passeere 
deze hunne erffelijke minnelijke  
scheijdinge en deijlinge in voege  
en maniere hierna volgende  
 
Eerstelijk is met dese minnelijke  
erffscheijdinge en deilinge te loote en ten  
deele gevallen aan en ten behoeve van den  
voornoemde Hendrik Warenberg de twee derde parte 
van de helft , en dat die helft als eerst in een huijs    
schuur en stallinge met land en groese  
ten quohiere in twee parceele groot  
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zaame tien loopense vijftien roeijen en vier  
voeten nevens erve d'eene sijde Jan  
Verhuijsen , en d'andere sijde Hendrik  
Warenberg condivident in desen ,  
en voorts de helft in volgende parceelen :  
Den Renacker groot twee loopense  
en eene roeij nevens erve d'eene sijde  
Hendrik Vlemminx , en d'andere sijde  
de weduwe Jan van de Vorst . 
Den acker aan Bogersbrug groot een  
loopense en ses voeten nevens d'eene  
sijde Francis van Moorsel , en d'andere  
sijde den Renloop  
Den Renacker groot twee en veertig  
roeijen nevens erve beijde de zijde  
Willem van den Born .  
Land in Peer Franke Dries groot twee 
en twintig roeijen en seventien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Verhuijsen  
en meer andere .  
Den Kerkacker groot een loopense twee  
roeijen en vijftien voeten nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Vlemminx , en  
d'andere sijde de weduwe Jan van de Voerst  
Den acker in den Bogert groot twee  
loopense twee en dertig roeijen en  
elff voeten nevens erve d'eene sijde  
Francis van Mooorsel , en d'andere  
sijde den Renloop.  
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En is met den tweede minnelijke loo- 
tinge en deelinge , aangedeelt aan den  
voorschreeve Joost Verberne de helft in den  
Braakacker gekomen van de Hoeve  
ter Hoffstadt groot voor de helft een  
loopense vijf en twintig roeijen een en  
een halve voet nevens erve d'eene sijde  
Arnoldus van Bussel , en d'andere sijde  
de weduwe Tomas Verhees ,  
Moetende den condivident hieruijt  
blijve vergelden met Jan Verhuijse  
drie gulden , dus ider eene gulden  
en tien stuijvers aan de heer Wijgers  
te 's Bosch .  
Item land en groese in Peer Franke  
dries groot drie en veertig roeijen en twaalff 
voeten staande ten quohiere in twee  
parceele aaneen geleege nevens erve  
de eene sijde de straat , en d'andere  
sijde Hendrik Warenberg  
Den beemt aan den Otterdijk groot een en  
dertig roeijen vier en een vierde voet  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan  
van de Vorst , en d'andere sijde Hen- 
drik Warenberg.  
De helft in't Cromven en in 't Nieuwvelt 
staande ten quohiere in twee parceele  
en nu aan een parceel groot voor de helft 
twee loopense negen en twintig roeijen  
en een halve voet nevens erve d'eene  
sijde Jan Verhuijsen en d'andere  
sijde Jan Van Hugten .  
Moetende den verkrijger in desen  
tot egalisatie van dese lootinge  
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genieten en ontfange van Jan Ver- 
huijsen condivident van 't volgende  
lot twee hondert gulden .  
En moet den condivident van dit  
lot alnog vergelden aan de schutterij  
van de Lieve Vrouw alhier de helft van  
vijff gulden , en Jan Verhuijsen de 



andere helft dus ider 2 .10  0 en aan  
de gulde te Somere eene stuijver 's jaars. 
Aan te vaarden de voorschreeve ge- 
deelde goederen aanstons , en daar  
uijt betaalen de chijnsen van den  
gronde , die bevonden sullen worden  
met regt daar uijt te gaan.  
En is met den derde minnelijke  
lootinge ten deele gevallen aan den  
voornoemde Jan Verhuijsen , Eerst huijs  
schuur schop backoven hoff en  
aangelag met groes en land ten  
quohiere staande in twee parceele  
te zaame groot twee loopense vier  
roeijen drie en een halve voet nevens 
erve d 'eene sijde de gemeene straat  
en d'andere sijde kindere Goort 
van de Vorst .  
Den Dooreboschacker groot een loo- 
pense en sestien voeten nevens erve 
d 'eene sijde Tomas Vlemminx , en  
d 'andere sijde Hendrik Vlemminx 
Moetende den condivident hier uijt  
jaarlijx betaalen aan de kerk alhier  
twaalff stuijvers en agt penningen  
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Den acker en groese op de Schilmeer ten  
quohiere in twee parceele groot een loopense en  
twee roeijen nevens erve d'eene en  
andere sijde Hendrik Warenberg. 
Moetende den condivident hier uijt ver- 
gelden en jaarlijx betaalen tien stuij- 
vers aan den armen te Aarle .  
Item de agterste helft in den Braack 
acker gekomen van de Hoeve ter Hoffstad 
groot voorde helft een loopense vijff en  
twintig roeijen een en een halve voet  
nevens erve d 'eene sijde den verkrijger  
en d 'andere sijde de weduwe Tomas Verhees.  
Moetende den condivident hier uijt  
blijve vergelden met Joost Verberne  
drie gulden , dus ider eene gulden  
en tien stuijvers aan de Heer  
Wijgers te 's Bosch .  



Nog drie parceele ten quohiere staande  
den Acker in den Nonnecamp bij de 
Schilmeer , met land op de Schilmeer  
en groese te zaam aan een en groot  
drie loopense agt roeijen en tien voeten  
nevens erve d 'eene sijde de kinder Jan Wilbers 
Verberne , en d 'andere sijde de weduwe Pieter 
Hermens  
Nog dries op de Schilmeer groot elff 
roeijen twee en een halve voet nevens  
erve d'eene en andere sijde Hendrik Warenberg 
Item den dries aan het Cromven  
groot een loopense vijftien en een halve  
voet nevens erve d 'eene sijde  
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 Hendrik Warenberg , en d 'andere sijde de  
 weduwe Francis van den Boomen . 
 De helft in het Nieuwvelt en Cromven  
 ten quohiere in twee parceele  
 groot voor de helft twee loopense  
 negen en twintig roeijen en een halve  
 voet nevens erve d'eene sijde Jan Leen- 
 ders van Hugten en  d'andere sijde  
 Joost Verberne , 
 Moeten devoorts den condivident  
 blijve vergelden en jaarlijx betaalen  
 de helft in eene rente van vijff gulden  
 aan de Lieve Vrouwe Schut alhier  
 en de andere helft Joost Verberne .  
 en dan nog de chijnse van den  
 gronde die bevonden sullen worden  
 met regt daar uijt te gaan . 
Joost Verberne     Aan te vaarden de goederen aanstons    
bekent de nevenstaande   En moet de condivident in desen   
twee hondert gulden     tot egalisatie uijt keere en voldoen  
van Jan Verhuijsen     aan Joost Verberne condivident  
ontfange te hebben     van 't voorige loth twee hondert  
Actum Lierop 21.sep    guldens .  
tember 1781 
Joost Verberne  
T.Roosen  
Cornelius Doers Alle welke voorschreeve minnelijke  
J.Losecaat secretaris erffscheijdinge en deijlinge de boven - 
   genoemde comparanten en condi 



   videnten duijdelijk voorgeleese zijnde  
   verklaarde deselve te wesen  
   henne wettige erffscheijdinge  
   en deijlinge met renuntiatie    
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op en van de een des andere aandeel  
te renuntieere en over en weer te  
staan met renuntiatie op alle lettere  
brieve en bescheede , sonder eenige nadere  
off andere deijlinge te konne off sulle  
pretendeere , met belofte dat ider sijne  
rente in zijn lot genoemt te zulle  
blijve vergelden en betaalen , dat  
ook den voorste den agterste ten  
naaste velde en minste schaade zal  
weegen , en alle het geene voorschreeve  
staat te sulle houden voor goet  
vast stedig en van waarde alles onder  
verband submissie en renuntiatie  
als na regten . Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van Lierop  
den dertiende october 1700 en taggentig  
ten overstaan van Tieleman Roosen  
en Cornelius Doers schepenen  
Hendrik Warsenb(urg)h 
Joost Verberne  
Jan Hendrick Verhuijsen  
 Tieleman Roosen  
 Cornelius Doers 
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris   
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Compareerde voor Heeren schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Wilbert Janse Verberne  
oud circa vijftig jaaren , Jan Wijnands van  
den Nieuwenhuijsen oud tusschen de drie  
en vier en veertig jaaren , Peter van Gerwen  
oud ontrent een en dertig jaaren , en Jan  
Peter Vrients oud ruijm sestig jaaren  
alle inwoonderen alhier , staande ter goeder  
naam en faam . Dewelke ter instantie  



en requisitie van den heere Pieter van Moorsel , 
eigenaar der goederen van Heugten en  
woonende aldaar onder Maarheese (gerig- 
telijk door den vorster alhier geciteerd zijnde) 
voor de zuijvere en opregte waarheid 
verklaaren , en wel den eerste in ordine  
deponent Wilbert Janse Verberne , dat hij  
deponent op den vijftiende october deses jaars  
1780 door den heere requirant is gebragt bij  
zeeker acker genaamd den Elender off 
doorgaans gesegde Elder , geleegen onder  
Heugten , en van daar door den Hollenweg  
tot den steenen paal den welken de juris- 
dictie en gronden van de Baronnie van  
Heeze en Leende , mitsgaders der Baronnie  
van Cranendonk is scheijdende (soo als in  
denselven steenen paal met letteren uijt- 
gehouwen te zien is ) zijnde hij deponent  
verders door den requirant van den voornoemde  
steenen paal gebragt regt door de heijde tot 
aan het Hoenderven en verders tot op den  
halven weg off Heugtenberg  en van daar ter plaatse genaamd  
het Kemerke , alle welke voornoemde limiet - 
plaatsen hem deponent zeer wel kennelijk  
waare en nog zijn maar de naame van Hoenderven  
en Kemerke niet wel te weete 
Dat hij deponent van den jaare 1756 tot den  
jaare 1761 circa vier en een halv jaar tot  
Maarheese zoo bij Geertruij Vlemminx  
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weduwe Hendrik de Vries , als bij Jan van den  Zijlberg  
als dienstknegt gewoond hebbende in die teid  
menigvuldige rijzen heijde heeft gemaaid in de 
heijde tusschen Maarheese en Heugten voorschreeve dog  
noijt digter na den kant van Heugten als tot  
bij en aan de boven gemelde limiet plaatsen  
nog veel min in die voorschreeve teijd ooit heeft  
gezien dat door die van Maarheese over 
voornoemde limieten na den kant van Heugten  
vlagge off heijde gemaaid wierden , nog dat  
hij deponent ooit over nog voorbij de 
voorschreeve limieten digter na den kant van  
Heugten heeft durven heijde maaien , ver- 
klaarende hij deponent verders nooit van  



eenige door heeren regenten van Maarheese  
aldaar in vreede gelegde plaatsen te hebben  
hooren spreeken , als alleen van de Pan , buijten  
welken hem deponent ooit aldaar eenige  
in vreede gelegde plaatsen zijn bekent geweest ,  
nog veel min aldaar ooit eenige heide  
in dien teid heeft zien nog weeten verkoopen ,  
door off wegens heeren regenten van  
Maarheese , als mede dat hij deponent  
ooit geen gragt off wal om Heugten tusschen  
de ackers en de voorschreeve heijde heeft gezien  
dan alleen nu seeker gragt , off walleken bij de Pan , 
waarschijnlijk om het inloopen van het  
vee te stutten opgeworpen , zooals het  
zelven tans nog is in weezen , gelijk sulx aan  
hem deponent bij occulaire inspectie  
van den 15. october voorschreeve alnog is gebleeken .  
 
Den tweeden in ordine deponent , Jan  
Wijnands van den Nieuwenhuijsen ver- 
klaart , dat hij deponent op den vijftiende  
october laastleden door den requirant   
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gebragt is , bij zeekere akker genaamd den Elender 
off doorgaans gezegd de Elder , gelegen onder 
Heugten en van daar door den Hollenweg tot de  
steenen paal , den welken de jurisdictien en  
gronden van de Baronnie van Heeze en  
Leende , mitsgaders der Baronnie van Cranen- 
donk is scheijdende (zoo als in denselven  
steenenpaal met letteren uijtgehouwen te  
zien is ) zijnde hij deponent verders door 
den requirant van den voornoemde steenen paal  
gebragt regt door de heijde tot aan het Hoender- 
ven , en verders tot op den halvenweg , alle welke  
voorschreeve limietplaatsen hem deponent zeer  
wel kennelijk waaren , en nog zijn .  
Dat hij deponent van den jaare 1760 tot den  
jaare 1765 , zoo bij Maria Vlemminx weduwe  
Hendrik de Vries , als bij Jan van den Zijlberg  
tot Maarheese den teid van omtrent vier 
jaaren gewoond hebbende , in die teid ver- 
scheijde rijse heide heeft gemaaid in de  
heide tusschen Maarheese en Heugten ,  



dog egter nooijt digter na den kant van  
Heugten als tot ontrent , bij en aan den halvenweg  
nog veel min in die voorschreeve teid ooit te hebben  
gezien dat door die van Maarhese over voornoemde  
halveweg na den kant van Heugten  heijde 
gemaaid wierd , verklaarende hij deponent  
verders nooit van eenige door heeren  
regenten van Maarheeze aldaar in vreede, 
gelegde plaatsen te hebben hooren  
spreeken , als alleen van de Pan , buijten  
welke hem deponent ooit aldaar eenige  
in vreede gelegde plaatsen zijn bekent  
geweest , nog veel min in dien teid ooit 
eenige heide heeft zien nog weeten  
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verkoopen , door off vanwegens heeren re- 
genten van Maarheeze , als mede dat hij  
deponent nooijt geen gragt off wal om  
Heugten tusschen de akkers ende voorscheeve 
heijde heeft gezien , dan alleen zeeker  
walleken en gragt , bij de Pan waarschijnelijk  
om het inloopen van het vee te stutten  
opgeworpen ., zoo als het zelven tans nog  
is in weesen , gelijk sulx aan den deponent  
bij occulaier inspectie van den 15. octo- 
ber voorschreeve is gebleeken .  
Den derde in ordine deponent Peter  
van Gerwen , verklaart dat hij deponent  
op den vijftiende october laastleeden  
door den heere requirant is gebragt bij  
seekeren akker , genaamt den Elender , off  
doorgaans gesegd den Elder gelegen onder  
Heugten , en van daar door den Hollenweg  
tot den steenen paal , den welke de jurisdictien  
en gronden van de Baronnie van Heeze en  
leende , mitsgders der Baronnie van  
Cranendonk is scheijdende (zoo als in densel- 
ven steenen paal met letteren uijtgehouwe  
te zien is ) zijnde hij deponent verders  
door den requirant van den voornoemde steenen  
paal gebragt regt door de heide tot aan  
het Hoenderven , en verders tot op den  
Halvenweg  , en van daar ter plaatse ge- 
naamd het Kemerke , alle welke voornoemde  



limietplaatsen hem deponent zeer  
wel kennelijk waren , en nog zijn  
Dat hij deponent van den jaare 1761 , tot den  
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jaare 1771 incluijs , als mede in den jaare 1773 
den tijd van circa elff jaaren gewoond hebbende  
tot Sterkzel , eerst als heerd off hoeder der rund- 
beesten , en schapen , en daar na als knegt bij  
Hendrik Hurkmans .  
Dat hij deponent in die teid mengvuldige rijzen  
is geweest in de heiden tusschen Maarheeze  
en Heugten bij ingezetenen van Maarheese 
aldaar heide maaijende van den Halvenwegh  
na de kant van Weerd . Dat hij deponent  
als toen zeer dikwils zoo van zijn broeder  
Dirk van Gerwen , den welke te dier teid en tans  
nog tot Maarheeze is woonende , als van diffe- 
rente andere ingezetenen van Maarheeze 
voorschreeve heeft hooren zeggen , dat de gemeente van  
Maarheeze en de gronden van Heugten door de  
bovengemelde limieten van elkanderen  
gescheijden wierden , en dat de heiden geleegen  
over de voorseideplaatze na den kant van   
Heugten , aan Heugten was toe behoorende . 
Verders verklaart hij deponent verscheijde  
rijzen gezien te hebben dat in dien teid  
door off van wegens de hoevenaars van Heugten  
heide off vlaggen gemaaid wierden , aldaar in de 
heide bij , en omtrent den Hollenwegh 
buijten de ackers van Heugten , als mede dat  
hij deponent nooit van eenige door heeren  
regenten van Maarheeze , aldaar in vreede  
gelegde plaatsen heeeft hooren spreeken  als  
allen van de Pan , buijten welke hem deponent  
nooit aldaar eenige in vreede gelegde plaatze 
zijn bekent geweest , nog veel min aldaar in die  
teid ooit eenige heide heeft sien nog weeten  
verkoopen door off vanwegens heeren regenten  
van Maarheese , verklaarende hij deponent  
wijders nooijt geen gragt off wal om Heugten  
tusschen de ackers en de voorschreeve heide te hebben  
 
 
32 037 r 



 
gezien , dan alleen zeeker gragt off wallen  
bij de Pan waarschijnelijk om het inloopen  
van het vee te stutten opgeworpen , zoo als het  
zelven tans nog is in wesen , gelijk sulks aan  
hem deponent bij oculaire inspectie  
van den 15 october voorschreeve alnog gebleeken  
Den vierden en laaste in ordine  
deponent , Jan Peter Vriens , verklaart dat  
hij deponent op den vijftiende october  
dezes jaars 1780 , door den heere requirant  
is gebragt bij zeekere akker genaamt den Elen- 
der off doorgaans gezegd den Elder geleegen onder  
Heugten , en van daar door den Hollenwegh  
tot den steenen paal , den welke de jurisdictien  
en gronden van de Baronnie van Heeze en  
Leende , mitsgaders der Baronie van Cranen- 
donk is scheidende , (zoo als in den zelven  
steenen paal met letteren uijtgehouwen te zien is ) 
zijnde hij deponent verders door den  
requirant van den voornoemde steenen paal  
gebragt regt door de heide tot aan het  
Hoenderven , en verders tot op den halven wegh  
en van daar ter plaatzen genaamt het Kemerke  
alle welke voornoemde limietplaatzen hem de- 
ponent zeer wel kennelijk waaren , en nog zijn  
Dat hij deponent , voor omtrent ses en dertig  
jaaren geleeden , is gaan woonen bij wijlen  
Hendrik Guns , dat hij zoo bij denzelven  
Hendrik Guns , asl bij deszelvs schoonsoon  
Dirk Bruijnen (beide gewoonde hebbende te  
Maarheeze ) den teid van drie jaaren  
heeft gediend , dat hij deponent in die teid  
nooit aldaar in de heide tusschen Maar- 
heeze en Heugten voorbij en over voorschreeve  
limiet plaatze eenige heide gemaaid heeft  
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nog veel min , zijns weetens in die teid  
ooit heeft gezien , dat door die van Maarheeze  
over de voorschreeve limiet plaatse heide off 
vlaggen gemeid off gehaalt zijn geworden  
dan alleen dat door heeren regenten  
van Maarheeze eene streeke heide tusschen  
den voornoemde Holleweg , en Hoenderven  



wierd verkogt , geleege voor en terzijde Heugten ,  
dog dat in het verkoopen van dien teijde 
voorschreeve altoos verre van de  
ackers van Heugten en den voorschreeve Hollen - 
weg wierd gebleeven . Verders verklaart hij  
depenent alnog nooit teide voorschreeve aldaar van  
eenige door heeren regenten van Maarheeze  
in vreede gelegde plaatsen te hebben hooren  
spreeken nog aan hem bekent te zijn geweest  
dan alleen de Pan en daar ontrent , Voorts  
verklaart hij deponent alnog teide voorschreeve nooit  
geen gragt off wal om Heugten tusschen de  
ackers en de voorschreeve heijde te hebben gezien  
dan alleen secker gragt off walleke bij de Pan  
waarschijnelijk om het inloopen van het vee  
te stutten opgeworpen , zoo als hetselve tans nog is  
in eesen , gelijk sulx aan hem deponent  
bij oculaire inspectie van den 15 october voorschreeve  
alnog is gebleeken  .  
Eijndigende zij deponenten  
hier mede hunne voorschreeve gegeven  
verklaaringen hebbende na  
perfecte preelectuure (ider afsonder- 
lijk gehoord wesende ) ider bij zijn  
gedeponeerde gepersisteerd geevende  
voor redenen van wetenschap  
alle het geene voorschreeve  
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hun zeer wel bekend te zijn  
en nog in volkomen geheugen te  
hebben , en voorts als in den text  
hebbende zij deponenten  
ider hun gedeponeerde bevestigt  
met de woorden : "Soo waarlijk  
helpe mij God Almagtig ." 
Gedaan en afgelegd aan handen  
van Tieleman Roosen schepen  
loco officier , Actum Lierop op 't 
raadhuijs den agt en  
twintigste october 1700  
en taggentig , ten overstaan  
van Jan van Asten en  
Cornelius Doers schepenen  
(gezien bij de ondergeteekende het renvoij op  



folio 37 Cso)      ?? 
 
 Wilbert Verberne  
 Dit is het + hantmerk van Jan van  
 den Nieuwenhuijse niet konnende  
 schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Peter van Gerwen  
 verklaarende niet te konne schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Jan Peter Vrients  
 niet konnende schrijven  
  Jan van Asten  
  Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Martinus Evers , oud circa  
vijff en dertig jaaren woonende tot Someren  
staande ter goeder naam en faam , denwelke  
ter instantie en requisitie van de heer Pieter  
van Moorzel eijgenaar der goederen van  
Heugten en woonende aldaar onder Maarheeze  
(geregtelijk door den vorster den comparant  
alhier gearresteert en geciteert zijnde soo hij be- 
kende) voor de suijvere en opregte waar- 
heid verklaart , dat hij deponent voor  
omtrent ses en twintig jaaren geleeden  
is gaan woonen op Heugten en van daar bij  
Arnoldus Praats . Dat hij zo op Heugten    
als bij denselven Arnoldus Praats , Dirk    
Bruijnen ende weduwe .. Bierings  
alle woonende en gewoond hebbende tot Maar- 
heeze den teid van sestien jaaren heeft gediende  
Dat hij deponent , in die teid van meenigvuldigen  
inwoonderen van Maarheeze voorschreeve op diffe- 
rente teide en plaatze heeft hooren zeggen  
dat de gemeente van Maarheeze en de gronden  
van Heugten (in de heide tusschen Maar- 
heeze en Heugten voorschreeve )van elkander ge- 
scheiden wierden aan en bij zeekere plaatze 
bekend onder den naam van't Hoenderven  
en dat de heiden geleegen over en voorlijde  
voorseide plaats na den kant van Heugten    
aan Heugten was toebehoorende , Verders  



verklaart hij deponent verscheide reijsen  
gezien te hebben dat in dien teid door off 
vanwegens de hoevenaars van Heugten al - 
daar ter plaatsze na de kant van de akkers  
van Heugten de geheele heide door vlagge  
en heide gemaaid wierde , als mede dat  
hij deponent nooit van eenige heeren  
regenten van Maarheeze , aldaar in vreede  
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gelegde plaatze heeft hooren spreeken , als alleen  
van de Pan , buiten welke hem deponent nooit 
aldaar eenige in vreede gelegde plaatsen zijn be- 
kent geweest , en wijders verklaart hij deponent  
alnog nooit geen wal off gragt tusschen de akkers  
van Heugten en de heijde tusschen Maarheeze 
en Heugten geleegen (niet tegenstaande zijne 
dagelijkse verkeeringe (in dien voorseide teid) 
aldaar) te hebben gezien nog veel min aan  
hem bekend te zijn geweest ,  
Eijndigende hij deponent hier mede deeze zijne  
sinceere en opregte verklaaringe hebbende  
na duijdelijke preelectuure daar bij gepersisteert  
gevende voor redenen van wel wetenschap  
het geene voorseide hem deponent nog in volkomen  
geheugen te zijn , en aldaar in de voorseide heijde  
tijde zijner inwooninge tot Heugten Maarheeze  
voornoemt bijna dagelijks te hebben verkeerd , en dus die  
heide aldaar zeer wel te kennen en voorts als in  
den text , de waarheid van dien bevestigende met  
de woorden : "Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig." 
Gedaan en afgelegd aan handen van Tieleman Roosen  
schepen loco officier , ten overstaan van Jan Van  
Asten en Cornelius Doers schepenen  
binnen Lierop ten raadhuijse den agt en  
twintigste october 1700 en taggentig  
 
 Dit is het hantmerk van  
 Martinus + Evers niet  
 konnende schrijven  
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Peter Swinkels oud ontrent  
vijftig jaaren als mede Christiaan van der Putten  
oud ontrent vijff en dertig jaaren bijde woonende  
op Heugten onder Maarheeze , dewelke ter  
instantie ende requisitie van de heer  
Pieter van Moorsel eijgenaar van de goederen  
van Heugten voornoemd woonende aldaar (gerigtelijk  
door den  vorster   alhier  tot het geven van  
getuijgenis der waarheid alhier gearres- 
teerd eb geciteerd zijnde ) voor de zuijvere  
waarheid verklaaren , en wel den eerste  
comparant Peter Zwinkels dat hij bij den  
requirant in dezen als dienstknegt en daar  
na als hoevenaar te Heugten den teijd  
van ontrent zeven jaaren heeft gewoont ,  
dat hij deponent in dien teid continu - 
eelijk in de heijde tusschen Maarheese  
en Heugten als ook zijn dienstknegten  
met en benevens de verdere hoevenaars  
van Heugten en derselve dienstknegten , 
als mede benevens de dienstknegten  
van den requirant in dezen tot en  
ontrent de plaatse daar nu den steene 
paal is staande door welke iurisdictien  
en gronde van de baronie van Heese en  
Leende , mitsgaders der baronie van Cra- 
nendonk gescheijden worden , en tot de  
plaatsen gezegd het Hoenderven halven- 
wegh , Kemerke , Bieskensven ende  
soogenaamde Leemkuijlen , al omme  
waar het hem deponent ende verdere  
hoevenaars van Hugten voorschreeve geliefde  
en dus ook mede , in , de bij heeren regenten  
van Maarheese zoo genaamde in vreede 
gelegde plaatsen heiden gemaait vlagge   
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gestooke  geslagen , en zant off aarde tot zijn ge- 
bruijk heeft gegraven en gehaald , soo als ook  
het selve door verdere hoevenaars van Heugten  
en derselver dienstknegten , als mede door  



de dienstknegten van den requirant in dezen  
is gedaan geworden , zonder ooit door die  
van Maarheese daar in belet off verhindert  
te zijn geweest .  
Verklaarende hij deponent wijders dat  
teide voorseide nooit aldaar door Heeren  
regenten van Maarheeze , over en voorbij  
de voornoemde limietplaatsen na den kant  
van Heugten geene heide is verkogt  
dan alleen in den gepasseerde jaare 1779.  
 
Den tweede en laaste comparant Christiaan  
van der Putten , verklaart dat hij te  
Heugten als hoevenaar , den teid van circa  
vijff jaaren heeft gewoond . Dat hij deponent  
in dien teid continueelijk inde heiden tusschen  
Maarheese en Heugten als ook zijne dienst- 
knegten met en benevens de verdere hoevenaars  
van Heugten en derselver dienstknegten van den  
requirant in deezen tot en omtrent de plaatze 
daar nu den steene paal is staande , door 
welke de jurisdictien en gronden van de  
baronie van Heeze en Leende , mitsgaders  
der baronie van Cranendonk gescheijden  
worden , en tot de plaatzen gesegd het Hoender- 
ven , halvenwegh , Kemerke , Bieskensven  
en de zoogenaamde Leemkuijlen en alomme  
waar het hem deponent en de verdere  
hoevenaars van Heugten voorseide geliefde  , en  
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dus ook mede , in de bij heeren regenten  
van Maarheeze zoogenaamde in vreede ge- 
legde plaatzen heide gemaait vlaage geslagen  
en zant off aarde tot zijn gebruijk heeft ge- 
graaven en gehaalt , zoo als het selve  
door verdere hoevenaars van Heugten  
en derselver dienstknegten , als mede  
door de dienstknegten van den requi- 
rant in deesen is gedaan geworden  
zonder ooit door die van Maarheese  
daar in belet off verhindert te zijn  
geweest . Verklaarende hij deponent  
wijders dat teide voorseide nooijt aldaar  
door heeren regenten van Maarheese  



over en voorbij de voornoemde limietplaatsen  
na de kant van Heugten geene heide  
is verkogt dan alleen in den jaare 1779.  
 
Eijndigende zij deponenten hier mede  
deese hunne voorseide sinceere en opregte  
verklaaringe en hebben na perfecte  
preelectuure (ider afsonderlijk gehoord 
zijnde ) ider bij hunne verklaaringe ge- 
persisteerd , geevende voor redenen  
van wetenschap het geene voorseide hun  
nog in volkomen geheugen te zijn 
en voorts als in den text , de waar- 
heid van dien bekragtigt hebbende  
met de woorden : "Soo waarlijk helpe  
mij God Almagtig " Gedaan en  
afgelegd aan hande van Tieleman  
Roosen , schepen loco officier .  
Actum Lierop op 't raadhuijs den  
agt en twintigste october 1700 
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en taggentig , terpresentie en ten overstaan  
van Jan van Asten en Cornelius Doers  
schepenen .  
 
Dit + is het hantmerk van Peter  
Swinkels niet konnende schrijven  
Christian van der Puten  
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Hendricus Smits  
in huwelijk hebbende Magrieta van Bree  
Aalbertus Giebels woonnende te Helmond  
in huwelijk hebbende Anna Maria van Bree 
als mede Jennemaria van Bree meerder- 
jarige jonge dogter geassiteert met  
Dirk van Brussel als haare geassumeerde  
momboir in desen , woonende met den eerste  
comparant alhier , zaame kinderen en  
erffgenamen van wijlen Willem Teunis  



van Bree en Maria Sanders  
in hun leven egte liede overlede en gewoont  
hebbende alhier , welke comparanten ver- 
klaaren de vaste goederen aan haar zaame  
toebehoorende en gekomen van haar gemelde  
ouders onder haar te hebben verdeelt  
en daar van te passeeren dese hunne erffelijke  
scheijdinge en deijlinge dat in voege en  
maniere navolgende .  
Eerstelijk is alsoo met de eerste lootinge  
ten deele gevaallen aan en ten behoeve van  
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Hendricus Smits voornoemt eenen  
acker genaamt den Toorn van Gerard van  
Doorn groot veertig roeijen en ses voeten  
nevens erve d 'eene sijde Hendrik Ber- 
nards , en d'andere sijde denselve  
Bernards. 
Item eenen acker den Dionen gekomen  
van voornoemde Gerard van Doorn groot twee 
loopense seventien roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde Jankerhoff ,  
en d'andere sijde de kinderen Cornelis  
van den Eijnden . 
Zijnde allodiaal los en vrij gereserveert 
's lans en gemeentes lasten , aan te vaar- 
den te oogst bloot aan de stoppelen van  
den Jaare 1781.  
En is met den tweede lootinge ten deele  
gevallen aan en ten behoeve van den voornoemde  
Aalbertus Giebels in huwelijk hebbende  
Anna Maria van Bree eerst een stuck groese 
genaamt Hense veltje gekomen van de weduwe 
Paulus Sanders groot ses en dertig roeijen  
en tien  voeten , nevens erve de eene sijde Hen- 
drik Jan Vlemminx , en d 'andere sijde  
de gemeente .  
Nog een veltje in Hense veltje van Philip 
Warenberg groot ses en dertig roeijen en  
drie voeten nevens erve d 'eene sijde Hendrik 
Jan Vlemminx , en d 'andere sijde de gemeente.  
Zijnde allodiaal , los , en vrij gereserveert  
's lans en gemeentes lasten , aan te vaarde 
in den jaare 1781.  
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En is met den derde lootinge ten deele  
gevallen aan de voornoemde Jennemaria van  
Bree eene acker gekomen van Mattijs  
Jan Bruijsten groot een loopense seven en dertig  
roeijen en tien voeten nevens erve d'eene  
zijde den armen alhier , en d 'andere  
zijde Jan van Asten .  
Zijnde allodiaal , los en vrij gereserveert 
's lans en gemeentes lasten , aante vaarden  
te oogst 1781 .  
Welke voorschreeve minnelijke scheijdinge  
en deijlinge de voornoemde comparanten duijdelijk 
voor geleesen zijnde , verklaarde deselve te wesen  
hunne wettige en erffscheijdinge en deijlinge  
renunttieerende op en van des andre aange- 
deelde , met de lettere brieve en bescheede 
daar van mentioneerende , met belofte  
van al het geene voorschreeve staat te  
sulle naarkomen onder verband en  
renuntiatie als na regten . Actum  
Lierop den eerste december 1700 en taggentig  
ten overstaan van Tieleman Roosen en  
Cornelis Doers schepenen.  
Dit is het + hantmerk van Hendricus Smits niet 
konnende schrijven  
 Albertus Gibels  
Dit is het + hantmerk van Jennemaria  
van Bree + niet konnende schrijven  
 Dirck van Brussel  
 Tieleman Roosen  
 Cornelius Doers  
 Mij present secretaris 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Martinus van  
Eijck inwoonder alhier , en Jan van den Eijnde  
woonende binne Mierlo 
door officier en schepenen alhier met advis van  
de vier naaste vriende aangesteld tot voogden  
over de vijff onmondige kinderen van Jan van  



Bussel en Peternel Verseems in leven egte liede 
overleden en gewoont hebbende alhier dewelke in  
die qualiteijt als voogde over deselve onmondige  
kinderen met naame Antoni, Wilhelmus  Anne- 
maria , Wilhelmus , Francijn en Willemijn  
hebben belooft het intrest voor deselve kinderen  
te zullen waarneemen soo in 't regeeren  en  
administreere van hunne personen en goederen na behooren  
en van die nalatenschap ten eerste te  
sullen formeeren behoorlijke staat en  
inventaris , en voort te sullen doen des 
gerequireert wordende te sulle doen  
behoorlijke reekeninge bewijs en  
reliqua , hebbende zij comparanten daar  
op gedaan en afgelegt den eed van getrou- 
wigheijd aan handen van Tieleman  
Roosen schepen loco officier met de  
woorden : "soo waarlijk helpe mij God  
Almagtig " Actum Lierop den twee 
en twintigste januarij 1700 een en  
taggentig , ten overstaan van Jan van  
Asten en Cornelis Doers schepenen  
Martienus Jansen van Eijk  
Jan van den Eijnde  
Jan van Asten  
Cornelius Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
geleegen in den quartiere van Peeland 
Meijerije van 's Bosch certificeere dat wij  
zijn versogt om een acte van cautie tot decharge  
van den armen der stad Rotterdam voor  
Arnoldus Dirk van Moorsel , en alsoo  
denselve alhier van wettige en eerlijke  
ouders is geboren , en zijnde soo veel ons  
bekent van een goed gedrag , derhalve  
beloven wij indien het mogte gebeuren  
dat den voornoemde Arnoldus Dirk van Moorsel  
tot armoede mogte vervalle ('t welk 
God verhoede) dat wij als dan denselve  
benevens onse arme ingezeten(en) zullen  
alimenteere , en den armen van  



Rotterdam off waar denselve mogte  
komen te woonen , tersaake deses te  
sullen ontlasten ingevolge haar  
hoog mogende Resolutie van den  
7. september 1731 . Actum Lierop 
den negende februarij 1700 een en  
taggentig . 
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Hendrick Vlemmickx 
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Jan van den  
Eijnden woonende te Mierlo , en Martinus  
van Eijck woonende alhier , als voogde  
over de onmondige kinderen van  
Jan van Bussel en Peternella Ver- 
seems , overleden en gewoont hebbende  
alhier op Stipdonk , Arnoldus  
van Bussel woonende alhier op  
Stipdonk , en Dirk Berkers in huwe- 
lijk hebbende Jenneke van Bussel  
woonende te Helmond , als mede  den  
voornoemde Jan van den Eijnden  
in huwelijk hebbende Antonetta  
van Bussel , te zaame kinderen  
(als voornoemde onmondige kindere van  
Jan van Bussel kintskinderen ) 
en erffgenamen van Francis van  
Bussel en Anneke van den Boomen  
in leven egte lieden , overleden en  
gewoont hebbende alhier op Stip- 
donk , welke voornoemde kinderen en  
erffgenamen comparanten in desen  
verklaaren dat zij onder elkandere 
in der minne de nagelatene goedere 
van hunne gemelde ouders hebben  
verdeelt , 't geene ruijm drie jaaren  
is geleeden , en dus door de ouders  
van voornoemde onmondige , en  
zedert onder haar ider aange- 



deelde gade geslagen en gebruijkt 
als eijgen , daar mede gedaan en  
gehandelt ider na zijn genoege  
edog , al het selve niet wettig  
laten beschrijven , waarom zij    
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comparanten dese hunne minnelijke ,  
erffscheijdinge en deijlinge als nu 
komen te passeeren , (zijnde onder de- 
selve goederen geen leengoederen en ) 
in voege en maniere na volgende  
Eerst is alsoo ten loote ten deele  
gevalle geweest aan en ten behoeve  
van wijlen den voornoemde Jan van  
Bussel , die in den voorleede jaare 
is overleden , en als nu aan zijne  
nagelate kinderen verweckt bij 
peternel Verseems , die mede in desen  
jaare is overleden , oversulx aan  
hunne kinderen , wordende het  
selve aangedeelt , met naame  
Antoni , AnnaMaria , Wilhelmus  
Francijn en Willemijn eerst het  
oude huijs genaamt het Slootje 
met de schuur en stallinge en wiel,  
scheijdende nevens erve d'eene sijde 
Jan van den Boomen en juffrouw 
Gualteri, d'andere sijde de plaats  
van 't Slootje in 't gemeen , en d'eene  
eijnde de gemeene weg,  
Item den hoff nevens erve d'eene  
sijde Jan van den Eijnde , en d'andere  
sijde de straat.  
Item de Oude Kooij nu genaamt de  
seven loopense , groot seven loopense  
vier en twintig roeijen en agtien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan van den  
Eijnde , en d'andere sijde Arnoldus  
van Bussel , d'eene eijnde de Meulen- 
straat , ende andere eijnde de Vloet 
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Item den acker genaamt den Hollanse  
Busch groot drie loopense seventien  
roeijen en agt voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan van den Eijnde , en  
d'andere sijde Arnoldus van Bussel en  
meer andere.  
Item het Nieuwlant ontrent de  
Dobbelheg groot ontrent agt en veertig  
roeijen , nevens erve (erve) d'eene sijde  
Arnoldus van Bussel .  
Item het Nieuw velt van 't Slootje  
zijnde nu lant en groese bij het  
voorige stuck geleege staande ten  
quohiere groot te zijn agt loopense  
twee en twintig roeijen , nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Jan van den  
Eijnde , en Hendrik van Eijk , en  
d'andere sijde Jan van den Boomen  
cum suis.  
Item de helft in't Koeij euzel en Klaver veltje zijnde 
zaame voor de helft groot ontrent seventien  
loopense , zijnde dese helft na de 
zijde van Lierop en nevens erve  
d'eene sijde Aalbertus Meulen- 
dijk , en d'andere sijde Arnoldus van  
Bussel d'eene eijnde de weg , en  
d'andere eijnde de heij.  
Item een agste part in de  
Vloete bij Stipdonk zijnde groot ontrent 
ses loopense off soo groot en kleijn  
als binne sijne paale en reengenoote 
is geleegen , en gelijk bij de ouders 
van de kinderen in gebruijk is geweest.   
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Item de helft in 't derde van 't gebruijk in 't 
Broek , met het regt van vrijdom der 
tiende off regt der tiende van voorseide aange- 
deelde goederen , gereserveert het Nieuw velt.  
Zijnde allodiaale goederen , los en vrij gereser- 
veert de 's lans en gemeentes lasten , aante  
vaarden aanstons soo als bij de ouders der on- 
mondige is bezeeten en gebruijkt 
 
En is met den tweede lootinge  



in voege als voor , te deele gevallen  
aan en ten behoeve van Arnoldus van  
Bussel voornoemt , Eerst een stuckje  
lant genaamt den Koolhoff groot  
seventien roeijen nevens erve d'eene  
sijde Jan van den Eijnde , en d'andere  
sijde Peter Vlemminx  
Den acker genaamt den Saardonk groot 
vier loopense seventien roeijen en  
seven voeten , nevens erve d'eene sijde  
de Meulenstraat , en d'andere sijde Jan  
van den Eijnde met de Vloet  
Eenen acker in den Hoek nevens de Vloet  
groot vier loopense , negen roeijen  en  
vier voeten , nevens erve d'eene sijde  
den verkrijger , en d'andere sijde  
Aalbertus Meulendijk cum suis.  
Item eene acker in den Camp van 't  
Sllotje groot drie loopense en agt  
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roeijen nevens erve d'eene sijde  
de Moolenstraat ,  
Item daar nevens het Nieuw lant  
aan de Dobbele heg groot een  
loopense seventien roeijen en tien  
voete , zijn dese twee parceele nu  
aaneen geleege , alsoo de Dobbele heg  
weg is nevens erve d'eene sijde  
de condividente van 't eerste loth 
en d'eene eijnde de heij , met d'andere  
eijnde Jan van den Boomen .  
Item het heijtvelt en groese aan de  
Stap groot seven loopense en seven  
en dertig roeijen , nevens erve  
d'eene sijde Adriaan Warenberg en  
d'andere sijde Jan van den Eijnde , en  
Aalbertus Meulendijk ,  
Item de helft in 't Koeijeusel en Klaverveltje groot 
zaame ontrent seventien loopense sijnde  
dese helft na de zijde van Jan  
van den Eijnde en d'andere  
zijde de condividente van 't voorige lot.  
Item ontrent een agste part in de Vloet  
bij Stipdonk zijnde groot ontrent  



ses loopense off soo groot en  
kleijn als het selve binne zijne  
paale , en reengenoote is geleege  
en gelijk bij den condivident  
in gebruijk is .  
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Item de helft in 't derde part van 't  
gebruijk in 't Broek van Mierlo , met  
het regt van vrijdom der tienden  
off regt der tiende van voorseide aange- 
deelde goederen , gereserveert den voorseide Camp- 
acker , zijnde allodiaale goederen los en  
vrij ,gereseveert 's lans en gemeen- 
tes lasten , aante vaarden aanstons  
en moet den condivident uijt dese  
aangedeelde goederen betaalen en  
blijven vergelden twee gulden en tien stuijvers  
aan het gemeene lant ten comptoire  
van den rentmeester Kempenaar, 
 
Ende is met den derde minnelijke loo- 
tinge ten deele gevalle aan en ten behoeve  
van Dirk Berkers bovengenoemt,  
Eerst een huijs  stallinge hoff en  
aangelag , groot twee loopense ses- 
tien roeijen en ses voeten , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Jan van de Vorst  
en d'andewre side de kindere Jan Warenberg d'eene  
eijnde de Ren , en d'andere eijnde de straat ,  
Den dries inde Groenstraat groot een  
loopense agt roeijen en drie voeten ,  
geleege in 't voorseide aangelag , nevens  
d'erffgenamen , Jan  van de weduwe 
Jan van de Warenberg , en d'andere  
sijde Jan en Francis Verbeek.  
Het Nieuwvelt in 't Cromven groot  
twee loopense , nevens erve d'eene  
sijde Lambert Vrients , en d'andere  
sijde Hendrik Vlemminx cum suis .  
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Item eenen acker gekomen van Peter 



van de Vorst groot drie loopense , ses en  
dertig roeijen , en ses voeten , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Jan van de Vorst  
en d'andere sijde Hendrik Warenberg 
en meer andere .  
Den dries aan 't Berkeijnt groot een  
loopense , twintig roeijen en sestien  
voeten , nevens d'eene sijde de weduwe  
Nol Zeegers , en d'andere sijde  
de erffgenamen van de weduwe  
Huijbert Verberne .  
Nog den dries in de Beekhurk van  
Francis Verseems groot twee loopense  
en een halff aan 't voorige parceel  
geleege en dus nu een parceel .  
Eene acker aan 't Hagelkruijs groot een  
loopense twee roeijen en vier voeten  
zijn de tiend vrij nevens erve d'eene sijde  
Wilbert Verberne , en d'andere sijde den weg.  
Den Kerkacker groot vier loopense ses en  
dertig roeijen en veertien voeten nevens  
erve d'eene sijde Willem van den Born  
en d'andere sijde Francis Vleminx  
zijn de mede tiend vrij.  
Den acker in't Wevelsdaal groot drie  
loopense twee en dertig roeijen en negen  
voeten zijnde tiend vrij, nevens  
erve d'eene sijde Arnoldus van  
Bussel , en d'andere sijde de erffge- 
naamen van Laurens van Asten  
Eene acker aan Bogersbrug groot een loopense  
vijff roeijen en vijftien voeten , zijnde  
mede tiend vrij , d'eene sijde Hendrik  
Warenberg , en d'andere de weduwe  
Jan van de Vorst.  
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Item eenen acker aan 't Brugske bij het  
Heesven groot twee loopense agtie roeijen  
en twee voeten , wesende tien vrij , nevens  
erve d'eene sijde Antoni Warenberg ,  
en d'andere sijde Hendrik Peter Vlemminx . 
Eene acker in 't Heesven groot een loopense  
veertig roeijen en tien voeten nevens  
erve d'eene sijde Pieter Kosters , en d'andere  



sijde de weduwe Tomas Verhees .  
Laastelijk een parceel nieuwe erve  
in 1776 verkogt groot vier loopense  
seven en dertig en een halve roeij 
nevens erve oost Huijbert Beijers  
west Lambert Vrients , zuijden den Dijk  
na Someren , en noord de gemeente  
Zijnde allodiaale goederen los en vrij 
gereserveert 's lans en dorps lasten  
aan te vaarden aanstons , soo als  
reets in 't gebruijk zedert dat onder  
de condividente was verdeelt heeft 
gehad , en zal den condivident moete  
blijve vergelden en betaalen jaarlijx  
aan de gereformeerde kerk alhiervijff  
gulden en vijff stijvers.  
Item een capitaal van twee hondert  
gulden aan de St. Antonis schutterij  
alhier , ten intresse tot seven gulden 's jaars . 
Item de chijnsen van den gronde  
die bevonden zullen worden met regt  
daar uijt te gaan .  
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En is met den vierde lootinge  
en deelinge ten deele gevallen  
aan en ten behoeve van Jan van den  
Eijnde nomine uxoris als boven  
een parceel hoijland genaamt de  
Vloete groot ontrent agt loopense  
off soo groot en kleijn als hetselve  
binne zijne bekende paale en  
reengenooten binne de Heerlijk- 
heid Vlierden is geleegen bij Stip- 
donk en gelijk het selve bij den  
condivident in gebruijk is , aan te  
vaarden aanstons , los en vrij gere- 
serveert 's lans en gemeentes lasten  
Voorts is den condivident aangedeelt twee hon- 
dert gulden staande ten laste van Peter Beijers  
woonende te Vlierden volgens de obligatie,  
Belovende de comparanten en  
condividenten bovengenoemt ider 
in zijne voorschreeve qualiteijt dese hunne  
minnelijke erffscheijdinge en  



deijlinge soo als onder ider zijn  
loth staat volkomen genoege  
te neemen sonder nadere off  
andere scheijdinge en deijlinge  
te konne vragen in regten  
off daar buijten , renuntieerende  
oversulx over en wederover op  
sijn aanbedeelde vertijden en  
afstand te doen , als ook op  
alle letteren brieven en bescheden  
daar van mentioneerende , edog  
is besprooke , dat den voorste den   
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agterste zal weegen , ten naaste velde  
en ten minste schaade , en dat ider zijne  
aan geschreeve rente en pagten zal  
blijve vergelden en betaalen , sonder  
last off schaade der andere condividenten  
zullende zij comparanten en condivi- 
denten alle het geene voorschreeve te sullen  
nakomen en agtervolgen onder  
renuntiatie submissie en verband  
als na regten . Aldus gedaan en ge- 
passeert binne Lierop den negende  
februarij 1700 een en taggentig ten  
overstaan van Tieleman Roosen  
en Cornelis Doers schepenen .  
     Jan van den Eijnde 
Also Arnoldus van Bussel  
mede condivident in deesen   Martinus Jansen van Eijck 
voorenstaande deeling van een    
ieder der voorgemelde condividen- Arnoldus van Bussel  
ten , tot egaliserng der looten  
moeste genieten eene    Dirck Berkers 
somme van eenentwin- 
tig gulden en tien stuijvers  Tieleman Roosen  
welke geomitteert sijn in dese   Cornelius Doers 
deeling te stellen , so is den selven  
Arnoldus van Bussel , voor schee- Mij present  
penen deese onderteekent , gecom- J.Losecaat secretaris  
pareert en heeft verklaert 
de gemelde eenentwintig gulden en tien stuijvers aan hem vol-   
daan en betaalt te sijn . Actum Lierop den een en dartigsten julij  1787. 
   Arnoldus van Bussel  



   C. Doers 
   Peter Vlemminx  
   Mij present  
   A.V. Nouhuijs substituut secrstaris   
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemd Aalbertus Meu- 
lendijk nomine uxoris , Jan Willems  
van den Eijnden , en Pieter Kusters mede 
nomine uxoris inwoonders alhier voor  
de helft eijgenaars van de  
nagenoemde goederen gekomen  
van hunne ouders  en  
Jan van den Eijnde woonende te Mierlo  
soo voor hem selve nomine uxoris  
als ook , als momboir over de onmon- 
dige kinderen van wijlen Jan van   
Bussel en Peternel Verseems met  
Martinus van Eijk woonende alhier  
mede momboir over de selve  
kinderen , als mede Arnoldus  
van Bussel mede hier woonende  
mitsgaders Dirk Berkers in huwe- 
lijk hebbende Jenneke van Bussel  
woonende te Helmont eijgenaare van de  
wederhelft der goedere nagenoemt 
gekomen van der comparanten  
respective ouders , als namentlijk  
een parceel groese genaamt de  
Vloete geleegen alhier aan Stipdonk  
en een parceel de Vloete mede daar  
bij geleege onder Vlierde , die de zelver 
comparanten zaame in't gemeen  
hebbe gebruijkt over en weer 
en onbedeelt geweest , als nu 
zeedert eenige jaaren onder haar  
verdeelt en gebruijkt , en waar van  
zij als nu verklaare daar van aan  
te gaan en te passeere minnelijke  
erffscheijdinge en deijlinge in   
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voege en maniere naarvolgende  
Eerst is alsoo met minnelijke  
accoord en deelinge gevallen  
aan en ten behoeve  van de drie  
eerstgenoemde comparanten Aalber- 
tus Meulendijk , Jan Willems van den  
Eijnde en Pieter Kusters de Vloete  
alhier aan Stipdonk geleegen  
bestaande in  een vierde part  
van sevenen veertig loopense  
en agtien voeten soo en gelijk is afgepaalt en in gebruijk hebben, 
waar van aan deselve de twee andere parte 
zijn toebehoorende , zijnde  
allodiaal en aan te vaarde aan- 
stons , en dat alles soo en inder  
voege binne de bekende paale  
en reengenooten is geleegen  
En is met den tweede loo- 
tinge en minnelijk accord ten  
deele gevalle aan en ten behoeve 
van voornoemde kinderen van Jan Van Bussel  
Jan van den Eijnde woonende te  
Mierlo , Arnoldus van Bussel  
hieer woonende en Dirk Berkers  
woonende te Helmont bovengenoemt het resteerende  
vierde gedeelte in den Vloete alhier 
aan Stipdonk geleege , soo en in  
dier voege als is afgepaalt en  
bij deselve in gebruijk is , voorts  
alnog de Vloete geleege onder  
Vlierden en bij Stipdonk , soo en in  
dier voege als het selve aldaar  
mede binne zijne paale en bekende   
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reengenoote geleege is , en  
soo als eenige jaare bij Jan van  
den Eijnde woonende te Mierle  
in gebruijk is geweest .  
Zijnde vrij en allodiaale goederen  
los en vrij , gereserveert 's lans  
en gemeentes lasten , aan te vaarden  
aanstons alsoo ider zijn aangedeelde in gebruijk  
is hebbende belovende zij compa- 
ranten voorschreeve minnelijke deijlinge  



en accoord alsoo te zullen  
observeeren  en agtervolgen  
en dat den voorste den agterste  
zal weege ten naaste velden en  
ten minste schaden en ider  
het zijne zal besitten en gebruijke  
na zijn vreije wil en welgevalle  
Alsoo geen reije off eenig over en  
weder gebruijk plaats sal hebben  
zullende ider van zijn aan bedeelde  
moeten betaalen de 's lans en  
dorps lasten daarop staande ,  
en onderhouden sijne oude  
voor en nadeelige servituten  
en gelovende met voorschreeve deijlinge  
in iders lot begreepen genoege  
te neemen , en dien volgende  
om geen nadere scheijdinge off  
deijlinge moeijelijk te vallen  
off dat sulx plaats sal hebben  
in regten off daar buijten en  
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alle het geene voorschreeve voor goet  
vast stedig en van waarden  
te sullen houden en doen  
houden onder verband  renun- 
tiatie en verband als na  
regten . Actum Lierop den  
negende februarij 1700 een  
en taggentig , ten overstaan  
van Tieleman Roosen en Martinus  
van Eijck schepenen  
 
 Albertus Meulendijk 
 Jan van den Eijnde 
 Pieter Kosters  
 Jan van den Eijnde  
 Martienus Jansen van Eijck  
 Arnoldus van Bussel  
 Dirck Berkers  
 Tieleman Roosen  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Peter Verhees inwoonder alhier  
te kennen gevende dat door of van wegens Anna 
Peters Verberne jonge dogter wonende alhier  
op heden door den vorster alhier is gedaan exploicteren 
eene insinuatie en daar bij aan hem comparant  
aldaar geinsinueerde gedaan denuncieeren als  
dat hij comparant de voornoemde Anna Peters  
Verberne aldaar insinuante grootelijks zoude zoude  
hebben geinjurieert , en in haare eere en re- 
putatie geladeert met aan verscheide personen  
te zeggen , dat hij comparant de voornoemde Anna  
Peters Verberne zoude hebbe beslapen , en met  
haer vleeschelijk geconverseert , met meer andere  
omstandigheden , en injurieerende woorden  
welke zoo aldaar* bij deeze eerbaarheids halven  
werden verzwegen , met requisitie bij voornoemde  
insinuatie gedaan , omme de voornoemde gedaan  
enorme en altroce injurie en lastertaal  
met honorable en profitable amende te beteren  
in voldoeninge van welke requisitie den com- 
parant verklaard zoals verklaard bij deezen  
dat hij gemelde leederende en injurieuse woor- 
den  en lastertaal onbedagtelijk en jegens  
de waarheid heeft gesprooken , en voorgegeeven ,  
en dat hij van de insinuante niets ter wereld  
als eere en deugd weet te zeggen , verklarende  
hij comparante dat hem voorschreeve woorden van  
herten leed zijn , biddende deswegens God de  
justitie  en de voornoemde Anna Peters  
 
*(ingeval hij de voorschreeve injuriee mogt hebben 
gedaan des hij comparant niet en weet) 
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Verberne , omme excus , en vergiffeniisse ; belo- 
vende daarenboven zoodaanige zomme aan de  
voornoemde Anna Peters Verberne te zullen  
betalen , om bij dezelve aan noodlijdende huijs- 
gezinnen alhier uijtgekeerd te worden , als  
op heden wederzijds is veraccordeert , alsmede  



de kosten hier omme gedaan ; consenteerende  
hier van acte omme door den secretaris alhier  
aan de voornoemde Anna Peters Verberne uijt- 
gereikt te worden , in forma welke is deeze  
Aldus gedaan en gepasseert op heden binnen  
Lierop den zeventiende februarij zeventien  
hondert een en tagtig ten overstaan van  
Jan van Asten en Cornelis Doers schepenen ,  
 
 Peter Verhees  
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 Tieleman Roosen president- 
 schepen en loco secretaris  
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Compareerde voor heeren schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Joost van  
Bussel , en Jan Antoni van den Eijnde in- 
woonderen alhier . Dewelke ter requisitie  
van Peter Verhees mede woonende alhier , ver- 
klaaren waar en waaragtig te zijn . 
Dat zij comparanten op zondag zijnde geweest  
den elffde februarij 1781 alhier zijn  
geweest bij en in geselschap van den  
requirant in desen  
Dat de requirant aan de comparanten  
als toen voorkwam dronken off beschonken 
te zijn .  
Dat zij comparanten met den requirant  
reden voerden over het vrijden , off verkeer  
met meijsjens , en onder andere ook  
gesprek hebben gehad over Anna Peters  
Verberne woonagtig alhier . Sonder dat  
comparanten heeft gezeijd off te  
kennen gegeven , dat hij requirant  
de gemelde Anna Peters Verberne  
beslaapen off met haar vleesselijke  
conversatie gehad zoude hebben 
Dat de comparanten dit , bij aldien  
de requirant die bewoordinge off  
soortgelijke had afgegeven , seekerlijk 
soude hebben gehoord , en verstaan  
te meer daar zij comparanten  
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duijdelijk de requirant hoorden spreeken . 
Eijndigende de comparanten hier 
mede henne opregte verklaaring ,  
en hebben na duijdelijke voorleesing 
gepersisteert , en voor redenen van  
welwetentheid geallegeert , als in den  
text , bereijd zijnde dese henne  
verklaaring ten allen tijde des  
versogt met eede te sullen  
sterken . Aldus gedaan en gepasseert  
binne Lierop ter raadcamer den  
dertigsten meert 1700 een en taggentig  
ter presentie van Cornelius Doers en  
Hendrik Vlemminx schepenen 
Dit + is het hantmerk van Joost van  
Bussel verklarende niet te konne  
schrijven .  
 
Jan van den Eijnde  
Cornelius Doers 
Hendrick Vlemmickx  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maken ende opge- 
 geve bij Martinus van Eijk  
 woonende alhier , en jan  
 van den Eijnde woonende  
 te Mierlo als voogden  
 over de vijff onmondige  
 kinderen van wijlen Jan  
 van Bussel en Peternella  
 Verseems in leven  
 egte lieden overleden  
 en gewoont hebbende  
 alhier op Stipdonk  
 zijnde deselve kinderen  
 genaamt Antoni , Anna- 
 maria , Wilhelmus  



 Francijn en Willemijn  
 Welke voogden voor  
 deselve onmondige  
 den boedel en nalaten 
 schap hebben aanvaart  
 en nagezien , en soo veel  
 hun bekent bevonden  
 deselve te bestaan  
 soo en in dier voegen  
 hier naar is volgende  
 
Eerst van de vaste onroerende goederen  
Bestaande in een huijs   
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genaamt het Slootje met de  
schuur en stallinge en wiel 
scheijdende nevens erve d'eene sijde  
Jan van den Boomen en juffrouw  
Gualtheri de andere sijde de 
plaats van het Slootje in 't gemeen  
en d'eene eijnde den gemeene weg .  
Item de Oude Kooij nu genaamt  
de Seven Lopense groot seven  
loopense vier entwintig roeijen  
en agtien voeten .  
Den acker genaamt den Hollanse  
Busch , groot drie loopense  
seventien roeijen en agtien voeten  
Het Nieuwlant ontrent de Dubbelheg  
groot agt en veertig roeijen  
het Nieuw Velt aan het Slootje 
zijnde nu lant en groese bij het  
voorige stuck geleege groot agt  
loopense twee en twintig roeijen  
De helft in't Koeij eeusel en Klaver- 
veltje groot ontrent seventien loopense.  
Het agterste part in de Vloet  
bij Stipdonk zijnde groot ontrent  
ses loopense .  
De helfft in 't derde van 't gebruijk 
in 't Broek met vrijdom off regt  
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der tiender gereserveert het Nieuwe velt.  
Alle welke goederen de voornoemde  
voogden na voorgaande publicatien  
voor alle man hebben verhuurt  
aan Jan Mennen voor agten 
taggentig gulden 's jaars ,  
waar van het eerste jaar zal  
verscheijnen , en betaalt moet  
worden op den eersten november  
1782 en sulx voor agt jaaren  
met vier jaaren te mogen scheijden  
wie gelieven zal , en twee  
vijmen dack stro te levere 
en te verdecken na laats gebruijk 
De verhuurders moete de 's lans  
en dorps verpondinge en beede  
van de goederen verschult  
wordende, betaalen , Voorts  
blijkende bij de huurcedulle  
van dato 31 januarij 1781,  
waar toe worde gerefereert 
Dus 's jaars huur    88.0 0 
Wijders hebben de gemelde  
voogden naar voorgaande  
publicatien , en bekentmakinge  
soo hier als elders gedaan  
voor alle man verkogt de 
gereede haavelijke en erff- 
haavelijke goederen bij de ouders  
nagelaaten en inde sterff- 
huijsen bevonden , en waar  
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van suijver is gekomen eene  
somme van ses hondert 
drie en dertig gulden en  
twee stuijvers , alles  
blijkende bij de conditie van  
verkoopinge wesende van dato 
24 en 31 januarij 1781 
Dus alhier      633 .2 .0 
 
Edog is daar van nog voor 
handen , en voor de kinderen  



gehouden drie kisten  
seven lakens .  
negentien hemden van de ouders 
der onmondige  
drie mutsen off baaten  
drie scholken  
een broek  
een z ep   ?? 
een hemtrock 
een hoed  
een keel  
en een quaat betje zijnde bij Arnoldus van Bussel 
En is aan gereet gelt in den boedel  
gevonden tien gulden en tien stuijvers 
Dico       10. 10. 0 
Ten lasten van Peter Martens  
staat ten intresse een hondert  
gulden in een meerdere 
obligatie met Martinus van  
Eijck . Dus      100. 0. 0 
en den intrest van een jaar       3. 10.0 
Nog ontfange van uijtgeschonke 
jenever en bier ten tijde van de 
verkogte meubilen       11. 6. 0 
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nog van verkogt mist      7.   10 .0 
den oogst ten velde zal verkogt  
worden , waar van de kooppen- 
ningen dan volgens de conditie 
zal blijken . dientvoor memorie 
 ontfang is 765 . 8 .0 
  
 Schulden ten lasten van den  
 boedel 
Eerst komt Arnoldus van Bussel  
van geleent gelt aan de ouders der 
onmondige    7 .8 .0 
en verdient arbijtsloon   2 .0 .0 
    -------/ 9.8 .0 
Jan van den Eijnde momboir in desen  
komt nog van de ouders der onmon- 
dige bij accoort in 't doen der deij- 
linge 100 .0 .0 en 27 .5 . 0 geleent 
gelt . Dus te zaame    127: 5.0 



De voogd van Eijk heeft de huur van de 
meijt betaalt tot     14.  3. 0 
In 't verkoope van den inboel 
door M.van Eijk betaalt tot trekgelt    8 .18. 0 
Item aan de Heer doctor Gulje betaalt   15.12.0 
Aan Johanna Vlemminx  
voor geleverde keerze in de kerk      8. 8 .0 
Betaalt aan Adriaan van 
Brussel voor verhaalde winkelwaare     0.10.4 
Betaalt aan Marten van Bree 
de huur van de knegt met  
verdiende arbeijtsloon        5. 14.0 
een halff el mizelaan voor een  
der kindere         0.  6 . 8 
Aan de heer pastoor de doot schult     5.  9.  0 
     ------------ 
     195. 13.12 
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aan advocaat Losecaat voor advis  
over de verhuuringe der goedere   0 . 12 . 0 
aan Francis Grinsven voor 
arbeijts loon       1 .  2.  0 
en aan Antoni Joosten ad idem     0 . 16. 0 
betaalt aan Gerrit Koole als smit   
gedaan en verdient     4 .  7 . 8 
treckgelt voor laagste inzetter 
in 't bestelle van het nieuwe huijs    2 .  12. 0 
aan Nicolaas van Bussel voor  
twee dood kisten voor de ouders  
der onmondige       5 .   0.  0 
Hendrik Peters van Eijck als  
Kuijper verdient en betaalt tot     0.   18. 0 
komt den voornoemde Martinus van  
Eijck van geleverde winkelwaare 
en jenever te zaame      32.  2 . 12   
Voorts staan de 's lans lasten  
te betaalen ,  
Denselve M.van Eijk gelevert 
voor het nieuwe huijs 80 vaten  
kalk beloopt met de vragt     37 . 0    0 
Jan van den Boomen brouwer 
alhier komt voor seven en   eenhave 
halve tonne bier gelevert aan de  
ouders en kindere . Dus     14 . 0    0 



     ------------- 
    ontfang   765 .18 .0  98  . 10 . 4 
 uijtgave  294 .  4 . 0            195 . 13 . 12 
  ------------                -------------- 
  471 .  14 . 0           294    4?  .0   
 
Aldus door de voor genoemde voogden  
desen inventaris gedformeert en op gegeve 
na haare beste kennis en wetenschap 
en ingevalle haar na dato deses het  
een off ander mogte voorkomen dat  
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desen inventaris met eenige stucke  
behoorde vermeerdert off vermindert  
te worden , dat denselve daarna zal  
worden gerigt off verandert tot gemeen 
voordeel off schade sonder daar in  
agterhaalt te wille zijn . Actum  
Lierop den tiende april 1700 een en  
taggentig ten overstaan van Tieleman  
Roosen en Cornelius Doers schepenen  
 
 Jan van den Eijnde  
 Martinus Jansen van Eijk  
 Tieleman Roosen  
 Cornelius Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris   
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Wij schepenen van Lierop , certificeeren  
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den armen van Vlierden  
voor Jan van den Nieuwenhuijsen voor - 
nemens sijnde aldaar te gaan woonen , en  
alsoo denselve alhier van geboorte is  
en zijnde soo veel ons bekent van een  
goed gedrag . Soo beloven wij indien het  
quame te gebeuren dat den voornoemde Jan van de  
Nieuwenhuijse tot armoede mogte vervalle  
('t welk God verhoede) sodanig dat den - 
selve uijt de arme kasse behoorde geassisteert 



te worden , dat wij als dan denselve  
benevens onse arme ingezetenen zullen  
alimenteeren en den armen van Vlierden  
off waar denselve elders anders mogte  
komen te woonen ter zaake deses sullen  
ontlasten ingevolge haar Hoog Moogende 
Resolutie van den sevende september  
1731 . Actum Lierop den seven en  
twintigste april 1700 een en taggentig  
 Tieleman Roosen  
 Cornelius Doers 
 Jan van Asten  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den armen van Asten  
voor Hendrik van Hugten en Maria van de  
Warenberg egte lieden en voor haar kint  
Johannes , zijnde alhier geboore en van  
een goed gedrag soo veel ons is bekent  
soo beloven wij indien het quame te  
gebeuren dat den voornoemde Hendrik van Hugten  
vrouw en kint voornoemt tot armoede  
mogte vervallen ('t welk God verhoede) 
sodanig dat deselve uijt de arme  
kasse behoorden geassisteert te worden  
dat wij als dan deselve benevens onse  
arme ingezeetenen zullen alimenteeren  
en den armen van Asten off waar de  
voornoemde personen elders anders mogte  
komen te woonen ter zaake deses  
te sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge haar Hoog Moogende Resolutie  
van den 7. september 1731 . Actum Lierop  
den seven en twintigste april 1700 een  
en taggentig  
  Tieleman Roosen  
  Cornelius Doers  
  Jan van Asten  
  Martinus van Eijck  
  Mij present  



  J. losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop onder- 
genoemt Arnoldus van Gogh inwoonder  
alhier , den welke verklaarde alle zijne  
vaste goederen die met zijn vrouw heeft bezee- 
ten op den tiende april laastleeden publicq 
heeft verkogt , en op den seven en twintigste  
van deselve maand de koopers alle de parceele  
aangetransporteert in't geheel (schoon eenige 
voor de helft abusieeff in de conditie genoemt) 
en waarvan de kooppenningen in 't geheel  
beloopen ses hondert en twaalff gulden  
en dat daar van de schulden op die goedere 
staande moete worde betaalt , soo als ge- 
daan is , Namentlijk aan de weduwe Fran 
cis van den Boomen volgens twee obli- 
tien drie hondert gulden . dico   300 . 0 .0 
aan deselve intresse tot      39 . 0 .0 
item aan Caat Kuijpers custingbrieff   45 . 0 .0 
aan secretaris Losecaat mede 
een custingbrieff tot       75 . 0. 0 
en drie jaare intresse         9 . 0 .0 
aan de naaste vriende van sijn  
overledene vrouw        30 . 0 .0 
de onkoste van decreet requeste  
advis van advocaat en conditie  
van verkoopinge als anders  
gedaan en gevalle        24 . 0  .0 
item de 's lans lasten aan C  ------------- 
Doers tot de jaare 1780 incluijs    522 . 0 . 0  
verschult ter somme van         34 . 12.8 
     ------------- 
       556 . 12. 8 
En Hendrik Adriaans heeft inge- 
houden de somme van        72 .  6 . 0 
van zijn gekogte parceele   ------------- 
       628 . 18 . 8 
Dus komt er te cort  16 . 18 .8 
En voor de voorschreeve twee en seventig gulden  
en ses stuijvers heeft den voornoemde 
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Arnoldus van Gog hem in cost drank en  
logement bestelt bij den voornoemde Hendrik  
Adriaans voor den tijd van twee jaaren  
lang , en ingevalle van geene genoege off  
met elkander niet over een konne komen  
sulle dan scheijde konne wie gelieve zal  
en pro rato des tijds te corte off de pennin- 
ge te voldoen , soo ook in cas van voorover- 
lijden zal de proportie des tijds den  
voornoemde Hendrik Adriaans dat costgelt  
moete over telle en betaalen aan de regee- 
rende armmeesters alhier voor den armen  
en is alhier mede gecompareert den voornoemde 
Hendrik Adriaans die belooft het geene  
voorschreeve staat te sullen nakomen  
En het voorschreeve te cort komende tot agtien  
gulden zal den voornoemde Arnoldus van  
Gog betaalen uijt de kooppenningen  
van zijne oogst ten velde die publicq 
zal verkoopen . Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van Lierop den  
eerste meij 1700 een en taggentig ten over- 
staan  van Tieleman Roosen  en Cornelis  
Doers schepenen  
  Nol van Gogh 
  Hendrik Adriaens  
  Tieleman Roosen  
  Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van den dorpe van  
Lierop , verklaaren bij desen te committeren  
Tieleman Roosen preesident schepen alhier 
omme hem te begeven naar Helmond , en aldaar  
waar te neemen , de ordinaare quartiers verga- 
dering , die aldaar staat gehouden te worden , op  
dijnsdag den ses en twintigste junij aanstaande  
des 's morgens ontrent de clocke tien uuren ,  
het intrest van dese gemeente en quartier waar 
te neemen , soo in 't opneemen en sluijte der  
reekening van 't voorige jaar , en het formeeren  
van den nieuwen staat van costen , zedert  



gevallen van den dag van de voorschreeve 
vergadering , soo als is vervat in de poincte  
van beschrijvinge , daar over delibereere 
en resolveeren , zoo als zal vinden  
te behooren . Actum Lierop den twee- 
en twintigste junij 1700 een en taggentig  
  Cornelius Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx 
  Hendrick Vlemmickx 
  Peter Vlemmix 
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Jan Janse van  
Eijck en Hendrik Warenberg inwoonderen  
alhier , door regenten verkooren zijnde  
tot armmeesters alhier voor den tijd van  
vier jaaren , ingaande met St. Jan 1781 ; die  
in die qualiteijt beloven haar getrouwelijk zullen  
gedragen soo in 't ontfange en invordere van de  
revenuens alhier aan den arme toebe- 
hoorende volgens register en de uijtreij- 
kinge en alimentatien volgens de  
lijste te sulle doen en handelen na be- 
hooren , als ook op zijn tijd volgens de  
ordere van den lande op sijn tijd te sulle  
doen behoorlijke reekeninge bewijs en  
reliqua , en voorts doen wat goede en  
getrouwe armmeesters behooren te doen , 
hebben zijn comparanten daar op gedaan den  
eed van getrouwigheid aan handen van den  
preesident Roosen loco officier met de  
woorden : "soo waarlijk helpe mij God 
Almagtig . Actum Lierop den twee en  
twintigste junij 1700 een en taggentig ,  
ten overstaan van Cornelius Doers , en  
Jan van Asten schepenen .  
 
Jan Jansen van Eijck  
Hendrik Warsenbu(r)gh 
  Cornelius Doers  



  Jan van Asten  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , geleegen in den  
quartiere van Peeland Meijerije van 's Bosch  
certificeeren dat wij door Willem van den Born  
alhier zijn versogt om een acte van cautie  
voor zijn dogter Anna die voornemens is  
haar in den huwelijken staat te begeven  
en te blijve woonen in 's Haage met .... 
................. En door dien deselve Anna  
van den Born alhier van wettige en eerlijke 
ouders is geboren , en soo veel ons bekent  
van een goet gedrag , Derhalven beloven  
wij indien het mogte gebeurten dat voornoemde  
Anna van den Born tot armoede mogte ver- 
valle ('t welk hoope dat God zal verhoede )  
sodanig dat deselve uijt de arme kasse  
behoorde geassisteert te worden , dat wij als  
dan deselve benevens onse arme ingezetenen  
zullen alimenteere , en den armen van  
's Haage of waar deselve mogte komen te  
woonen , ter saake deses te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar Hoog Mogende  
Resolutie van den 7. september 1731.  
Actum Lierop den derde augustij 1700 
een en taggentig .  
  Cornelius Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx 
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris gedaan maken  
 ende opgegeven bij Josijna  
 Warenberg , weduwe van Johannes 
 Warenberg en dat ten behoeve van  
 haare kinderen verweckt bij denselve 
 haare overledene man , met naame  



 Huijbert en Johannes  
 en dat van sodanige goederen als  
 zij met denselve staande huwe- 
 lijk heeft bezeeten , waar van  
 het erffregt aan voorschreeve kin- 
 deren en het togt regt aan  
 haar is competeerende , zijnde  
 voornemens haar te begeven  
 in tweede huwelijk met  
 Jan Janse van Dijk  
 en datter voldoeninge  
 van den 53. articul van haar  
 Hoge Mogende Egtreglement  
 en daar opgevolgde haar  
 Hoog Mogende waarschou- 
 winge van den derde april  
 1708 , bestaande in de  
 naarvolgende goederen  
 
 Eerst van de vaste onroe- 
 rende goederen  
Eerst een parceel land aan de Horse 
Poote groot een en dertig roeijen  en  
elff voeten nevens erve d'eene sijde  
de erffgenamen Jan Verseems , en eene  
eijnde den weg.  
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den Renacker groot een loopense tien  
roeijen en sestien voeten nevens erve  
d'eene sijde de kindere Goort van den  
Eijnde , beijde de eijnde den wegh.  
 
Het drieske nevens straatje groot een  
loopense tien roeijen en eene voet  
nevens erve d'eene sijde hendrik  
Vlemminx , en d'andere eijnde de  
kinderen Goort van den Eijnde 
 
 Ten tweede ven de gereede erffhaavelijke  
 goederen  
Eerst een hooge en laage kar met block raaijen  
een eegt  
hagte en strenge  
een zaal en ligt  



een kast en kist  
twee beddens  
twee deekens  
vier paar slaap lakens  
vier tavel lakens  
drie stoelen  
een koeijketel van kooper  
een hantketel van kooper 
een koopere zij  
een vuurpan kooper  
een teeketel off moor  
een pot en ketel eijser  
vier tinne schotels  
een terkpot tin  
een soutvat tin  
twee schotels delfse 
twintig aarde off geleije borden  
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een spinnewiel  
een wieg  
een tavel  
een paar zilvere gespen voor schoene 
twintig zilvere knoope tot borstrock  
een struijffpan , en hangeijser  
ses tinne lepels  
een lamp  
een lantern  
een zilvere strop slootje  
een gootbank  
haaltang en vuureijser  
twee laaijrieken  
schup en schoep  
drie vlegels  
een wan  
 
De kleederen van de overledene man zullen  
voor de kinderen gebruijkt worden  
 
Compareerde de voornoemde Josijna Waren - 
berg weduwe Johannes Waarenberg , de welke  
verklaarde haar in het maaken van den voorschreeve 
staat en inventaris opregtelijk gedragen  
te hebben , zonder ietwes agtergehouden  
off versweegen te hebben , en ingeval haar  



na dato deses ietwes mogte voorkomen  
dat desen staat en inventaris met  
eenige stucken behoorden vermeerdert  
off vermindert te worden , dat denselve 
daar na zal worden gerigt tot gemeen  
voordeel off schade sonder daar in  
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agterhaalt te wille zijn . Actum Lierop  
den negende november 1700 een en  
taggentig ten overstaan van Tieleman  
Roosen en Cornelis Doers schepenen  
Dit is + het hantmerk van Josijna Warenberg 
weduwe Johannes Warenberg niet konnende  
schrijven .  
  Tieleman Roosen 
  Cornelius Doers  
  Mij present 
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor heeren schepenen  
van Lierop ondergenoemt Jan  
Cornelis van den Eijnden woonende  
alhier oud omtrent vierendertig  
jaren staande ter goeder naam en  
faam , den welken , geregtelijk tot het  
geven van getuijgenis der waarheijd  
geciteerd zijnde , ter requisitie van  
Francis Zoomers , koopman en  
inwoonende burger der stad Helmond ,  
voor de zuijvere en opregte waar- 
heijd verklaart waar en waaragtig  
te wezen dat hij deponent tot Maar- 
heeze ruijm zeventien jaren als  
dienst knegt heeft gediend , en onder  
andere omtrent agt jaren heeft ge- 
woond bij nu wijlen Hendricus van der  
Parren , aldernaast de wooninge van  
wijlen Jan Hoefnagels thans be- 
woond wordende bij Hendricus Ver- 
weerden , en bij die ocasie zeer  
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wel heeft gekent , en alnog is kennende  
Maria Hoefnagels zijnde thans de huijsvrou 
van den requirant in deezen , als mede , dat aan  
hem deponent nog zeer wel kennelijk is ,  
dat gemelde Maria Hoefnagels , bij voornoemde  
Jan Hoefnagels heeft gewoond , en dat door de- 
zelve Maria Hoefnagels , bij gemelde Jan  
Hoefnagels allerleij dienstmaagden werk ,  
zedert het overleijden van Catha- 
rina Guns huijsvrou van voornoemde Jan  
  Hoefnagels , tot aan het 
overlijden van meergemelden Jan  
Hoefnagels alleen is gedaan en  
verrigt geworden , zonder dat in dien  
tijd bij voornoemde Jan Hoefnagels , eene  
andere dienstmeijd heeft gewoond , nog  
bij denzelven is in dienst gewest 
Eijndigende hij deponent hiermede deeze   
zijne sincere en opregte verklaringe  
hebbende na duijdelijke prelecture  
daar bij gepersisteert , gevende voor  
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redenen van wel wetenschap , het - 
gene voorseider hem deponent nog in vol- 
komen geheugen te zijn , en de  
voorseider Maria Hoefnagels bij na  
dagelijks allerleij dienstmaagden werk  
in dien tijd te hebben zien verrigten ,  
en voorts als inden text de waar - 
heijd van dien bevestigt hebbende  
met de woorden :" zo waarlijk  
helpe mij God Almagtig " 
Gedaan en afgelegd aan handen  
van Cornelis Doers schepen loco  
officier . Actum Lierop ten raadhuijze  
den drie en twintigsten novem- 
ber zeventhienhondert een en  
tagtig , ten overstaan van Jan van Asten  
en Martinus van Eijk schepenen .  
 Jan van den Eijnde  
 Jan van Asten  



 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 Tieleman Roosen president schepen  
 loco secretaris  
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Wij ondergeschreeve schepenen van den dorpe  
Lierop , certificeeren dat wij zijn verzogt , om een  
acte van cautie tot decharge van den Armen  
van de stad Weert , voor Hendrik Janse Warenborg  
geboortig alhier van wettige ouders , en zijnde zoo 
veel ons is bekent van een goed gedrag . Soo  
belooven wij , indien het mogte gebeuren , dat den 
voornoemde Hendrik Warenberg tot armoede moge  
vervalle ( dat God verhoede) zodanig dat den - 
zelve uijt de arme casse behoorde geassisteert  
te worden , dat wij als dan denzelve benevens  
onze arme ingezetenen zullen alimenteeren en  
den armen der stad Weert off daar mogte ko- 
men te woonen , ter zaake deezes te zullen  
ontlasten en bevrijden , ingevolge Haar Hoog 
Mogende Resolutie van den zevende september  
1731 . Actum Lierop den drie en twintig- 
sten december seventienhondert een en  
taggentig.    
  Cornelius Doers  
  Jan van Asten  
  Hendrick Vlemmickx  
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  Tielemans Roosen president schepen loco- 
  secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Mattijs Schepers , en Jan  
Antoni Huijbers inwoonders alhier  
gestelt zijnde door officier en schepenen  
alhier          tot voogde over zijn  
onmondig kint genaamt Cornelis verweckt  
bij zijn overledene vrouw Gerdina Huijbers  
en sulx om de ervenisse van Peter Huijbers  
grootvader van 't selve kint te administeere , welke com- 



paranten in qualiteijt als voogden over 
voorschreeve onmondig kint Cornelis Schepers  
het voorschreeve aangekomen versterff te sullen  
administreere en gadeslaan voor het  
selve kint het intrest te sullen  gade 
slaan en    waarneemen na behooren  
en voorts te sulle doen , waar toe deselve  
na regten gehouden en verpligt zijn  
te doen , en gerequireert wordende  
te sulle doen behoorlijke reekeninge  
bewijs en reliqua , hebbende hier  
de comparanten gedaan en afgelegt den  
eed van getrouwigheid aan handen van Tieleman  
Roosen president loco officier met de woorden : 
"Soo waarlijk helpe mij God Almagtig ". Actum  
ter raadcamer van Lierop den elffden januarij  
1700 twee en taggentig , ten overstaan van Jan  
van Asten en Cornelis Doers schepenen . 
 Dit is het + hantmerk van Mattijs  
 Schepers niet konnende schrijven  
Dit is het Hantmerk van Jan Antoni Peter 
Huijbers + niet konnende schrijven ,  
 
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris   
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Wij schepenen van Lierop , certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den armen van Someren  
voor Anna Maria Hermens getrouwt met  
Gerrit Verberne en voor haar kint Willemijna,  
zijnde alhier geboore van wettige ouders  
en wesende van Goed gedrag , Soo beloven  
wij in dien het quame te gebeuren dat  
de voornoemde Anna Maria Hermens en kint  
tot armoede mogte vervallen ('t welk 
God verhoede) sodanig dat deselve uijt de  
arme kasse behoorde geassisteert te worden  
dat wij als dan deselve benevens onse  
arme ingezetenen zullen alimenteeren , en  
den armen van Someren off waar voornoemde personen  
mogte komen te woonen , ter saake deses  



te sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den  
7. september 1731 . Actum Lierop den  
seven en twintigste april 1700 twee  
en taggentig .  
  T.Roosen  
  Jan van Asten  
  Cornelius Doers  
  Jan Vlemmincx 
  Martinus van Eijck  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor officier en schepen van  
Lierop ondergenoemt , de heer Hendricus  
van de Meulenhoff roomsch pastor tot  
Eersel , en Maria van de Meulenhoff  
weduwe van Peter Verberne zijnde  
geassisteert met haare zoon Arnoldus  
Verberne inwoonderen alhier , dewelke  
te zaame zijn besittende onverdeelde  
vaste goederen hier na beschreven  te  
weeten den eerste comparant voor de  
helft en de tweede comparante met  
haare kinderen de wederhelft , en  
niet geneegen zijnde die overdeelt  
te laten , sijnde alle deselve goederen  
geleegen binnen deesen dorpe van Lierop weesende  
vrij en allodiaal , hen aangekomen bij  .. ......   ?? 
van henne ouders ende is alsoo met  
de voorschreeve scheijdinge en deijlinge bij  
minnelijke schikking in plaatse van lootinge  
te deel gevallen aan den heer Henricus  
van de Meulenhoff bovengenoemt een parceel  
Teulland genaamt Schu..eler groot     ?? 
een loopense veertig roeden en twee voeten  
geleege binnen deesen dorpe van Lierop ter 
plaatse Hersel aan erve met eene seijde  
Jan Vlemmings de ander seijde Willem  
van Bree.  
Sullende den heere verkrijger van de meede 
condividenten sijne suster sijn leeven lang ge- 
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durende ter egeliseering  der looten genieten  
de somme van vijftig gulde jaarlijx waar van het  
eerste jaar zal omgekomen en verschenen wesen    
heden dato deses over een jaar , dat en .......... 
De selve alnog blijven hebben en  behouden alle  
de gelden welke hij van tijt tot tijt uit den boedel  
heeft geinsiteerd sonder daar van eenige verantwoording  
schuldig te zijn .  
 
Ende met de voorschreeve scheijdinge en deijlinge  
is alsoo te deele gevallen aan voorschreeve Maria van  
de Meulenhoff weduwe Peter Verberne ter erftogte  
en haare kinderen ter erfregte , Eerstelijk een woon- 
huijs schuur stallinge en aangeleege loopense landerije  
het land genaamt het Halve Eeuwsel groot  
neege loopense ses roeden elf voeten , geleegen bin- 
nen desen dorpe van Lierop op Hersel , aan erve  
met eene seijde de wed. Jan van den Eijnde , de ander 
seijde Cornelis Sanders met meer andere  
 
Item alnog een huijs , stal en schuur , hoff 
en landerijen genaamt de Coppel ten quohiere  
bekend , den acker tegen het huijs groot neege  
loopense 39 roeden en sestien voeten geleegen als voor  
aan erve met eene seijde de gemeene weg , de  
ander seijde Cornelis Sanders met meer andere  
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Item een parseeel teulland genaamt den Heij- 
acker groot vijff loopense vier en dertig roeden en  
agtien voeten , geleegen als voore aan erve met  
eene seijde een volgend perceel , de ander  
seijde de wed. Jan van Eijk met andere 
 
Item eenen acker teulland genaamt de Loo- 
acker geleege als voor groot twee en twintig  
loopense vijf en dertig roeden en vijf voeten  
aan erve met eene seijde Willem Van Bree  de  
andere seijde de gemeene weg  
Item eenen acker genaamt den Haas groot  ?? 
twee loopense seve roede geleege als voor aan  
erve met eene seijde de wed. Jan van den  Eijnde  
de ander seijde een volgend parceel  



Item eenen acker teulland genaamt den Rol-   
acker groot vijff loopense veertien roede en sestien  
voeten , geleegen als voor aan erve met eene  
seijde Hendrik van Eijk de seijde  
Arnoldus Verberne      
Item eenen acker genaamt den dries  
groot twee loopense agten dertig roeden en drie  
voeten geleegen als voor aan erve met eene  
seijde , Arnoldus Verberne , de andere seijde  
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Laurens de Haan  
 
Item eene acker teulland genaamt de Nieuwe Koij   
groot twee loopense vijf roeden en ses voeten  
als voore , aan erve met eene seijde Hendrik Vlemminx  
de ander seijde de gemeene weg.   
Item eenen acker teulland genaamt den Sandacker 
groot vijf loopense vijf en dertig roeden en tien voeten  
geleegen als voore aan erve met beijde seijde de  
gemeene weg  
Item eenen acker genaamt den Crommenacker 
groot dertien loopense negen en dertig roeden , en  
seventien voeten geleege als voor aan erve met eene  
seijde de gemeene weg de ander seijde Hendrik van Lieshout  
Item eenen acker teulland genaamt het Land de  
Lodderp..e, ten quohiere den dries bij het huijs   ?? 
groot twee en dertig roeden , aan erve met eene  
seijde de gemeene weg , de ander seijde voorgaand perceel 
 
Item eenen hooijbeemd genaamt den Nieuwen  
Beemd , groot vier loopense agtendertig roeden en  
vijff voeten geleegen als voor , aan erve met eene  
seijde Antonij Roijmans de ander seijde een volgend parceel  
 
Item een weijde genaamt Hormensdoncq   
groot seeven en dertig loopense seventien roeden  
geleegen als voor aan eene seijde de wed Jan van Eijk  
de ander seijde Gijsbert Rooijmans  
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Item het Heijveld daar omtrent ten quohiere der verpondinge  
bekend vijff loopense vierentwintig roeden agt voet  



Item eenige velden hooijland genaamt de  
Haag samen groot tweeendertig loopense negen  
roeden en drie voet , geleegen als voor , aan erve  
met eene seijde . . . Verhees met meer andere 
d'ander sijde een vorig parceel      
Item een koeiweijde groot een loopense dertien  
roeden en tien voet ten quohiere bekent , het  
eeuwsel agter Stipdoncq aan erve met eene  
seijde Antonij Roijmans ende de andere seijde  
de Heijde  
Item een parceel land genaamt ten quohiere  
het Heijveld in de Goore groot veertien loopense negen  
en twintig roeden en ses voeten sijnde nu groese  
geleege als voore aan erve met eene seijde  
Gijsbert Roijmans , de ander seijde een volgend parceel .  
Item de beemden in de Oude Goore groot drie en  
twintig loopense vier en twintig roeden , gelegen  
als voore , aan erve met eene seijde juf. Gual- 
theri , de ander seijde Cornelis Doers . 
Item een hooijbeemd genaamt de Hamesdoncq 
groot twaalf loopense seven en dertig roeden en tien  
voeten geleegen als voor aan een seijde Adriaan  
Warenburg en andere , de ander seijde Gijsbert  
Roijmans en andere. 
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Item eenen dries aan den hof groot een loopense twee   
roeden geleegen als voor aan erve met eene seijde  
de gemeene weg , de andere seijde een vorig perceel  
Item den dries agter de schuur groot ses loopense twee  
en dertig roeden en veertien voeten , geleegen als voor  
aan erve met eene seijde de gemeene weg , de ander  
seijde Lambertus Meulendijk 
Item een parceel teulland den Houtbos groot negen  
en dertig loopense , en neege roeden , genaamt ten quohiere 
de C. . mer Heij geleegen als voor , aan erve met eene   ?? 
seijde een vorig parceel , de ander seijde Jan Vlemmings 
Item een parceel heij en houdveld groot omtrent  
negen en twintig loopense en een halff genaamt  
Braake geleege als voore , aan erve met eene  
seijde Gijsbert Roijmans , de ander seijde vorig parceel  
Item den dries over het huijs groot een loopense vier  
en twintig roeden en sestien voeten , geleegen als voor  
een erve met eene seijde Hendrik van Eijk , de ander  
seijde een vorig parceel. 



Item eene hooijbeemd in de Varreschut groot een  
loopense en twintig roeden , geleege als voor aan erve  
met een seijde Laurens de Haan ende de ander  
seijde Hendrik Vlemmings  
Item eenen beemd in Lijsbets beemd groot een loopense  
vier en twintig roeden geleegen als voore , aan erve  
met eene seijde , den Moorselsen Dijk , de ander seijde  
Hendrik Vlemmings  
Item het regt off het gebruijk in het Broek van Mierlo.  
En laastelijk het regt van de tiende van alle  
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de voorschreeve goederen soo van het eerste als tweede loth  
Sijnde alle de voorschreeve goederen los en vrij  
uijtgenomen 's lands en dorpslasten , en jarelijx  
daar uit te vergelden ten behoeve van het gemeene  
land , aan het geestelijk comptoir van 
Kempeland , eene erfpagt van ses en veertig guldens  
Item aan het selve comptoir eenen gulden en  
drie stuijvers voor . . . . . .penningen van deselve erfpagt    
Item aan den Heere van Helmond een jaarlijxe 
chijns van eenen gulden  
En daar en boven aan den . . . . . . verkrijger van     
het ?eerste ? loth gedurende sijn leeve jaarlijx 
te betalen eene somme van vijftig guldens  
voor de eerste reijsen . . . . .  over een jaar     
Met welke voorschreeve scheijdinge en  
deijlinge wij condividenten verklaren volkomen  
genoegen te nemen belovende malkanderen       
noijt.  tot  eenige andere deelinge te sulle moeie- 
lijk vallen , maar deselve alsoo te sulle houde  
en doen houden voor goet en van waarde , sonder  
eenige oppositie ter contrarie , doende daartoe  
den eenen tot behoeff des anderen van elks  
aangedeelde portie behoorlijke vertijdenisse  
in forma met magt om ider sijn aanbedeelde      
goederen op sijn naam te doen en te late verboeken  
alles ingevolge de wetten van den lande op het  
stuk van scheijdinge en deijlinge mitsgaders  
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verboeken geëmaneert sullende den voorsten den agter-   
sten moeten wegen ter naaste velde en minster schaade 



Voor de prompte voldoening nakoming en  
onderhouding van het geene voorschreeve is , verklaren  
de ondergetekende  condividenten te verbinden  
onse personen en goederen hebbende ende verkrijgende  
 
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den vijfftiende meij 1700 twee  
en taghentig , ten overstaan van den stadhouder  
Jan Willem van Nouhuijs , en Tieleman  
Roosen president scheepen  
 
 H. Meulenhof  
 Dit is het + merk van Maria van  
 de Meulenhoff wed. Peter Verberne die ver- 
 klaarde niet te kunne schrijve  
 Arnoldus Verberne  
 J. W. Nouhuijs  
 T. Roosen  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
 
 
32 068 v 
 
Compareerde voor schepen(en) van Lierop 
ondergenoemt de heer Wilhelmus van  
Asten cappellaan op de Made , en Jan van  
Asten inwoondere alhier te zaame  
kinderen en erffgenamen van wijlen  
Laurens van Asten en Jenneke Willems  
van Moorsel in hun leven egte lieden , 
overleden en gewoont hebbende alhier  
op den Boomen , welker nagelaaten  
vaste onroerende goederen zij comparan- 
ten niet verder in't gemeen te laaten  
maar die onder hun in de minne  
te hebben verdeelt , zijnde onder deselve  
soo zij verklaaren geen leengoederen , soo ver- 
klaare deselve hier van te passeere  
dese hunne wettige en minnelijke  
erffscheijdinge en deijlinge in voege  
en maniere hier na volgende : 
Eerstelijk is alsoo aangedeelt aan  
gemelde heer Wilhelmus van Asten  
eene somme van vijftien hondert  
gulden , te voldoen en uijt te keeren  
door de twee volgende condividenten  



en wel door ider van hun de geregte  
helft tot seven hondert en vijftig gul- 
dens , soo als hier na ider in sijn  
lot staat gemeld .  
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En is met den tweede minnelijke  
lootinge ten deele gevallen aan en ten  
behoeve van Jan van Asten het nieuwe  
huijs schuur en stallinge alwaar  
denselve in woont met den hoff en  
aangelag gekomen van het aangelag  
van't oude huijs groot een loopense  
en elff en een halve roij , staande  
ten quohiere den Verkensdries  
d'eene sijde de binneplaats , d'andere  
zijde Antoni van Asten .  
Item een stuck lant genaamt Wevels- 
daal groot ses loopense een entwin- 
tig roeijen en elff voeten , nevens  
erve de gemeene weg , end'andere  
sijde Jan Leenders van Hugten met meer andere. 
Den Balis Boomen acker groot twaalf 
loopense vier en twintig roeijen  
en tien voeten nevens erve d'eene  
sijde Antoni van Dijk , d'andere  
sijde Francis van Moorsel en meer andere  
Den Aalsvoort acker groot seven  
loopense twee endertig roeijen  
nevens d'eene sijde den gemeene  
weg en d'andere sijde Antoni van Dijk .  
Den Lieropse Campacker groot  
drie loopense en vier en dertig roeijen  
nevens erve d'eene sijde Antoni van  
Dijk en d'andere sijde Antoni Warenberg.  
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Item de helft van de Aalvoort sijnde  
groese voor de helft vijff loopense 
agtien roeijen en vijftien voeten  
zijnde dese helft naast erve van  
den condivident , en d'andere sijde  
Antoni van Asten .  



Nog de helft in de groese genaamt  
de Hamelsdonk groot voor de helft  
vijff loopense twee en twintig  
roeijen en drie voeten zijnde  
dese helft naast erve A(n)driaan   
Warenberg en meer andere en  
andere sijde Antoni van Asten .  
De Boomer heij groot veertien loo- 
pense met een lopense van het  
oude huijs in der Boomer 
heij dus nu vijftien loopense  
nevens erve d'eene sijde Antoni  
van Dijk en d'andere sijde Antoni  
van Asten .  
Item de helft in het weijvelt  
en Eijkendonk te zaame door  
en aaneen gedeijlt zijnde  
voor dese helft groot agt en  
twintig loopense agtien roeijen  
en eene voet , edog voor Antoni  
van Asten een halff loopense meerder 
aan gedeelt , zijnde dese helft  
naast erve d'eene sijde de Aa , en  
d'andere sijde Antoni van Asten  
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Den Schaapsdries groot vijff loopense  
twintig roeijen en vijftien voeten  
nevens erve d'eene sijde Antoni van  
Dijk , en d'andere sijde Jan Leenders  
van Hugten en meer andere ,  
Het hoijvelt aan de Aa groot voor  
dit aangedeelde seven loopense veer- 
tig roeijen en vier voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Antoni 
van den Eijnde , en d'andere sijde  de Aa.  
Den nieuwen beemt groot vier  
loopense twee en een vierde voet  
nevens erve d'eene sijde Antoni van  
Dijk , en d'andere zijde de revier de Ren.  
De helft van den dries genaamt het  
Geluk groot drie en dertig roeijen  
nevens erve d'eene sijde Antoni  
Warenberg , en d'ander sijde  
Goo(r)t van den Eijnden.  



De helft van 't Haverlant groot  
ontrent vijff en dertig roeijen  
nevens erve als voorige parceel.  
Laastelijk den dries agter de schuur  
zijnde nu een poterije groot drie  
loopense veertien roeijen en  
twaalff voeten nevens erve de- 
eene sijde de weduwe Antoni van  
den Eijnde en Jan van Dijk , d'an- 
dere zijde en eijnde den weg  
Alnog de helft in een beemt geleege onder  
Someren genaamt de Bruijseldonk groot  
ontrent negen loopense  
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En moet den condivident van dit  
lot uijtkeeren voldoen en betaalen  
aan de heer Wilhelmus van Asten  
condivident van 't eerste lot seven  
hondert en vijftig guldens , tot  
egalisatie van hunne deijlinge  
aan te vaarden dese aangedeelde  
goederen aanstons soo als in 't  
gebruijk is hebbende , los en  
vrij gereserveert de 's lans en  
dorps lasten , met de helft  
van de Peelvelden te Someren  
met het regt van dien aan dese  
bedeelde goederen aldaar in de  
gemeente en Peel te Sommeren  
hebbende en als van outs compe- 
teerende is geweest .  
En is met den derde minnelijke  
deijlinge ten deele gevallen aan  
Antoni van Asten eerst het oude  
huijs met den schuur en stallinge  
aan den andere geleegen soo als  
is bewoonende met den Verkens- 
dries groot twee loopense agt  
roeijen en twee voeten nevens erve  
d'eene sijde de gemeene plaats  
d'andere sijde den condivident  
d'eene eijnde den weg , en andere  
eijnde Jan van Asten .  
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Item den Meulenacker off Spartel- 
acker groot ses en dertig loopense  
twee roeijen en tien voeten nevens  
erve d'eene eijnde den gemeene  
weg en d'andere eijnde den con- 
divident  
Nog een loopense ses en dertig roeijen  
en tien voeten teijnden den voorschreeve  
Spartelacker geleegen  
Alnog het lant aan den Hurk  
groot agt en dertig roeijen en tien  
voeten , meede geleegen soo de con- 
dividenten meenen aan voorschreeve acker.  
Nog eene acker genaamt de Vaal 
zoeij , groot een loopense vier en  
twintig roeijen en tien voeten  
nevens erve d'eene sijde Antoni  
Buckums en d'andere sijde den  
Armen alhier .  
De helft in een stuck groese genaamt  
de Aalsvoort groot voor de helft  
vijff loopense agtien roeijen  en  
vijftien voeten zijnde dese helft  
nevens erve van den gemeene  
dijk en d'andere sijde Jan van Asten .  
De helft in de Hamelsdonk groot  
voor de helft vijff loopense twee en  
twintig roeijen en drie voeten nevens  
erve van de weduwe Francis van den  
Boomen en d'andere sijde Jan van Asten  
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Item de Boomerheij groot drie  
en twintig loopense en twintig  
roeijen nevens erve d'eene sijde  
Jan van Asten , en d'andere sijde  
de weduwe Antoni van den Eijnde  
en Jan van Dijk. 
Item de helft in het weijtvelt en  
Eijkendonk te zaame door een  
aangedeelt zijnde voor dese helft  



groot agt en twintig loopense  
agtien roeijen en eene voet  
Dese helft nevens erve van  
Antoni van Dijk end 'andere sijde  
de Aa  Jan van Asten  
Den Hurk groot agt loopense  
vijff roeijen en ses voeten nevens  
erve d'eene sijde den condivident  
en d'andere sijde de weduwe  
Antoni van den Eijnde met meer andere. 
Laastelijk vier loopense van  
het hoijvelt geleegen aan de Aa 
nevens erve d'eene sijde Jan van  
Dijk en d'andere sijde de Aa.  
Alnog de helft in eene beemt geleegen onder Someren  
genaamt de Bruijseldonk groot ontrent negen loopense  
En moet den condivident van dit loth  
uijtkeeren voldoen en betaalen aan de  
heer Wilhelmus van Asten condivident  
van het eerste loth seven hondert en vijftig  
guldens , tot egalisatie van hunne deijlijnge  
aan te vaarden , dese aangedeelde  
goederen aanstons , soo als in't gebruijk is  
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hebbende , los en vrij gereserveert  de  
's lans en gemeentes lasten , en te  
blijven vergelden een jaarlijkse  
chijns van eene gulden aanden  
Heer van Helmont , en blijft mede  
voor den condivident de helft van de  
Peelvelden te Someren met het  
regt van dien aan de bedeelde  
goederen aldaar in de gemeente  
en Peel hebbende , en als van  
outs competeerende is geweest .  
 
Mits welke voorschreeve scheijdinge en  
deijlinge de condividenten en  
comparanten in desen verklaaren  
volkomen genoegen te neemen  
belovende malkanderen noijt tot  
eenige andere deelinge te sullen  
moeijelijk vallen , maar deselve alsoo 
te zullen houden en doen houden  



voor goet en van waarden , sonder  
eenige oppositie ter contrarie  
doende daar toe den eene tot be- 
hoeff des anderen van elks aange- 
deelde portie behoorlijke vertijdenis- 
se in forma , met magt om ider zijn  
aanbedeelde goederen op zijn naam  
te doen en laten verboeken , alles  
ingevolge de wetten van den landen  
op het stuck van scheijdinge en deijlinge 
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en verboeke geëmaneert , voorts zal den  
voorste den agterste ten naaste velden  
en ten minste schaade moete weegen  
voor de prompte voldoeninge en nakominge  
van 't geene voorschreeve staat verklarende  
comparanten en condividenten te verbinden haare 
personen en goederen hebbende ende  
verkrijgende edog blijft het backhuijs in 't gemeen  
Aldus gedaan en gepasseert op heden  
binne Lierop den sestiende october  
1700 twee en taggentig , ten overstaan van  
Cornelis Doers en Martinus van  
Eijck schepenen  
Wilhelmus van Asten  
Jan van Asten  
Antonie van Asten  
 Cornelius Doers  
 Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop cer- 
tificeeren dat wij zijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van den armen  
van Geldrop voor Johannes Smits  
en alsoo denselve alhier van geboorte  
is en zijnde soo veel ons bekent van een  
goed gedrag , soo beloven wij indien  
het mogte gebeuren dat den voornoemde  
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Johannes Smits tot armoede mogte  
vervallen , dat wij als dan hem benevens  
onse arme ingezetenen zullen ali- 
menteeren en den armen van Geldrop  
off waar hij elder anders mogte  
komen te woonen ter saake deses  
te sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1731 
Actum Lierop den vijff en twin- 
tigste october 1700 twee en taggentig  
 T Roosen  
 Cornelius Doers  
 Jan Vlemmincx  
 Maretinus van Eijck  
  Mij presen  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Jan Coolen in  
huwelijk hebbende Annemarie van den Eijnden ,Jan Goort 
van de Eijnden , Antoni van den Eijnden  
Dirk Wouters van Bree als in huwe- 
lijk hebbende Johanna van den Eijnden  
en Peter Aarts in huwelijk hebbende  
Hendrina van den Eijnde alle woonende  
alhier en te zaame kinderen en  
erffgenamen van haare ouders Goort 
van den Eijnde en Maria Janse in hun  
leven egte luijden overleden en  
gewoont hebbende alhier , welke nage- 
laaten vaste onroerende goederen  
op de comparanten verstorve zijnde  
die zij verder in't gemeen niet laten  
maar deselve goederen , alwaar  
geen leengoederen onder zijn , onder haar  
in der minne tot vijff deelen heb- 
ben verdeelt , en daar van te passeere  
dese hunne minnelijke erffscheijdinge  
en deijlinge in voege en maniere navolgende  
 
Eerstelijk is alsoo ten loote en deele  
gevallen aan en ten behoeve van  
Antoni van den Eijnden bovengenoemt  



Eerst een huijs schuur en stallinge  
met den hoff groes en land aan een  
geleegen te zaame groot ses loopense  
drie en dertig roeijen en eene voet  
staande ten quohiere in drie parceele  
als land inde Camp groot 2 lopense  
39 roeijen en 13 voeten , den dries bij het  
huijs 2 loopense elff roeijen negen  
en een halve voet , de groes in de  
Camp 1 loopense 31 roeijen agtien en  
een halve voet , alle aan een geleege  
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nevens erve d'eene sijde Hendrik  
van Tilborg , en d'andere zijde de weduwe  
Jan van de Vorst ,  
Moetende den condivident uijt de voorschreeve  
zijne aangedeelde goederen blijven vergelde  
eene jaarlijkse rente van drie gulden  
vier stuijvers en agt penningen aan den  
Armen alhier , aan te vaarden de  
huijsinge te Paasse de groese te  
halff meert en het lant te oogst  
bloot aande stoppelen van den aan- 
staande jaare 1783.  
En is met den tweede lootinge en  
deelinge gevallen aan en ten behoeve  
van Jan Goort van den Eijnden boven genoemt  
eene acker in de Nieuwe erve van Jan  
Jooste van de Moorsel een loopense en  
veertien roeijen lant en groese elff roeijen en  
vijff voete nevens erve d'eene sijde  
Hendrik van Tilborg en d'andere sijde  
Jan Goort van Eijk.  
Den dries nevens Waterdel off Cromven  
groot een loopense ses roeijen en sestien voeten  
Nog lant aan't Cromven vijfftien roeijen en twee voeten . 
En groese daar aan geleege groot een loo- 
pense sestien roeijen en ses voeten  
Dese drie parceele aan een geleegen nevens  
erve d'eene sijde Hendrik van Tilborg , en  
d'andere zijde (de) Hendrik Vlemminx  
Den Bullencamp een loopense zeventien  
roeijen en twaalff voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Gerrit Lambers , en d'an- 



dere sijde de weduwe Francis van den  
Boomen met meer andere .  
Den dries agter het Moore euzel groot een  
en veertig roeijen en sestien voeten nevens  
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erve d'eene sijde de weduwe Arnoldus  
Zeegers en d'andere sijde de weduwe 
Jan van de Vorst  
Los en vrij gereserveert de chijnsen  
vanden gronde aan te vaarde de  
groese te halff meert en het lant  
te oogst bloot aan de stoppelen  
van den aanstaande jaare 1783.  
 
En is met den derde lootinge ten  
deele gevallen aan Jan Peter Coolen  
bovengenoemt eerst eenen acker daar Joost  
Giele zijn huijs gestaan heeft groot een  
loopense vier en twintig roeijen en  
negen voeten , met een  
stuckje groese groot vier en twintig  
roeijen seven en een halve voet  
 
Dese twee parceele aan een geleege  
nevens erve d'eene sijde Goort van den  
Meulenhoff , en d'andere sijde  
Jan Antoni Vlemminx  
Eenen acker genaamt de Heij groot een  
loopense drie roeijen en twaalff voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe  
Jan van deVorst en d'andere sijde de gemeente  
 
Eenen beemt aan de Houtvelde een  
loopense een en dertig roeijen en een  
voet nevens erve d'eene sijde Goort van de  
Meulenhoff en d'andere sijde  
de weduwe Jan van de Vorst .  
Nog een stuck groese agter het Moore- 
euzel , groot een loopense sestien roeijen  
en seven voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Nol Zeegers en  
d'andere sijde Hendrik Vlemminx .  
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los en vrij , gereserveert de chijnse  
van den gronde , aan te vaarde de  
groese te halff meert en het lant te oogst  
bloot aan de stoppelen van den aan- 
staande jaare 1783.  
 
En is met den vierde lootinge ten  
deele gevallen aan Peter Aarts boven- 
genoemt . eerst een camer aan de  
huijsinge van de weduwe Arnol- 
dus Zeegers met den hoff en aangelag 
groot een loopense negen en dertig roeden en  
d'eene sijde Hendrik van Tilborg en d'andere  
zijde de weduwe Nol Zeegers  
Eene acker agter heer Koolen groot een  
loopense vijff en dertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Peter 
Hermens , en d'andere sijde  
den acker hier volgende  
Een stuck lant genaamt den Pat  
acker een en veertig roeijen en  
dertien voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Nol Zeegers en  
d'andere zijde Peter Hermens  
Het Campke groot vijff en twintig roeije  
en twaalff voeten nevens erve d'eene  
sijde weduwe Nol Zeegers en d'andere sijde  
Hendrik Vlemminx .  
Moetende den condivident blijve ver- 
gelden eene jaarlijkse rente van twaalff 
stuijvers aan den Armen alhier.  
Aan te vaarde de groese te halff meert  
en het lant te oogst bloot aan de  
stoppelen , van den jaare 1783 
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En is met den vijffde lootinge ten deele  
gevallen aan Dirk Wouter van Bree als in  
huwelijk   hebbende  
Johanna van den Eijnden eerst den Stap- 
acker groot twee loopense nevens erve  
d'eene sijde Gerrit Coolen en d'andere  
sijde Jan van Eijk  



Den Renacker groot een loopense veertien  
roeijen en elff voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan en Francis Verbeek  
en d'andere zijde de weduwe Johannes  
van de Warenberg.  
Den beemt aan de Voort een loopense  
elff roeijen en vijftien voeten nevens  
erve d'eene sijde Cornelis Doers en  
d'andere zijde Jan Vlemminx . 
Nog een loopense groese van den  
Patacker soo als afgepaalt is  
nevens de weduwe Jan van de Vorst.  
Aan te vaarde de groese te halff 
meert , 't(e) lant te oogst bloot  
aan de stoppelen van den jaare 1783.  
Welke voorschreeve scheijdinge  
en deijlinge de voornoemde comparanten  
voorgeleesen zijnde verklaaren  
hetselve te wesen hunne ervelijke  
scheijdinge en deijlinge en  
het zelve voor goet vast stedig  
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en van waarden te sullen houden en  
doen houden , ten dien eijnde renuntieerende  
van ider huis aangedeelde portie  
Edog is besprooke dat den voorste  
den agterste moet weegen ten naaste  
velden en ten minste schade , en  
dat ider de chijnse van den gronde  
zal vergelden , die bevonden word  
met regt uijt de gronde te gaan  
Belovende al het geene voorschreeve 
staat te sulle voldoen en naar- 
komen onder verband en re- 
nuntiatie als na regten .Actum  
Lierop den dertiende december 
1700 twee en taggentig , ten over- 
staan van Tieleman Roosen  
en Cornelis Doers schepenen ,  
 Dit is het hant + merk van Antoni 
 van den Eijnde niet konnende schrijven  
 Jan van den Eijnden  
 Jan Koolen  
 Dit is het + hantmerk van Peter 



 Jan Aarts niet konnende schrijven  
 Dirk van Breij 
  T. Roosen  
  Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den Armen van Mierlo 
voor Jan Maas , en alsoo denselve alhier  
van eerlijke ouders is gebooren , en zijnde  
voor soo veel ons bekent van een  
goed gedrag , soo beloven wij indien  
het mogte gebeuren dat den voornoemde  
Jan Maas tot armoede mogte ver- 
valle , dat wij als dan hem benevens  
onse arme ingezetenen zullen  
alimenteeren en den Armen van  
Mierlo off waar hij elders anders  
mogte komen te woonen ter saake  
deses te sullen ontlasten en be 
vrijden ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den 7. september 1731 . Actum  
Lierop den eenen dertigste januarij 
1700 drie en taggentig .  
 T Roosen  
 Cornelius Doers  
 Jan van Asten  
 Jan Vlemmincx 
 Hendrick Vlemmickx  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Cornelis Coolen woonende  
alhier , denwelke te kenne gevende  
dat op heden door Maria Verseems aan  
hem is overgegeve en getransporteert  



alle haare gereede haavelijke en erffhaave- 
lijke goederen als ook haare vaste on- 
roerende goederen hebbende ende  
verkrijgende , volgens transport  
daar van alhier heden gepasseert 
en dat om en voor de somme van  
twee hondert guldens , die hij com- 
parant aan haar verschult is ,  
dog in plaatse van dien te voldoen off  
te betaalen heeft hij comparant  
daar over met deselve geaccordeert 
namentlijk dat hij comparant de voornoemde  
Maria Verseems haar levenstijd geduu- 
rende zal moeten onderhouden in kost  
drank en logement , soo in ziekte als  
gesondheijd , alles soo en in dier voege  
als tot een redelijke en ordontelijke ali- 
mentatie en onderhoud na haare staat  
vereijscht en gerequireert word , behou- 
dens dat zoo wanneer met die alimentatie  
en onderhoud zig konde nog wilde  
contendeere off genoege neemen , off hij  
comparant met deselve niet konnende  
accordeere , zulle deselve wie van hun  
gelieve zal verkiesende van hem metter- 
woon af te trekken , zal het selve aan hun  
vrijstaan van dese contracte soo verre af te  
staan , in welke gevalle den voornoemde  
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Cornelis Coolen gehouden en verpligt  
zal zijn aan en ten behoeve van de  
voornoemde Maria Verseems haar levens- 
tijd geduurende jaarlijx tot haar  
onderhoud uijt te keeren en te voldoen  
twintig guldens , en dat alsoo vol- 
daan sijnde , off wel de alimentatie  
tot haar overlijden zal dan daar  
mede voldaan en betaalt wesen de 
voorschreeve twee hondert guldens , dog nog aan  
den Armen alhier twaalff vaten rogge , en begraveniscosten . 
En is alhier mede gecompareert de 
voornoemde Maria Verseems sijnde geassis- 
teert met haare zwager Johannes van  
Moorsel , die met den comparant Cornelis  



Coolen verklaaren op de duijdelijke voor- 
leesinge van voorschreeve geaccordeerde daar  
mede volkomen genoege te neemen  
met beloften van alle het selve te sullen  
observeeren voldoen en naarkomen  
onder verband submissie en renun- 
tiatie als na regten . Actum Lierop  
den vijff en twintigste april 1700 
drie en taggentig , ten overstaan  
van Tieleman Roosen en Cornelis Doers  
schepenen . Dit +  is het hantmerk van  
 Maria Verseems verklaarende  
 niet te konne schrijven  
 Dit is + het hantmerk van  
 Johannes van Moorsel  
 niet konnende schrijven  
 T. Roosen  
 C. Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen en  
secretaris van Lierop ondergenoemt  
Johannes van Moorsel weduwenaar van  
Jenneke Verseems woonende  
alhier de welke verklaarde bij desen  
te revoceeren casseeren , dood ente niet  
te doen zijne testamente codicille  
ofte gifte ter zaake des doods off andere  
uijtterste wille voor dato deses gepas- 
seert niet willende dat worde geobser- 
veert off nagekomen , en sulx bij  
desen op nieuws disponeerende  
bij en mits desen te nomineere 
en te institueeren tot zijne eenige  
en universeele erffgenaam Cornelis  
Coolen in huwelijk gehad hebbende  
Jenne Maria van Moorsel  zijn testateurs  
dogter en eenig kind , houdende en  
erkennende denselve Cornelis Coolen  
voor zijn zoon en eenig kind bij  
hem in woonende , die bij zijn tes- 
tateurs overlijden , konne en mogen  
aanvaarden al het geene zal komen  



na te laaten niets gereserveert om  
daar mede te doen en handelen als  
vreij eijgen goet .  
Alle het welke voorschreeve staat  
den comparant duijdelijk voorgeleese 
zijnde , verklaarden het selve te weesen  
zijn testament laaste en uijtterste wille  
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willende ende begeerende dat het selve na zijn dood  
in alle zijne deele zal worden nagekomen  
't zij als testament , codi(ci)l , gifte ter saake  
des doods ofte onder den levende , zooals  
het zelve best zal konne off mogen  
bestaan , alwaar het dat alle solem- 
niteijten naar regten gerequireert  
niet waaren geobserveert , versoekende  
het uijtterste beneficie te mogen genieten .  
Aldus gedaan en gepasseert ter  
raadcamer van Lierop den vijff 
en twintigste april 1700 drie en  
taggentig namiddag ontrent de  
clocke vier uuren , ter presentie  
enten overstaan van Tieleman  
Roosen en Cornelis Doers schepenen 
die de menute deses ten prothocolle  
met den secretaris en den testateur (die  
zijn verstand memorie en zinne volkomen  
magtig is ) behoorlijk hebben onderteekent  
 Dit is het + hantmerk van  
 Johannes van Moorsel  
 verklaarende niet te konne  
 schrijven  
 T. Roosen  
 C. Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , certificeeren  
dat wij zijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den Armen van Mierlo 
en alsoo denselve alhier van eerlijke ouders  



is gebooren , en zijnde , soo veel ons bekent  
van een goed gedrag , soo beloven wij  
indien het mogte gebeuren dat den  
voornoemde Hendrik Maas tot armoede  
mogte vervallen , dat wij als dan  
hem  benevens onse arme ingesetenen  
zullen alimenteeren en de Armen  
van Mierlo off waar hij mogte  
komen te woonen ter saake deses te  
sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1731 . Actum Lierop  
den sevende junij 1700 drie en taggentig  
 T. Roosen  
 Jan van Asten  
 Peter Vlemmix  
 Cornelius Doers  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij Tieleman Roosen en Cornelis Doers  
schepenen van Lierop quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Bosch , certificeere dat wij met  
Godefridus Sauve chirurgijn woonende te Asten  
ons ter requisitie vanwegens het hoog officie  
der stad en Meijerije van 's Bosch , hebbende ver- 
voegt ten woonhuijse van Johannes van Moorsel  
alwaar hebben gevonden het dood lighaam  
van Cornelis Coolen in leven smit en inwoon- 
der alhier ten huijse boven genoemt , welk  
dood lighaam door voornoemde chirurgijn in onse  
presentie is gevisiteert en daar aan bevonden  
eene wonde aan de regter been aan en onder  
kuijtbeen , en het selve ontrent vier vingers  
breet weggeschoote en een gedeelte van het scheen - 
been , en de binneste slagader van het scheenbeen  
en van de kuijts slagader bande en peesen van de articulasie 
en muskele der kuijt , zijnde hij chirurgijn 's mor-    
gens ontrent twee uuren op donderdag den derde  
deser daar bij gehaalt geworden , en heeft den  
leijder als doen uijt gebloeijt bevonden , als komende  
uijt de wonde geen bloed meer . In waarheijds- 
oirkonde hebben wij schepenen desen  
met den gemelde chirurgijn ten prothocolle  



onderteekent binne Lierop den vijffde  
julij 1700 drie en taggentig .  
 
 Godefridus Sauve  
 T. Roosen  
 C. Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop onder- 
genoemt Hendricus Verberne , Martinus Kusters , 
Goort Welten en Johannes Hoffman inwoonders  
alhier , dewelke op de gedane citatie ter requi- 
sitie van 't hooge officie der stad en  
Meijerije van 's Bosch , verklaare voor de opregte  
waarheijd , waar en waaragtig te wesen , dat zij  
comparanten op woensdag avond laastleden  
op 't gerigt dat vreemde personen waren  
vissende in 't Beuven alhier onder Lierop geleegen  
daar na toe zijn gegaan met meer andere inge- 
zetenen en daar gekomen zijnde , en den eerste in  
ordine comparant oud ontrent twee en veertig  
jaaren verklaart als doen te hebben gesien in den avond  
ontrent twee uuren na zonondergang eenige persoonen  
zien vissen , en daar onder Arnoldus van Zeeland  
woonende te Geldrop en dat zij sleepende waare  
met een net , roepende dat de andere van  
Lierop ook zoude komen , en Martinus van Eijk  
als borgemeester deselve zoude arresteere , daar op  
van Eijk sijde de schutter zal het doen , 't geen 
ook geschiede , heeft het net met andere aan- 
gevat , dog Arnoldus van Zeeland wilde niet loslaten  
waar op den schutter na hem loopte , sijde laat los  
off het gaat er op, en daar op zijn zij zaame hantgemeen ge- 
worden , en rontloopende , en Arnoldus van Zeeland  
na de scheut het snaphaan van de schutter weg 
werpte in 't water , door welke scheut Cornelis Coole  
soo vermeent is nedergevallen cort nevens hem  
deponent , wanneer den schutter zijn zabel haalde  
en daar mede nog heeft geslagen den  
voornoemde Arnoldus van Zeeland .  
Den tweede comparant Martinus Kusters  
oud ontrent twee en twintig jaaren verklaart  
ten tijde en plaatse voorschreeve geweest te hebben  



en bij het net van die vreemde vissers geweest  
en gezien dat zeeker persoon (sonder hem te kenne) 
het snaphaan van den schutter aan vatte aan het  
eijnde van de loop en schutter aan ander eijnde  
en rond lopende in 't water , wanneer een scheut  
af ging en Cornelis Coolen daarop een  
quetsuur in zijn been bekomen heeft 
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Den derde comparant oud ontrent vijff en  
twintig jaaren , verklaart dat hij op tijde en  
plaatse als boven is geweest , dat hij als doen  
heeft gezien en gehoord dat den schutter het  
net van de vreemde vissers aldaar arresteerde 
dog dat een persoon sig daar tegen stelde  
die het net niet wilde afgeven , en zaame  
daarop hantgemeen geworde en den  
vreemde persoon op de scheut die er  
volgde het snaphaan weg werpte in het  
water , waar op den schutter bij hem  
deponent quam om zij sabel te haale  
en gezien dat hij daar mede houde  
na voornoemde persoon die zij snaphaan  
hadde afgenomen ,  
Den vierde deponent oud ontrent dertig  
jaaren , verklaart dat hij ten tijde en  
plaatse voornoemt is geweest , en als doen  
heeft gesien en gehoord dat er geroepe  
wierd . "wij hebbe de netten gevonden " 
waarop hij met schutter daar na toe  
heeft geloopen sijde de schutter : "ik 
arresteere de nette" , seggende tegens die 
van Lierop :" slaat er de handen aan de 
netten ", en daar op een vreemde persoon  
sijde : "gij sulse laten leggen , "en hij den schutter 
daar op aanvatte en sijn snaphaan  
aan de loop met de eene hand  
vasthoudende en met de andere  
hand een knipmes uijt de sack haalende  
en met de mont open treckende doen  
daar mede na de schutter snijdende  
met welke beweeginge het snaphaan  
is afgegaan en waar op heeft hoore  
segge dat Cornelis Coolen gequest was ,  
en voorts gesien dat schutter na een boer 



liep om sijn scijtgeweer te haalen  
en daar mede in 't water geloopen  en  
voornoemde vreemd persoon geslagen , daar 
hij hantgemeen mede was geweest ,   
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Eijndigende zij deponenten hier mede dese hunne  
opregte verklaaringe waar bij na duijdelijke  
voorleesinge verklaaren te persisteeren  
en redenen van welwetentheijt te allegee- 
ren soo als voorschreeve staat , hebbende  
zij deponenten ider haar gedepeneerde  
bevestigt met de woorden : "soo waarlijk helpe  
mij God Almagtig , gedaan en afgelegt  
aan handen van Tieleman  
Roosen president loco officier . Actum  
ter raadcamer van Lierop  
den vijffde julij drie en taggentig 
ter presentie en ten overstaan van  
Tieleman Roosen en Cornelis Coers schepenen  
 Hendrik Verbernen  
 Goort Weelteen  
 Martines Kusters  
Dit is het + hantmerk van Johannes  
Hoffman niet konnende schrijven  
 T. Roosen  
 C. Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen des dorps  
en dingbancke van Lierop ondergenoemdt 
de persoonen van Joost Jacobus Baasen  
jongman tans inwoonder alhier en Mechel 
Jan Weijnen jonge dogter woonende  
te Soomeren te kenne geevende , dat sij  
comparanten over ruijm drij jaaren met  
den andere soodanig verbonden sijn geweest  
dat haar voor die van den geregte  
van Someren in den ondertrouwe hebben  
doen inschrijven , dog in voorschreeve ondertrouwe  
sijnde wederom door eenige weder- 



waardigheden van den andere geschijden  
sijn , en dus haar huwelijk niet  
voltrocken hebben , dat de selve sedert  
voornoemde tijd omgesworven hebbende  
en haar in gemoede voorgekomen  
sijnde best te wesen vreij liber en    
van alle geloften en verbanden ontslagen  
te sijn , hebben de selve met wedersijtse 
volkomen genoegen elkanderen  
ontslaagen gelijck sij sijn doende mits  
desen van alle beloften verbintenissen  
en pretensien die de selve eenigsints op  
den anderen nu of in der tijdt mogte  
hebben of . . . . . . . . . laatende aan malkanderen vrij  
met andere te mogen huwelijken of  
te doen als te raaden , sonder daar oijt of  
immer eenige actie of p(re)tensie over te  
sullen institueren of gedogen gedaan te  
worden in of buijten regten alles  
hier van gemaackt sullen worden twee eens  
en soo het behoort . 
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan  
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van Martinus van Dijck en Peeter 
Vlemix schepenen op heden binnen Lierop den  
seventiend julij seventien hondert drij en tagtig  
Dit + is het hantmerck van Joost Jacobus Basen  
verklaarende niet te konnen schrijven  
Dit + is het hantwerck van Mechel Jan  
Weijnen verklaarende niet te konnen schrijven  
 Martinus van Eijck  
 Peter Vlemmix 
 Cornelius Doers schepen in absentie  
 van den secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop , certificeere dat 
wij zijn versogt om een acte van cautie tot  
decharge van den Armen van Mierlo  
voor Jenne Maria Coolen getrouwt met  
Marcelis van Bussel , en alsoo deselve alhier van  
wettigen eerlijke ouders is gebooren , en zijnde  
soo veel ons kennelijk van een goed gedrag ,  
Soo beloven wij indien het mogte gebeuren  
dat deselve tot armoede mogte vervalle , dat  
wij als dan haar benevens onse arme in- 



gezetenen zullen alimenteere , en den Armen  
van Mierlo off waar zij mogte komen te  
woonen ter saake deses sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar Hoog Moogende Resolutie  
van den 7. september 1731 . Actum Lierop  
den agste augustij 1700drie en taggentig 
 
 C. Doers  
 Jan van Asten  
 Jan Vlemmincx 
 Hendrick Vlemmickx  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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  Staat ende inventaris  
  gedaan maken ende opge- 
  geven bij Martinus van  
  Eijk woonende alhier  
  weduwenaar van wijlen  
  Eerke Verseems  
  en dat ten behoeve van  
  Peter en Antoni  
  zijne twee kinderen  
  verweckt bij zijne voornoemde  
  overledene vrouw , en dat  
  van sodanige goederen  
  als met deselve staande  
  huwelijk heeft bezeeten  
  waar van het erffregt  
  zijne voorschreeve kinderen en  
  het togtregt aan hem  
  competeerende is , zijnde  
  voornemens hem in tweede 
  huwelijk te begeven met  
  Maria Welten  
  woonende alhier  , en dat  
  ter voldoeninge van den  
  53 . articul van haar  
  Hoog Moogende Egt-Reglement  
  en daarop gevolgde  
  waarschouwinge van  
  derde april 1708 , be- 
  staane in het navolgende: 
  



 Eerst van de vaste onroerende  
 goederen  
Eerst een huijs schuur en stallinge  
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met den hoff alwaar is woonende  
groot ontrent ses roeijen en ses voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Antoni 
van Moorsel en de gemeente  
Eenen acker aan het Arme Venneke  
groot een loopense twaalff roeijen en  
seven voeten nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Jan van de Vorst , en d'andere  
sijde den inventarisant. 
Eenen acker aan de Hoolstraat groot  
twee loopense negen en veertig roeijen  
en vijff voeten , nevens erve d'eene  
sijde de kinderen Joseph Kosters  
en d'andere sijde de weg  
Eenen acker in de agterste Nieuwe  
Erve groot een loopense en eene roeij  
nevens erve de eene sijde de weduwe  
Jan van de Vorst , en d'andere sijde  
de weduwe Hendrik Welten  
Een parceel lant in den Hoek  
groot twee loopense drie en twintig  
roeijen nevens erve d'eene sijde  
Hendrik van Tilborg , en de andere  
sijde den Renloop  
Item een parceel lant aan't Arm  
Venneke groot een loopense twaalff 
(roeijen ) en seventien voeten  
nevens erve d'eene en andere sijde  
den inventarisant .  
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Den dries van Peter van Moorsel groot  
twee loopense zestien roeijen en seven  
voeten nevens erve d'eene sijde de Heer  
abt van Postel , en d'andere sijde de weduwe 
Antoni van Moorsel  
Den dries bij het huijs groot seven en  
twintig roeijen en elff voeten nevens  



erve d'eene sijde de weduwe Antoni van  
Moorsel , en d'andere sijde den inventarisant  
Den dries bij de Drie Venne groot twee  
loopense ses en dertig roeijen en tien voeten  
nevens erve d'eene sijde het straatje , en  
d'andere sijde den inventarisant.  
Een velt in de Groene Beemden groot een  
loopense drie en twintig roeijen en  
twaalff voeten nevens erve d'eene sijde  
Cornelis Doers , en d'andere sijde Jan  
van Geldrop.  
Eenen acker aan de Meerloop groot sesen  
dertig roeijen vier en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Jan van Eijk , en d'ander  
sijde den inventarisant .  
Een kleijn huijske en lant daar bij groot  
twee loopense agt roeijen en tien voeten nevens  
erve d'eene de weduwe Jan van de Vorst  
en d'andere sijde de weduwe Antoni Vlemminx  
Den dries bij 't huijsje groot een loopense  
drie en veertig roeijen negen en een halve  
voet nevens erve d'eene sijde de we- 
duwe Antoni Vlemminx en d'andere  
sijde Francis Verbeek  
Het kleijn drieske groot agt en twintig  
roeijen en twee voeten nevens erve d 'eene  
sijde Willem van Dijk en d'andere sijde  
Francis Verbeek .  
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Eenen acker aan het Heijeneijnt  
groot negen en dertig roeijen en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Antoni  
Vlemminx , en d'andere sijde Goort van Kessel  
Nog een huijske en hoff groot  
ontrent een copse nevens erve d'eene sijde  
de straat , en d'andere sijde de weduwe  
Antoni van Moorsel  
Item nog eenen acker groot seven en  
dertig roeijen en vier en een halve  
voet geleege aan de Meerloop  
Zijnde de voorschreeve goederen belast met  
eene jaarlijkse rente van tien gulden  
aan de Armen alhier  
En aan den Armen van Leend 's jaars seven gulden  



Item aan de gulden te Someren ses stuijvers  
Item nog eene rente van eene gulden  
en twee stuijvers jaarlijx aan het  
gemeene land ten comptoire van den  
rentmeester Kempenaar ,  
Item komt alhier nog aangekogte 
Nieuwe Erve vier loopense een en dertig  
roeijen en drie vierde roeij oost den  
Meerdijk , west Jaspersven , zuijd de  
gemeente en noord het volgende parceel   
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Item een parceel Nieuwe Erve groot  
vijff loopense seven en veertig roeijen  
oost den Meerdijk West Jaspers ven  
noord den weg zuijd het voorige parceel  
Nog een parceel Nieuwe Erve groot  
twee loopense seven en dertig  
en een halve roeij , oost den Meerdijk  
west de gemeente , zuijd een weg,  
en noord Willem van Dijk.  
 
 Ten tweede van de gereede  
 erffhaavelijke goederen  
een hooge kar  
een slagkar  
een ploeg  
een eegd  
het paarts getuijg gelijk men  
in een kar inspant  
een zeijse  
twee zigten  
twee pickhaake  
een snijmes en bank  
een wan  
een hair getouw  
een braak  
een sligtmes  
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drie vlegels  
ses stoelen  
vier koeijbacken  



ses biertonnen  
een schoep  
een heijzeijse  
twee schuppe  
drie rieken  
een voederkuijp  
een asback  
een trog  
een kist  
een kast  
een kruijwaage  
twee rieken  
een beddekoets  
een bedt met zijn toebehoorte ,  
twee deckens 
een paar gordijnen  
twee voorhangsels  
een schouwkleet  
een voet van een wieg  
een tavel  
een schrijff off schooldoos  
een koeijketel van kooper 
een hantketel  
een groote moor kooper 
een koopere zeij  
een dito blanke teeketel  
een treckpot tin   
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twee tinne komme  
agt tinne lepels  
twee spinne wiele  
een haspel  
een vuur pan  
elff tinne schotele  
drie tinne borde  
een room potje  
drie paar fijne kopjes en schoteltjes 
een kleijn koopere schaaltje  
een ketting haal  
twee snaphaanen  
een boek met zilvere sloote  
een en twintig slaaplakens  
een servet  
vier handoeken  



twee over vluwijnen  
een silvere rink  
 
De klederen van de overledene  
vrouw zullen voor de kinderen  
in desen worden geëmploijeert  
 
Compareerde den voornoemde  
 
 
32 085 r 
 
Martinus van Eijck , de welke verklaarde  
hem in het maaken van den voorschreeve  
staat ende inventaris opregtelijk  
gedragen te hebben , zonder ietwes  
agtergehouden off versweegen te  
hebben en ingeval hem na dato 
deses ietwes mogte voorkomen  
dat desen staat ende inventaris  
met eenige stucken behoorden ver- 
meerdert off vermindert te worden  
dat denselve daar na zal worden  
gerigt tot gemeen voordeel off schaaden ,  
zonder daar in agterhaalt te willen  
zijn , presenteerende als dan des gere- 
quireerd off van noode weesende  
met eede te bevestigen . Actum  
Lierop den twaalffde september 
1700 drie en taggentig ten overstaan  
van Cornelis Doers , en Martinus  
van Eijk schepenen  
 Martienus Janse van Eijk  
  C. Doers 
 Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Willem van den  
Born vorster alhier , den welke verklaart  
uijt kragte van authorisatie van Jan  
Doers collecteur van de verponding ,  
en beeden alhier over den jaare 1780 



wesende van dato deser in  
originali alhier vertoont , bij  
desen na gedaane sommatie en  
gerequireerde solemniteijten  
met kennis en permissie van den  
gecommitteerde officier te neemen  
in arrest en te stellen in handen  
van de Hooge overigheid alle de  
vaste en onroerende goederen staande  
ten naame en competeerende aan  
Nicolaas Cox omme daar aan te  
verhaale eene somme van eene gulden  
ses stuijvers en veertien penningen  
  wegens de verschulde  
beden en verponding van den jaare  
1700 een  en  taggentig met de costen  
van dien , reets gedaan en nog te  
doen . Actum Lierop den veertiende  
november 1700 drie en taggentig , ten  
overstaan van Jan van Asten en  
Martinus van Eijck schepenen  
 Willem van den Born  
 Jan van Asten  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
 
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Antonetta  
van den Loverbosch weduwe van Hendrik  
van den Boomen woonende te Vlierden  
zijnde ten desen geassisteert met Jan  
de Groot mede woonende te Vlierde  
dewelke verklaart verhuurt te hebben  
haare hoeve genaamt Moorsel gestaan  
en geleegen alhier aan Francis van  
Brussel woonende alhier op dedeselve  
hoeve , die alhier mede is gecompa- 
reert , en verklaart deselve huuringe  
te accepteere en aan te neemen  en  
sulx op de naarvolgende conditien  
 
Eerstelijk zal deese huuringe  
duuren en contineeren voor den tijd  
en termijn van agt eerstkomende  
jaaren , aan te vaarden de huijsinge  



schuur en stallinge met den hoff 
te Paasschen van den aanstaande  
jaare 1784 en de groese off weijlanden  
te halff meert en de zaij off ackerlanden  
te oogst bloot aan de stoppelen van den  
voorschreeve jaare van 1784, 
en welke huijsinge zaij en weijlanden ,  
zoo als die den huurder aanvaart na expiratie  
van voorschreeve agt pagt jaaren wederom  
op die wijse zl moeten verlaaten , in  
goede staat en in maniere als alhier gebruijkelijk is,  
dog zal het aan de verhuurderse en huurder vrij staan  
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de voorschreeve huuringe te konne op- 
seggen en verlaaten met de vier eerst 
komende jaaren mits elkandere wie  
gelieve zal drie maanden van te vooren  
te reekenen voor halff meert te waar- 
schouwen off op te seggen , en voorts  
zal het mede aan deselve vrij  
staan om alle jaaren de huure voor  
de helft te konne op seggen , om alsoo  
in twee wooninge te konne legge 
in welk geval de huur off pagt  
met de lasten voor de helft mede  
vermindere.  
Den huurder zal als voore aanvaarde 
de geheele hoeve soo als die aande  
verhuurderse is competeerende en  
gelijk die bij den huurder is bewoont  
en gebruijkt worden , en waar voor den  
huurder voor pagt penningen  
jaarlijx promt aan deselve verhuur- 
derse off regt verkrijgende  
zal moeten voldoen en betaalen  
eene somme van twee hondert  
gulden , waar van het eerste jaar  
zal verschijnen en betaalt moet  
worden   de helft te Kersmis  
1784 en de wederhelft te Paasschen  
van den jaare 1785 en soo vervolgens  
van jaare tot jaare soo lange dese  
huure zal duuren en contineere.  
Daar en boven zal den huurder sonder  



korten jaarlijx moete levere ten sijne  
kosten na huurders gebruijk moete verdecken  
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op de hoeve ten genoege van de verhuurderse  
zes vijmen goet dack stro , als mede deselve  
hoeve overal wel en loffelijk moetende  
houden in luijke en lijme soo als gebruijkelijk is.  
Daar en boven zal den huurder alnog sonder  
korten gehouden zijn in ider jaar te werken  
agt dagen , soo als hem zal worden aange- 
weesen , het zij tot aanpoote van boome  
off ander werk .  
Item zal den huurder de slooten die  
tusschen dese en andere hoeve van Moorsel  
geleege is , met de andere hoevenaars  
wel en na behooren moeten opmaaken  
soo als tot bevrijdinge en aftreck van 't  
water nodig geoordeelt zal worden , en  
voorts overal de slooten wel en loffelijk 
moeten opmaaken en onderhouden dat  
water kan afloopen , en wijders de reviere  
straate off weegen houden buijten  
calangie van de schouw.  
Item zal den huurder de voorschreeve hoeve wel en  
loffelijk moete bewoonen en wel sorg draagen  
voor vuur en ligt , dat door zijn , off door die  
van zijn huijs gesin versuijm geen schaade  
off brant wort veroorsaakt , off sal die  
schaade moete vergoeden , en zal voorts de  
gront tot die hoeve hoorende moete gebruijke   
teulen mesten bezaijen wegen en hoijen  
soo als gebruijkelijk is , sonder ook in't laaste  
der huur off pagt jaare zijn beeste off  
schaaape daar van te brengen , maar met zijn  
volle haaff blijve gebruijke en na behoore  
bemesten en bezaijen ten eijnde in geen erger 
staat als aanvaart heeft komt te verlaaten  
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Den huurder zal het schaarhout op de gehuurde  
erve staande genieten en kappen op sijn behoor- 
lijke en gewoonelijke tijt , en daar het de gele- 



gentheijt aan heeft schaarhout mogen  
aanpooten , edog alle opgaande boome 
blijven voor de verhuurderse die ook na  
haar welgevallen kan aanpooten en  
ook kappen en ruijmen als ook de 
roeijen na haar wel gevallen mogen  
sneijen en haalen  
De verhuurderse zal de huijsinge  
schuur en stallinge in goede en behoore- 
lijke staat van reparatien onder- 
houden , ende reële 's lans en dorps 
lasten van de verhuurde goederen  
verschult wordende betaalen  
Alle welke voorschreeve conditien  
van verhuuringe aan de comparanten  
voorgeleesen zijnde verklaarde deselve 
conitien te sullen voldoen en naaarkomen  
onder verband en renuntiatie als na  
regten . Actum Lierop den twaalffde  
december 1700 drie en taggentig  , ten  
overstaan van Cornelis Doers en Peter  
Vlemminx schepenen.  
 
Anthonet van den Boomen  
Jan de Groot  
Dit is het + hantmerk van Francis van Brussel  
verklaarende niet te konne schrijve  
 C. Doers  
 Peter Vlemmix  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeeren dat wij zijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van den Armen  
van Mierlo , voor Elisabet Janse van den  
Eijnde , en alsoo deselve alhier van wettige  
en eerlijke ouders is gebooren , en zijnde soo  
veel ons bekent van een goed gedrag , soo be- 
looven wij indien het mogte gebeuren  
dat deselve tot armoede mogte vervalle  
dat wij als dan haar benevens onse  
arme ingesetenen zullen alimenteere  
en den Arme van Mierlo off waar zij  



mogte komen te woonen ter saake deses  
zullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
Haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1731 . Actum Lierop  
den seven en twintigste december  
1700 drie en taggentig.  
 
 T. Roosen  
 Cornelius Doers  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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 Staat en inventaris gedaan  
 maken en opgegeven Mat- 
 tijs Schepers woonende alhier  
 weduwenaar van wijlen Gerardi- 
 na Huijbers en dat ten behoe- 
 ven van Cornelis Schepers kind  
 verweckt bij Gerardina Huijbers  
 zijne overledene vrou , en  
 dat van zoodanige goederen  
 als met dezelve staande huwe- 
 lijk heeft bezeeten , waar van  
 het erfregt zijn voorschreeve kind en  
 het togt regt aan hem compe- 
 teerende is , zijnde voornemens  
 hem in tweede huwelijk te be- 
 geeven met Maria Vriends woo- 
 nende alhier , en dat ter voldoe- 
 ninge van den 53 e articul  
 van haar Hoog Moogende Egt Regle- 
 ment en daar opgevolgde waar- 
 schouwinge van derden april 1708 
 bestaande in het navolg(en)de 
Van de gereede goederen  
een kast met vier deuren  
een paar gordijnen  
een spinnewiel  
een vere bed met een hoofd peuluwe en  
twee kussens en een wolle deken  
een grooten kooperen handketel  
een kleine kooperen keetel  
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een koopere handketel 
een koperen gieter  
twee kopere theeketels 
een tinne trekpot   
een tinne waterpot  
een metaale candelaar   
een tinne zoutvat   
een tinne kommetje   
een brood schaap   
twee tafels    
een ketting haal   
een vuur eijzer    
een heij zigt    
een hand zaag    
een sneijmes    
een eijzere ketel   
een emmer    
een melk tobbe   
een meeltonnitje  
een koeke pan   
een hang eijzer   
een lenghaal    
drie tinne schotels   
een tinne bord    
twee aarde schotels   
drie zigten   
twee zeijsen    
een eijzere vuurpot  
twee stoelen  
een groten stoel  
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Mattijs Schepers   Een kar kistje  
in qualiteit als    een korenvat  
erfgenaam van    een melkton   
sijn overledenen soon  een eijsere schup  
met naame Cornelis   een laaijriek   
bekent bij deesen van  een breekriek   
Jan Peter Huijbers   een strijk eijzer met twee bouten  
ontfangen te hebben   een hoofd peuluwe 
de somme van    vier halve koebakken  



hondert negen gulden   een paar eijzere hagten  
veertien stuijvers en   een hoog kar  
eene penning , ter  een laage kaar  
voldoening van    twee vlegels  
gelijke somme wel-  een schotelrek 
ke hij in qualiteiet   een ponder 
als voogd over voors.  een eijzere lamp  
kind voor de helft   zes tinne lepels  
onder sig gehad heeft  vier eijzere vurken  
en daar voor bij deesen   een paards haam   
ten volle quiterende   een zadel en legt  
en voor verdere   een mist haak  
aanmaninge couverende in gereed geld de somme van twee hondert  
Lierop den 31 januarij             en negentien guldens , agt stuijver en  
1794    twee penningen van welke somma , van  
Dit merk +   twee hondert negentien agt stuijvers en  
stelt Mattijs Schepers  twee penningen de de helft onder zig heeft , Jan   
verklaart niet te konne   Peter Huijbers.  
schrijven  
In kennisse van mij  
J. W. Nouhuijs  
 
 
32 090 r 
 
 De klederen van de overledene vrou sijn gebruijkt 
 tot kledinge van het kind off zullen gebruijkt  
 worden daar toe .  
 Mattijs Schepers dewelke verklaarde hem in  
 het maken van den voorschreeve staat opregtelijk 
 gedragen te hebben zonder ietwes agter - 
 gehouden off verswegen te hebben , en ingeval  
 hem na dato dezes ietwes mogte voorkomen  
 dat deezen staat ende inventaris met  
 eenige stucken behoorde vermeerdert 
 off vermindert t worden , dat dezelve  
 daar na zal worden gerigt , tot voordeel  
 off schaden , zonder daar in agterhaalt te  
 willen zijn , presenteerende als dan des 
 gerequireert off van nooden weezende , met  
 eede te bevestigen . Actum Lierop den  
 derde januarij 1700 vier en taggentig , ten  
 overstaan van Cornelis Doers en Hendrik 
 Vlemminx schepenen.  
 + Dit merk stelt Mattijs Schepers niet  
 kunnende schrijven.  
  Cornelius Doers  



  Hendrick Vlemmickx  
   Mij present  
   T. Roosen president schepen  
    loco secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeeren dat wij zijn versogt om  
een acte van cautie tot decharge van  
den Armen van Hees voor Peter Vrients  
en zijn vrouw Maria Lambert Vrients  
als ook van haare drie kinderen  
met naame Willem , Peternel en  
Hendrik , zijnde alhier gebooren  
en van een goed gedrag , soo beloven  
wij bij desen in dien het mogte ge- 
beuren , dat deselve personen tot  
armoede mogte vervallen , dat wij  
als dan haar benevens onse arme inge- 
zeten(en) sullen alimenteere en onder- 
houden , en den Armen van Hees 
voornoemt off waar deselve mogte  
komen te woonen ter saake deses 
te sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge haar Hoog Moogende Resolutie  
van den sevende september 1731 . 
Actum Lierop den dertigste januarij  
1700 vier en taggentig .  
 T. Roosen  
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Jan Vlemmincx  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij ondeergeteekende schepenen 
van Lierop , certificeere , dat  
Aalbert van  Unt alhier den tijd   ?? 
van vier jaaren dorps diender  
is geweest , hebbende geduurende  



die tijd in die qualiteijt  
sig behoorlijk gedragen en gequeeten  
Actum Lierop den dertigste  
januarij 1700 vier en taggentig  
 
 T Roosen  
 Jan van Asten  
 Cornelius Doers  
 Jan Vlemmincx  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeere dat wij zijn versogt om  
een acte van cautie voor Jennemarie  
Hendrik van Moorsel , en alsoo deselve  
alhier van wettige en eerlijke ouders  
is geboore en zijnde soo veel ons  
bekent van een goed gedrag , soo  
beloven wij in dien het mogte  
gebeure dat deselve tot armoede  
mogte vervalle ('t welk God verhoede) 
wij dan haar be(ne)vens onse arme  
ingezetenen zullen alimenteere 
en den Arme van Asten alwaar nu  
zoude gaan woonen , en alle andere  
plaatse daar zij mogte komen te woo- 
nen ter zaake deses te sullen  
ontlasten en bevrijden , ingevolge  
Haar Hoog Moogende Resolutie van den  
7. september 1731 . Actum Lierop  
den sesde Februarij 1700 vier en  
taggentig .  
 Cornelius Doers  
 Jan van Asten  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 T .Roosen president schepen  
  loco secretaris  
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Op heden den dertiende februarij  
1700 vier en taggentig , zijn wij onderge- 
teekende schepenen  van Lierop gecompa- 
reert ontrent de clocke drie uure ten  
huijse van Hendrik Jan Vlemminx  
en Elisabeth Gijsbert van Bussel egte  
lieden woonende alhier aan Herzel  
Den eerste gezond en de tweede ziek  
te bedde leggende dog bijde haar  
volle verstand memorie en zinne  
wel magtig zijnde soo ons scheen  
en bleek , te zaame geneegen zijnde  
om eenige dispositie te maaken van  
haare goederen , doende het selve uijt haare  
vrije wille , sonder opmaakinge ofte  
misleijdinge van imande , mits dien revo- 
ceerende casseerende , dood en te niet doende  
alle voorige testamente en maakinge ,  
en sulx nu te zaame op nieuws dispo- 
neerende , zoo als deselve testateure 
verklaare te doen bij desen , te stelle en  
te maaken de langstlevende van hun  
tot eenige erffgenaam van haare vaste  
goederen die tans zijn besittende geleege 
aan de Broekkant bewoont wordende  
bij Antoni Verberne , als ook de vaste  
goederen in de Winkelstraat geleege, 
komende van de vader van den testateur , 
alles sulks de testateure begeerende  ende  
maakende , om dat de langst levende  
de reële en personeele schulden  
ten lasten van hunne boedel staande  
daar mede soude konne en moete betaalen  
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latende zij testateure haare verdere  
goederen hoegenaamt versterve en  
succedeeren op de langstlevende  
en haare kinderen na costuijmen regt  
 
Alle het geene voorschreeve staat de voornoemde  
testateuren duijdelijk voorgeleesen  
sijnde , verklaaren zij dat te weesen  



haar testament en uijtterste wille  
ordonneerende ende begeerende , dat het  
selve daar voor zal valideeren en  
volkomen effect sorteeren , 't zij als  
testament , codicil ofte zoo het selve  
anders op de beste wijze zal konne  
bestaan . Aldus gedaan en gepasseert 
ten woonhuijse op dag uur en plaatse  
als boven , en hebben wij Jan van Asten  
en Martinus van Eijck schepenen  
en Cornelis Doers mede schepen  
in plaats vanden secretaris met de  
gemelde testateurs des ten prothocolle  
behoorlijk onderteekent .  
 Hendrick Jan Vlemmickx  
Dit is + het Hantmerck van Elisabet 
van Bussel huijsvrouw van Hendrick Jan  
Vlemix verklarende niet te konnen  
schrijven  
 Jan van Asten  
 Martinus van Eijck  
 Cornelius Doers schepen  
 in plaats van den secretaris  
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Op heden den vijffde meert 1700 
vier en taggentig , zijn wij ondergetee- 
kende Tieleman Roosen en Cornelis Doers 
schepenen , mitsgaders Jacobus Losecaat  
secretaris , gecompareert ten woonhuijse  
van Goort van den Broek inwoonder  
alhier op Moorsel , alwaar , ten huijse  
zijn gelogeert Antoni Janse van den  
Broek en Johanna Leendert Vermuls  ?? 
egte lieden , woonagtig te Gemert 
den eerste gesont na den lighaame  
en de tweede zijn vrouw ziek te bedde 
dog beijde haar verstand memorie en  
zinne wel magtig en gebruijkende soo 
als ons volkomen scheen en bleek  
te kenne gevende , dat zij niet gaare uijt 
dese wereld zoude scheijde voor en  
al eer van hunne tijdelijke goederen  
aan haar door God Almagtig verleent, te hebben  
gedisponeert,  doende het selve uijt haare vrije wil en  



gemoet sonder opmakinge off mislijdinge van imant 
dood ente niet doende alle voorgaande dispositien 
hoegenaamt , en sulx als nu op nieuws disponeerende  
verklaare sij testateuren elkander over en we- 
der over te stelle en te nomineere  
tot zijne off haare erffgenaam den  
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den langstlevende van hun in  
al het geene den eerst stervende  
sal komen na te laaten niets gere- 
serveert , edog den eerst stervende  
nalatende kint off kinderen  
van dit hun huwelijk zal als  
dan de nalatenschap zijn en blijve 
volgens de costuijmen ten erffregte  
op hun kint off kinderen , en  
geen kint off kinderen nalatende  
zal den langstlevende als voore  
erffgenaam zijn en blijven als  
togtenaar off togterse soo veel  
de vaste goederen aangaat , maar 
van de gereede haavelijke en erffhaavelijke goe- 
deren zal sijn en blijvende vrije  
dispositie van de langstlevende  
van hun testateur(e)n, en na het over- 
lijden van de langstlevende zal de  
naaste vrinde van hun testateuren erff- 
gename wesen , van beijde zijde  
ider de helft 
Alle het welke de testateuren  
duijdelijk en distinct voorgeleesen  
sijnde , verklaarde sij sulx te wesen  
haar testament en uijtterste wille  
willende en begeerende dat het  
selve na hun overlijden sal worde  
geobserveert , 't zij als testament  
codicil ofte zoo het zelve anders  
op de beste wijse zal konne off  
mogen bestaan . Aldus gedaan  
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en gepasseert ten woonhuijse van  



den voornoemde Goort van den Broek  
voormiddag ontrent de clocke elff 
uuren , en hebben wij schepenen  
en secretaris dese ten prothocolle  
met de voornoemde testateure  
behoorlijk onderteekent  
 
Antonie Janse van den Broek  
Dit is het hantmerk van Johanna  
Leendert + Vermuls verklaarende  
niet te konne schrijve  
 T. Roosen  
 Cornelius Doers  
 J. Losecaat secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Jan Gerrit  
Lambers woonende alhier , Joost  
Gerrit Lambers woonende  
te Hees , als mede Tomas Bank 
in huwelijk hebbende Francijn Gerrit 
Lambers die eerst in huwelijk heeft  
gehad Jan van Leensel waar bij heeft 
verweckt twee kinderen met naame  
Jelis en Johanna woonende te Mierlo 
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te zaame kinderen en erffgenaa- 
men van Gerrit Lambers en Peternel  
Meulendijks in hun leven egte  
luijden en gewoont hebbende alhier,  
welke Gerrit Lambers met Jan  
Spreuwenberg hebben ingekogt  
volgens transport alhier op den  
seventiende januarij 1748 , twee  
vierde parten en de nagenoemde  
vaste onroerende goederen en twee 
vierde parten van deselve goedere 
hun aangekomen bij versterff van  
haare ouders , en welke goederen  
door voornoemde Gerrit Lambers en  
Jan Spreuwenberg zijn verdeelt  
en ider daar van in 't gebruijk ge- 
had , en waar van geene schriftelijke 
deijlinge is gemaakt off gepasseert 



die zij comparante verklaaren  
als nu te passeeren en te voltrecken , 
bestaande in de volgende allodiaale  
goederen , en dat in voege en maniere  
navolgende .  
Eerst is in voege als voore aangedeelt 
ten behoeve van de drie eerst genoemde  
comparanten kindere van wijlen Gerrit  
Lambers boven genoemt de helft  
in eene acker gekomen van vander Schooten  
groot in 't geheel elff loopense  
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seventien roeijen zijnde des helft 
het voorste gelijk affgepaalt is nevens  
erve dese helft d'eene sijde Antoni Ver- 
berne d'andere zijde Jan Spreuwen- 
berg , d'eene einde Willem van Dijk  
en d'andere eijnde de gemeente .  
Item de helft van 't groes en land  
geleege ontrent het huijs van 't vol- 
gende lot zijnde ten quohiere be- 
kent in vijff parceele dus voor  
dese helft groot ontrent agt loopense  
alle aaneen geleege  nevens erve  
d'eene sijde Willem van Eijck , dan - 
dere sijde Jan Spreuwenberg ,  
d'eene eijnde Antoni  
Verberne en d'andere eijnde de  
gemeente .  
De helft in het Lankvelt groot  
ontrent seven copse zijnde dese helft  
nevens erve d'eene sijde de weduwe  
Francis Verberne , d'andere sijde  
den condivident van 't volgende loth,  
d'eene eijnde het gemeene straatje  
en d'andere eijnde de Vleut.  
Item den beemt op de Weerte groot 
agt en veertig roeijen en agtien voete  
nevens erve d'eene sijde Willem van  
Bree waar tegens het selve regt 
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Item de helft in den Boxbeemt  
groot voor het geheel een loopense  
ses en veertig roeijen en agtien  
voeten nevens erve d'eene sijde  
Willem van Bree , d'andere sijde  
Willem van Eijk , d'eene eijnde  
Leonardus van de Warenberg en  
d'andere eijnde Hendrik van Eijk  
zijnde de voorschreeve voor de helft belast  
met eene jaarlijkse rente van twaalff  
en een halve stuijver aan de  
paroggie kerk alhier , en voorts  
de chijnse van den gronde die  
bevonden zal worden daar uijt  
te gaan , aan te vaarden aan - 
stons met de 's lans en dorps- 
lasten , zijnde in de 's lans ver- 
pondinge 3  17  8 en in beede 1  12  2 
 
En is in  voege voorschreeve ten deele 
gevallen en aangedeelt aan den  
voornoemde Jan Spreuwenberg een huijs  
schuur en stallinge hoff aange- 
lag soo land als groese groot  
voor dit aanpart ontrent negen  
loopense bestaande ten quohiere  
in vijff parceele nevens erve  
d'eene sijde de straat , de andere  
sijde kindere Gerrit Lambers , d'eene  
einde Antoni Verberne , en  
d'andere einde de gemeente  
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Item de helft van eene acker van  
vander Schoote groot in 't geheel elff 
loopense en seventien roeijen nevens  
erve d'eene de kindere Gerrit Lambers 
d'andere sijde de gemeente , d'eene  
eijnde Willem van Dijk en d'andere  
eijnde Jan Hermens ,  
De helft van 't Lankvelt groot voo 
de helft ontrent seven Loopense   
copse nevens erve d'eene sijde de  
kindere Gerrit Lambers , d'andere sijde  
Antoni Verberne , d'eene eijnde de Loop ,  



en d'andere eijnde het straatje  
Item de helft in den Boxbeemt groot 
voor het geheel een loopense ses en  
veertig roeijen en agtien voeten nevens  
erve d'eene sijde Willem van Bree , d'an- 
dere sijde Willem van Eijck , d'eene eijnde  
Leonardus Warenberg , en d'andere  
eijnde Hendrik van Eijck 
 
Zijnde de voorschreeve aanbedeelde goederen  
belast met een restant capitaal  
van een hondert en taggentig gulden  
aan Jan Claas Sack , zijnde de helft 
van een custingbrieff van dato Lierop 
17. januarij 1748 , zijnde de weder- 
helft door wijlen Gerrit Lambers  
afgelost , dus dese resteerende een  
hondert en taggentig gulden alleen  
door Jan Spreuwenberg te betaalen  
Item eene jaarlijkse rente van drie  
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drie gulden aan 't gemeene land  
ten comptoire van rentmeester  
Kempenaar soo vermeend word.  
Item nog aan de paroggiekerk 
alhier twaalff stuijvers en agt  
penningen , voorts de chijnse  
van den gronde die bevonden zal  
worden daar uijt te gaan en  
de 's lans en dorpslasten  
zijnde in verponding 3  12  6 
en in de beede 1  13  2 
 
Belovende de comparanten en  
condividenten in 't hooft deses genoemt  
dese hunne minnelijke erffscheij- 
dinge en deijlinge soo als voorschreeve staat 
beschreven voor goet vast stedig en van  
waarden te sullen houden en doen hou- 
den onder verband en renuntiatie 
als na regten . Aldus gedaan en  
gepasseert binne Lierop den vijffde 
meert 1700 vier en taggentig , ten over- 
staan van Cornelis Doers en Jan  



Lambert Vlemminx schepenen  
 
Jan Gerts Lammert  
Joost Geris Lammers  
 Dit is + het hantmerk van  
 Tomas Bank niet konnende  
 schrijven  
 Dit is het + hantmerk van  
 Francijn Lambers niet  
 konnende schrijven  
  Cornelius Doers  
  Jan Vlemmincx 
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Op heden de ses en twintigste  
meert 1700 vier en taggentig , zijn wij  
Tieleman Roosen en Cornelis Doers schepenen  
als mede Jacobus Losecaat secretaris van  
Lierop versogt en gecompareert ten woon- 
huijse van Jennemaria Philip Hendriks  
weduwe van Francis van Bree alhier woo- 
nende , alwaar mede was Hendrik  van  
Bree siekelijk dog gaande en staande  
zijn volle verstand en zinne volkomen  
magtig en gebruijkende soo ons volkomen  
scheen en bleek , te kenne gevende geneege  
te zijn om te disponeere van zijne goe- 
deren , doende sulx uijt vrije wil sonder 
opmakinge off misleijdinge van  
imande , mits dien revoceerende casseerende  
dood en te niet doende alle voorgaande  
testamenten en maakinge hoege- 
naamt , en sulx op nieuws disponeerende  
soo als verklaart te doen bij desen , te  
stelle en te nomineeren tot zijne  
eenige erffgenaam off erffgenamen  
de voornoemde Jennemaria Philip Hendriks  
weduwe van Francis van Bree zijne broeder 
en bij voor overlijde haare na te latene  
kinderen in alle zijne gereede have- 
lijke erffhaavelijke en vaste onroe- 
rende goederen , niets gereseveert 
in alle het geene hij testateur na zijn  



overlijden zal komen na te laten  
en dat met volle regt van institutie  
en meesterschap , en sulx om  
 
 
32 098 v 
 
om redenen dat zij aan hem testateur  
reets heeft gedaan veele dienste op- 
passens en besorginge van 't geene  
nodig heeft , en voorts geene zij verder  
zal komen te doen zijn leven lang .  
 
Alle het welke den testateur duijde- 
lijk en distinct voorgeleese zijnde  
verklaarde hij sulx te wesen zijn testa- 
ment en uijtterste wil , willende en begeerende  
dat het selve na zijn overlijden zal  
worden geobserveert , het zij als testament  
en uitterste wille , begeerende dat het selve  
na zijn overlijden zal worden geobser- 
veert , 't zij als testament codicille off soo  
het selve anders op de beste wijse zal  
konne off mogen bestaan . Aldus gedaan  
en gepasseert ter plaatse en huijse als  
vooren namiddag ontrent de clocke twee 
uure ten dage als voor en hebben wij  
schepenen en secretaris met den voornoemde  
testateur desen ten prothocolle  
behoorlijk onderteekent .  
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Compareerde voor schepenen onder- 
genoemt Johanna van den Born huijsvrouw 
van Dirk van der Moor woonende 's Haage  
en Hendrien van den Born meerderjaarige  
jonge dogter woonende alhier , te zaame  
tot passeere deses geassisteert met Pieter  
Hermens woonende alhier als haare  
geassumeerde momboir in desen , welke  
comparante op heden hebbende verkogt  
een gedeelte van den inboel(alsoo een  
gedeelte onder haar hebben behouden ) 
en alle de vaste onroerende goederen  
nagelaten door haare vader Willem  



van den Born , en sulx voor haar selve  
en de eerste comparante als last en  
procuratie hebbende van haare voornoemde  
man , als ook van Andreas Wetting in  
huwelijk hebbende haar suster Anna  
Margareta van den Born , als ook van  
haare meerderjarige broeder Francis  
van den Born woonende te Rotterdam  
om de nalatenschap van haare gemelde  
vader tot gelden te maaken en in 't geheel  
tot liquiditeijt te brengen , soo als best  
zoude oordeele te behooren , en in alles doen  
en handele al off zij alle present sijnde  
zoude konne moge doen , alwaar dat  
er nadere magt wierd vereijst , met  
magt van substitutie soo lites  
als negotia onder belofte van appro- 
batie en verband als na regten  
En dewijle zij comparanten als voore  
de nalatenschap hebben verkogt , en van de  
vaste goederen het hoogzel nog moet  
uijtgaan , en tegens den oogst de grane  
ten velde moete worden verkogt 
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en zij comparante als dan niet  
present konne zijn , zoo verklaarde  
zij comparante in haare plaatse te  
stelle en te constitueeren Cornelius  
Doers schepen alhier , ten eijnde voorschreeve  
verkoopinge der vaste goederen te  
voltrecken , deselve goederen aan de  
koopers off kooper van deselve te  
transporteere, soo als na regten  
vereijst word de koopenningen  
daar van en andere van de meubile  
en oogst te ontfange quitantien  
te geven de schulden op de nalaten- 
schap staande te      betaalen  
en generalijk te vereffene , zoo als zij  
comparante present zijnde zoude  
behoore te doen , belovende het  
selve van waarde te sulle houde 
en doen houden onder verbintenisse 
als na regten . Actum Lierop den  



vijffde april 1700 vier en taggentig  
ten overstaan van Tieleman Roosen  
en Jan van Asten schepenen  
Johanna van den Born  
 Dit is + het  
 hantmerk van  
 Hendrien van  
 Born niet konnende  
 schrijven  
 T. Roosen  
 Jan van Asten  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Johanna Francis  
van Moorsel weduwe van Tomas Verhees  
zijnde geassisteert met haar meerder- 
jarige zoon Willem Verhees woonende alhier . 
En Antoni Francis van Moorsel woonende  
te Valkensweert te zaame erffgenamen  
van Francis Willems van Moorsel  
hunne vader alhier overleden  
en dus bij versterff aangekomen vier 
parceelen staande ten quohiere folio 75  
en een derde in een parceel genaamt  
den Bogaart den voornoemde Francis van  
Moorzel aangekomen bij koop volgens  
transport dato den 2. januarij 1738 
en staande nu ten quohiere folio 73  
voor 't geheel ten naame van Dielis  
Benders , en dan nog een parceel  
Nieuwe erve van 1715 voor de helft  
staande ten quohiere folio 2020 waar  
van de andere helft competeert  
aan Jan Leenders van Hugten  
en welke voorschreeve parceele van goederen  
door voornoemde comparanten door haar  
in de minne zijn verdeelt , waar  
onder soo zij verklaaren geen leen- 
goederen  zijn , en welke deijlinge is  
gedaan in voege en maniere als volgt  
Eerstelijk is alsoo ten deele gevallen aan en  
ten behoeve van voornoemde Johanna Francis  



van Moorsel eerst den Hasteltacker  
gekomen van Tomas van Zoest groot een  
loopense negen en veertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Wouter van Bree , en d'an- 
der sijde Hendrik van Bree,  
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Item den bunder gekomen van Willem  
van Moorsel groot seven en veertig  
roeijen en tien voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Peter Hermens  
d'andere sijde . . . . . . . . . . . . 
en d'eene einde den Loop. 
Item de helft in een stuck groese  
genaamt de Nieuwe erve , waarvan  
de wederhelft toebehoort Jan Leenders  
van Hugten , nevens erve dese helft  
d'eene sijde Antoni Warenberg , d'ander  
Jan Leenders van Hugten  
Los en vrij gereserveert de 's lans en  
gemeentes lasten met de chijnsen van  
den gronde , die bevonden sullen worden  
met regt daar uijt te gaan , aan te  
vaarden als het huur jaar uijt is ,  
En is met voorschreeve minnelijke deelin- 
ge ten deele gevallen aan en ten behoeve  
van Antoni Francis van Moorsel  
voornoemt  eerst den acker genaamt in  
Wevelsdaal groot een loopense een en  
twintig roeijen en agtien voeten 
nevens erve d'eene sijde Antoni Waren- 
berg, d'andere sijde Hendrik Peter 
Vlemminx , d'eene eijnde den weg ,  
en ander eijnde voornoemde Antoni Warenberg.  
Een derde part in eenen acker genaamt  
den Bogaart groot in 't geheel twee  
loopense twee en dertig roeijen en elff  
voeten nevens erve d'eene sijde dit derde  
part     Dielis  
Benders , d'andere sijde Tomas  
Wonderval , d'eene eijnde den weg  
en d'andere eijnde Dirk Berkers.  
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Laastelijk den beemt aan den Otterdijk groot  
een en dertig roeijen vier en een vierde  
voet nevens erve d'eene sijde Jelis Benders ,  
d'andere sijde de weduwe Jan van de Vorst ,  
d'eene eijnde Joost Verberne , en d'andere  
eijnde eene acker.  
Los en vrij gereserveert de 's lans en  
gemeentes lasten aan te vaarden als het  
huure jaar uijt is ,  
Alle het geene voorschreeve staat de  
comparanten duijdelijk voor geleese zijnde  
verklaarde deselve dat wesen haare minne- 
lijke erffscheijdinge en deijlinge 't geene  
zij belooven alsoo te zullen nakomen  
en voor goet vast stedig en van waarden  
te sullen houden en doen houden onder  
verband en renuntiatie als na regten . 
Aldus gedaan en gepasseert binne Lierop  
den vijff en twintigste junij 1700 vier en  
taggentig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Jan van Asten schepenen. 
 
Johanna van Moosel 
Dit is het + hantmerk van Willem  
Verhees niet konnende schrijven  
Dit is het + hantmerk van Antoni  
van Moorsel niet konnende schrijven  
 Cornelius Doers  
 Jan Van Asten  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij pr( i )esident en schepenen van  
Lierop quartier van Peeland , Meijerije  
van 's Bosch certificeren en verklaren  
op den eed in den aanvang onzer respective  
bedieninge gepresteert ter requisitie  
van Gerardus van Hagerlinden president  
schepen en geauthoriseerde tot het waar- 
neemen van het vacerende drossaards ampt  
der Stad en Heerlijkheid Helmond , dat de  
respective gildens off schutterije alhier  
bij het op en omtrekken en verhuijzen  



van de eene na de andere herberg , niet met  
zig publicq en opentlijk langs de straten  
doen omdragen en voeren het pourtraiet 
beeld off affbeelzel van hunne respective  
patronen off zoogenaamde Heijligen  
En dat zoodanige omdraaginge door de  
schutterije alhier (voor zoo veel ons  
bewust is ) zijn gedaan , uitgescheijden  
alleen de affbeeldzels in hunne vaandels ,  
op de trom , en konings schilden staande . 
Aldus deeze in kennisse der waarheid  
ten prothocolle onderteekent binnen  
Lierop den zestienden julij 1700 
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vier en tagtig  
 T. Roosen president  
 Jan van Asten  
 Jan Vlemmincx  
 Martinus van Eijck  
 Mij present Cornelius Doers schepen  
 in absentie van den secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Jenneke van Bussel  
weduwe Jan van de Vorst geassisteert met  
Jan Haare soon , de Heer Judocus van de  
Vorst pastoor te Best , Leonardus  
Cox in huwelijk hebbende Anna van de  
Vorst woonende te Eijndhoven , Jenneke 
van de vorst weduwe Hendrik Welten , 
zijne ten desen geassisteert met haare  
neeff Jan van de Vorst inwoonderen  
alhier , dewelke onder haar onver- 
deelt zijn besittende een huijs met  
verscheijde parceelen land en groese  
geleegen alhier zijnde allodiaale  
goederen gekomen van haare ouders  
die zij onder elkande in der minne  
te hebben verdeelt , en sulx in voege  
en manier als volgt.  
Eerst is alsoo ten deele gevallen  
aan en ten behoeve van Voornoemde Weduwe  
Hendrik Welten een huijs schuur en  
stallinge hoff en aangelag groot  



vier loopense en seven en veertig roeijen  
d'eene sijde Wilbert en Antoni Verberne , en d'andere  
sijde de kindere Jan van de Vorst  
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groot twee loopense een en dertig  
roeijen en veertien voeten , nevens erve  
d'eene sijde Antoni Buckums en d'andere  
sijde Jan Tijsse van Hugten .  
Eenen acker genaamt aan 't  Heijeneijnt  
groot een loopense drie en twintig  
roeijen en seventien voeten nevens  
d'eene sijde Wouter van Bree , en d'andere  
sijde  Willem van Dijk . 
De helft in 't Delleke aan Heijeneijnd  
groot drie loopense negentien roeijen  
nevens erve de Heer Judocus van de Vorst  
en d'andere sijde Leendert Cox  
Den beemt in de Vloet groot een loopense  
agtien roeijen en twee voeten nevens  
erve d'eene sijde de verkrijgster , en  
d'andere sijde Juffrouw Gualtherie 
Eene beemt aan de Vaare schut  
groot seven loopense drie en twintig  
roeijen en seventien voeten nevens  
erve d'eene sijde Antoni Verhees  
en d'andere sijde de Vrouw van Mierlo  
Zijnde los en vrij gereserveert de  
's lans en gemeentes lasten  
en te moeten blijven vergelden  
eene jaarlijkse rente van vijff  
gulden aan den Armen alhier  
en de chijnsen van den gronde  
met regt daar uijt gaande .  
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En is met den tweede looten ten  
deele gevallen aan Leonardus Cox voornoemd  
eenen acker in de Agterste Nieuwe Erve  
groot twee en een half loopen- 
se nevens erve d'eene sijde Antoni  
Verberne en d'andere sijde de erffge- 
namen Jan van de Vorst ,  



Eene acker in de Nieuwe Erve groot  
tweeenveertig roeijen nevens d'eene  
sijde Martinus van Eijk , en d'andere  
sijde Hendrik van Tilborg.  
Een parceel lant in de Voorste Nieuwe  
Erve groot ses en dertig roeijen , en  
seventien voeten nevens erve d'eene  
sijde Cornelis Doers , ende andere sijde  
weduwe Hendrik Welten .  
Het velt in de Groene Beemde twee loo- 
pense twee roeijen en veertien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Tijsse  
van Hugten en d'andere sijde Gerrit Coolen  
De helft in een stuck groese in den  
Oetert groot een loopense seventien  
roeijen en tien voeten nevens erve  
d'eene sijde Anton Verberne cum suis  
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Laastelijk eenen beemt in den Oetert  
groot een loopense seventien roeijen  
en tien voeten nevens erve d'eene  
sijde den condivident en d'andere  
sijde de condividenten van 't  
volgende lot,  
Nog een loopense in een parceel  
nieuwe erve van vier loopense  
nevens erve d'eene sijde den  
condivident , en d'andere  
sijde de kindere Jan van de Vorst .  
Zijnde los en vrij gereserveert  
's lans en dorps lasten , ende  
chijnse van den gronde  
En is met den derde looten  
ten deele gevallen aan de voornoemde  
kinderen van Jan van de Vorst  
een parceel land van Willem  
Turken groot een loopense   ?? 
eene roeij nevens erve d'eene  
sijde Boomer straat , d'ander  
sijde Antoni Verberne .  
Eene acker van Goort van Moorsel  
groot twee en veertig roeijen  
d'eene sijde de Boomer straat 
en d'andere sijde Antoni Verberne  



een parceel land en de nieuwe erve  
van Peter Gielens groot een loopense  
seven en dertig roeijen en seventien  
voeten d'eene sijde Martinus van  
Eijk en d'andere sijde de condividenten  
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Een parceel groese in de Nieuwe erve groot  
vijff en dertig roeijen nevens erve  d'eene sijde  
Willem van Dijk en d'andere sijde Antoni Verberne .  
Dendries aan de Drie venne groot een  
loopense en tien roeijen nevens erve  
d'eene sijde Willem van Dijk , en d'andere  
sijde Antoni Verberne .  
B 
Den beemt in den Oetert gekomen van de  
Hoeve de Hostad groot twee loopense  
en tien roeijen nevens erve d'eene en  
andere sijde de condividente en  
Leendert Cox .  
Laastelijk een parceel nieuwe erve  
groot drie loopense , zijnde geweest  
vier loopense , nevens erve d'eene  
sijde Goort van den Broek , en d'an- 
dere sijde Leendert Cox die er  
een loopense van heeft ,  
Zijnde los en vrij gereserveert  
's lans en gemeentes lasten  
en de chijnsen van den gronde  
die bevonden zullen met regt  
daar uijt gaande  
En is met den vierde loote  
aangedeelt eene jaarlijkse rente  
van dertig gulden 's jaars  
aan de Heer Judocus van de  
Vorst geduurende zijn leven  
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door de condividenten te voldoen  
's jaars voor ider zijn lot  tien gulden  
Belovende de voorgemelde com- 
paranten en condividenten  dese  
hunne voorschreeve minnelijke scheij- 



dinge en deijlinge voor goet vast  
stedig en van waarden te sullen  
houden en en doen  houden onder  
(verband) van haare personen en goederen  
als na regten . Aldus gedaan en  
gepasseert binne Lierop den ses  
en twintigste november 1700 vier  
en taggentig ten overstaan van  
Tieleman Roosen en Cornelis Doers  
schepenen  
 Jud. van de Vorst  
 Leonardus Cox  
Dit is het + hantmerk van Jenneke  
weduwe Jan van de Vorst niet  
konnende schrijven .  
 
Dit is het + hantmerk  van Jenneke  
van de Vorst + niet konnende schrijven  
Jan van de Vorst  
 T. Roosen  
 C Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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In den naame des Heeren Amen  
Op heden den een en twintigste december  
1700 vier en taggentig des namiddags de clocke  
omtrent drie uueren , zijn wij Cornelis Doers  
en Hendrik Vlemminx schepenen , mitsga- 
ders Jacobus Losecaat secretaris alhier  
gecompareert ten woonhuijse van Jan  
Sanders woonende alhier te Herzel  
alwaar tans ten huijse  is woonende  
Cornelis Sanders , die aan ons te kenne  
gaff dat wilde disponeere van zijn  
goedere , zijnde siekelijk dog zijn ver- 
stand zinne , en memorie wel mag- 
tig en gebruijkende , en dus in staat  
soo het ons toescheen om te disponeere 
soo verklaarde hij bij desen te  revoceere  
casseere dood en te niet doende alle voor  
gaande dispositien van testamenten , codi- 
cille en alle andere actens van uijtterste  
wille die hij gemaakt off gepasseert  



mogte hebben en speciaal zijn testament  
alhier voor schepenen gepassert  
op den elffde december 1700 seven en  
seventig , niet willende dat die van  
eenige kragte zal of zullen zijn , en  
nu verklaarende op nieuws te  
disponeere wil en begeert hij tes- 
tateur dat na zijn overlijden zijn  
neev Jan Sanders alwaar nu tans  
is woonende , zijne eenige uuniver- 
seele erffgenaam zal zijn , denselve  
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daar toe nomineerende en institueerende  
om alle hetgeene hij testateur na zijn  
overlijden zal nalaten niets gereserveert  
gereede en ongereet leggende en roerende  
en dat met volle meesterschap om daar  
mede te doen en handelen als met vrij  
eijgen goet .  
Alle het welke den testateur duijdelijk en  
distinct voorgeleesen zijnde , verklaarde hij  
sulx te wesen zijn testament uijtterste en  
laaste wil , willende en begeerende dat na zijn  
overlijden zal worden geobserveert , het zij  
als testamente , codicille  
 ofte soo hetselve anders op de beste  
wijse zal konne off mogen bestaan .  
Aldus gedaan en gepasseert ten  
voorschreeve woonhuijse op dag uur en  
ter presentie als boven en hebben  
wij schepenen   ten prothocolle   
met den testateur en secretaris na  
behoore ten prothocolle onderteekent  
 Dit is het hantmerk van  
 Cornelis + Sanders niet  
 konnende schrijven  
  C. Doers 
 Hendrick Vlemmicx 
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop 



cerificeeren dat wij zijn versogt om een  
acte van cautie voor Leendert van der Sande  
zijnde alhier  van        eerlijke ouders  
 geboortig en zoo veel ons bekent  
van een goed gedrag , soo belooven wij  
indien het mogte gebeuren dat den selve  
tot armoede mogte vervallen ('t welk 
God verhoede ) wij  hem dan benevens  
onse arme ingesetenen zullen alimen- 
teeren onderhouden , en den Armen  
van Heese alwaar nu gaat  
woonen en alle andere plaatse daar  
komt te woonen ter saake deses te  
zullen ontlasten en bevrijden inge- 
volge haar Hoog Moogende Resolutie van den  
7. september 1731 . Actum Lierop  
den een en dertigste december 1700  
vier en taggentig 
  C. Doers 
 Hendrick Vlemmicx 
 Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certificeere 
dat wij zijn versogt om een acte van  
cautie , voor Willem Huijbert van de Warenberg  
zijnde , alhier van eerlijke ouders geboore  
en soo veel ons bekent van een goed 
gedrag , derhalve beloven wij in dien  
het mogte gebeure dat denselve tot  
armoede mogte vervalle ( 't welk God  
verhoede) dat wij als dan deselve  
Willem van de Warenberg benevens  
onse arme ingezetenen zullen ali- 
menteere en den Armen van Breugel  
en alle andere plaatse daar hij mogte  
komen te woonen ter saake deses sul- 
len ontlasten en bevrijden ingevolge  
haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1700 een en derig  
Actum Lierop den sevende januarij  
1700  vijff en taggentig .  
 C. Doers  



 Martinus van Eijck  
 Peter Vlemmicx  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeere , dat wij zijn versogt , om een  
acte van cautie voor Hendrik Verberne  
geboortig en woonende alhier  en zijne vier  
kinderen genaamt Ida  , Jennemaria , johanna en Huijbert en dewijle zij  
alhier van wettige en eerlijke ouders  
zijn gebooren en wesende van een goed  
gedrag , derhalve beloven wij indien het  
mogte gebeuren , dat de selve tot armoede  
mogte vervallen ('t welk God verhoede )  
dat wij als dan deselve benevens onse  
arme ingesetenen zullen alimenteere  
en den Armen van de stad Weert  
alwaar voornemens te gaan woonen  
off waar mogte komen te woonen  
zullen bevrijden . Actum Lierop den  
agt en twintigste januarij 1700 vijff  
en taggentig  
  T Roosen  
  C. Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemminx 
  Hendrick Vlemmincx 
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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In den naame des Heeren amen . 
Op heden den derde meert seventien  
hondert vijff en taggentig , des namiddags  
ontrent de clocke vier uuren , zijn wij  
Tieleman Roosen  en Jan Lambers Vlemminx  
schepenen mitsgaders Jacobus Losecaat  
secretaris alhier gecompareert ten huijse  
off camer van Antoni Verberne , alhier in de  
Straat , waar Peternel van Bijstervemt weduwe van  
Frederik van der West is woonende , zijnde siekelijk  



te bedde leggende , dog haar verstand  
sinne en (me)morie wel magtig en gebruijkende  
soo als aan ons scheen en bleek , en aan  
ons wel bekent , gevende te kennen  
dat zij wilde disponeeren van haare  
goederen , soo verklaarde zij voor aff  
bij desen te casseeren dood en te niet te  
doen alle voorgaande de dispositien  
van testamente , codicille en alle andere  
actens van uijtterste wille die zij ge- 
maakt off gepasseert mogte hebben  
niet willende dat van eenige kragt  
zal zijn , en nu op nieuws disponee- 
rende wil en begeert zij testatrice  
dat na haar overlijden tot erffgenaam  
te stelle Cornelis Doers schepen  
en inwoonder alhier , met magt  
en ordere het geene zal nalaaten  
te aanvaarden , en haar testatrice  
te besorgen een eerlijke begravenisse  
na haare staat , en voorts te doen  
soo als een erffgenaam toestaat en  
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behoort te doen  
 
Alle het welke de testatrice duijdelijk  
en distinct voorgeleesen zijnde , ver- 
klaarde zij sulx te weesen haar testament  
uijtterste en laaste wille , willende ende  
begeerende dat na haar overlijden  
zal worden geobserveert , het zij als  
testamente , codicille off soo het  
selve op de beste wijse zal konnen  
of mogen bestaan . Aldus gedaan en  
gepasseert ten woonhuijse voornoemde  
op dag uur en ter presentie als  
boven , en hebben wij schepenen 
dese met de gemelte testatrice bene- 
vens den secretaris na behoore  
ten prothocolle onderteekent .  
 
Dit is het + hantmerk van Peternel  
van der West weduwe verklaarende  
tans niet te konne schrijven  



 T Roosen  
 Jan Vlemmincx  
 J. Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maaken ende opge- 
 geven bij Josijna van Brussel  
 weduwe van Jan Coolen  
 en dat ten behoeve van  
 haare kinderen verweckt  
 bij haare voornoemde man , met  
 naame Martijn , Andris  
 Peter , Annamaria Wille- 
 mijn en Jan , en dat van  
 sodanige goederen als met  
 denselve haare overleden  
 man staande huwelijk  
 heeft bezeeten , waar van  
 het erffregt aan haare voorschreeve  
 kinderen is competeerende  
 zijnde zij voornemens te  
 begeeven met Leendert van de  
 Vorst geboortig en  
 Helmond en woonende te Mierlo  
 en dat ter voldoeninge van  
 den 53 articul van haar  
 Hoog Mogende Egt Reglement  
 en daar op gevolgde waar - 
 schouwinge van den derde  
 april 1708 , bestaande in  
 het navolgende ,  
Eerst van de vaste onroerende  
goederen ,  
Eerst een huijs schuur en stallinge   
hoff en aangelag alwaar is woonende  
groot ontrent een loopense agtien  
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roeijen en negentien voeten nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Jan van Eijk en  
d'andere de kindere van Arnoldus van Bussel  
Den acker van Joost van Lieshout vier  
loopense vier roeijen en sestien voete waar  



van twee loopense in 1784 aan Jan de 
Haan door Jan Coole was getranspor- 
teert en welke twee loopense den  
15 april 1785 weder om voor de kindere 
zijn ingelost . dus wederom op  
voorige voet . 
Eene acker de Hooge Graaff groot een  
loopense negentien roeijen en twee  
voeten , nevens erve d'eene sijde Dirk  
van Brussel en d'andere sijde Marten  
Verbeek.  
Eene acker in de Mortel van Jacomijn  
van Meijl groot een loopense veertien  
roeijen en twaalff voeten nevens erve  
Dirk van Brussel en d'andere sijde  
de kindere Tomas van Zoest ,  
Een ackerke in de Hoeff veertien  
roeijen en dertien voeten zijnde van  
den Hoff 
Den acker genaamt den Nonne- 
camp groot een loopense agt en  
twintig roeijen nevens erve Dirk  
van Brussel en d'andere sijde  
Jan Vlemminx   
Eene acker de Mortel groot een loopense  
agt en dertig roeijen en sestien voeten  
nevens erve d'eene sijde Dirk van Brussel  
en d'andere sijde de inventariste .  
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Lijntjesacker groot vijff en twintig  
roeijen nevens erve d'eene sijde  
Dirk van Brussel , d'andere sijde  
de kindere  Nol van Bussel.  
Celenacker groot een loopense  
twee en veertig roeijen drie en een  
halve voet nevens d'eene sijde de  
weg en d'andere sijde de weduwe  
Jan van de Vorst  
Een acker genaamt het Heijtvelt groot  
dertig roeijen en seven voeten nevens  
Dirk van Brussel , en d'andere sijde  
de kinderen Arnoldus van Bussel 
Eene acker den Mortel van Hendrik  
Verheijen groot ontrent drie loopense  



drie en veertig roeijen en ses voeten  
nevens erve d'eene sijde Dirk van Brussel.  
Den acker genaamt het Heijtvelt  
groot twee en dertig roeijen en  
dertien voeten nevens Dirk van Brussel  
Staat ten quohiere een stuckje groese  
in 't Heesven groot dertien roeijen  
en dertien voeten , 't geene Jan Coolen 
wel mede is getransporteert den  
22. januarij 1768 , maar noijt ge- 
had off niet weetende waar het  
leijt , doende in de verponding 0  1  8 
Een Heijt groot een loopense  
seventien roeijen en drie voeten  
ten quohiere in twee parceelen  
nevens Dirk van Brussel ende  
kindere Nol van Bussel .  
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Het Beemdeke groot drie loopense  
vier en dertig roeijen en vijff voeten nevens  
d'eene kindere Nol van Bussel en Jan Vlemminx . 
Het Kleijn Euselke groot drie loopense  
seventien roeijen en agt voete , nevens  
de weduwe van Eijk , en d'andere  
sijde Dirk van Brussel .  
Twee beemde genaamt den H.Geest  
zaame groot drie loopense vijftien  
roeijen seven tien en eene halve voet  
nevens erve d'eene sijde weduwe  
Jan van Eijk , en d'andere sijde Dirk  
van Brussel  
Den Boxbeemt groot drie en veertig roeijen  
een en een halve voet nevens erve Dirk  
van Brussel , en d'andere sijde kindere  
Nol van Bussel.  
Het Euzel groot ontrent seven loopense  
nevens erve d'eene sijde de kinder Tomas  
van Zoes(t) , en d'andere sijde de kindere  
Nol van Bussel  
De Mortelkant groot twee en dertig roeijen  
en seventien voeten geleege d'eene sijde  
de kindere Tomas van Zoest , 
He Drieske in de Mortel van Jacomijn  
van Meijl vier en dertig roeijen en veertien  



voeyten , nevens de inventarisante  
Laastelijk de Heijhorst een loopense  
seven roeijen en eene voet nevens  
erve d'eene sijde de kindere Tomas  
van Zoest , en d'andere sijde de kindere  
Nol van Bussel .  
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 Ten tweede van de erffhaave- 
 lijke goederen bestaande in het  
 volgende , alle het welke door de  
 voornoemde weduwe van Jan Coolen  
 geassisteert met Hendrik van  
 Tilborg word getaxeert ontrent  
 waardig te sijn als agter ider  
 stuck is uijtgetrocke  
Eerst de hooge kar zijnde  
niet beslagen getaxeert   10 10 0 
een slagkar    5 0 0 
een ploeg op    4 0 0 
een kist op    2 0 0 
een tavel en gootbank  0 15 0 
een tob    0 12 0 
struijffpan en hangijser  1 4 0 
beddepan    1 0 0 
houte wieg    1 0 0 
een koopere koeijketel  10  0 0 
twee koopere ketels   1 10 0 
twee koopere koffie moore 2 10 0 
moespot   0 10 0 
vier stoele    1 0 0 
negen tinne schotele  13 10 0 
room zeij    0 8 0 
negen tinne lepels   0 14 0 
een ketting met langhaal  0 10 0 
vuur ijser met de tang  1 5 0 
een ketting aan zwengel  0 6 0 
een zijse en zigt   0 16 0 
hair getuijg   0 6 0 
een schop en mistriek  0 15 0 
turffschop   0 5 0 
snijbank en mes  0 12 0 
    ______________ 
    60 18 0 
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koopere scheplepel   0 16 0 
tinne treckpot en soutdoos 0 5 0 
twee spinne wiele   1 10 0 
een veere bed met hooft- 
peuluw en deeke  6 0 0 
twee paar slaaplakens   1 10 0 
twee linne beddens en  
toebehoore   2 0 0 
trog en waskuijp  1 10 0 
haam zaal en ligt  2 10 0 
eijsere hagten    0 15 0 
vier koeij backe  1 4 0 
zwongstapel   0 5 0  
mishaak bijl en slegtmes 1  0 0 
    ______________ 
    19 5 0 
De kleederen van de overledene  
man worden voor de kindere 
gebruijkt   memorie  
 
Compareerde de voornoemde  
(de voornoemde) Josijna van Brussel  
weduwe van Jan Coolen , dewelke  
verklaarde haar in 't maaken van den  
inventaris opregtelijk gedragen  
te hebben , en hetgeene voorschreeve ider  
als boven staat getaxeert met Hendrik van  
Tilborg na haar beste kennis  
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en wetenschap gedaan om  
de waarde van dien te hebben  
en soo naderhand bevonden wierd  
dat dese inventaris met eenige  
stucke behoorde vermeerdert  
off vermindert te worden , dat  
denselve daar na zal worden  
gerigt tot gemeen voordeel off  
schade sonder daar in agter- 
haalt te wille zijn . Aldus  
gedaan en gepasseert ter raad- 
camer binne Lierop den twintigste  



meij 1700 vijff en taggentig  
ten overstaan Tieleman Roosen , en  
Cornelis Doers schepenen  
 Dit is het + hantmerk van Josijn  
 van Brussel weduwe van Jan  
 Coolen niet konnende schrijven  
 H. v.Tilborg  
 T Roosen  
 C. Doers  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop 
certificeere , dat wij zijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van den  
Arme van Asten voor Gijsbert , Johannes  
en Peter kinderen van Jan Metten en  
Jennemie Verhees alhier gebooren  
Derhalve beloven wij indien het  
mogte gebeuren dat de voornoemde drie  
kindere tot armoede mogte vervalle 
den Armen van Asten alwaar deselve  
nu met haare voornoemde ouders woonen  
en mede alle andere plaatsen daar  
naderhant mogte komen te  
woonen van de last der alimentatien  
ten all tijde te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar Hoog 
Moogende Resolutie van den  
sevende september 1731.Actum Lierop den  
vier en twintigste junij 1700 vijff en taggentig .  
  T. Roosen  
  Hendrick Vlemmicx  
  Jan van Asten  
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certi- 
ficeere , dat wij zijn versogt om een acte 
van cautie voor Jan  Arnoldus Jansen  



tot decharge van den Armen van Nunen ,  
En alsoo denselve alhier van geboorte is  
en sijnde soo veel ons bekent van een  
goed gedrag , soo beloven wij in dien  
het mogte gebeuren dat den voornoemde  
persoon tot armoede mogte vervallen  
('t welk God Verhoede ) soodanig dat hij  
van den Arme behoorde gealimenteert  
te worden , dat wij als dan de Arme  
van Nunen en alle andere plaatse 
daar mogt komen te wonen zullen  
ontlasten en bevrijden ingevolge  
haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1731 . Actum  
Lierop den vier en twintigste junij  
1700 vijff en taggentig  
 C. Doers  
 Peter Vlemmix  
 Hendrick Vlemmicx 
 Jan Vlemmincx  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
Dirk van Brussel , en Arnoldus Verberne  
inwoonderen alhier , dewelke verklaaren  
de, vaste onroerende goederen gekomen van  
haar ouders tot nog toe onverdeelt zijn  
gebleven , zijnde allodiaale goederen  
die zij verklaaren nu onder haar te  
hebben verdeelt , en daar van nu te pas- 
seere dese hunne wettige en erve- 
lijke scheijdinge en deijlinge en  
dat in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk is ten loote en deele gevallen  
aan en ten behoeve van den voornoemde Arnoldus  
Verberne een huijs schuur en stallinge  
hoff en aangelag met een ackerke en dries  
aan een geleege , staande ten quohiere in  
drie parceele groot zaame vier loopense drie  
roeijen en dertien voeten nevens erve d'eene  
sijde de kindere Jan Coolen , en d'andere  
sijde de Straat.  
Den Heijacker van de Hoeve ten Berge groot 



een loopense agt en dertig roeijen en tien  
voeten , nevens de kindere Nol van Bussel  
en d'andere sijde de weduwe Jan van Eijck  
Lijntjes acker twee en veertig roeijen en vier  
voeten d'eene sijde met andere sijde Jan Vlemminx  
Den acker genaamt het Leeg Heijtvelt groot 
twee loopense vijff roeijen en agt voeten  
nevens erve d'eene sijde Willem van Bree  
en d'andere sijde Jan Vlemminx .  
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Den Hooge Graaff groot drie loopense 
agt roeijen en drie voeten nevens erve  
d'eene sijde de kindere Jan Coolen  
en d'andere sijde de gemeente .  
Den acker de Hoeff groot negentien roeijen    
en twee voeten nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Jan Jooste van de Vorst , en  
d'andere sijde de kindere Nol van Bussel  
Nog aldaar een ackerke van veertien  
roeijen en elff voeten nevens erve  
Willem van Bree en d'andere Antoni Verberne  
Den Donkacker een loopense vier en  
veertig roeijen en seven voeten nevens  
erve d'eene sijde de kinderen van Jan  
Coolen , en d'andere sijde de weduwe Jan  
van den Eijnde  
Ceele off Coolenacker , groot een loopense twee  
en veertig roeijen drie en een halve voet  
nevens erve d'eene en andere sijde de weduwe  
Jan Van Eijck  
Den acker genaamt het Heijtvelt groot 
een loopense tien roeijen en dertien  
voeten nevens erve d'eene sijde de kindere  
Jan Coolen , en Jan Vlemminx  
Alnog den acker genaamt het Heijtvelt  
een loopense vijftien roeijen en vijff  
voete nevens erve als voorige parceel  
Den acker bij Aart Verhees groot een loo- 
pense agt en dertig roeijen en agtien  
voeten nevens erve d'eene sijde  
de kindere Jan Coolen , en  
d'andere sijde de kindere Jan van Zoest,  
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Den acker genaamt den Agterste Hoff groot 
drie loopense twee roeijen en sestien voeten  
nevens erve d'eene sijde Hendrik van  
Eijck , en d'andere sijde de weduwe Jan van Eijck 
Den Nonnecamp off den Looacker groot twee loopense 
ses roeijen en seven voeten nevens erve d'eene  
sijde de kindere Jan Coolen , en d'andere  
sijde Willem van Bree.  
Een heijtvelt groot een loopense een en  
dertig roeijen en veertien voeten  
nevens erve d' weduwe Joost van de Vorst  
en d'andere de kindere Jan Coolen  
Alnog een heijtvelt groot een loopense  
twee roeijen en veertien voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan Vlemminx , en  
d'andere sijde de kinderen Jan Coolen  
Joost veltje groot twee en twintig roeijen en elff  
voeten nevens erve de weduwe Jan van Eijck , en  
d'andere sijde Antoni Roijmans .  
Den Henseman groot ses loopense  
twee en twintig roeijen en tien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan de Haan ,  
en d'andere sijde de erffgenamen Lambert van Bree 
Nog Jooste Veltje groot vier loopense  
ses roeijen en dertien voeten nevens erve  
sijde Antoni Roijmans .  
Het Hornsdonk eusel groot ses loopense  
twintig roeijen en seven voeten nevens  
Antoni Roijmans , en d'andere sijde  
Jan Vlemminx  
 
 
32 114 v 
 
Den beemt op de Weerte groot een loopense  
vijffenveertig roeijen en ses voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Hendrik  
van den Boomen , en d'andere sijde Willem  
van Bree.  
De Zeele nevens Andris van den Eijnde   ?? 
groot twee loopense seventien roeijen  en  
dertien voeten , nevens erve Willem van  
Bree , en d'andere sijde Jan de Haan  
Het H. Geest beemtje nevens Jan van  
Eijck groot agt en dertig roeijen seventien  



en een halve voet nevens erve d'eene sijde  
de kinderen van Jan Coolen en d'ander  
sijde Cornelis Doers , 
Het Kleijn Zilleke groot een loopense  
een entwintig roeijen en veertien  
voeten nevens erve d'eene en andere  
sijde Jan de Haan  
Alnog in den H. Geest naast Mierle  
groot een loopense een en twintig roeijen  
en veertien voeten , nevens erve d'eene sijde  
den Armen alhier , en d'andere sijde de Vleut.  
De Smalvelde groot twee loopense  
vier en derig roeijen ses en een halve  
voet nevens erve d'eene sijde Antoni  
Verberne , en d'andere sijde Hendricus van  
Stekelenborg.  
Boxbeemt een loopense ses en dertig  
roeijen twee en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Leonardus van de 
Warenberg , en d'andere sijde weduwe  
Jan van Eijck  
Het Euzel van Jan Goorts twee  
loopense sestien roeijen een en een halve  
voet nevens erve d'eene sijde de weduwe  
Jan van Eijck en d'andere sijde de  
kindere Jan Coolen.  
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Het Donkveltje groot negen en dertig roeijen en  
ses voeten nevens erve d'eene en andere sijde  
Hendrik van Eijck  
Het heijtvelt groot vijff en veertig roeijen  
en twee voeten nevens erve d'eene sijde  
Marten Vebeek , en d'andere sijde Willem  
van Bree.  
Op de Zille twee loopense zes en  
dertig roeijen en sestien voeten  
nevens erve d'eene en andere sijde  
Jan de Haan  
Den H. Geest twee loopense dertien  
roeijen en sestien voeten  
 
Het Nieuw afgegraven velt het Lammer- 
velt van de Hoeve ten Berge groot een en  
een halff loopense nevens erve d'eene sijde  



het volgende parceel .  
Laastelijk het afgegrave velt van de  
Hornerheij van voorschreeve Hoeff groot  
ses loopense nevens erve d'eene  
sijde voorschreeve parceel en d'andere sijde  
de weduwe Jan Eijck  
Alle de voorschreeve goederen zoo als die  
als voor , van zijn condividents  
vrouwe ouders zijn aangekomen  
Los en vrij gereserveert door den condi- 
videnten desen moet blijven vergelden  
en 's jaars betaalen aan het gemeene  
lant drie gulden en vijff stuijvers . 
Item nog 's jaars eene gulden aan het  
Appostel huijs te Mierlo ,  
en dan nog 's jaars eene rente  
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van tien stuijvers aan den Armen  
van Deurne  
Voorts moet den condivident in desen  
de chijnse van den gronde blijve ver- 
gelden betaalen en winne die bevon- 
den sullen worden met regt daar  
uijt te gaan , aan te vaarden dese  
zijne aan bedeelde goederen de groese  
te halff meert de huijsinge te Paasen  
en de zaijlanden te oogst , bloot  
aan de stoppelen van den aanstaande  
jaare 1786.  
En moet den condivident in desen tot  
egalisatie aan Dirk van Brussel  
uijt keeren voldoen en betaalen eene  
somme van een  duijsent gulden , 
en daar van soo lange niet is betaalt  
intrest betaalen tot drie gulden  
en tien stuijvers van ider hondert  
* En is in voege en maniere als voore 
ten deele gevallen aan Dirk van Brussel voornoemt  
een parceel putte op de Zillen groot agt agt en  
dertig roeden , nevens erve d'eene  
sijde de kindere Johannes van de 
Leensel , en d'andere sijde Antoni Verberne  
En voorts moet den condivident  
van dat lot tot egalisatie ontfan- 



ge van Arnoldus Verberne condi- 
vident van 't voorige lot eene  
somme van duijsent gulden ,  die  
hij moet uijt keeren en soo lange     
 
* compareerde Dirk van Brussel denwelke bij desen  
verklaert van de somme van duijsent gulden met den  
intrest van dien hiernevens in sijn  lot begroote door  
ofte van teegens Arnoldus Verberne voldaan en  
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* betaalt te sijn . Consenteerende derhalven in de  
cassatie en roijeernge van dese uijtkeeringe ten  
prothocolle Lierop den sestienden november  
1700 negentig  
Dirck van Brussel   C Doers 
J van den Eijde  A J Nouhuijs substituut secertaris  
 
* niet betaalt , daarvan het intrest betaalen tot  
drie gulden tien stuijvers van ider hondert  
Belovende de voornoemde Arnol- 
dus Verberne en Dirk van Brussel  
condividenten als voor , met dese  
hunne minnelijke erffscheijdinge  
en deijlinge volkome genoege te  
neemen , sonder eenige nadere off andere  
deijlijnge te konne off mogen vragen  
en dus dese deijlijnge voor goet vast stedig  
en van waarden te sullen houden en doen  
houden onder verband als na regeten  
renuntieerende op alle lettere brieve 
en bescheden daar van mentioneerende  
Alsoo ider van zijn aangedeelde zal  
behouden en nakomen als daar in  
gemelt onder verband van persoon  
en goederen als na regten . Actum  
Lierop den negen en twintigste julij  
1700 vijff en taggentig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Hendrik Vlemmincx  
schepenen  
  Arnoldus Verberne  
  Dirck van Brussel  
  C. Doers  
  Hendrick Vlemmicx 
 



  Mij present  
  J. Losecaat secreyaris  
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Wij schepenen van Lierop certificeere 
dat wij zijn versogt , om acte ven autie  
voor Jan Mattijs van Hugten en voor zijn  
vrouw Elisabet van de Warenberg en  
mede voor haar vijff kinderen met naame  
Johanna , Antoni , Johannes , Joost en  
Jennemie alle alhier geboore , en so  
veel ons bekent van een goed gedrag .  
Soo belooven wij in dien het mogte  
gebeuren dat de voornoemde personen tot  
armoede mogte vervalle ('t welk God  
verhoede) dat wij als dan deselve  
benevens onse arme ingezetenen  
zullen alimenteere en den Arme van  
Vlierde alwaar nu woonen ,off waar mogte  
koomen te woonen te zullen onlasten en  
bevrijden ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie vanden  
sevende september 1731 . Actum Lierop den negende 
september 1700 vijff en taggentig .  
 
 T Roosen  
 Jan Vlemmincx  
 Hendrik Vlemmicx  
 C. Doers  
 Martinus van Eijck  
 Peter Vlemmix  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Johannes Neijssen , vorster  
alhier , denwelke verklaarde uijt cragte  
van authorisatie van Jan Doers collecteuer  
van de verponding en beede van den jaar  
1783 wesende van dato dertigste sep- 
tember laastleden alhier vertoont  
bij desen na voorgaande sommatie en  
gerequireerde solemniteiten met  



kennisse van den gecommitteerde officier  
te neemen in arrest en te stellen  
in handen van de Hooge Overigheid  
alle de vaste en onroerende goederen  
staande ten naame en competeerende  
aan Willem van Dijk alhier woonende omme  
daar aan te verhaalen eene some van ses  
gulden twaalff stuijvers en twee  
penningen wegens verschulde  
verponding van den voorschreeve jaare  
1783 met de costen van dien  en  
verder ad opus jus habentium . 
Actum Lierop den vierde october  
1700 vijff en taggentig ten overstaan  
van Tieleman Roosen en Martinus  
van Eijck schepenen .  
  Joh. Neissen   T.Roosen Loco officier 
   Martinus van Eijck  
   Mij present  
   J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor ons schepenen van  
Lierop ondergenoemt Johannes Nijssen  
vorster alhier , den welke verklaarde uijt  
cragte van authorisatie van Jan Doers  
collecteuer van de verponding en beede  
van en over den jaare 1783 wesende van dato dertigste  
september laastleden alhier vertoont  
bij desen na voorgaande sommatie en  
gerequireerde solemniteijten met kennisse  
van den gecommitteerden officier te neemen  
in arrest en te stelle in handen van de  
Hooge Overigheid alle de vaste en onroe- 
rende goederen , staande ten naame  
en competeerende aan Nicolaas Cox  
woonende alhier , omme daar aan te verhaale  
eene  somme van eene gulden en vier pen- 
ningen , wegens verschulde verponding  
van den voorschreeve jaare 1783 , met de costen  
van dien en verder ad opus jus habentium . 
Actum Lierop den vierde october 1700 vijff 
en taggentig ten overstaan van Tieleman  
Roose en Martinus van Eijck schepenen  
 



Joh. Neijssen  T. Roosen loco officier  
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Johannes Nijssen , vorster alhier ,  
den welke verklaarde uijt cragte van  
authorisatie van Jan Doers collecteur van de  
verponding en bede van den jaare 1783  
wesende van dato dertigste september  
laastleden alhier vertoont , bij desen na  
voorgaande sommatie en gerequireerde  
solemniteijten met kennisse van den  
gecommitteerden officier te neemen in  
arrest , en te stellen in handen van de  
Hooge Overigheijd , alle de vaste onroerende  
goederenen , staande ten naame en compe- 
teerende aan Jan Willemse de Wit ,  
woonende alhier , omme daar aan te ver- 
haale eene somme van ses gulden vijff  
stuijvers en tien penningen wegens  
verschulde verponding van den voorschreeve  
jaare 1783 met de costen van dien  
en verder ad opus jus habentium . 
Actum Lierop den vierde october 1700  
vijff en taggentig , ten overstaan van  
Tieleman Roosen en Martinus van Eijck  
schepenen .  
 
Joh. Neijssen   T Roosen loco officier   
   Martinus Van Eijck  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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In den Naame des Heeren Amen  
Op heden den twaalfde october 1700 vijff en  
taggentig , des namiddags ontrent de clocke  
vier uuren , zijn wij Cornelis Doers en  
Jan van Asten , schepenen , mitsgaders Jacobus  
Losecaat secretaris alhier , op versoek gecom- 



pareert te huijse en wooninge van Joseph 
Vlemminx en Maria Aarts egte luijden  
den eerste siekelijk en de tweede gesond na den  
lighaame , beijde hunne sinne , memorie  
en oordeel wel magtig en gebruijkende , soo  
als in alle opsigte scheen en bleek 
gevende te kennen dat zij gaare zoude  
disponeere van haare goederen die zaame  
zijn besittende , en verklaarde voor aff te  
revoceeren casseeren dood en te niet doen  
alle voorgaande testamente die zij zaame  
off ider afsonderlijk gemaakt mogte hebben  
niet willende dat agtervolgt sal worden  
en sulx op nieuws bij desen te disponeere 
willende en begeerende dat alleen  
zal agtervolgt worden en soo verklaare  
zij testateuren uijtsonderlinge lieffde elkan- 
der toe dragende over en weder over , te stelle  
en te nomineere zijne off haare erffgenaam  
de langstlevende van hun beijden , in alle  
het geene den eerststervende zal nalaaten  
te weeten de gereede haavelijke en erffhaave- 
lijke goederen actien en crediten niets ge- 
reserveert , dog gereserveert de vaste  
goederen welke vast , onroerende  
goederen zij testateuren aan haar 
toebehoorende  geene gereserveert  
maaken en bespreken zij testateuren   
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aan en ten behoeve van Jan van den Eijnde  
zijn vrouw , met naame Joseph  
Vlemminx en aan Johannes Vlemminx  
twee kinderen van den testateur verweckt  
bij zijn eerste vrouw , welke vaste goederen  
deselve twee kinderen van den testateur zullen en  
mogen aanvaarden na overlijden van den testateur  
op die wijse als een huurder de goederen  
aanvaart off verlaat , en zulle deselve  
kinderen als dan moeten voldoen en  
betaalen aan de kinderen Lambertus van  
den Eijnden eene somme van vijff hondert  
guldens , en zulle als dan ook niet konne  
off mogen pretendeeren het geen deselve  
van den inventaris zoude te pretendeere 



hebben als ook niet van de verkogte goederen  
die te Deurne door Joseph Vlemmincx testateur zijn  
verkogt gekomen van Jan van Den Boomen  
als mede moete uijtkeeren aan voornoemde Maria  
Aarts , off aan haar kint van dit huwelijk te  
voldoen vijftig guldens en sulx ter voldoeninge van  
de ligitieme portie , Voorts hebben zij testateure voor  
haar geduurende hun leven het zij testateur off testatrice 
gereserveert vrije wooninge in de camer van haar  
huijs , waar in woonen , genaamt de Schouw  
Voorts is besprooke dat de langstleven- 
de  van de testateuren alle verdere  
personeele schulden ten lasten van de  
boedel sijnde moete betaalen sonder  
dat de twee voorkinderen daar voor aan  
spreekelijk zulle zijn .  
Alle het welke voorschreeve staat  
de testateuren en voorgemelde voorkin- 
deren voorgeleesen zijnde verklaarde  
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de teststeuren dit te weesen haar uijterste  
wil en begeerte willende en begeerende dat  
het selve volomen effect zal sorteeren  
hetzij als testament , codicil off andere  
maakinge soo het selve best zal konne  
volstaan te meer het selve is ingerigt  
tot genoege soo van de testateuren  
als de twee voorkinderen boven - 
genoemt . Ten welke eijnde alhier  
mede is gecompareert den voornoemde Jan  
van den Eijnden nomine uxoris en  
meerderjarig zijnde oud ontrent drie en  
twintig jaaren die geassisteert is met  
zijn oom Peter Vlemminx , die zaame  
verklaaren met voorschreeve dispositie , soo veel haar  
aangaat volkomen genoege te neeme met  
beloften van alle het geene voorschreeve beschreve  
staat te sullen voldoen en naarkomen onder verband  
en renuntiatie als na regten . Aldus gedaan  
en gepasseert op plaatse , dag uure en ten  
overstaan als voore , en hebben de selve met de  
testateuren en comparante dese ten protho- 
colle onderteekent ,  
Dit is het + hantmerk van Joseph  



Vlemminx verklarende mits sijn  
siekte niet konnende schrijven  
Maria Aarts 
Jan van den Eijnden  
Dit is + het hantmerk van Johannes  
soone Joseph Vlemminx niet konnende 
schrijven .  
Peter Vlemmix   C Doers 
Jan van Asten  
 J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
ondergenoemt , Johannes Nijssen vorster alhier  
den welke verklaart uijt cragte van authori- 
satie van Jan Doers als collecteur van de  
van de ordinaare 's lans verpondinge van den  
jaare 1783 na voorgaande gedrevene  
executie en arrest als mede na voorgaande  
publicatien op den vijff en twintigste  
november 1785 publicq bij executie  
verkogt de vaste onroerende goederen  
van Niclaas Cox omme daar aan te  
verhaale eene somme van eene gulden  
en vier penningen wegens verschulde  
verpondinge van 1783 met de costen  
van dien en verder ad opus Jus  
habentium en waar van geprofiteert is  
eene somme van een hondert agt en  
dertig gulden met de slagen , waar  
van afgetogen agtien gulden voor  
de costen , dus over een hondert en  
twintig gulden , die bij desen is consig- 
neerende ten behoeve van de geintresseerde 
crediteuren , en dat ter obedientie van haar  
Edele Mogende Reglemente van den 10 julij 
1728 en 27 october 1729 . Actum Lierop den  
dertiende december 1700 vijff en taggentig  
ten overstaan van Cornelis Doers en Mar- 
tinus van Eijck schepenen .  
 Joh. Neissen  
 C. Doers  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop  
certificeere dat wij zijn versogt om een acte  
van cautie tot decharge van den Armen  
van Asten voor Maria Verhees getrauwt  
met Gerrit Kerkers , en alsoo deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders is geboore  
en zijnde soo veel ons bekent van een goed 
gedrag , Soo belooven wij indien het mogte  
gebeuren ('t welkGod verhoede) dat deselve  
tot armoede mogte vervalle , sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde  
geassisteert te worden , dat wij als dan  
haar benevens onse arme ingezetenen  
zullen alimenteeren , en den Armen van  
Asten off waar deselve mogte komen  
te woonen , te sullen ontlasten en bevrijden  
volgens Haar Hoog Moogende Resolutie van den  
sevende september 1731 . Actum Lierop den  
seven en twintigste januarij 1700 ses en  
taggentig  
  C Doers  
  J. van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmix  
  Martinus van Eijck  
  Jan van den Eijnde  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeeren , dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge  
van den Arme van Heese voor Jenne- 
maria van den Eijnden , en alsoo deselve  
alhier van  geboorte is van wettige en  
eerlijke ouders , en sijnde so veel ons be- 
kent is van een goed gedrag , soo belooven  
wij indien het mogte gebeuren ('t welk 
God verhoede ) dat deselve tot armoede  
mogte vervallen , sodanig dat deselve  



uijt de arme kasse behoorde geadsisteert  
te worden , dat wij als dan haar benevens  
onse arme ingesetenen sulle alimentee- 
ren , en den Armen van Heese , of waar  
deselve mogte komen te woonen , te sullen  
ontlasten en bevrijden , volgens Haar  
Hoog Moogende Resolutie van den 7. septem- 
ber 1731 . Actum Lierop den seven- 
tienden februarij 1700 ses en taggentig  
  C. Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmix  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeeren dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Willem  
Buckums tot deharge van den  
Armen van Asten , en alsoo denselve  
alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is , en sijnde , so veel ons be- 
kent is , van goed gedrag , so belooven wij  
indien hetmogte gebeuren ('t welk 
God verhoede ) dat denselve tot armoede  
mogte vervallen , soodanig , dat densel- 
ven , uijt de arme kasse behoorde ge- 
adsisteert te werden , dat wij als dan  
hem benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren , en den Armen  
van Asten of waar denselve mogte  
komen te woonen , te sullen ontlas- 
ten en bevrijden volgens Haar Hoog 
Mogende Resolitie van den 7e september  
1731 . Actum Lierop den seventienden  
februarij 1700 ses en taggentig  
  C Doers  
  J. van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemix  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor scheepenen  
van Lierop Hendrik Verberne woonende  
onder de stad Weerdt , en Jan Verberne  
woonende alhier , broeders die te samen  
sijn besittende de onverdeelde goederen ge- 
komen van haare ouders alhier , die den  
selve verklaaren in der minne verdeelt  
te hebben , waar onder geen leengoederen  
sijn , en sulx in voege en maniere navolgende  
 
Eerstelijk is ten deel gevallen aan en ten  
behoeve van Hendrik Verberne , een parceel  
land genaamt het Wortelveld groot 34 roeden  
16 voeten , nevens erve d'eene sijde Antonij  
Verberne met 't een eijnde , d'ander sijde eenen  
weg , met  een eijde  
Item een parceel akkerland genaamt den Hoogen  
Akker , groot omtrent vier en twintig roeden  
nevens erve d'eene sijde Nicolaas van den Heu- 
vel , d'andere sijde Arnoldus van Bussel , d'een  
eijnde een weg , d'ander einde Nicolaas van  
den Heuvel .  
Item een parceel akkerland genaamt in Smits 
akker groot 1 loopense twintig roeden tien voeten  
nevens erve d'eene sijde Antoni Buckums  
d'ander sijde den voornoemde Jan Verberne , d 'een  
eijnde een straatje , d'ander eijnde Jan Vlemminx  
Item een parceel genaamt den dries in de  
Nieuwe Erve , sijnde nu akkerland , groot  
2 loopense 29 roeden 11 voeten nevens erve d'eene  
sijde de straat , d'ander seijde Cornelis  
Doers , d'een eijnde Wouter van Bree , d'ander  
eijnde de kindere Peter Weijnen  
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Item een parceel nieuwe erve sijnde  
groese staande ten landboeke in twee  
parceelen , samen groot omtrent drie loopense  
nevens erve beijde de seijde een straatje  
d'een eijnde Jan van Geldrop , d'ander eijnde  



Antonij Verberne .  
Laastelijk omtrent drie loopense , van de  
laaste verkogte nieuwe erve , nevens erve  
Cornelis Doers d'eene sijde , d'ander sijde den  
voornoemde Jan Veberne , d'eene eijnde den weg  
d'ander eijnde het Neerven . 
Sijnde de voorschreeve goederen los en vrij , gere- 
serveert de chijns welke uijt het parceel  
nieuwe erve van 3 loopense jaarlijx moet  
vergolden worden voorts 's lands en ge- 
meentens lasten .  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren deses.  
 
En is met den tweede loote te deel ge- 
vallen aan en ten behoeve van Jan Ver- 
berne eerstelijk een huijs , hoff ,en aan- 
gelag , staande ten landboeke in vijf par- 
ceelen , samen groot 21 roeden en 16  
voeten , nevens erve d'eene sijde de straat 
d'ander sijde Cornelis Doers , d'een eijnde An- 
tonij Buckums , d' ander eijnde Antonij Verberne  
Item een parceel akkerland genaamt de 
Smitsakker , groot 1 loopense 20 roeden en  
tien voeten nevens erve d'eene sijde Hendrik  
Verberne , d'ande sijde Antonij Verberne  
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d'een eijnde Jan Vlemminx , d'ander eijnde  
een straatje  
Item een parceel akkerland genaamt den  
Stemitse akker groot 47 roeden en tien  
voeten , nevens erve d'eene sijde Antonij 
Joosten , d'ander sijde Wilbert Verberne  
d'een eijnde de kindere Joseph Kusters , d'ander  
eijnde de weduwe Peter Hermens .  
Item een parceel akkerland sijnde de  
ander helft van het bovenstaande parceel  
gelegen aan den anderen , nevens erve  
als het voorig parceel , also een parceel is .  
Item een parceel groese genaamt dries in  
de Groene Beemde , groot 1 loopense drie roeden  
13 voeten , nevens erve d'eene sijde Geerit Coolen  
d'ander sijde eenen weg , d'een eijnde Wilbert  
Verberne , d'ander eijnde Cornelis Doers .  
Nog aldaar den Grooten Dries , groot 3 loopense  



25 roeden en 12 voeten , nevens erve d'eene  
sijde en eijnde Peter Kusters , d'ande sijde de  
weduwe Antonij Vlemminx , d'ander eijnde  
Jan Verhuijsen . 
Laastelijk omtrent 3 loopense van de laaste  
verkogte nieuwe erve nevens erve d'eene  
sijde den condivident , d'andere sijde de weduwe  
Antonij van Moorsel , d'beijde eijndens de  
gemeente . 
Los ende vrij gereserveert , om aan Jan van  
Asten te blijven vergelden eene capitaale  
somme van vijtig gulden en aan Andries  
Timmermans eene capitaale somme  
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van twee hondert gulden volgens scha- 
binaale geloftens daar van alhier ter 
secretarije gepasseert.  
aan te vaarden terstond bij het passee- 
ren deses.  
 
Beloovende de voorgemelde com - 
paranten , condividenten deese hunne  
minnelijke scheijdinge en deijlinge voor  
goed , vast , steedig en van waarden te  
sullen houden en doen houden , alles  
onder verband van haare persoonen  
en goederen , hebbende en verkrijgende  
als na regten . Aldus gedaan en gepas- 
seerd op heeden binnen Lierop den seven  
en twintigsten februarij 1700 ses en  
taggentig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Martienus van Eijk schepenen  
 
Hendrik Verbernen  
Jan Verbernen  
C. Doers  
Martinus van Eijck  
Mij present  
J. Losecaat secretaris  
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In den Naame des Heeren Amen  



Op heden den een en dertigste meert  
1700 ses en taggentig , des namiddags ontrent de  
clocke vijff uuren , zijn wij Cornelis Doers en  
Peter Vlemminx schepenen , mitsgaders Jaco- 
bus Losecaat secretaris alhier , op versoek ge- 
compareert ten huijse en wooninge van  
Hendrik Adriaans en Jennemie van Lieshout  
egte luijden woonende alhier , den eerste gesont  
gaande en staande , dog de tweede ziekelijk ,  
beijde hunne zinne memorie en verstand  
volkomen magtig en gebruijkende , soo als  
ons volkomen scheen en bleek , gevende  
te kenne dat zij gaare zoude disponeeren  
van haare goederen die zij zaame zoude  
bezitten en verklaaren deselve voor aff  
te revoceere casseere dood en te niet doende 
alle voorgaande testamente die zij zaame off  
ider afsonderlijk gemaakt mogte hebben , 
niet willende dat agtervolgt zal worden  
en zulx op nieuws bij desen te disponeere 
willende ende begeerende , dat dese hunne  
dispositie zal agtervolgt worden , zoo  
verklaarde zij testateuren uijt (s) onder- 
linge liefde elkander toedragende  
over en wederover te stelle  en te nomineere  
tot hunne erffgenaam de langstlevende  
van hum beijde in alle het geene de eerst  
stervende zal komen na te laaten niets  
ter werelt gereserveert , stellende de langst 
levende tot zijn van haare eenige en uni- 
verseele erffgenaam om daar mede te  
doen en handelen als vrij eijgen goet  
onder die mits en conditie dat door deselve  
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den langstlevende na zijn overlijde de  
erffgenaamen van deselve zulle moete uijt- 
keeren voldoen en betaalen aan de naaste  
vrienden van de eerst stervende van de  
testateuren eene somme van een hondert  
en vijftig guldens eens sonder meer , voorts  
zal den langst levende van hun testateure  
moete betaalen alle reële en personeele  
schulden , en speciaal aan Jan Adriaans  
drie hondert en vijftig guldens wegens  



geleent gelt verschult .  
Alle het welke voorschreeve staat de  
testateure duijdelijk voorgeleesen zijnde  
verklaarde deselve dit te wesen , hun  
testament laaste en uijtterste wille ,  
willende ende begeerende dat het selve  
na hun dood punctueel zal worde  
agtervolgt en nagekomen worden  
't zij als testament codicil , gifte ter  
saake des doods ofte onder den levende  
soo als het selve best zal konne en mogen  
bestaan , alwaar 't dat alle solemniteij- 
ten naar regten gerequireert wor- 
dende niet waaren geobserveert , ver- 
soekende het uijtterste beneficie  
te mogen genieten . Aldus gedaan  
en gepasseert op dag uur en plaatse als vooren  
en hebben wij schepenen en secretaris dese ten  
prothocolle met de testateuren onderteekent 
Hendrik Adriaans  
Jennemie van Lieshout  
C. Doers  
Peter Vlemmix  
Mij present  
J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
certificeeren bij deesen dat wij sijn ver- 
sogt , omme een acte van cautie voor Antonetta 
Willem Deelen tot decharge van de Armen  
der stad Weert , en alsoo deselve alhier van  
wettige en eerlijke ouders gebooren is , en  
sijnde (voor soo veel ons bekent is ) van een 
goed gedrag , derhalven belooven wij , indien  
het mogte gebeuren ( het welk God ver- 
hoede) dat deselve tot armoede mogte ver- 
vallen , soodanig , dat deselve uijt de  
arme kasse behoorde geadsisteert te worden ,  
dat wij als dan haar benevens onse arme  
ingesetenen sullen alimenteeren , en den  
Arme der Stad Weert , ofte waar deselve  
mogte komen te woonen, te sullen ont- 
lasten en bevrijden , volgens Haar Hoog  
Moogende Resolutie van den 7e september  



1731 . Actum Lierop den agtienden  
april 1700 ses en taggentig  
 C. Doers  
 Martinus van Eijck  
 Jan Vlemmincx  
 Mij present  
 Jan van Asten   
 schepen loco secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deesen dat  
wij van weegens Jan Geerit van der Velden  
sijn versogt om een acte van cautie so voor hem als sijne  
kindere tot decharge van den Armen der Heerlijk- 
heid Heese en also denselve Jan Geerit  
van der Velden alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en weesende  
van een goed gedrag , soo belooven wij , indien  
het mogte gebeuren , dat denselve beneffens  
sijne agt kinderen met naamen Gerrit, 
Jan,  Goort, Cornelis , Hendrik , Leonar- 
dus , Baltus en Thomas, tot armoede  
mogte vervallen ( het welk God verhoede) 
soodanig , dat deselve uijt de armkasse  
behoorde geadsisteert te worden , dat wij  
dan hem beneffens sijne kindere bovenge- 
noemt , op gelijke wijse als onse overige  
arme ingesetenen sullen alimenteeren,  
en den Armen der Heerlijkeid Heese  
ofte waar deselven mohte komen te woonen ,  
te sullen ontlasten en bevrijden , volgens  
Haar Hoog Moogende Resolutie van den 7e 
september 1731 . Actum Lierop den een  
en twintigsten april 1700 ses en tag(g)entig  
 Jan van Asten  
 Peter Vlemmix  
 Martinus van Eijck  
 Mij present  
 C Doers president schepen  
  loco secretaris 
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Wij schepenen van Lierop 
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren bij deesen ,  
dat wij van weegens Jan Welten sijn versogt  
om een acte van cautie , so voor sig selven als  
sijne drie kinderen ,in egte verwekt bij Johanna  
Jan Jacobs van den Broek , tot decharge van  
den Armen van Baakel , en also den voornoemde  
Jan Welten alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is , en weesende van een goed gedrag ,  
voor soo veel ons bekent is , so belooven wij , indien  
het mogte gebeuren , dat denselven beneffens  
sijne drie kinderen met naamen Hendrien , Johan- 
nis en Jennemie , tot armoede mogte vervallen  
(hetwelk God verhoede) sodanig , dat denselven  
uijt de arme kasse behoorde geadsisteert te  
worden ,dat wij als dan hem , beneffens sijne  
drie kinderen bovengenoemt , op gelijke wijse  
als onse overige arme ingesetenen sullen  
alimenteeren , en den Armen van Baakel 
ofte waar deselve mogte komen te woonen  
te sullen ontlasten en bevrijden , volgens  
Haar Moogende Resolutie van den 7e 
september 1733 . Actum Lierop den agt 
en twintigsten april 1700 ses en taggentig  
  Jan van Asten  
  Peter Vlemmix  
  Martinus van Eijck  
  mij present  C Doers president schepen  
  in absentie van secretaris   
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Wij schepenen van Lierop quartiere  
van Peeland Meijerije van 's Bosch , certifi- 
ceere dat wij zijn versogt om en acte van  
cautie voor Elisabet Verberne , tot decharge  
van den Armen van Someren en alsoo 
deselve alhier van wettige en eerlijke ou- 
ders is gebooren en zijnde van een goed 
gedrag , soo beloven wij indien het mogte  
gebeure , dat deselve tot armoede mogte  
vervalle ('t welk God verhoede) sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde  
geassisteert te worden , dat wij als dan  



deselve benevens onse arme ingezetenen 
zullen alimenteeren en den Armen van Somere  
en alle andere plaatse alwaar deselve mogte komen  
te woonen ter saake voorschreeve zullen bevrijden  
ingevolge haar Hoog Moogende Resolutie  
van den 7. september 1731 . Actum  
Lierop den vijffde meij 1700 ses en  
taggentig .  
  C Doers  
  Jan van Asten  
  Jan van den Eijnde  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Willem en  
Jan van Lieshout , inwoonderen alhier  
kinders en erfggenamen van wijlen Joost 
van Lieshout en Jenneke Sanders  
in hun leven egte lieden , overleden  en  
gewoont hebbende alhier , welker nagelaten  
vaste onroerende goederen sij comparanten  
onder haar onverdeelt sijn besittende , sijnde  
onder deselve , soo sij verklaaren geen leen- 
goederen , maar vrij en allodiaale goederen  
welke voorseide goederen sij in der minne hebben  
verdeelt , en verklaaren deselve hier van te  
passeeren deese hunne wettige en minne- 
lijke erfscheijdinge en deijlinge in voege  
en maniere hier naar volgende  
Eerstelijk is alsoo aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Willem van Lieshout woonende alhier  
eenen eijken boom , staande omtrent het  
huijs , beneffens eene somme van een hon- 
dert gulden te voldoen uijtkeeren door  
den tweeden condivident Jan van Lieshout 
En is met den tweede minnelijke loote  
ten deel gevallen aan en ten behoeve van  
Jan van Lieshout , wonende alhier.  
Eerstelijk een parceel akkerland , genaamt het 
Leeg Heijvelt groot een loopense seven roeden  een en  
een halve voet , nevens erve d'eene sijde de weduwe  
Jan van Eijk , d'ander seijde de weg  



Item een parceel akkerland genaamt den akker  
bij 't huijs , groot drie loopense elf roeden en tien voeten   
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nevens erve d'eene sijde Jan Vlemminx , d'an- 
der sijde de kinderen Arnoldus van Bussel. 
Item een parceel akkerland , genaamt den Lan- 
gen akker , groot vier loopense vijf en veertig roeden  
en vijftien voeten , nevens erve d'eene seijde  
Jan de Haan , d'ander seijde Hendrik van Eijk  
Item een parceel akkerland , genaamt de Scherse  
groot een loopense twee en twintig roeden en  
seve voeten , nevens erve d'eene sijde Jan  
Vlemminx d'ander sijde Marten Verbeek  
Item een parceel akkerland genaamt den Hoogen  
Graaf , groot twee loopense negentien roeden  
nevens erve d'eene seijde Jan Vlemminx  
d'ander sijde de weduwe Jan Coolen  
Item een parceel akkerland genaamt Joppe  
akker , groot twee loopense een en veertig roeden  
en agtien voeten , nevens erve d'eene seijde  
Jan Vlemminx , d'ander sijde Gijsbert Roijmans  
Item een parceel akkerland genaamt de Leuwe- 
rick , groot een loopense tien roeden , vier en een  
halve voet , nevens erve d'eene seijde de kindere  
Arnoldus van Bussel , d'ander seijde de weg  
Item een parceel akkerland genaamt Land in 't 
aangelag van Maria van Lieshout , groot  
een loopense en veertien roeden , nevens erve  
beijde de seijde de condivident van dit loth. 
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Item een parceel akkerland genaamt het Heijtvelt 
van Hendrik Verheije , groot 48 roeden en  
elf voeten , nevens erve d'eene sijde Lambert  
Kusters de andere seijde de kinderen Arnoldus  
van Bussel .  
Item een parceel akkerland genaamt den  
Kustersakker , groot een loopoense agtien  
roeden nevens erve d'eene sijde Gijs- 
bert Roijmans , de andere sijde de kindere  
Arnoldus van Bussel  
Item een parceel akkerland genaamt den  



Braakakker groot een loopense twee en twin- 
tig roeden vier en een halve voet , nevens  
erve d'eene sijde Hendrik Verheese , d'ander  
sijde de weduwe Jan van Eijk  
Item een parceel groese genaamt het Agterste 
Eusel , groot een loopense veertig roeden , seven  
en een halve voet , nevens erve d'eene seijde  
Willem van Eijk , d'ander seijde de kindere  
Jan Van Zoest.  
Item een parceel groese genaamt het Voorste  
Eeusel , groot twee loopense drie roeden , negen  
voeten , nevens erve d'eene seijde Willem  
van Eijk , d'ander seijde de kindere Arnoldus  
van Bussel  
Item een parceel groese genaamt het Agterste  
Eeusel van Jan van Lieshout , groot twee  
loopense negen en dartig roeden en een halve voet  
nevens erve d'eene seijde de kindere Arnoldus  
van Bussel , d'ander seijde het voorige parceel.  
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Item een parceel groese genaamt Eerkens  
Eeusel groot twee loopense agt en twintig roeden  
en elf voeten , nevens erve d'eene seijde  
de kindere Arnoldus van Bussel , de ander  
sijde de weduwe Jan van Eijk  
Item een parceel groese genaamt het Hames- 
donk Eeusel , groot twee loopense dartien roeden  
twee en een halve voet , nevens erve d'eene  
sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde Gijsbert Roijmans  
Item een parceel ten deele land en ten  
deele heijde genaamt het Heijtvelt , groot vijf  
loopense drie en veertig roeden en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Vlemminx , d'an- 
der sijde de kindere Arnoldus van Bussel  
Item een parceel land genaamt het Heijtvelt van  
sijn vader , groot vier loopense seven en twintig  
roeden en een halve voet , nevens erve d'eene  
sijde de kindere Jan van Zoest , d'andere sijde  
Arnoldus Verberne  
Item een parceel groese genaamt den Sassen- 
beemt , groot een loopense drie roeden seven en  
een halve voet , nevens erve d'eene sijde de  
kindere Jan van Zoest , d'ander seijde . . . .  
Item een parceel groese genaamt de Putte 



groot een en veertig roeden vier en een  
halve voet , nevens erve d'eene seijde de weduwe  
Jan van Eijck , d'ander seijde de kindere Jan van Zoest  
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Item een parceel groese genaamt den Riet- 
beemt , groot een loopense agt en twintig roe- 
den en vijf voeten , nevens erve d'eene seijde 
het volgende parceel. 
Item een parceel groese genaamt de Linge- 
beemt groot een loopense negen en twintig  
roeden sestien en een halve voet , nevens  
erve d'eene sijde de kindere Arnoldus van  
Bussel d'ander sijde Jan Vlemminx. 
Item een parceel , sijnde groes en land genaamt  
den dries bij 't huijs , groot een loopense negen  
en twintig roeden vier en een halve voet 
nevens erve d'eene sijde de kindere Arnoldus  
van Bussel , d'andere sijde Jan Vlemminx . 
Item een parceel groese genaamt den Sasse- 
beemt van sijn vader , groot een loopense dartig  
roeden en tien voeten nevens erve beijde de  
sijde de kindere Jan van Zoest .  
Item een parceel groese genaamt de Nieuwe  
Eeusel , groot twee loopense vier en veertig  
roeden en dartien voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan de Haan , d'ander sijde  
de kindere Arnoldus van Bussel  
Laastelijk een parceel groese genaamt  
het Rietbeemtje van sijn vaader , groot 
een loopense drie roeden seven en een halve  
voet , nevens erve d'eene seijde Jan Vlem- 
minx , d'ander sijde den verkrijger. 
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En moet den condivident van dit  
loth uijtkeeren voldoen en betaalen  
aan den condivident van het voorige  
loth de somme van een hondert  
gulden sonder meer  
Aan te vaarden terstond bij het pas- 
seeren deses met de 's lands en gemeen- 
yens lasten van desen jaare 1786 en  
de chijnsen en pagten die met regt  



bevonden sullen worden daar uijt te gaan  
Beloovende de gemelde compa- 
ranten condividenten , deese hunne  
minnelijke scheijdinge en deijlinge  
voor goet vast , steedig en van waarden te  
sullen houden en doen houden , alles onder  
verband van haare personen en goederen  
hebbende en verkrijgende , als na regten  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den elfden meij 1700 ses en  
taggentig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Jan van Asten scheepenen .  
 
 Willem van Lieshout  
 Jan van Lieshout  
  C. Doers 
  Jan van Asten  
   Mij present  
   A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor scheepenen  
van Lierop ondergenoemt , Johannis  
Vlemminx en Helena van Eijk egte luij- 
den en inwoonderen alhier , de welke ter  
instantie en requisitie van den Weledele  
Gestrengen Heer Jan Willem van Nou- 
huijs stadhouder van den Hoog wel ge- 
booren gestrengen Heer Baron Sloet  
quartierschout des quartiers van Peel- 
lande voor de opregte en suijvere waer- 
heid hebben getuijgt en verklaart , so als  
getuijgen ende verklaaren bij ende  
mits deesen , dat sij comparanten des  
's nagts tussen den tiende en elfden  
april jongsleeden de klokke omtrent  
twaalf uuren te saamen uijt den huise  
en herberge van Martienus Beels  
alhier sijn gegaan na hunne wonin- 
ge , en gekomen sijnde omtrent het huijs  
van Nicolaas van den Heuvel op de pu- 
blieque straat bij hun is gekomen Leo- 
nardus zoone van Francis van Brus- 
sel woonende alhier op Moorsel  
Verklaarende de comparanten af- 



sonderlijk , dat sij siende den gemelde  
Leonardus van Brussel een blood mes  
in de hand hebben , denselven met haare  
hand een stoot op sijn lijf heeft gegeven  
om hem van hun af te houden , waardoor  
sijn hoed afviel , en dat hij die weer opraapte  
Wijders verklaaren sij beijde comparanten  
dat den gemelde Leonardus van Brussel  
op hun aankwam en dat den comparant , 
doe hij van Brussel sijn arm sag ligten , 
sijn linker hand uijtstak , teneijnde 
hem aftekeeren , en dat Leonardus  
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van Brussel voorschreeve den comparant  
doe een sneede met een mes over de  
linkerhand en eene door de keel heeft 
toegebragt , gedeeltelijk door de strot  
en dat hij sulx gedaan hebbende  
aanstons van hun is weggegaan  
en dit alles is geschiet , sonder dat  
er een eenig woord tussen hun com- 
paranten , en den gemelde Leonard 
van Brussel gepasseert is , sijnde  
de comparanten dien avond met hem  
ook niet in geselschap geweest , dat  
sij comparanten daar na aanstons  
na huijs gegaan sijn ,en door het swaer 
bloden voor leevens gevaar vreesende  
na Asten gesoden hebben om den chirur- 
gijn G.Sauve , welke ook aanstons  
gekomen en dien selven nagt den com- 
parant verbonden heeft , en aan hun  
gesegt , als de sneede een stoobreed  
langer geweest waare , den comparant  
dan daar aan soude hebben moeten sterven .  
Eijndigende de comparanten hier  
meede deese henne waaragtige ver- 
klaaringe , geevende voor reedenen  
van weetenschap het geene voorschreeve  
hun also wedervaaren te sijn , en  
nog in goede geheugenisse te hebben  
en hebben naar duijdelijke voorlesinge  
daar bij gepersisteert en met heijlige  
eede bekragtigt , met de woorden , so  



waarlijk helpe mij God Almagtig . 
Aldus gedaan en gepasseert op  
 
 
32 129 r 
 
heeden ter raadcamer binne Lie- 
rop den ses en twintigsten meij  
1700 ses en taggentig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Jan van Asten  
schepenen .  
Het eerste van deese twee handmerken  
   + 
stelt + Johannes Vlemminx en het tweede  
Helena van Eijck sijne huijsvrouw ver- 
klaarende geen van beijde te kunne schrijven  
 Testis  
 J. W. Nouhuijs  
 C.Doers  
 Jan van Asten  
 Mij present  
 J. W. Nouhuijs substituut secrectaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Hendrik Adriaans  
weduwenaer en testamentaire erfgenaam 
van Lieshout geadsisteert met Albertus Meulendijk als haare gekoore momboir 
van Jennemaria van Lieshout , alle woonende alhier  
kindere en erfgenaamen van Joost van Lieshout en  
Margarita van den Eijnden in leven egte luijden  
en inwoonenderen alhier , welke te saamen sijn  
besittende de onverdeelde goederen gekomen  
van voorszeide haare ouders , die deselve verklaaren  
in der minne verdeelt te hebben , waaronder  
geene leenen sijn gecomprehendeert en sulx  
in voege en maniere navolgende .  
Eerstelijk is alsoo aangedeelt en ten deel  
gevallen aan en ten behoeve van Hendrik  
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Adriaans woonende alhier , eene som- 
me van twee hondert en vijf en twintig  
guldens eens sonder meer te voldoen  
en uijt te keeren door den derden con- 
divident Hendrik van Lieshout.  



Ten tweede is also aangedeelt en  
ten deel gevallen aan en ten behoeve  
van Johanna van Lieshout , woonende  
alhier , eene somme van twee hondert  
vijf en twintig guldens sonder meer , te  
voldoen en uijt te keeren door den der- 
den condivident Hendrik van Lieshout 
Ten derden is alsoo aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Hendrik van Lieshout , meede wonende alhier . 
Eerstelijk een parceel akkerland genaamt 
den akker in Joost Muije Kampke groot  
twee en veertig roeden en vier voeten , nevens  
erve de eene sijde Hendrik Verhees de 
ander sijde den Armen alhier.  
Item een parceel akkerland , genaamt  
het Braakske , groot een loopense twee  
en derig roeden en agt voeten , nevens  
erve de eene sijde de weduwe Peter Verberne  
d'andere sijde Hendrik Vlemminx  
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Item een parceel akkerland , genaamt den  
Spoelakker van Jan Simons , groot een  
loopense negen en dartig roeden en vijftien  
voeten nevens erve d'eene sijde Hendrik  
Item een parceel akkerland genaamt het  
Lank Braakske groot ses en dertig roeden  
en vijftien voeten , nevens erve d'eene  
sijde Hendrik Vlemminx , d'ander sijde  
de weduwe Peeter Verberne .  
Item een parceel akkerland genaamt den  
Paalakker groot een loopense drie en veer- 
tig roeden en seventien voeten , nevens  
erve d'eene sijde een weg d'ander sijde  
Jan van den Eijnden.  
Item een parceel akkerland genaamt  
den akker het Haaske van G. van Doorn 
groot een loopense negen roeden , nevens  
erve d'eene sijde een weg d'ander  
sijde de weduwe Peeter Verberne  
Item een parceel groese genaamt op de  
Buijten Beemde , groot agt en veertig  
roeden en tien voeten , nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Vlemmincx , d'ander  



sijde Peeter Beijers . 
Item een parceel groese genaamt het Oud  
Goor groot drie loopense negen en twintig 
roeden agtien en een halve voet , nevens  
erve d'eene sijde Jacobus van Velthoven  
d'ander sijde Peeter Vlemminx .  
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Item een parceel groese genaamt op  
de Beemde groot twee loopense nevens  
erve de beijde sijde Cornelis Doers  
Item een parceel sijnde huijs , hof  
en aangelag , genaamt Drieske bij het  
huijs van Jan Hendrik Simons , groot  
een loopense drie en veertig roeden  
nevens erve de eene sijde Hendrik  
Verhees d'ander sijde een gemeene weg.  
Item een parceel akkerland , genaamt den  
Pasakker , groot seven en veertig roeden  
en tien voeten , nevens erve d'eene sijde  
Jan Vlemminx , d'ander sijde de weduwe Jan van Eijk  
Item een parceel groese genaamt het Donk- 
veltje , groot een loopense vijf roeden en  
dertien voeten , nevens erve d'eene  
sijde Gijsbert Roijmans , d'ander sijde Hendrik van Eijk. 
Item een parceel groese genaamt het  
voorste parceel Nieuwe erve groot  
twee loopense nevens erve d'eene sijde  
Hendrik Vlemminx , d'ander sijde de  
kindere Laurens de Haan.  
Laastelijk een parceel groese genaamt  
het agterste parceel Nieuwe erve  
groot een loopense vijf en twintig roeden  
nevens erve de eene sijde de gemeente  
d'ander sijde de kindere Antonij Verhees .  
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En moet den condivident van dit  
loth uijtkeeren voldoen en betaalen  
aan ieder der condividenten van de  
twee voorgaande looten de somme  
van twee hondert en vijf en twintig guldens  
Daar en boven moet den condivident van  



dit loth voldoen en betaalen de capitaalen  
chijnsen en pagten met welke deese voorschreeve  
goederen sijn belast  
Als namelijk met een scabinale gelofte  
groot in capitaal een hondert gulden en  
sulx ten behoeve van Engel Reijnier Smits  
Item met twee gulden en tien stuijvers pagt aan  
den Armen alhier in capitaal twee en sestig 
gulden en tien stuijver.  
Item met 15 stuijver pagt aan de heer rentmeester  
de Kempenaer te 's Bosch in capitaal 18  15  0 
Item met 6 stuijver chijns aan de domijne in capitaal 17  10  0 
nog met eene stuijver chijns aan den heer van Helmond  in 
capitaal 1  5  0 .Voorts los en vrij uijtgenomen  's lands  
en dorpslasten  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren  
deeses met de lasten chijnsen en pagten  
van den Jaare 1786.  
Beloovende de gemelde comparanten  
condividenten , deese henne minnelijke  
scheijdinge en deijlinge voor goed vast  
steedig en van waarden te sullen houden  
en doen houden , alles onder verband van  
henne personen en goederen hebbende  
en verkrijgende , als na regten .  
Aldus gedaan en gepasseert  
op heeden binnen Lierop den derden  
junij 1700 ses en taggentig , ten over- 
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staan van Cornelis Doers en Mar- 
tienus van Eijk schepenen  
 
Hendrik Adriaans  
Dit + merk stelt Johanna van  
Lieshout , verklaart niet te konne  
schrijven testis J.W.Nouhuijs  
Albertus Meulendijk  
Hendrik van Lieshout  
 C.Doers  
 Martienus van Eijck  
 Mij present  
 J.W.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor scheepenen  



van Lierop ondergenoemt Meggel  
van de Vorst weduwe Antonij van Eijck sijnde  
geadsisteert met  .. . . . . . . . . . . .Jan     
Lambert Vlemminx in huwelijk hebbende  
Anna Maria van de Vorst , Gijsbert Roijmans  
getrouwt met Helena van de Vorst en  
Johanna van Eijk  geadsisteert met Johannes  
van Eijk alle woonende te Lierop  
voornoemt te samen kinderen en kindskint  
van wijlen Jan Joosten van de Vorst en  
Maria Hermans in leeven egte lieden  
en inwoonende alhier , welke voornoemde  
comparanten verklaaren de vaste onroe- 
rende goederen aan haar samen toebe- 
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hoorende en gekomen van voornoemde Jan Joosten  
van de Vorst en Maria Hermans , onder haar  
te hebben verdeelt en daar van te passeeren  
deese haare wettige scheijdinge en deijlijnge  
in voegen en manieren navolgende .  
Eerstelijk is met de eerste lootinge ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van Meggel  
van de Vorst , weduwe Antonij van Eijck  
Eerstelijk een parceel sijnde huijs hof en aangelag genaamt Land 
in de Kamp groot omtrent twee loopense sestien roeden  
Den Dries in de Kamp groot omtrent vier loopense  
met nog een parceel groese in de Kamp groot  
omtrent een loopense seventien roeden , nevens erve  
d'eene sijde Dielis Benders , d'ander sijde Nicolaas  
van den Heuvel  
Item een parceel akkerland genaamt den  
Renakker groot omtrent een loopense veertig  
roeden , nevens erve d'eene sijde een weg , d'ander  
sijde Nicolaas van den Heuvel  
Item een parceel akkerland genaamt den  
Akker nevens de Kerkpat , d'ander sijde de erffgenaamen  
Jan van de Vorst.  
Item een parceel Nieuwe Erve groot om- 
trent vier loopense nevens erve d'eene sijde  
Peter Kusters , d'ander sijde Nicolaas van den Heuvel  
Nog een parceel Nieuwe Erve groot om- 
trent agt loopense nevens erve d'eene sijde  
Hendrik Anthonij Vlemminx , d'ander sijde  



Arnoldus Zeegers .  
Item een parceel groese genaamt het  
Oude Goor , groot omtrent een loopense  
agt roeden een voet nevens erve d'eene  
sijde Hendrik van Eijk , d'ander sijde Jan Tijssen van Hugten.  
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Item de helft onbedeelt van den Beemt  
op de Buijten Beemde , groot voor 't geheel  
ongemeeten waar van de wederhelft is compe- 
teerende aan Johannes Janse van Eijck , nevens  
erve de Reijers        
Item een derde part onbedeelt in het  
Heijtvelt groot voor 't geheel drie  en  
dertig loopense agtien roeden en agt 
voeten , bedragende voor dit gedeelte om- 
trent elf loopense , nevens erve d'eene  
sijde de gemeente d'ander sijde Jan Lambert  
Vlemminx .  
Laastelijk nog vier loopense onbedeelt  
in een parceel akkerland , genaamt Land  
bij't Huijs , groot omtrent voor 't geheel drie  
en dertig loopense , nevens erve d'eene sijde  
de erfgenaamen van Johannes van Moorsel , d'ander  
sijde de verkrijgersse  . 
Dan sijn deese voorschreeve goederen jaarlijx belast  
met eene somme van agtien gulden te betalen  
ten comptoire van den Heere rentmeester  
Tengnagel te 's Bosch .  
Ten tweede is also aanbedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Jan Lambert Vlemminx nomine uxoris woo- 
nende alhier .  
Eerstelijk een huijs hof en aangelag , sijnde  
het nieuwe huijs , genaamt Groes bij het huijs  
groot omtrent seven loopense nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Kusters d'ander sijde  
Johanna van Eijk.  
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Item de helft van een parceel groese , genaamt  
Land in de Hillebleek , groot omtrent  
twaalf roeden en vijf voeten , met dit  



nevensgaande parceel staande ten landboeke .  
Item een parceel groese genaamt de  
Halve Hillebleek groot omtrent vier loo- 
pense nevens erve d'eene sijde Marcelis van  
Brussel d'andere sijde de gemeente van  
welke twee parcelen de helft aan Johanna Janse  
van Eijck is competeerende .  
Item de helft onbedeelt van een parceel  
akkerland genaemt land bij 't huijs , groot  
voor 't geheel omtrent drie en dertig loopen- 
se nevens erven d'eene sijde Johanna van Eijk  
d'ander sijde het Heijvelt , dog waervan het 2 e   
loth vier loopense , so dat het nog bedraagt de helft  
van 29 loopense waar van de helft bedraegt 14 1/2 loopense  
Item een parceel land genaamt den Bremdries groot voor 't geheel  
een loopense seven en twintig roeden nevens erve  
d'eene sijde Johanna van Eijk , d'ander sijde Jan Vlemminx  
Item de helft en onbedeelt van een parceel  
akkerland , genaemt Land van Marten  
Jan Joosten , groot voor 't geheel drie loopense  
nevens erve d'eene sijde Johanna van  
Eijk , d'ander sijde Jan Lambert Vlemminx  
Item de helft onbedeelt van een parceel  
akkerland , genaemt Land van van der  
Schoote , groot omtrent voor 't geheel ses  
loopense nevens erve d'eene sijde Johanna  
van Eijk d'ander sijde de heijde .  
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Item de helft van een parceel groese genaamt de Schepbraak  
groot omtrent 41/2 loopense nevens erve d'eene sijde Marcelis van  
Brussel d'andere sijde Johanna Janse van Eijck 
Item een derde part onbedeelt in een  
parceel Heijvelt , groot omtrent voor 't  
geheel drie en dartig loopense nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Antonij van Eijk 
d'ander sijde Johanna van Eijk.  
Item een parceel groese genaemt den  
Bosbeemt , groot omtrent een loopense  
vier en dartig roeden nevens erve d'eene  
sijde Lambert Kusters , d'ander sijde Jan  
Spreeuwenberg  
Item een parceel groese genaemt nog op  
de Smal Velden , groot omtrent vier en  
een half loopense , nevens erve d'eene  



sijde den Armen van Mierlo , d'ander sijde  
. . . . . . . .  
Item een parceel groese genaemt nog op  
de Goorkens groot omtrent vijf en dartig  
roeden , nevens erve d'eene eijnde de Vleut  
d'ander eijnde  Jan  . . . . .  
Laastelijk een derde part onbedeelt in  
een parceel groese genaemt den Beemt  
aan 't Leeg Goor , naast den Mierloose  
kant , nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan  
van Eijk , d'ander sijde de weduwe Peter Verhees. 
Dan sijn deese voorszeide goederen belast met  
de chijnsen van den gronden welke bevonden  
sullen worden daar uijt te gaan  
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Ten derden is alsoo aan bedeelt en ten 
deel gevallen aan Gijsbert Rooijmans  
nomine uxoris woonende alhier.  
Eerstelijk een parceel akkerland genaemt  
den akker het Heijtvelt groot omtrent eenen  
veertig roeden , nevens erve d'eene sijde Lam- 
bert Kusters d'ander sijde Nol Verberne  
Item een parceel land genaemt het  
Leeg Heijvelt , groot omtrent twee en een half  
loopense nevens erve d'eene sijde Lambert  
Kusters d'ander sijde Jan Vlemminx  
Item nog land groot omtrent agt roeden  
Item een parceel akkerland , genaemt den  
Kreijtenberg , groot omtrent twee loopense  
tien roeden , nevens erve d'eene sijde de 
gemeente d'ander sijde Lambert Kusters  
Item een parceel akkerland genaamt Joppen - 
akker , groot omtrent een loopense agt en  
dartig roeden , nevens  erve d'eene sijde  de 
kindere Jan Coolen d'ander sijde Jan van Lieshout.  
Item een parceel akkerland genaemt de  
halve Nonne Kamp , groot omtrent een loopen - 
se ses en veertig roeden nevens erve d'eene  
sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde Nol Verberne .  
Item een parceel akkerland , genaemt  
Land in de Kamp , groot een lopense .  
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twintig roeden , nevens erve d'eene sijde  
Antonij Verberne , d'ander sijde Jan Vlemminx . 
Item een parceel genaemt de Hoeksil  
groot omtrent twee loopense agt en dartig  
roeden nevens erve d'eene sijde Jan de  
Haan , d'ander sijde den verkrijger 
Item een parceel groese , genaemt het  
Kwaat Velt , groot omtrent twintig roeden  
nevens erve d 'eene sijde . . . . . .  
Item een parceel land genaemt den Witten Berg ,  
omtrent een loopense nevens erve de eene sijde Hendrik  
Jansen , d'ander sijde de gemeente  
Item een parceel groese genaemt  den Dries  
aan het huijs groot omtrent veertig roeden  
nevens erve d'eene sijde Antonij Veberne  
d'ander sijde Jan Vlemminx  
Item een parceel groese genaamt het Eeusel agter  de  
Winkelstraat groot omtrent negen loopense staande ten land- 
boeke in twee parceelen nevens erve bijde de sijde de weduwe  
Jan van Eijk  
Item een parceel land off heijde genaamt het half 
heijvelt , groot omtrent een loopense , vieren  
twintig roeden , nevens erve d'eene suijde den verkrijger . 
Item een parceel groese genaamt het half  
eeusel , groot omtrnt vijf loopense vijf en  
dertig roeden nevens erve d'eene sijde Jan  
van Lieshout , d'ander sijde Jan Vlemminx  
Item een parceel genaamt Land bij 't staande ten  
landboeke in twee deelen samen groot een loopense tien  
roeden nevens erve d'eene sijde Hendrick Verhees , d'ander  
sijde Engel Smits .  
Item een parceel land genaamt land op Gerrit Lijsse  
heuvel groot omtrent twee loopense nevens erve d'eene  
sijde de gemeente d'ander sijde Jan van den Eijnden 
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Item een parceel landt genaamt , Drieske  
in de Hoef, groot omtrent dertien roeden  
en agtien voeten , nevens erve d'eene sijde  
Antonie Verberne , d'ander sijde Nol Verberne  
Item een parceel genaamt de  
Putten groot omtrent seventien roede en  
tien voeten , nevens erve . . . . . .  
Item een parceel land genaamt Jan van Aalst akker groot  



omtrent een en een vierde loopense nevens erve d'eene sijde  
den verkrijger , d'ander sijde de gemeente  
Laastelijk een parceel groese genaamt den  
Moolenbeemt , groot omtrent twee en een half 
loopense nevens erve d'eene en d'ander sijde meede 
reijers sijnde Peeter Beijers en Jacob van Velthoven  
Dan sal den condivident van dit loth moeten betaa- 
len de chijnsen van de gronden , welke bevonden sullen worden  
daar uijt te gaan , mitsgaders eene gulden jaarlijx  
aan het Apostelhuijs te Mierlo.  
Ten vierde is also aanbedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van Johanna  
Janse van Eijck , woonende alhier .  
Eerselijk een parceel groese genaamt den  
Dries bij't huijs van van der Schoot , sijnde het  
oud huis met den hof en aangelag , groot om- 
trent drie loopense en twaalf roeden , nevens  
erve d'eene sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde  
de verkrijgersse  
Item de helft onbedeeelt in een parceel  
akkerland genaamt Land bij't Huijs  
groot voor 't geheel omtrent drie en dartig loopen- 
se , nevens erve d'eene sijde Willem van Eijck  
d'andere sijde Jan Lambert Vlemminx , waer 
van het 1e loth vier loopense , zo dat het nog bedraegt  
voor 't geheel 29 loopense waervan de helft bedraegt 14 1/2 
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* Item de helft onbedeelt  van een parceel  
akkerland genaemt den Bremdries , groot  
voor 't geheel een loopense , seven en twintig  
roeden nevens erve d'eene sijde Jan Lambert Vlemminx  
 
Item de helft onbedeelt van een parceel  
land genaemt Marten Joosten Land  
groot omtrent voor 't geheel drie loopense  
nevens erve d'eene sijde Jan Lambert Vlemminx  
 
Item de helft onbedeelt van een parceel 
akkerland genaemt land van van der  
Schooten , groot omtrent voor 't geheel ses  
loopense , nevens erve d'eene sijde Jan Lam- 
bert Vlemminx , d'ander sijde de heijde .  
 
Item een derde part onbedeelt  in een parceel  



heijtvelt , groot omtrent voor 't geheel drie en  
dertig loopense nevens erve d'eene sijde Jan  
Vlemminx , d'ander sijde Hendrik Kusters  
 
Item de helft van een parceel groese genaemt de  
Schepbraak , groot omtrent vier en een  
half loopense , nevens erve de eene sijde  
Marcelis van Brussel d 'ander sijde Jan  
lambert Vlemminx . 
 
* Dit parceel alhier abusief gebragt komt aan  
Jan Lambert Vlemminx   
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Item een parceel groese genaemt op de  
Smal Velden , groot omtrent drie loopense  
vier roeden nevens erve d'eene sijde den  
Armen van Mierlo , d'ander sijde Peeter Beers  
 
Item een parceel groese genaemt op 
de Goorkens , groot een loopense en vier  
roeden , nevens erve d'eene sijde Engel Smits  
d'ander sijde de weduwe Peter Verberne  
 
Item een parceel groese genaemt het  
Kleijn Veltje  op de Goorkens , groot omtrent  
negen en dartig roeden , nevens erve d'eene  
sijde Leonardus Waarenberg    . . . . . .  . 
Item de helft van een parceel groese genaemt de Hille- 
bleek , staende ten landboeke in twee parceelen , waer- 
van de wederhelft Jan Lambert Vlemminx is competerende 
Item twee derde parten onbedeelt in een  
parceel groese genaemt den Beemt aan  
't Leeg Goor , groot omtrent vier loopense  
negen roeden , nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Peter Verhees , d'ander sijde de weduwe 
 Jan van Eijk   
Dan sal de condividente van dit loth moeten  
betaalen de chijnsen van de gronde welke  
bevonden sullen worden met regt daar uijt  
te gaan .  
Voorts los en vrij , uijtgenomen 's lands en dorps 
lasten en met alle voor en nadelige regten servituten en usan- 
tien als van ouds  
Aan te vaerden terstond bij het passeeren  



deses , namelijk de huijsinge , hof en aangelag  
met de groese , en het land 't oigst blood  
aan de stoppelen in den jaare 1786 met  
de 's lands en gemeentens lasten van de  
Huijsinge en groese van desen jaare 1786 
en van 't akkerland van den jaare 1787.  
Beloovende de gemelde comperanten   
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condividenten ten deese hunne minnnelijke  
scheijdinge en deijlinge voor goed vast  
steedig en van waarden te sullen  
houden en doen houden , alles onder  
verband van henne respective per- 
sonen en goederen hebbende en ver- 
krijgende , als na regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op  
heeden binnen Lierop den sestienden  
junij 1700 ses en taggentig , ten over - 
staan van Cornelis Doers en Mar- 
tienus van Eijk schepenen .  
 
 Dit + merk stelt Meggel van de  
 Vorst weduwe Antonie van Eijk , verklaert 
 niet te konne schrijven. 
   testis  
   A.V. Nouhuijs  
  Jan Vlemmincx  
  Gijsbert Rooijmans  
  Johanna van Eijck  
    C. Doers  
  Martinus van Eijck  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Thomas van Zoest  
Marcelis van Zoest en Jan Peeter Huijbers  
in huwelijk hebbende Jennemaria van  
Zoest kinders en erfgenamen van wijlen  
Jan Van Zoest en Anneke van Lieshout in  
leven egte luijden en inwoonderen alhier  



alle alhier woonagtig , die te samen sijn  
besittende de onverdeelde vaste goederen  
gekomen van voornoemde haare ouders , welke  
verklaaren deselve in der minne te hebben  
verdeelt , waar onder geen leengoederen  
sijn gecomprehendeert , en sulx in voege  
en maniere navolgende .  
Eerstelijk is ten deel gevallen aan en ten  
behoeve van Thomas van Zoest woonende alhier  
Eeen parceel akkerland genaamt den Langen  
Akker , groot omtrent twee loopense nevens  
erve d'eene sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde  
de weduwe Jan van Eijk  
Item een parceel akkerland genaemt  het  
Wortelvelt , groot omtrent sestien roeden en drie 
voeten neevens erve bijde de sijde de weduwe Jan van Eijk. 
Item een parceel genaemt den Hovenakker  
van Maria van Lieshout groot vijftien roeden  
Item een parceel genaemt Land aan 't huijs van deselve  
groot twee en dartig roeden  
Item een parceel genaemt den Berkakker van  
deselve , groot een loopense , agt roeden  
Item een parceel genaemt den Dries bij 't huijs van  
deselve , groot een loopense 29 roeden . 
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Item een parceel genaemt Lant bij 't huijs  
van deselve groot omtrent twee loopense  
Item een parceel genaemt den Dries bij  
het huijs van deselve groot een loopense  
vier roeden .  
Item een parceel genaemt een derde  
in den Dries bij 't huijs groot omtrent een  
half loopense sijnde deese boovenstaende  
seven parceelen te saamen huijs hof en  
aangelag , nevens erve d'eene sijde Jan  
Vlemminx , d'ander sijde den verkrijger  
Item een parceel akkerland genaemt  
de Scherse groot omtrent een en dartig  
roeden en seven voeten , nevens erve d'eene  
sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde Jan van Lieshout.  
Item een parceel akkerland genaemt  
den Donkakker groot omtrent sesen  
twintig roeden , nevens erve d'eene sijde  
Jan Vlemminx , d'ander sijde Hendrik Vlemminx  



Item een parceel akkerland genaemt  
De Hooge Graaf groot omtrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde Jan van Lieshout  
d'ander sijde de erfgenamen Jan Jooste van de Vorst  
Item een parceel akkerland genaemt  
den Streepakker groot omtrent een loopense  
nevens erve d'eene sijde Willem van  
Bree , d'ander sijde Gijsbert Roijmans  
Item een parceel akkerland genaemt de  
Looijakker groot omtrent veertien roeden  
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nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van  
den Eijnde , d'ander sijde de gereformeerde kerk alhier.  
Item een parceel groese genaemt het  
heijtvelt groot omtrent twee loopense nevens  
erve d'eene sijde Willem van Eijk , d'ander  
sijde Marten van Beek .  
Item een parceel groese genaemt den Beemt in  
den Heijligen Geest , groot omtrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van  
Eijk , d'ander sijde de kindere Lambert van Bree.  
Item een parceel groese , genaemt een  
derde in de Sassenbeemt , met den Sassen- 
beemt groot voor 't geheel omtrent een  
en een half loopense staende ten landboeke  
in twee deelen , nevens erve d'eene en andere sijde  
Jan van Lieshout.  
Item een parceel genaemt het heijvelt sijnde  
heijde en land , groot omtrent een loopense  
agt en dartig roeden nevens erve d'eene  
sijde Antonij Verberne , d'ander sijde Jan Vlemminx .  
Item een parceel groese , genaemt het  
Voorste Eeusel , groot omtrent twee en  
een half loopense nevens erve d'eene sijde  
de kindere Arnoldus van Bussel , d'ander  
sijde den verkrijger .  
Item een parceel groese genaemt den  
Sassenbeemt , groot omtrent drie loopense  
nevens erve d'eene sijde Lambert Kusters  
d'andere sijde Antonij Verberne .  
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Item een parceel akkerland groot om- 
trent drie loopense nevens erve d'eene  
sijde de kindere Jan van Brussel , d'ander  
sijde Marten van Brussel . 
Item een parceel akkerland , genaemt  
den Krijtenberg , groot omtrent een  
loopense , nevens erve d'eene sijde Gijs- 
bert Rooijmans , d'ander sijde een weg. 
Item een parceel groese genaemt  
in 't agterste Eeusel groot twee loopense  
seven en dartig  roeden , nevens erve d'eene  
sijde de kindere Marten van Brussel , d'ander  
sijde den verkrijger  
Item een parceel groese , genaemt de helft  
van het Middelste Eeusel , groot omtrent 
een loopense nevens erve d'eene sijde  
de kindere Marten van Brussel , d'ander  
sijde kindere Arnoldus van Brussel.  
Laastelijk een parceel akkerland , genaemt  
den akker bij 't huijs groot omtrent twee  
loopense , nevens erve d'eene sijde Wil- 
lem van Stiphout , d'ander sijde Jan Vlemminx  
Dan sijn deese voorszijde goederen belast met een  
jaarlijxe chijns van eene stuijver aan den heere van Helmondt  
Item nog met eene stuijver vier penningen aan voornoemde  
Heer van Helmondt .  
Item met 2 penningen jaarlijx aan 's lands domijnen  
Item nog met een jaarlijxe Arme rente aan den  
Grooten Armen van Helmondt van een gulden  
twee en een halve stuijver .  
Item nog met een jaarlijxe Armrente aan den  
Grooten Armen alhier van eene gulden twee stuijver 
en agt penningen staende in twee posten .  
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En is met den tweede minnelijke  
loote ten deel gevallen aan en ten behoeve  
van Marcelis van Zoest woonende alhier  
Eerst en laestelijk een parceel akker- 
landt genaemt den agtersten hof groot sesen  
dertig roeden en agtien voeten , nevens erve d'eene  
sijde de kindere Jan van Brussel d'ander sijde  
de weduwe Jan van Eijk .  
En is met den derde minnelijke  
loote ten deel gevallen aan en ten be- 



hoeve van Jan Peter Huijbers , in huwelijk  
hebbende Jennemaria van Zoest , woonende alhier.  
Eerstelijk een parceel akkerland ge 
naemt het Reijstuk groot omtrent een  
loopense nevens erve beijde sijde Peeter Waarenburg.  
Item een parceel akkerland genaemt  
den akker omtrent het Cromven groot om - 
trent een loopense nevens erve d'eene sijde  
Dielis Benders , d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerlandt , genaemt  
den akker aan Hoogeberg , groot omtrent  
drie en veertig roeden nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , d'ander sijde de erfgenamen  
Dirk van Moorsel  
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Item een parceel groese genaemt  
het velt aan Vlerkse Dijk , groot om - 
trent een loopense , nevens erve beijde  
sijde Hendrik van Tilburg  
Item een parceel groese genaemt het  
Drieske van Willem Jacobs , groot omtrent  
ses en dertig roeden , nevens erve d'eene  
sijde Dielis Benders , d'ander sijde Peeter Weijnen  
Item een parceel akkerland genaemt 
het heijtvelt , groot omtrent een en veer- 
tig roeden en agtien voeten , nevens erve  
d'eene sijde  Dielis Benders  den verkrijger  
d'ander sijde de weduwe Peter Hermens .  
Laastelijk een parceel groese gelee- 
gen aan de Vlerkse Dijk onder Soomeren  
groot omtrent drie loopense of so groot en  
kleijn als gelegen is , nevens erve d'eene  
sijde Jan Claasse van Eijk , d'andere sijde  
Antonij Waarenburg.  
Dan sijn deese goederen speciaal belast  
met een jaarlijxe chijns van veertien  
penningen aan den heeren van Helmondt .  
Item twee penningen jaarlijx aan  
het comptoir der domeijnen te 's Bosch. 
Item met eene gulden en tien stuijver jaarlijx  
aan den Grooten Armen alhier staende  
in twee posten .  
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Sijnde de voorszijde goederen voorts allo- 
diaal los en vrij , uijtgenomen 's lands  
en gemeentens lasten .  
Aan te vaarden terstondt bij het passee- 
ren deses met de 's lands en gemeentens  
lasten meede van desen jaare 1786 en de  
chijnsen , renten en pagten , die met regt  
bevonden sullen worden uijt ieder sijn  
aangedeelde goederen te sullen gaan  
Beloovende de gemelde comparanten  
condividenten deese henne minnelijke  
scheijdinge en deijlinge voor goed vast  
steedig en van waarden te sullen houden  
en doen houden alles onder verband van  
haare respective personen en goederen  
nu hebbende ende verkrijgende .  
Aldus gedaan en gepasseert op  
heeden binnen Lierop den dertigsten  
junij 1700 ses en taggentig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Martienus  
van Eijk schepenen.  
 Tomes van Sost 
Dit + merk stelt Marcelis van Zoest  
verklaart niet te konne schrijven  
  testis  
  A.V.Nouhuijs  
Jan Huijbers  
 C.Doers  
 M.van Eijck  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schee- 
penen van Lierop ondergenoemt Jan  
van de Vorst , Joost van de Vorst , woonende alhier , 
de heer Gijsbert van de Vorst roomsch priester woonende teWetten  
onder het gebied van sijne Pruijssisse Majesteijt,  
Antonij Rooijmans als in huwelijk hebbende  
Antonetta van de Vorst , en Annemaria  
van de Vorst , meerderjarige jonge dogter  
sijnde geadsisteert met Arnoldus van Bussel  
als haare geadsumeerde momboir in desen ,  



te samen kinderen en erfgenamen van wijlen  
haare ouders Jan van de Vorst en Jenneke  
van Bussel , in leeven egte lieden en in- 
woonderen alhier , die tesamen sijn besit- 
tende de onverdeelde vaste goederen van  
wijlen haare ouders voornoemt welke sij  
bij desen verklaaren in der minne ver- 
deelt te hebben , ende sulx in voege en  
maniere navolgende .  
Eerstelijk is ten deel gevallen aan  
en ten behoeve van Jan van de Vorst , woo- 
nende alhier  
Een huijs , schuur en stallinge en schop met  
het land , daaraan gelegen groot twaalf roeden  
en agt voeten , gelegen alhier aan 't Heijeneijnt  
nevens erve d'eene sijde den Apt van Postel  
d'andere sijde het volgende parceel .  
Item een parceel genaemt den dries daar  
aan gelegen , groot vier loopense vijf en dar- 
tig roeden nevens erve d'eene sijde het voorig  
parceel , d'ander sijde de weduwe Hendrik Welten  
Item een parceel groese genaemt Drieske van Marten  
Verberne groot 1 loopense 8 roeden , d'eene sijde Jan  
Hermens , d'ander sijde de weduwe Hendrik Waarenburg  
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Item een parceel genaemt Land in de  
Nieuwe Erve , groot omtrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde Martienus van  
Eijk d'ander sijde de Boomse Straat 
Item een parceel akkerland genaemt Land van  
Willem Turken groot een loopense een roede en  
eene voet , nevens erve . . . . . .  
Item een parceel akkerland genaemt den  
akker van Goort van Moorsel , groot om- 
trent een loopense nevens erve d'eene sijde  
Antonie Verberne , d'ander sijde de Boomer Straat.  
Item een parceel groese genaemt groese  
in de Nieuwe Erve groot omtrent vijf en  
dartig roeden , nevens erve d'eene sijde  
Cornelis Doers , d'ander sijde Martienus van Eijk  
Item een parceel groese genaemt den dries  
aan de Drie Venne , groot omtrent een  
loopense en tien roeden nevens erve d'eene  
sijde Willem van Dijk , d'ander sijde Antonij Verberne  



Item een parceel Nieuwe Erve groot  
omtrent drie loopense nevens erve d'eene sijde  
Goort van den Broek , d'ander sijde Leonardus Cox 
Item een parceel akkerland genaemt den  
Renakker , gelegen tegen de kerk , groot om- 
trent een loopense twaalf roeden , nevens  
erve d'eene sijde Nicolaas van den Heuvel  
d'ander sijde de weduwe Antonij van Eijk .  
Item een parceel akkerland genaemt  
den Renakker , nevens de weduwe Francis Ver- 
berne , nevens erve d'eene sijde de weduwe  
Francis Verberne d'ander sijde Dielis Benders  
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Item een parceel groese genaemt de Vloet  
groot omtrent twee loopense drie en dartig  
roeden nevens erve d'eene sijde juffrouw  
Johanna Gualtherie , d'ander sijde de weduwe  
Hendrik Welten  
Item een parceel genaemt Land van Peter  
Willemse groot een loopense seven en dartig roeden  
en tien voeten , nevens erve d'eene sijde  
Laastelijk twee derde parten onbedeelt  
in een parceel groese genaemt de Vloet , ge- 
leegen onder Soomeren groot omtrent voor 
't geheel agt loopense of so groot en kleijn  
als geleegen is , nevens erve d'eene sijde  
Jan Hermens , d'ander sijde meer andere  
meedereijers .  
Dan sijn deese voorszijde goederen belast met een  
jaarlijxe chijns aan den heere van Helmond  
van eene stuijver .  
Item met veertien penningen chijns aan boven - 
gemelde heer van Helmondt .  
Item met de helft van negen stuijvers aan  
het comptoir der domeijnen te 's Bosch jaarlijx.  
Item nog met eene stuijver jaarlijx aan voorszijde  
comptoir der domeijnen  
Alnog vier penningen jaarlijx aan boven - 
gemelde comptoir der domeijnen  
En moet den condivident van dit loth uijtkeren  
voldoen en betaalen aan den condivident van het  
vierde loth eene somme van twee hondert en vijfftig  
guldens hollands tot egalisatie .  
En is met den tweede minnelijke  



boete ten deel gevallen aan en ten  
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behoeve van Joost van de Vorst woonende alhier.  
Eerstelijk de schuur gestaan en gelegen  
alhier ter plaadse genaemt het Berkeijndt 
met drie loopense negentien roeden en  
seventien voten van een parceel genaemt  
den dries bij 't huijs groot voor 't geheel  
agt loopense , seventien roeden en seventien  
voeten , nevens erve d'eene sijde een straatje  
d'ander sijde Jennemaria van de Vorst 
Item de helft onbedeelt van een parceel  
akkerland genaemt den Grooten Akker  
bij den dries , groot omtrent voor 't geheel  
seventien loopense nevens erve d'eene sijde  
Jennemaria van de Vorst , d'ander sijde  
de weduwe Arnoldus Zeegers .  
Item een parceel akkerland genaemt  
den Akker bij den hof , groot een loopense  
vier roeden nevens erve d'eene sijde  
een straatje  den verkrijger d'ander sijde  
Hendrik Vlemminx .  
Item de helft onbedeelt in een parceel  
groese genaemt de Oude Goor groot om - 
trent voor 't geheel agt loopense nevens  
erve d'eene sijde een straatje , d'ander  
sijde Jennemaria van de Vorst  
Item een parceel groese genaemt den  
Moolenbeemt , groot omtrent vijf loopense  
een en dartig roeden , nevens erve d'eene  
sijde de Kleijn Aa , d'ander sijde Hendrik Vlemminx .  
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Item een derde part onbedeelt in een  
parceel heijde genaemt het Houtvelt  
groot omtrent voor 't geheel negen loopense  
en negen roeden  nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Francis Verberne d'ander sijde  
Jennemaria van de Vorst .  
Item een parceel groese genaemt  
het heijtvelt , groot omtrent twee loopense  
en sestien roeden , nevens erve d'eene  



sijde Jan de Wit , d'ander sijde den verkrijger  
Item een parceel groese genaemt nog  
op het heijtvelt groot omtrent vier loopense  
en negentien roeden , nevens erve bijde  
sijde den verkrijger . 
Laestelijk een parceel akkerland genaemt  
den akker in 't heijtvelt , groot omtrent  
drie loopense nevens erve d'eene sijde  
Jan van den Eijnde , d'ander sijde den verkrijger  
Dan sijn deese voorszijde goederen speciaal  
belast met een jaarlijxe rente aan den  
Grooten Armen alhier van eene gulden en  
sestien  stuijvers .  
Item nog met een jaarlijxe rente van drie  
en een halve stuijver aan den Grooten  Armen van Helmondt .  
Item alnog met agt stuijvers en tien penningen chijns  
jaarlijx aan den heere van Helmondt  
En moet den condivident van dit lot uijtkeeren  
voldoen en betaalen aan den condivident van het  
vierde loth de somme van twee hondert en  
vijftig gulden hollands tot egalisatie 
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En is met den derde minnelijke  
loote ten deele gevallen aan en ten  
behoeve van Antonie Roijmans nomine uxoris  
wonende alhier  
Eerstelijk een huijs , schuur , schop  
en stallinge , geleegen alhier ter plaadse  
genaemt de Otterdijk , met den hof en aan- 
gelag groot een loopense drie en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde Jan Hermens , d'an- 
der sijde Goort van den Moolenhof 
Item een parceel akkerland , genaemt  
den Langen Akker groot omtrent vier  
loopense nevens erve d'eene sijde Jan Vlem- 
minx , d'ander sijde den verkrijger.  
Item een parceel groese genaemt het  
Kempke , groot omtrent een loopense en  
seven roeden nevens erve d'eene sijde een  
straatje , d'ander sijde Huijbert Beijers .  
Item een parceel akkerland genaemt  
den akker in den Hoek , groot omtrent  
twee loopense nevens erve d'eene sijde Goort  
van de Moolenhof , d'ander sijde den verkrijger.  



Item een parceel akkerland , genaemt  
het Nieuw Landt aan den Varrenhoef , groot  
agt en dartig roeden , nevens erve d'eene  
sijde Geert van Moolenhof , d'ander sijde  
Jan de Wit.  
Item een parceel groese genaemt den Beemt  
in de Oetert , groot omtrent twee lopense tien roeden  
nevens erve d'eene sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde  
Johannes Hermens .  
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Item een parceel groese genaemt den  
Beemt in de Oetert groot omtrent twee  
loopense nevens erve d'eene sijde Leendert  
Cox , d'ander sijde den verkrijger.  
Item een parceel groese genaemt het  
Lankvelt , groot omtrent een loopense vijf  
en dartig roeden nevens erve d'eene  
sijde Goort van de Moolenhof , d'ander  
sijde Geerit Coolen .  
Item een parceel , genaemt groes in het  
Garstte Kempke groot omtrent elf roeden  
nevens erve d'eene sijde Huijbert Beijers  
d'andere sijde een straatje  
Item een parceel groese genaemt de Bogt  
groot omtrent twee loopense twintig roeden  
nevens erve d'eene sijde Jan Hermens de  
ander sijde Jan Vlemminx .  
Item een parceel akkerland genaemt  
Nieuw landt aan de Varrenhoef van  
Jan Smits groot omtrent agt en dartig  
roeden , nevens erve d'eene sijde Hendrik  
van Tilborg d'ander sijde Goort van de Moolenhof.  
Item een parceel genaemt den dries nevens het  
straatje , groot een loopense tien roeden , nevens  
erve d'eene sijde den verkrijger , d'ander  
sijde een straatje.  
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Item een parceel groese genaemt den  
Langenbeemt , groot omtrent drie loopense  
en vijtien roeden nevens erve d'eene  
sijde Jan Hermens , d'andere sijde Antonij  



Waarenburg.  
Item een parceel groese genaemt den Hal- 
ven Beemt in de Oetert groot twee loopense  
en tien roeden , nevens erve d'eene sijde  
Nicolaas van den Heuvel d'andere sijde  
den verkrijger .  
Item een parceel akkerland genaamt  
den Langenakker , groot een loopense en  
veertien roeden , nevens erve d'eene sijde  
Goort van de Moolenhof d'ander sijde den  
verkrijger.  
Item een parceel akkerland genaamt den Ren- 
akker groot omtrent een loopense en negen en  
dartig roeden nevens erve d'eene sijde  
Francis Vlemminx , d'ander sijde  de weduwe  
Hendrik Waarenberg.  
Item een parceel groese genaamt den Lijsbets- 
beemt , groot omtrent een en een half loopense  
nevens erve d'eene sijde Juffrouw Johanna  
Gualtherie en meer andere meedereijers  
Item een parceel nieuwe erve , groot om- 
trent twee loopense nevens erve d'eene sijde  
Goort van den Eijnde , d'ander sijde de gemeente  
Laestelijk een derde part onbedeelt in  
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een parceel heijvelt groot voor 't geheel  
negen loopense nevens erve d'eene sijde  
Jan Coolen .  
Dan sijn deese voorszijde goederen speciaal  
belast met eene stuijver chijns jaarlijx aan  
den Heer van Helmondt.  
Nog met vijf stuijvers en twaalf penningen jaarlijx  
aan het comptoir der Domeijnen te 's Bosch  
Item nog met drie stuijver en twee penningen jaar- 
lijx aan voorszijde comptoir der Domijnen  
Item al nog met twaalf penningen aan boven  
gemeld comptoir der Domijnen . 
En moet den condivident van dit loth uijtkeeren  
voldoen betalen aan den condivident van  
het vierde loth de somme van twee hondert  
en vijftig gulden hollands tot egalisatie .  
En is met de vierde minnelijke  
loote ten deel gevallen aan en ten be- 
hoeve van de Heer Gijsbert van de  



Vorst roomsch priester , wonende te  
Wetten , onder het gebied van sijne Pruijs- 
sisse Majesteijt.  
Eene somme van een duijsent gul- 
den hollands van twintig stuijvers het stuk  
te voldoen en uijt te keeren door de overige  
vier condividenten , ieder voor een vierde  
part , so als bij ieder sijn lot staat ver- 
melt en omschreeven .  
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En is met den vijfde minnelijke  
loote ten deel gevallen aan en ten be- 
hoeve van Jennemaria van de Vorst  
woonende alhier  
Eerstelijk een huijs en schop met vier  
loopense agt en veertig roeden van het aange- 
lag , genaemt den Dries bij 't huijs , groot  
voor 't geheel agt loopense en seventien roeden  
nevens erve d'eene sijde Joost van de Vorst  
d'ander sijde Hendrik van Tilborg.  
Item de helft onbedeelt in een parceel  
akkerland genaemt den Grooten Akker bij den  
dries groot voor 't geheel omtrent seven - 
tien loopense nevens erve d'eene sijde de verkrijgersse 
Item een parceel akkerland genaemt  
het Haavervelt groot omtrent een en  
een half loopense , nevens erve d'eene sijde  
Antonij van den Eijnde , d'ander sijde Dielis Benders.  
Item een parceel genaemt nog een heijvelt 
groot omtrent drie loopense nevens erve d 'eene  
sijde Hendrik Vlemminx d'andere sijde  
de verkrijgersse 
Item een parceel groese genaemt den Dries  
bij 't Haaverland groot vier loopense  
vijf en dartig roeden nevens erve d'eene  
sijde Antonij van den Eijnde , d'ander  
sijde Dielis Benders .  
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Item een derde part onbedeelt in een  
parceel heijde genaemt het Houtvelt 



groot voor 't geheel omtrent negen  
loopense nevens erve d'eene sijde Joost  
van de Vorst , d'ander sijde Antonij Roijmans .  
Item de helft onbedeelt in een par- 
ceel groese genaemt het Oude Goor , groot 
omtrent voor 't geheel agt loopense  
nevens erve d'eene sijde Joost van  
de Vorst , d'ander sijde de erfgenaamen Joseph  
Vlemminx .  
Item een parceel groese genaemt  
den Beemt omtrent Oetert groot twee  
loopense sestien roeden  , nevens erve d'eene  
sijde Jan Vlemminx , d'ander sijde Joost Verberne . 
Item een derde part onbedeelt in een  
parceel groot voor 't geheel omtrent  
negen loopense genaemt de Spleeten , ge- 
leegen onder de Heerlijkheid Asten  
nevens erve de meedereijers  
Dan sijn deese voorschreeve goederen speciaal  
belast met elf stuijver en ses penningen jaarlijx  
aan het comptoir der Domijnen te 's Bosch .  
Item een gulden en sestien stuijvers  
Ligtmis pagt jaarlijx .  
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Item met een stuijver en twaalf penningen  
jaarlijx aan den heere van Helmondt  
Item nog aan voornoemde Heer van Hel- 
mondt met eene stuijver en twee penningen jaarlijx  
En moet de condividente van dit  
loth tot egalisatie uijtkeeren en voldoen  
en betaalen aan den condivident van  
het vierde loth een somme van twee  
hondert en vijftig gulden hollands 
Sijnde alle de voorschreeve goederen voorts  
allodiaale los en vrij uijtgenomen  
's lands en gemeentes lasten , en  
soodanige renten chijnsen en pagten  
als met regt bevonden sullen worden  
uijt ieder sijn aangedeelde goederen te gaan .  
Aan te vaerden de groes te half  
meert in den aanstaenden jaare 1787 
en het land 't oigst blood aan de stoppe- 
len meede van den jaare 1787 met de  
's lands en gemeentens lasten , renten  



chijnsen en pagten van de groese over 
den jaare 1787 en van het land over 
den jaare 1788 en de huijsinge aan te vaarden  
Paessen 1787.  
Beloovende de gemelde comparanten  
condividenten deese henne minnelijke  
scheijdinge en deijlinge voor goed , vast 
steedig en de van waarden te sullen houden  
en doen houden , alles onder verband van  
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haare persoonen goederen hebbende  
ende verkrijgende ,  
Aldus gedaan en gepasseert op hee- 
den binnen Lierop den eersten julij 1700 
sesen taggentig ten overstaan van  
Cornelis Doers en Hendrik Vlemminx schepenen  
 
  Jan van de Vorst  
  Joost van de Vorst  
  Antonie Rooijmans  
  Gijsbertus van de Vorst  
  Jennemie van  
  de Vorst  
  C. Doers  
  Hendrick Vlemmicx  
  Mij present  
  A. V. Nouijhuijs substituut secretaris  
 
 
32 147 r 
 
 Staat en inven- 
 taris gedaan maken ende  
 opgegeven bij Johanna van  
 de Mosselaer woonende al- 
 hier , weduwe wijlen Jan  
 Versandvoort ende dat ten 
 behoeve van Margriet , Peter - 
 nel Jan Geertruij en Anna - 
 Maria haare vijf kinderen  
 verwekt bij voornoemde haare over- 
 leedene man , ende dat van   
 soodanige goederen als met  
 denselve staende huwelijk  



 heeft beseeten , waer van het  
 erfregt aan haare voornoemde  
 kinderen en het togtregt  
 aan haar competeerende is ,  
 voornemens sijnde haar in  
 een tweede huwelijk te begee- 
 ven met Jan van de Vorst ,  
 woonende alhier , en dat ter vol- 
 doeninge van het 59e articul van  
 Haar Hoog Moogende echt Reglement  
 gearresteert 8en meert 1656 
 en daar op gevolgde waarschou- 
 wingw van den 3e april 1708 
 bestaende in het navolgende  
 
Eerst van de vaste onroerende goederen  
Dewijl de inventarisante geen vaste  
onroerende goederen is besittende ,  
so dient dit alleenlijk hier voor  . . . . . . . . . . .  Memorie    
 
Ten tweede van gereede erfhaa- 
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(erfhaa)velijke goederen  
 
Een bed met veeren gevult 
een dito met kaf gevult  
twee kussens met kaf gevult  
twee rappe deekens  
drie paar slaaplakens  
item een booterstand en melktob  
item een gaartob  
item een kast  
item een kist  
item een trog  
item een eijsere moespot  
item een dito papkeetel  
itenm een koopere koeijkeetel  
item een dito handkeetel  
item een dito theekeetel  
item een dito roomseij  
item vijf tinne leepels  
item een tinne trekpot  
item ses eijsere forketten  
item een lampstok en eijsere lamp  



item een emmer met eijsere banden  
item vijf houte stoelen .  
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item een hoog en een aardkar sonder beslag  
item een paar hagten  
item een ossejeuk zaal en ligt  
Item een ploeg en eegt  
item een schup en een turfschup 
item een riek  
item een seijssie , coornsigt en haak  
item een vuureijser , haal en tang  
item een koekepan  
item een taafel  
item drie aarde schootelen  
De linne en wolle kleederen tot  
den lijve van voornoemde haare overleedene 
man gehoort hebbende sijn gebruijkt  
tot kleederen voor de kinderen bij gemelde haare  
overleedene man verwekt.  
 
Compareerde Johanna van  
de Mosselaer weduwe Jan Versantvoort  
den welke verklaerde haar in het maken  
van desen inventaris getrouwelijk ge- 
dragen te hebben sonder haares weetens   
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eenige goederen tot desen inventaris  
behoorende , versweegen ofte agterwaerds  
gehouden te hebben , directelijk of indi- 
rectelijk , nog in eenige manieren , reser- 
veerende niet te min , indien haar com- 
parante naderhand nog ietwes te binnen  
mogte koomen , het selve altoos te sullen  
suppleeren en deesen inventaris daar  
meede amplieeren  
Aldus gedaan en gepasseert op  
heeden binnen Lierop den sevenden julij  
1700 sesen taggentig , ten overstaan van Cor- 
nelis Doers en Peter Vlemminx schepenen. 
 
 Dit merk stelt Johanna van  



 de Mosse + laer weduwe Jan Versant- 
 voort , verklaert niet te konne  
 schrijven testis  
  A. V. Nouhuijs  
  C. Doers  
  Peter Vlemmix  
  Mij present  
  A. V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij scheepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije van   
's Bosch , certificeeren , dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Waalre voor  
Cornelis soone Cornelis van den Eijnden  
ende vermids denselve alhier van wettige  
en eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor 
so veel ons bekent is , van een goed gedrag ,  
derhalven belooven wij , indien het mogte  
gebeuren (het welk od verhoede) dat den  
selve tot armoede mogte vervallen , sodaa- 
nig dat uijt de Arme kasse behoorde ge- 
adsisteert te worden , dat wij als dan hem  
benevens onse arme ingesetenen sullen  
alimenteeren , en den Armen der Heerlijk- 
heid Waalre voornoemt ofte waer denselve  
mogte komen te woonen , te sullen ont- 
lasten en bevrijden , ingevolge Haar Hoog 
Moogende Resolutie van den 7e septem- 
ber 1731 , Actum Lierop den een en  
twintigsten julij 1700 sesen taggentig  
 C. Doers  
 M. van Eijck  
 Hendrick Vlemmicx' 
 Jan van Asten  
 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde  voor scheepenen  
van Lierop ondergenoemt Antonij 
Buckums wonende alhier Hendrik Bernards  



in huwelijk hebbende Helena Buckums ,  
wonende alhier , Antonij van de Vorst in huwe- 
lijk hebbende Johanna Hendrik Buckums 
woonende te Mierlo , Joost Hendrik Buckums  
meerderjarige jongman wonende te Mierlo , Ma- 
ria Hendrik Buckums meerderjarige jonge  
dogter wonende te Mierlo sijnde gadsisteert  
met Antonij Buckums als haare geadsumeer- 
de momboir in desen , Peter Saas in huwe- 
lijk hebbende Ida Francis Buckums , wonende  
te Heese , Peeter Sleegers in huwelijk  
hebbende Francijna Francis Buckums , wonende  
alhier , Jan Francis Buckums meerderjarige  
jongman wonende te Mierlo en Johanna Fran- 
cis Buckums meerderjarige jonge dogter , wo- 
nende te Mierlo , sijnde geadsisteert met Anto- 
nij  Tonij Bukkums als haare gekoore momboir  
in deesen , te saamen kinderen en kintskinderen  
en erfgenaamen van wijlen Francis Buckums  
en Hendrien van de Goor in leeven egte  
luijden en inwoonderen alhier , welke te  
saamen sijn besittende de onroerende vaste  
goederen gekomen van voornoemde haare ouders  
en grootouders , die deselve verklaaren  
in der minne te hebben verdeelt , waer  
onder geene leenen sijn gecomprehendeert  
en sulx in voege en maniere navolgende  
 
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel geval- 
len aan ten behoeve van Antonij Buc- 
kums woonende alhier .  
Een woonhuijs , stal en schuur aan  
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malkanderen gebouwt genaemt de Horse  
Hoeve (dog van deese huijsinge wert gereser- 
veert de voorste kamer tot de muur van de  
keuken en het agterste gebont van de schuur  
tot het tweede gebont toe , als competeerende  
aan de weduwe Francis van Bree )met de schaapskooij  
den hof en aangelag genaemt de helft van den dries agter 
de schuur groot omtrent een loopense en  
negentien roeden , geleegen alhier tussen  
erve d'eene sijde de Ren , en d'andere sijde de weg.  
Item een parceel akkerland , genaemt  



den akker in de Rijsselberg , groot een lopense 
vijf en dartig roeden , met den akker in de  
Rijsselberg groot omtrent twee en veertig  
roeden staende ten landboeke in twee  
parceelen , geleegen alhier tussen erve  
d'eene sijde Jan Tijssen van Hugten , d'ander  
sijde den Grooten Armen alhier .  
Item een parceel akkerland genaemt den Leegen  
Rijsselberg groot omtrent een loopense en seven  
roeden , nevens erve d'eene sijde Jan Tijssen  
van Hugten , d'andere sijde den gemeenen weg  
Item een parceel groese , genaemt het weijvelt  
op de Groote Hasselt of Voorste Hemelaer , groot  
vijf en twintig loopense nevens erve d'eene  
sijde de Ren , d'ander sijde de Vleut.  
Item een parceel groese genaemt de helft van  
den nieuwen dries , groot omtrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde de Ren d'ander  
sijde de weduwe Francis van Bree.  
Item een parceel groese genaemt Vliege Staal  
groot omtrent drie copsaet , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Francis van den Boomen , d'ander  
sijde Martienus van Eijk.  
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Item een parceel akkerland genaemt  
de Voorsaal van de hoeve ter Hofstad  
groot omtrent drie copsaat , nevens erve  
d'eene sijde Jan Leenders , d'ander sijde  
Jan Verhuijsen  
Item een parceel akkerland genaemt  
den Hasselt akkerland groot omtrent ses  
loopense neven erve d'eene sijde Jan  
van Eijk , d'ander sijde Wouter van Bree.  
Item een parceel akkerland genaemt den  
Sleutelakker groot omtrent drie loopense  
nevens erve d'eene sijde Nicolaas van  
den Heuvel , d'ander sijde de weduwe Francis  
van Bree.  
Item een parceel sijnde land en en groese  
genaemt den akker 'teijnden de schuur  
groot omtrent vier en een half loopense  
nevens erve d'eene sijde Geerit Coolen  
d'ander sijde de weg en Kerkpat  
Item een parceel akkerland genaemt  



de Camp groot omtrent een loopense  
nevens erve d'eene sijde de gemeene  
weg d'andere sijde , de  weduwe Francis van Bree 
Item een parceel akkerland genaemt den  
Agtersten Rijsselberg , groot omtrent een  
en een half loopense , nevens erve d'eene  
sijde de kinderen Nicolaas van Bussel d'ander sijde  
de weduwe Hendrik Welten .  
Item al nog het gebruijk voor de helft in  
de Soomerse Peel soo als deese hoeve het selve  
is hebbende .  
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Laestelijk een parceel genaemt het Hennep- 
velt sijnde nu den hof , groot omtrent agt roeden  
nevens erve d'eene sijde de Ren , d'ander sijde  
de weg die over de missie loopt.  
 
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtge- 
nomen 's lands en dorps lasten en daer en  
boven belast met tien stuijvers chijns jaar- 
lijx aan den heere van Helmont , in eene  
meerdere chijns met meer andere .  
Item alnog aan de Heer Cornelis Weijgaers 
te 's Bosch eene jaarlijxe erfpagt van seven  
en dartig gulden drie stuijvers en een halve  
met meer andere .  
Aan te vaerden terstond bij het passeeren deses  
met 's lands en dorps lasten , mitsgaders  
chijnsen en pagten meede van desen jaare 1786.  
Belovende de gemelde comparant deese  
chijnsen en pagten , so als voor sijn aandeel  
sijn begroot te sullen blijven vergelden en  
betaalen .  
Ten tweede is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Hendrik Bernards in huwelijk hebbende  
Helena Buckums wonende alhier.  
Een agste part onbedeelt in een par- 
ceel groese genaemt den Beemd op de Smal 
Velden , geleegen alhier , nevens erve d'eene  
sijde Lambertus van den Eijnde kinderen d'ander  
sijde Hendrik Verhees .  
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sijnde allodiaal , los en vrij , uijtgeno- 
men 's lands en dorps lasten .  
Aan te vaarden terstond bij het passeren  
deeses met de 's lands en dorps lasten  
van desen jaare 1786.  
Ten derde is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Antonij van de Vorst in huwelijk hebbende  
Johanna Hendrik Buckums , woonende alhier.  
Een agste part onbedeelt in een parceel  
groese , genaemt den Beemt op de Smal Velden  
groot omtrent drie loopense en dartien  
roeden , geleegen alhier , nevens erve d'eene  
sijde de kinderen Lambertus van den Eijnde 
d'ander sijde Hendrik Verhees. 
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtgeno- 
men 's lands en dorps lasten .  
aan te vaarden terstond bij het passeeren  
deeses met de 's lands en dorps lasten  
van den jaare 1786.  
Ten vierde is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Joost Hendrik Buckums meerderjarige  
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jongman woonende  te Mierlo  
Een agste part onbedeelt in een parceel  
groese genaemt den Beemt op de Smal Velden  
groot omtrent drie loopense en dartien  
roeden geleegen alhier , nevens erve d'eene sijde . . . 
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtge- 
nome 's lands en dorps lasten  
Aante vaarden terstond bij het passeeren  
deses met de 's lands en dorps lasten  
van desen jaare 1786.   
Ten vijfden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Maria Hendrik Buckums , meerderjarige  
jonge dogter wonende te Mierlo.  
Een agste part onbedeelt in een parceel  
groese genaemt den Beemd op de Smal Velden  
groot omtrent drie loopense dartien roeden  
geleegen alhier , nevens erve d'eene sijde  



de kinderen Lambertus van den Eijnde , d'ander sijde Hen- 
drik Verhees .  
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtge- 
nomen 's lands en dorps lasten  
Aan te vaarden  terstond bij het passeeren     
deses met 's lands en dorps lasten van  
desen jaare 1786.  
Ten sesde is aan gedeelt en ten deel  
gevallen aan en ten behoeve van Peeter  
Saas nomine uxoris en woonende te Heese  
een agste part onbedeelt in een  
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parceel groese genaemt den Beemt op de  
Smal Velden , groot omtrent drie loopense  
en dartien roeden geleegen alhier nevens  
erve de eene sijde de kinderen Lambertus van  
den Eijnde , d'ander sijde Hendrik Verhees.  
Sijnde allodiaal , los en vrij uijt- 
genomen 's lands en dorps lasten  
Aan te vaerden terstond bij het passeeren  
deses met de 's lands en dorps lasten van  
desen jaare 1786.  
Ten sevende is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Peeter Sleegers nomine uxoris woonende alhier.  
Eeen agste part onbedeelt in een par- 
ceel groese genaemt den Beemt op de Smal 
Velden groot omtrent drie loopense en dar- 
tien roeden gelegen alhier nevens erve  
d'eene sijde de kinderen Lambertus van den Eijnde  
d'ander sijde Hendrik Verhees .  
Sijnde allodiaal , los en vrij , uitgeno- 
men 's lands en dorps lasten  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren deses  
met 's lands en dorps lasten van desen jaare 1786.  
Ten agste is aangedeelt en ten deel  
gevallen aan en ten behoeve van Jan  
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Francis Buckums meerderjarige jongman  
woonende te Mierlo  
Een agste part onbedeelt in een parceel  



groese genaemt den Beemt op de Smal Velden  
groot omtrent drie loopense en dartien  
roeden , geleegen alhier , nevens erve d'eene  
sijde de kinderen Lambertus van den Eijnde d'ander 
sijde Hendrik Verhees  
Sijnde allodiaal los en vrij uijt- 
genomen 's lands en dorps lasten .  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren  
deses met 's lands en dorps lasten  
van desen jaare 1786.  
Ten negende is aangedeelt en  
ten deel gevallen aan en ten behoeve van  
Johanna Francis Buckums meerderjarige  
jonge dogter wonende te Mierlo.  
Een agste part onbedeelt in een par- 
ceel groese genaemt den Beemt op de Smal Vel- 
den groot omtrent drie loopense en dartien  
roeden , nevens erve d'eene sijde de kinderen  
Lambertus van den Eijnde , d'ander sijde Hendrik Verhees .  
Sijnde allodiaal los en vrij uitge- 
nomen 's lands en dorps lasten  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren  
deses met de 's lands en dorpslasten van  
desen jaare 1786. 
Belovende de gemelde comparan- 
ten condividenten , deese henne minnelijke 
scheijdinge en deijlinge voor goed vast , steedig  
ende van waarden te sullen houden en doen  
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houden alles onder verband van haar  
comparanten personen en goederen  
hebbende en verkrijgende .  
Aldus gedaan en gepasseert op  
heeden binnen Lierop den een en twin- 
tigste julij 1700 sesen taggentig , ten  
overstaan van Cornelis Doers en Jan  
Lambert Vlemminx schepenen  
 
Dit + merk stelt Antonij  
Bukkums verklaert niet   Hendrik Bernards  
te konne schrijven  
    Dit + merk stelt Joost van de  
Dit + merk stelt Antonij  Vorst verklaart niet te  
van de Vorst verklaart niet  konne schrijve 



te konne schrijven    
    Dit + merk stelt Peter Saas  
Dit + merk stelt Maria   verklaart niet te konne schrijven  
van de Vorst verklaart niet  
te konne schrijven .   Dit + merk stelt Jan  
    Francis Buckums verklaart  
Dit + merk stelt Peeter   niet te konne schrijven  
Sleegers verklaert  
niet te konne schrijven  
 
Dit + merk stelt Johanna Francis  
Buckums verklaert niet te  
konne schrijven .  
   C. Doers  
   Jan Vlemminxcx  
   Mij present  
   A. V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor scheepenen  
van Lierop ondergenoemt Jan Peter Vriends  
inwoonder alhier dewelke ( geregtelijk geciteert  
sijnde ) verklaarden te persisteeren bij soda- 
nige verklaring als hij comparant op den  
23e augustij 1780 ter instantie van Heeren  
officier en regenten der Heerlijkheid Maar- 
heese heeft gegeven gehad weegens de hoeven van Hugten  
en de vroonten en gemeenten van Maarheese     ?? 
naar dat aan hem comparant alnog gemelde verklaring  
distinctelijk van woorden tot woorden was voor- 
gelesen en wijders tot interpretatie en  
ampliatie van gemelde verklaring al nog  
te verklaren , dat de in vreede gelegde  
plaadsen ,so in de Pan als op de heijde  
voor en besijden Hugten door regenten  
van Maarheese verkogt gelegen sijn aan de  
wallen van Hugten op de kaart figuratief  
geteekent met No 3 tot in de Pan langs  
de steene paal meede op gemelde kaart ge- 
teekent No 3 , als mede in de Hool Pan  
op de gemelde kaart geteekent met No 8 
mitsgaders dat de verdere heijde , welke niet  
in vreede gelegt was door de ingesetenen van  
Maarheese , en die van Hugten , als meede onder  
Maarheese gehoorende gesamentlijk tot aan  



de wallen van Hugten wiert gebruijkt , sonder  
dat hij comparant ooijt heeft gehoort , dat eenige  
dier gronden aan Hugten souden behooren .  
Al het welk de comparant van woorden tot  
woorden voorgelesen sijnde , verklaerden  
hij dit de suijvere en opregte waarheid te sijn  
en hem in goede en versche geheugen , en ook 
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bij examinatie van de gemelde kaart en  
oculaire inspectie in loco en acurate  
naaganing van de gemelde plaadsen alsoo  
en conform te sijn bevonden en heeft den  
comparant deese sijne verklaring , benevens  
die op den 23 e augustij 1780 voor ons schepenen  
gegeven met heijlegen en solemneelen eede  
in handen van den president schepen Cor- 
nelis Doers afgelegt , bekragtigt met de woorden  
Soo waarlijk helpe mij God Almagtig . Actum  
ten raadhuijse binnen Lierop den ses- 
tienden augustij 1700 ses en taggentig ten  
overstaan van Jan van Asten en Martie- 
nus van Eijk schepenen  
Dit  +  merk stelt Peter Vriends  
verklaert niet te konne schrijven  
  testis  
  A.V. Nouhuijs  
  Jan van Asten  
  M.van Eijck  
  Mij present  
  A. V. Nouhuijs substituut secretaris  
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 Staat en inventaris  
 gedaan maken ende opgegeven  
 bij Peeter van Gerwen , woonende al- 
 hier weduwenaar van wijlen Cor- 
 nelia Vriends en dat ten behoeve 
 van Peternel ,  Elisabeth , Willemijn  
 en Johannes sijne vier kinderen  
 verwekt bij voornoemde sijne overleedene  
 huijsvrouw en dat van soodanige  
 goederen als met deselve staande  



 huwelijk heeft beseeten , waer van  
 het erfregt aan sijne voornoemde  
 kinderen en het togtregt aan hem  
 is competeerende voornemens sijnde  
 hem in een tweede huwelijk te begee- 
 ven met Maria van Lierop , meede   
 woonende alhier en dat ter vol- 
 doeninge van het 53e articul van Haer 
 Hoog Moogende Echt Reglement , gearres- 
 teert den 19e meert 1656 en daer opge- 
 volgde waarschouwinge van den 3e  
 april 1708 bestaende in het navolgende  
Eerstelijk van vaste onroerende goederen .  
Dewijl den inventarisant geene vaste onroe- 
rende goederen is besittende , so dient dit alleenlijk  
hier voor . . . . . . . . . .                   Memorie  
 
Ten tweede van erfhaavelijke goederen  
Eerstelijk een linne bed met kaf gevult 
Item een rappe deeken .  
 
 
32 156 v 
 
item een eijsere pot  
item een dito keetel  
item een vuureijser  
item een haal  
item een tang  
item een koekepan  
item een spinnewiel  
item een pottebank 
item een houte stoel  
item twee aarde kannen  
item een dito schootel  
item een kist  
item een eijsere lamp  
item een schup 
item een riek  
item een bijl  
item een haargetuijg 
De linne en wolle kleederen  
tot den lijve van sijne overleedene huijs- 
vrouw gehoort hebbende sijn gebruijkt tot  
(tot) kleederen van voornoemde sijne kinderen .  
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den welken verklaert hem in het maken  
van desen inventaris getrouwelijk gedragen  
te hebben , sonder sijnes weetens , eenige goederen  
tot desen inventaris behoorende verswegen of  
agtergehouden te hebben directelijk  
of indirectelijk , nog in eenige manieren , reser- 
veerende niet te min , indien hem comparant  
naderhand nog ietwes te binnen mogte koome 
hetselve altoos te sullen suppleeren en desen  
inventaris daar meede amplieeren .  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den vijf en twintigsten  
augustij 1700 ses en taggentig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Jan Lambert  
Vlemminx schepenen  
Dit + merk stelt Peeter  
van Gerwen verklaert niet te  
konne schrijven  
 Testis  
 A.V.Nouhuijs  
 C. Doers  
 Jan Vlemmincx  
 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
Wij president en schepenen  
van Lierop ondergenoemt hebben ter  
requisitie van de weduwe Francis van Bree  
woonende alhier , ons begeeven naar en  
besigtigt een gedeelte van een schuur  
ter groote van twee gebonden , toe behorende  
aan voornoemde weduwe van Bree , gestaen en  
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gelegen alhier bij de huijsinge van  
Antonij Bukkums , en voorheeen onder een  
dak met de schuur en woonhuijs van voornoemde  
Bukkums gehoort hebbende , dog tussen  
welk gedeelte der schuur van voornoemde weduwe  
en schuur en woonhuijs van Bukkums ,  
door ofte van wegens Antonij Bukkums  
als eijgenaar een gebont , het welk voorheen  
voor een gedeelte was ingestort , uijt of afge- 
brooken is , waerdoor de twee bovenstaende  



gebonden op haer selven stonden , agterovergesakt , en  
geheelijk van onder tot boven door dat uijt- 
breeken , sijn openleggende ,so dat door de  
menigvuldige reegen de dorsvloer voor  
een gedeelte onder stondt , en eenige haaver koorn  
als anders daer in leggende ook bevogtigt wierden .  
 
Aldus voorszijde beleijdinge en oculaire  
inspectie gedaan en het selve also , en in  
dier voege als voorszijde staat , bevonden op  
heeden binnen Lierop den dertigsten sep- 
tember 1700 ses en taggentig , ten overstaan  
van Cornelis Doers president Jan van Asten  
Martienus van Eijk en Jan Lambert Vlemm- 
minx schepenen .  
  C Doers  
  Jan van Asten  
  M.van Eijck  
  Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  A. V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peellandt , Meij- 
erije van 's Bosch certificeeren dat  
wij sijn versogt om een acte van cautie  
voor Willem Verhees tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Asten .  
En also den selve alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor  
so veel ons bekent is van een goed gedrag . 
Derhalven belooven wij indien het mogte  
komen te gebeuren , dat denselve tot ar- 
moede kwam te vervallen (het welk   
God verhoede) sodanig dat deselve uijt  
de arme kasse behoorde geadsisteert te  
worden , dat wij  als dan hem benevens  
onse arme ingesetenen sullen alimen- 
teeren en den Armen der Heerlijkheid  
Asten en alle andere plaadsen alwaer 
denselve mogte komen te woonen , ter  
saake voorschreeve sullen ontlasten en be- 
vrijden , ingevolge Haer Hoog Moogende  
Resolitie van den 7e september 1731 



Actum Lierop den negenden november  
1700 ses en taggentig  
 C. Doers  
 J. van Asten  
 Jan Vlemmincx 
 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris   
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Wij schepenen van  
Lierop , quartiere van Peellandt  
Meijerije van 's Bosch , certificeeren  
dat wij sijn versogt om een acte van  
cautie voor Johanna Francis van Bree 
tot decharge van den Armen van  
Someren . En also deselve alhier van  
wettige en eerlijke ouders gebooren is   
en sijnde , voor so verre ons bekent is , van  
een goede gedrag , soo belooven wij indien  
het mogte gebeuren , dat deselve tot ar- 
moede kwam te vervallen , (het welk 
God verhoede) sodanig , dat uijt de arm  
kasse behoorde geadsisteert te worden ,  
dat wij als dan haar benevens onse arme  
ingesetenen sullen alimenteeren , en  
de Armen van Someren voornoemt  
en alle andere plaadsen , alwaer deselve  
mogte komen te woonen ter saake  
voorschreeve sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Haer Hoog Moogende Resolutie  
van den 7e september 1731 . Actum  
Lierop den negenden november 1700 ses 
en taggentig .  
  C.Doers 
  J.van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  M. van Eijck  
  Mij present  
  A. V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  



quartiere van Peelllandt , Meijerije van  
's Bosch certificeeren dat wij sijn versogt 
om een acte van cautie voor Johannis ,  
Elisabet , Peternel en Willemina kinderen van  
Peter van Gerwen en Cornelia Vriends , 
egte lieden alhier eenige jaaren gewoont heb- 
bende en alsoo voornoemde kinderen alhier gebooren  
sijn , belooven wij , indien het mogte gebeuren  
dat deselve tot armoede kwamen te vervallen  
(het welk God verhoede) sodanig , dat uijt de  
arme kasse behoorden geadsisteert te worden  
dat wij als dan deselve benevens onse arme  
ingesetenen sullen alimenteeren , en den  
Armen van die plaadsen , alwaer deselve  
ook soude mogen komen te woonen , ter saake  
voorschreeve ten allen tijden te sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge Haar Hoog Moogende  
Resolutie van den 7e september 1733  
Actum Lierop den veertienden november  
1700 ses en taggentig  
  C. Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  J.van den Eijnde  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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   Articulen gedaan maa- 
   ken aan de eerwaarde heeren  
   schepenen van Lierop over- 
   gegeven uijt de naam ende  
   van wegens de Heer Jan Wil- 
   lem van Nouhuijs , stadhouder  
   van den Hoog Wel Geboore 
   Gestrenge Heer Roelof Baron  
   Sloet tot de Haar quartier- 
   schout des quartiers van Peel- 
   landt , om daar op te hooren de 
   personen in margine deser ge- 
   noemd.  
     Articul 1 
Den 1e deponent segt genaemt te  De naamen , ouderdom en woon- 
sijn Dirk van Brussel en oudt  plaats van de comparanten  
te wesen omtrent vijfenveertig jaaren  en of sij door den vorster niet be- 



Den 2e deponent zegt genaemt te sijn  hoorlijk sijn geciteert , tot het  
Hendrik Janse van Eijk , en oudt te  geeven van getuijgenis .  
wesen omtrent vijfenvijftig jaaren .  
Den 3e deponent segt genaemt te sijn Martienus Janse van Eijk en oudt  
te wesen omtrent vijftig jaaren , en verklaren de comparanten alle  
alhier te Lierop woonagtig te wesen en tot het geeven van getuijge- 
nis behoorlijk te sijn geciteert.  
      2 
     Of sij deponenten op zondag den 22e 
     october deses jaars 1786 des avonds  
`     of in de nagt alhier niet geweest  
De deponenten seggen ja   sijn ten huijse van Martienus  
     Janse van Eijk , sijnde den derde  
     deponent in desen .  
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      3 
     Of ten tijde en plaadse voorschreeve 
De deponenten seggen ja   aldaer niet mede present  
     was Leonardus van Brussel  
     mede alhier woonagtig . ? 
      4 
Den 1e deponent segt een stoot  Of sij deponenten niet weeten  
ontfangen te hebben so    dat toen aldaer rusie of questie  
hij meent door Leonardus   onstaan is en tussen wien ? 
van Brussel . 
Den 2e en 3e deponent segt van geen questie gehoort of gesien te hebben.  
 
      5 
     Of sij deponenten niet gesien hebben  
De deponenten seggen    dat Leonardus van Brussel  
sulx niet gesien te hebben   sijn mes heeft getrokken en  
     tegen wien ? 
 
      6  
Den 1e deponent segt wel in   Of den 1e in ordine deponent  
de put gelegen te hebben , dog   niet is geworpen of geligt in  
niet te weeten , hoe hij daer   de waterput , staende voor de  
in gekomen is     huijsinge van Martienus Jan- 
Den 2e deponent segt hier niets  se van Eijck voorschreeve.  
van te weeten .  
Den 3e deponent segt Dirk van Brussel wel in de put gesien  
te hebben en hem daer uijt geholpen te hebben , dog niet  
te weeten hoe hij daer in gekomen is .  
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      7 
De deponenten seggen hun   Wat hun van deese questie  
verder niets aagaande dese   verder bekent is en sulx ge- 
questie kennelijk te wesen   trouwelijk te seggen ? 
 
  Aldus de voorenstaende articulen  
  aan de comparanten voorgehouden en hebben  
  deselve daer op geantwoort so als in margine  
  tegen ieder articul staat geannoteert , en  
  hebben haar gedeponeerde tot meerdere corro- 
  boratie van dien versterkt en met heijligen  
  eede bekragtigt , afgelegt aan handen van  
  de heer Jan Willem van Nouijhuijs , stadhouder  
  met de woorden : Zoo waarlijk helpe mij  
  God Almagtig. Op heeden ten raadhuijse  
  van Lierop den vier en twintigsten november 
  1700 ses en taggentig , ten overstaan   
  van Cornelis Doers en Jan van Asten scheepenen . 
 
   Dirck van Brussel  
   Hendrick van Eijck  
   Martienus Jansen van Eijk  
   
    C. Doers  
    Jan van Asten  
    Mij present  
    A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij scheepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peellandt , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie voor Martienus van Bree 
tot decharge van den Armen van Hellegom  
gelegen onder Haarlem , en also denselven  
alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren  
is en sijnde (voor so veel ons bekent is ) van een  
goed gedrag , so belooven wij indien het mogte  
komen te gebeuren , dat den voornoemde Martienus   
van Breee tot armoede kwame te vervallen ,  
(het welk God verhoede) sodanig , dat uijt de  
arme kasse behoorde geadsisteert te worden  



dat wij als dan hem benevens onse arme  
ingesetenen  sullen alimenteeren en den  
Armen van Hellegom en alle andere plaadsen  
alwaer den selven ooijt mogte komen te woonen  
ten allen tijden ter saake deeses sullen ontlas- 
ten en bevrijden , ingevolge Haar Hoog Moogende  
Resolutie van den 7e september 1731 op ver- 
band als na regten . Actum Lierop den vijf- 
tienden december 1700 sesentaggentig .  
  C Doers  
  Jan van Asten  
  Jan Vlemmincx  
  Jan van den Eijnde  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris   
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Anthonij 
Roijmans woonende alhier dewelke ver- 
klaerde bij deesen te hebben verhuurt aan  
Mattijs Scheepers meede alhier woonagtig  
dewelke meede bij desen gecompareert sijnde  
verklaerde te hebben gehuurt een huijs  
schuur , schop en stallinge met verscheijde  
parceelen so groese als akkerland , alle al- 
hier gestaan en gelegen ter plaedse ge- 
naamt de Otterdijk , hier na breeder uijtge- 
druckt en sulx op de navolgende conditien . 
Als eerstelijk een huijs , schuur , schop , stal - 
linge met den hof en aangelag groot om - 
trent een lopense drie en dartig roeden ,  
gelegen alhier aan de Otterdijk .  
Item een parceel akkerland , genaemt  
den Langen akker , groot omtrent vier  
loopense , gelegen als voor.  
Item een parceel groese , genaemt het  
Kempke , groot omtrent een lopense gele - 
gen als voor.   
Item een parceel akkerlandt , genaemt  
den akker in den Hoek , groot omtrent twee  
lopense gelegen als voor .  
Item een parceel akkerland, genaemt  
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het nieuwe landt aan de Varrenhoef , groot 
omtrent agt en dartig roeden , gelegen als voor . 
Item een parceel groese genaemt den  
Oetert , groot omtrent twee lopense tien roe- 
den gelegen als voor.  
Item een parceel groese genaemt den  
Beemdt in de Oetert , groot omtrent twee  
lopense gelegen als voor.  
Item een parceel groese genaemt het  
Lankvelt , groot omtrent een lopense  
vijf en dartig roeden , gelegen als voor. 
Item een parceel groese in het  
Garstkempke , groot omtrent elf roeden  
gelegen als voor .  
Item een parceel groese genaemt de Bogt  
groot omtrent twee lopense twintig roeden  
gelegen als voor .  
Item een parceel akkerlandt genaamt  
nieuw landt aan de Varren hoef van Jan  
Smits , groot omtrent agt en dartig roeden  
gelegen als voor.  
Item een parceel genaemt den dries nevens  
het straatje , groot omtrent een lopense  
tien roeden gelegen als voor.  
Item een parceel groese genaemt den  
Langen beemt , groot omtrent drie lopense  
vijftien roeden , gelegen als voor.  
Item een parceel groese genaemt den  
Halven beemt in de Oetert , groot omtrent  
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twee lopense en tien roeden gelegen als voor.  
Item een parceel akkerlandt genaemt den  
Langen akker , groot omtrent een lopense  
en veertien roeden .  
Item een parceel nieuwe erve groot  
omtrent twee lopense gelegen als voor  
Laestelijk een derde part onbedeelt in een  
parceel heijvelt , groot voor 't geheel nee- 
gen lopense gelegen als voor.  
Eerstelijk sal deese huuringe duuren voor  
den tijd en termijn van ses eerstkomende en  
agtereenvolgende jaaren , aanvank nemende  



de huijsijnge , schuur , schop , hof en aangelag te  
Paesschen , de groese te half meert en het  
landt 't oigst blood aan de stoppelen  
alles in den aenstaende jaare 1787 en wel- 
ke huijsinge schuur ende groes en landt  door     
den bovengenoemde Mattijs Scheepers als huurder  
na expiratie van voorszijde ses jaaren weder 
sal moeten werden verlaten . Inmiddels sal  
het so wel aan den huurder als verhuurder  
vrijstaan de voorszijde huuringe te konnen op- 
seggen en verlaaten met de drie eerstkomende  
van de voorszijde ses jaaren , wie van beijde  
sulx sal gelieven , mits malkanderen voor  
Kersmis van het expireer(en)de derde jaar  
behoorlijk opsegginge doende dog anders niet .  
Den huurder sal gehouden weesen jaer- 
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lijx op den verschijndag aan handen  
van den huurder prompt voor huurpen -    
ningen te betaalen de somme van vijf  
en veertig gulden sonder eenige kortinge  
en daeren booven de 's lands en dorps  
lasten uijt alle deese voornoemde  
goederen als meede uijt een parceel  
genaemt den Renakker en den Lijs- 
betsbeemd gaande , en sulx op sijn tijd  
so dat den verhuurder door nalatigheid  
van hem daar door geen schade kome te lijden . 
Nog sal den huurder gehouden weesen  
jaarlijx op de huijsinge schuur of schop  
ter plaedse daar hem sal worden  
aangeweesen te laaten verdekken twee  
vijmen welgeschut dakstroij en het noo- 
dige van latten , roeden en banden moeten  
leeveren als mede de kosten van een en  
ander selfs moeten betaalen en verders  
de huijsinge schuur en schop behoorlijk  
in looken en lijmen moeten onderhouden  
alles ten sijnen kosten , dog den afval sal  
blijven voor den huurder .  
Den huurder sal voorszijde huijsinge wel  
en loffelijk moeten bewoonen , en sorg dragen  
dat door hem en die van sijn huijsgesin goe- 
de toesigt worde gedragen voor vuur en ligt  



alsmeede het landt en groese behoorlijk  
becultiveeren en bemesten , dat alles in een  
beetere staat werde gebragt .  
Den huurder sal het schaarhout op de voorszijde  
verhuurde goederen staande op behoorlijke  en  
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gewoonelijke tijd , mits vijf jaar oudt sijnde  
moogen kappen , dog alle opgaande boomen  
blijven voor den verhuurder . 
Den huurder sal alnog gehouden weesen  
te moeten helpen graaven en slooten door 
en op deese verhuurde goederen . 
Alle welke voorszijde conditien aan de  
comparanten voor gelesen sijnde so ver- 
klaerden deselve het geene voorszijde te sul- 
len voldoen en naarkomen , alles onder  
verband van henne personen van goederen  
present en toekomende  
En compareerde alhier meede Jan van  
Veldhoven wonende alhier en Jan van Hoof  
wonende te Mierlo , de welke tot securiteit  
van de verhuurder verklaerden sig ieder  
in solidum te stellen als borg voor de voldoe- 
ninge van alle poincten , waer toe den huur- 
der in desen is verpligt , daar voor verbindende  
henne respective personen en goederen heb- 
bende en verkrijgende . Actum op heeden  
binnen Lierop den vijftiende december  
1700 ses en taggentig , ten overstaan van Cor- 
nelis Doers en Martienus van Eijk schepenen  
 
Antoni Rooijmans   Dit + merk  
    stelt Mattijs Scheepers 
    niet konnende schrijven  
Jacop van Velthoven  
Jan van Hooff 
  C.Doers  
  M.van Eijck  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Also in den gepasseerden  



jaare 1786 voor de 's lands lasten van Jan  
Doers als collecteur over desen dorpe van  
Lierop d'anno 1783 sijn geexecuteert en ver- 
kogt , alle de vaste en onroerende goederen  
van Nicolaas Cox , alhier gelegen en waar  
van reekening pro en concurrentie is ge- 
daan voor heeren officier en schepenen al- 
hier op den seventienden februarij laastleden , 
sijnde daarbij ten behoeve van den voornoemden Ni- 
colaas Cox , wonende alhier over geschooten  
eene somme van vijf en sestig gulden , agt 
stuijvers en agt penningen en sijnde den selven  
Niclaas Cox , so door den vorster alhier als  
andere aangeseijt en aangemaant om die  
overschietende penningen te komen ontfan- 
gen, heeft hij sulx niet gedaan ofte ook nooijt  
na de executie , verkopinge of doen der reeke- 
ning omgesien of willen koomen . En door  
dien denselve Nicolaas Cox niet als andere  
sijn sinnen magtig sijnde en seer onnosel , 
en tans bij Hendrik Verhees wonende op  
Hersel alhier , welke in huwelijk heeft Ma- 
ria Cox , suster van gemelde Nicolaas Cox ,  
die graag de voorszijde penningen tot onderhoudt  
van denselven Cox soude gebruijken , soo  
als aan schepenen alhier bekent is en ook ver- 
meenen het best te weesen , dat voorszijde penningen  
door Hendrik Verhees voor en ten behoeve van  
den gesegde Nicolaas Cox worden geligt en ge- 
bruijkt , mits daer van goede verandwoordinge   
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doende , so is alhier gecompareert den  
gemelde Hendrik Verhees , den welke ver- 
klaerde de voorszijde overschietende pennin- 
gen van weegens de Heer Jacobus Losecaat  
erfsecretaris alhier , wonende te Asten , ter  
somme van vijf en sestig gulden agt stuij- 
vers en agt penningen ontfangen te hebben . 
Belovende den voornoemde comparant voor ge- 
melde heer secretaris Losecaat van alle  
aanmaninge ter saake voorszijde gedaen wor- 
dende te sullen bevrijden indemneeren  
onder verbandt , als na regten , hebbende  
denselven Hendrik Verhees voor jura en  



zegel van deese acte betaalt eene somme  
van vier gulden en drie stuijvers en is  
hier van aantekening op voorszijde reekening.  
Actum Lierop den seven en twintigsten  
januarij 1700 seven en taggentig ter pre- 
sentie van de ondergeteekende schepenen  
 Hendrik Verhees  
  C. Doers  
  Jan van Asten  
  Peter Vlemmicx  
  Jan Vlemmincx  
  Hendrick Vlemmicx 
  M. van Eijck  
  Jan van den Eijnde 
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secrtaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peellandt , Meijerije  
van 's Bosch certificeeren bij desen  
dat wij sijn versogt om een acte van  
cautie tot decharge van den Armen  
der Heerlijkheid Mierlo voor Elisabeth 
Verhees , getrouwt met Johannis Manders 
ende also deselve alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en sijnde  
(voor so veel ons bekent is) van een  
goed gedrag , so belooven wij , indien  
het mogte gebeuren dat voornoemde Elisa- 
beth Verhees tot armoede kwame te  
vervallen , het welk God verhoede , soo- 
danig dat deselve uijt de arme kasse be- 
hoorde geadsisteert te worden , dat wij  
als dan haar benevens onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en den   
Armen der Heerlijkheid Mierlo ofte alle  
andere plaedsen , alwaer deselve mogte  
komen te woonen ten allen tijden ter 
saake deses sullen ontlasten en bevrij- 
den ingevolge Haar Hoog Moogende Reo- 
lutie van den 7e september 1731 , op ver- 
bandt als na regten . Actum Lierop  
den sestienden februarij 1700 seven en taggentig.  
 



  C Doers  
  Jan van Asten  
  Hendrick Vlemmicx 
  M.van Eijck  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Hendrien Ver- 
huijsen weduwe van Hendrik Waarenberg 
sijnde ten desen geadsisteert met haaren soon  
Francis Waarenberg als haaren geadsumeerde 
momboir in deesen en Dielis Benders in  
huwelijk hebbende Maria Verberne en Jan  
van Deursen in huwelijk hebbende Anna  
Maria Verberne , wonende te Someren  
welke voornoemde comparanten onverdeelt  
sijn besittende navolgende vaste goederen , 
die deselve verklaaren in der minne te  
hebben verdeelt , waaronder geene leenen  
sijn gecomprendeert en sulx in voege  
en maniere navolgende .  
Eerstelijk is aangedeelt en ten (deel) gevallen  
aan en ten behoeve van Hendrien Verhuijsen  
weduwe Hendrik Waarenberg ter togte en  
haare drie meerderjarige kinderen ten  
erfregte wonende alhier.  
Eerstelijk een huis schuur stallinge  
met landt en groese staende ten quohiere  
in twee parceelen , samen groot vier loo- 
pense en vijftien roeden nevens erve d'eene  
sijde Jan Verhuijsen , d'ander sijde de condividente.  
Item de helft van een parceel akker- 
landt genaemt den akker  aan Bogers Brug en  
de helft van een parceel akkerlandt , genaemt 
den akker in den Bogert , staende ten land- 
boeke in twee parceelen , te samen groot 
in 't geheel twee loopense agt en dartig  
roeden nevens erve d'eene sijde den Renloop,  
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d'ander sijde het volgende lot. 



Item een stuk groese genaemt land in  
Peer Franken dries , met den dries van Peter 
Franke staende ten quohiere in twee parcelen  
te samen groot een lopense sesendartig roe- 
den en vijfentwintig voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan Hermens en meer andere.  
Item een parceel akkerlandt genaemt 
den Kerkakker groot omtrent een lopense  
twee roeden en vijftien voeten nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Vlemminx d'ander  
sijde een der erfgenamen van de weduwe Jan van  
de Vorst.  
Item een parceel akkerlandt genaemt  
den Akker in 't Heesven , groot een lopense  
vijf roeden en negentien voeten nevens erve 
d'eene sijde Francis Vlemminx , d'ander  
sijde Pieter Kusters.  
Item de helft onbedeelt in een parceel  
groese genaemt den beemt in de Otterdijk  
groot voor 't geheel een lopense twaalf roeden  
agt en een halve voet , nevens erve d'eene sijde 
Antonij Francis van Moorsel , d'ander sijde  
Antonij Waarenberg .  
Laestelijk de helft onbedeelt in een parceel  
groese genaemt den dries aan 't Cromven  
groot in 't geheel een lopense vijftien en  
een halve voet nevens erve d'eene sijde Antonij  
Verberne , d'ander sijde het tweede loth. 
Dan sal de condividente van dit loth aan het tweede loth 
tot egalisatie moeten uijtkeeren voldoen en betaalen .  
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eene somme van een hondert gulden  
mitsgaders gehouden weesen te betaalen sodanige 
renten , chijnsen en pagten als uijt dese  
voorschreeve goederen gaan .  
Ten tweede is aangedeelt en ten deel  
gevallen aan en ten behoeve van Dielis  
Benders nomine uxoris woonende alhier als mede  
aan Jan van Deursen nomine uxoris woonende  
te Someren te samen deese navolgende goederen .  
Eerstelijk een parceel akkerlandt ge- 
naemt den Renakker groot twee lopense  
een roede en agt voeten nevens erve d'eene  
sijde Jan Verbeek de andere sijde een der erfgenamen  



Jan van de Vorst .  
Item een parceel akkerlandt genaemt  
den Renakker groot omtrent twee en veer- 
tig roeden nevens erve d'eene sijde en de  
andere sijde Martienus van Eijck.  
Item de helft onbedeelt in een parceel akker- 
landt , genaemt den akker aan Boogers Brug 
en de helft van een parceel akkerlandt ge- 
naemt den akker in den Bogert staende  
ten landboeke in twee parceelen te samen  
groot voor 't geheel twee lopense agt en  
dartig roeden nevens erve d'eene sijde het  
eerste loth , d'ander sijde Antonij van Moorsel.  
Item de helft onbedeelt in een parceel 
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groese genaemt den beemt in de  
Otterdijk groot voor 't geheel een lopense  
twaalf roeden en agt en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Joost Verberne , d'ander  
sijde Antonij Waarenburg.  
Laestelijk de helft onbedeelt in een par- 
ceel groese genaemt den dries in 't Krom- 
ven groot in 't geheel een lopense vijf - 
tien en een halve voet , nevens erve d'eene  
sijde Francis Vlemminx d'andere sijde  
het eerste loth .  
Dan sullen de condividenten van dit  
loth tot egalisatie moeten trekken van  
het eerste loth eene somme van een hon- 
dert gulden .  
En sullen daerenboven de convidenten van  
dit loth nog gehouden weesen te betaalen  
soodanige renten chijnsen en pagten als  
uijt dese voorschreeve goederen sijn gaende .  
Sijnde verders alle de voorschreeve goederen allo- 
diaal los en vrij uijtgenomen 's lands en  
gemeentes lasten .  
Aan te vaarden de groese terstondt en het 
landt 't oigst blood aan de stoppelen in  
desen jaare 1787 met de 's lands en dorps  
lasten van de groese van 1787 en van het  
landt van den jaare 1788.  
Sullende den voorsten den agtersten moeten  
weegen ten naaste velde en minste schade. 



Verder steegen , weegen , rivieren en water- 
laaten , sullen houden haare onder servituten  
en regten  
Belovende de gemelde comparanten con-  
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dividenten deese henne minnelijke scheij- 
dinge en deijlinge altijd voor goed , vast stee- 
dig ende van waarden te sullen houden  
en doen houden , alles onder verbant van  
henne personen goederen hebbende en verkrijgende .  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den tienden april 1700  
sevenentaggentig ten overstaen van Cornelis Doers.  
 
 Dit + merk stelt de weduwe Hendrik  
 Waarenberg verklaert niet te konne schrijven  
 Dit + merk stelt Dielis Benders  
 verklaert niet te konne schrijven.  
 Jan van Deursen  
 Fransis van Warsenburg  
  C Doers  
  M. van Eijck  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Dielis Benders wonende 
alhier en Jan van Deursen wonende te Someren  
welke voornoemde comparanten bij deesen ver- 
klaaren in der minne te verdeelt de na vol- 
gende vaste onroerende goederen , waeronder  
geene leenen sijn gecomprehendeert ende  
sulx in voege en maniere navolgende .  
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel geval- 
len aan en ten behoeve van Dielis Benders  
wonende alhier.  
Eerstelijk een parceel akkerlandt ge- 
naemt den Renakker , groot twee lopense  
een roede en agt voeten nevens erve d'eene  
sijde Jan Verbeek d'ander sijde een der erfgenamen  
Jan van de Vorst .  



Item een parceel akkerlandt genaemt  
den Renakker groot omtrent twee en  
veertig roeden nevens erve beijde de seijde  
Martienus van Eijck .  
Item de helft in een parceel akkerlandt 
genaemt den akker van Boogers Brug  
en de helft van een parceel akkerlandt ge- 
naemt den akker in den Bogert staende  
ten landboeke in twee parceelen te samen   
groot een lopense negentien roeden nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Hendrik Warenberg 
d'ander sijde Antonij van Moorsel  
Item de helft van een parceel groese ge- 
naemt den beemt in de Otterdijk , groot 
een en dartig roeden , vier voeten , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Hendrik Waarenberg  
d'ander sijde Joost Verberne .  
Item de helft van een parceel groese ge-  
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naemt den dries in 't Kromven , groot  
vijf en twintig roeden seven en een halve  
voet nevens erve d'eene sijde de weduwe Hen- 
drik Waarenberg , d'ander sijde Francis Vlem- 
minx van welke dese drie laeste parcelen  
de weduwe Hendrik Warenberg de andere helft is  
competerende .  
Laestelijk een smitshuijske en schop  
aan malkanderen gebouwt met den hof  
daeraan geleegen met den boogaert groot  
circa een half lopense nevens erve d'eene  
sijde Martienus van Eijk d'ander sijde  
Joost Verberne met denwelke de smisse( is) te    ?? 
gebruijken staat.  
Ten tweeden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van Jan  
van Deursen wonende te Someren .  
Een huijs , hof en aangelag met eenen  
akker daar aan gelegen , groot omtrent  
twee en een half lopense.  
Item een parceel akkerlandt aan den  
Hoolenberg , groot ses en dartig roeden en  
sestien voeten .  
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Item de helft van Hulsbosakker groot  
seeven en veertig en een halve roede.  
Item een parceel groese genaemt de  
Waaterdries met de helft van den langen  
dries groot vier lopense .  
Item de helft in 't heijtvelt groot drie copsaat. 
Item een parceel akkerlandt van van  
der Schoote groot vier lopense.  
Item een parceel akkerlandt genaemt  
het Lankakkerke groot een lopense  
sestien roeden en vijftien voeten  
Item een dito aan 't Heijeeijndt groot  
een lopense dartien roeden .  
Laestelijk in de Groene Beemden van  
de weduwe Joost Verberne groot een  
lopense veertien roeden en sestien voeten .  
Sijnde alle dese voorschreeeve parceelen  
alhier gelegen tussen henne bekende reengenooten    
Allodiaal los en vrij , uijtgenomen  
's lands en dorps lasten en sal een ieder   
den deelde en gehouden en verpligt    
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weesen te blijven betaalen sodanige  
renten chijnsen en pagten welke uijt  
ieders loth sijn gaande of schoon de  
selve alhier niet sijn geëxpresseert  
Aan te vaerden de groese terstondt  
en het landt 't oigst blood aan de  
stoppelen in desen jaare 1787 met de  
lasten van de groese van 1787 en van het  
landt van den jaare 1788    
Belovende de comparanten codivi- 
(divi)denten deese henne minnelijke scheij- 
dinge en deijlinge altijd voor goed vast  
stedig ende van waerdig te sullen hou- 
den en doen houden onder verbandt van  
henne personen en goederen hebbende  
en verkrijgende .  
Actum Lierop den tienden april  
1700 seeven en taggentig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Martienus van  
Eijck schepenen  



 Dit + merk stelt Dielis Benders  
 verklaert niet te konnen schrijven  
Jan van Deursen  
 C.Doers  
 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.v. Nouhuijs substituut secretaris    
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Antonij Waa- 
renburg ter eenre en Antonij sone van  
den bovengenoemde Antonij Waarenburg ter andere sijde  
wonende beijde alhier , welke voorschreeve comparanten  
bij desen bekennen en verklaren gecontrac- 
teert te hebben aangaende de pretensien  
welke den eenen tot lasten van den anderen  
was hebbende dat hij tweede comparant  
Antonij sone Antonij Waarenberg sal afsien  
van alle pretensien welke hij tot lasten  
van den eersten comparant is hebbende  
hoe ook genaemt waar ook in bestaende  
waer en tegen hij comparant sal trekken  
en profiteeren uijt den boedel en nalaten- 
schap van den eersten comparant eene  
somme van een hondert gulden en  
het paard met sijn getuijg beneffens de hoog 
kar met sijn toebehooren als mede sal het  
aan hem tweede comparant vrij staen om  
wanneer de vaste goederen van hem eerste  
comparant onder de kindere te samen mogten  
worden verdeelt sodanig lot te verkiesen 
als hij tweede comparant sal komen goed  
te vinden , sonder dat hij gehouden of verpligt  
sal sijn om met de overige kinderen daer  
over te looten of te caavelen , des nogtans  
sal hij tweede comparant gehouden en  ver- 
pligt weesen om sijne ouders geduurende  
haer leven wel en getrouw te bedienen  
en geen huwelijk tegens het genoegen van  
sijne ouders aan te gaan sullende  
andersints ofte bij nalatigheid van het  
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geene voorschreeve deese minnelijke contrac- 
te aengaende oversijdse pretensien geen  
effect meer sorteeren maer gehouden worden  
en blijven ,  even of desen contracte nooijt  
gepasseert waare geweest.  
Tot naarkoming en wel voldoening van  
een en ander voorschreeve verbinden sij com- 
paranten henne personen en goederen  
hebbende en verkrijgende .  
Actum Lierop den seven en twintigsten  
april 1700 seeven en taggentig , ten overstaen  
van Cornelis Doers en Jan van Asten schepenen. 
 Antoni van den Warsenburgh 
Antoni van den Waarsenburgh. 
  C.Doers 
  Jan van Asten  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor ons scheepenen  
van Lierop ondergenoemt Mechel  
van Asten wonende alhier sijnde voor so 
veel des noods geadsisteert met Jan van  
Asten als haare geadsumeerde momboir  
in desen dewelke in de beste forme regtens  
verklaart magtig te maken en te constitu- 
eeren haaren broeder Jan van Asten  
wonende te Nederweert omme in naame ende van  
weegens haer comparante te compareeren  
voor den geregte van Meijll en aldaer  
wettelijk ende erffelijk met en benevens  
hem geconstitueerde te transporteeren  
ende over te dragen soodanige patrimonieele 
goederen als haar comparanten compe- 
teeren en tot Meijll voorschreeve gelegen sijn  
Mitsgaders de copers van dien behoorlijk  . . . . . .  ?? 
?? de penningen daar aan geprevenieert te  
ontfangen en daer voor tequiteeren  
ende voorts generalijk dien aangaande meer - 
der te doen en te handelen als hem gecon- 
stitueerdens goeden raad gedragen    ?? 
sij comparante selfs present sijnde soude  
konnen en of mogen doen, schoon dat hier  



inne nader of speciaelder mogt wierde ver- 
eijscht . Belovende sij constituante alle  
het geene bij geconstitueerde in desen  
sal worden gedaan en verrigt te sullen  
houden en doen houden voor goed , vast ,  
steedig ende van waerden , alles onder ver- 
bandt van haar comparante persoon  
en goederen hebbende en verkrijgende  
als na regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op heden  
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binnen Lierop den seeven en twin- 
tigsten april 1700 seeven en taggentig  
ten overstaen van Cornelis Doers en  
Martienus van Eijck schepenen .  
Mechel van Asten  
 Jan van Asten  
 C. Doers  
 Mij present  
 A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peellandt , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie tot decharge van den  
Armen van Venrooij voor Eevert Eijnhouds  
en also denselven alhier van wettige en eerlijke  
ouders gebooren is , en sijnde voor so veel ons be- 
kent is van een goed gedrag , so beloven wij bij  
desen , indien het mogte gebeuren , dat voornoemde 
Eevert Eijnhouds tot armoede kwam te vervallen  
( het welk God verhoede ) sodanig , dat denselven  
uijt de arme kasse behoorde geadsisteert te  
worden , dat wij als dan hem benevens onse arme  
ingesetenen sullen alimenteeren en den Armen  
van Venrooij voornoemt ende alle andere plaedsen  
alwaer den selven mogte komen te woonen , te allen  
tijden ter saake deses sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Haar Hoog Moogende Resolutie van 7 september 1731 
op verbandt als na regten . Actum Lierop den negen en  
twintigsten junij 1700 seeven en taggentig .  
  C. Doers  
  Jan van Asten  
  Peter Vlemmicx  



  M. van Eijck  
  Mij present  
  A. V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Also de vijf minderjarige kin- 
deren van wijlen Jan van Bussel en  
Antonetta Verseems waaren geldende  
aan het geestelijk comptoir van Peel- 
landt eene pagt van dartien stuijvers jaer   
 
Wij schepenen van Lierop  
quartier van Peellandt , Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deesen dat wij  
sijn versogt om een cautie tot  
decharge van den Armen van ter Horst  
voor Antonij soone Peter Vlemminx en also 
denselven alhier van wettige en eerlijke  
ouders gebooren is , en sijnde voor so veel ons  
bekent is van een goed gedrag , so beloven wij  
bij desen indien het mogte gebeuren dat  
den voornoemden Antonij soone Peter Vlemminx  
tot armoede kwame te vervallen (het welk 
God verhoede) sodanig dat denselve uijt  
de arme kasse behoorde geadsisteert te  
worden , dat wij als dan hem benevens onse 
arme ingesetenen sullen alimenteeren  
en den Armen van ter Horst voornoemt  
ende alle andere plaedsen , alwaer denselven  
mogte komen te woonen ten allen tijden  
ter saake deeses sullen ontlasten en bevrij- 
den ingevolge Haar Hoog Mogende Resolutie  
van den 7e september 1731 op verbandt  
als na regten . Actum Lierop den vijftienden  
augustij 1700 seven en taggentig .   
 C.Doers 
 M.van Eijck 
 Jan Vlemmincx 
 Jan van den Eijnde 
 
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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 Articulen gedaen  
 maken en aan de eerwaerde  
 heeren schepenen van  
 Lierop overgegeven uijt den  
 naam ende van weegens  
 de heer Jan Willem van  
 Nouhuijs , stadhouder van den  
 Hoog Welgeboren Gestrengen  
 Heer Roelof baron Sloet tot  
 de Haar , quartierschoudt 
 des quartiers van Peellandt  
 om daer op te hooren de  
 personen in margine deses  
 genoemt.  
       art.1 
Den eersten comparant segt ge- te vragen de namen , ouder- 
naemt te sijn Antonij sone An-  dom en woonplaeds van de  
tonij Bukkums     comparanten , en of sij door den  
Den tweeden comparant segt   vorster niet behoorlijksijn ge- 
genaemt te sijn Leonardus Benders citeert , tot het geeven van ge- 
Den derden comparant segt   tuijgenis der waarheid  
genaemt te sijn Arnoldus Verberne   
Den vierden comparant segt genaemt te sijn Jan Peters van  
de Vorst , alle te wesen van competenten ouderdom  
alhier tot Lierop woonagtig en door den vorster be- 
hoorlijk geciteert te weesen .  
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       2 
de deponenten seggen    Of sij deponenten op zondag ge- 
     weest sijnde den 25e november  
     1787 des avonds alhier te samen  
     niet sijn geweest ten huijse van  
     Antonij Bukkums , inwoonder  
     alhier .  
 
       3 
Den 1e deponent segt wel   Of sij deponenten niet weeten  
te weeten dat het paard uijt  dat tijde voorszijde eenige bal- 
de stal gekomen is , dog niet op  dadigheden aan het huijs van  
wat wijse    voornoemde Antonij Bukkums door 
Den 3e en 4e deponenten   het loslaaten van het paard als  
seggen . . . dat sij    anders geschiet sijn  
het paard uijt den stal  



gesien hebben , dog niet te  
weeten hoe het paard daer 
uijt gekomen is .  
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       4 
De deponenten seggen verder   Waer in die baldadigheden  
dat er door een on stukkende , uijt of losbandigheden verder  
een koolstronk gestoken was   hebben bestaan .  
door verder niet te weeten.  
 
       5 
De deponenten seggen alle ja   Of sij deponenten als doen  
     niet buijten het huijs van voornoemde 
     Antonij Bukkums sijn gegaen om te  
     sien wat er te doen was .  
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       6 
Den 1e deponent segt als   Of sij deponenten op dat buijten  
doen een riek in de hand   gaan met  geen riek of schup 
gesien te hebben    in de handt voorsien waaren  
Den 2e deponent segt als doen  
een schup in de hand ge- 
sien te hebben  
Den 3e deponent segt dat op het buijten komen een houdje  
in de hand genomen heeft .  
Den 4e deponent segt een schup in de hand genomen te hebben.  
 
       7 
Den 1e deponent segt als doen   Wie sij deponenten als doen  
Leonardus van Brussel    daer buijten gesien hebben .  
gesien te hebben  
Den 2e deponent segt als doen mede Leonardus van Brussel gesien te hebben  
Den 3e deponent segt als doen niemand aan het huijs van Bukkums  
gesien (te) hebben , maar Johannis Vlemminx en Jan van Eijk  
omtrent het huijs van Jan Verberne gesien te hebben .  
Den 4e deponent segt als doen Jan Hendrik van Eijck gesien te hebben.  
 
       8 
Den 1e deponent segt neen   Of sij depoeneten op dat buijten  
     komen met schup en riek niet sijn 



Den 2e deponent segt dat   tegen gehouden en door wie .  
Leonardus van Brussel  
hen als doen de schup afgenomen heeft  
Den 3e deponent segt neen  
Den 4e deponent segt neen  
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       9  
Den 1e deponent segt sulx niet   Of bij het afnemen van  
gesien te hebben    gemelde schup  Leonardus  
Den 2e deponent segt als doen   van Brussel na hem  
door Leonardus van Brus-  2e deponent toen niet met  
sel eenige slagen met    die schup geslagen heeft  
de schup op den arm gekregen te hebben . 
Den 3e deponent segt sulx niet te weeten  
Den 4e deponent segt sulx niet te weeten .  
       10 
De deponenten seggen niemandt  Wie of aldaer toen ter tijd 
anders gesien te hebben dan   nog meede present was  
Hendrikus van den Heuvel , Johan- 
nis Peter Vlemminx en Jan Hendrik van Eijck.  
       11  
     Of sij deponenten niet gesien  
De deponenten seggen    hebben , dat dat tijde voorszijde door  
alle neen     Leonardus van Brussel  
     het mes soude sijn getrokken .  
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       12 
Den 1e deponent segt sulx   Of Arnoldus Verberne sijnde  
niet gesien te hebben , maer   den 3e deponent in desen ook niet  
wel gehoort te hebben , dat   geslagen is geweest  
er slaag viel.  
Den 2e deponent segt sulx niet  
te weeten  
Den 3e deponent segt toen mede slagen gehad te hebben  
Den 4e deponent segt sulx niet te weeten .  
       13 
Den 1e deponent segt , dat   Wie hem die slagen heeft  
sulx door Leonardus    toegebragt en waar mede .  
van Brussel is geschiet  
en naar gedagte met de schup 
Den 2e deponent segt sulx niet te weeten  



Den 3e deponent segt sulx Leonardus van Brussel ge- 
.aen te hebben en wel met een schup       
Den 4e deponent segt sulx niet te weeten  
       14  
Den 1e deponent segt hem verder  Of sij deponenten niet weeten     
van dese saaken iets kenne  Wat hen deponenten van dese 
lijk te sijn , dog alleenlijk dat Leo- saake verder kennelijk is en sulx 
nardus van Brussel met de schup naer getrouwelijk te seggen  
hem geslagen heeft          
Den 2e deponent segt hem verder  
hiervan niets bekent te weesen.  
Den 3e deponent segt nog gesien te hebben dat , tijde dat hij door 
Leonardus van Brussel geslagen was gemelde  
van Brussel na den 1e deponent Antonij Bukkums ook 
met de schup geslagen heeft  
Den 4e deponent segt hem verder niets  
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kennelijk te weesen  
 
Aldus de voorenstaende articulen  
aan de comparanten voorgehouden  
en hebben deselve daer op geantwoort 
so als in margine tegens ieder articul  
staat geannoteert en hebben haer gedepo- 
neerde tot meerder corroboratie van dien  
versterkt en met heijligen eede bekrag- 
tigt , afgelegt aan handen van Cornelis Doers  
president schepen loco officier met de  
woorden : Zo waarlijk helpe mij  
God Almagtig op heden ten raad- 
huijse binnen Lierop den vijftienden  
december 1700 seeven en taggentig ten  
overstaan van Jan van Asten en Jan van  
den Eijnden schepenen .  
 Dit + merk stelt Antonij sone Antonij Buk- 
 kums verklaert niet te kanne schrijven  
  Bernardus Benders  
 Dit merk stelt Arnoldus Verberne verklaert 
 niet + te konne schrijven  
  Dit + merk stelt Jan Peters van  
  de Vorst verklaert niet te konne  
  schrijven  
   Jan van Asten  
 J. van den Eijnde  



   Mij present  
   A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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 Articulen gedaen ma- 
 ken en aan de eerwaerde 
 heeren schepenen van Lierop   
 overgegeven uijt den naam  
 ende van wegens de heer  
 Jan Willem van Nouhuijs   
 stadhouder van den Hoog Wel- 
 gebooren Gestrenge Heer Roe- 
 lof Baron Sloet tot de Haar ,  
 quartierschoudt des quar- 
 tiers van Peellandt om daer  
 op te hooren de personen in  
 margine deses genoemt.  
       1 
Den 1e deponent segt genaemt   te vragen de namen ouder- 
te sijn Johannis Peter Vlemminx  dom en woonplaeds van de  
     comparanten of sij tot het  
Den 2e deponent segt genaemt   geven van getuijgenis der 
te sijn Jan Hendrik van Eijk  waerheid door den vorster  
sijnde bijde van competenten   niet behoorlijk sijn geciteert 
ouderdom , alhier te Lierop  
woonagtig en tot het geven  
van getuijgenis der waarheid door 
den vorster behoorlijk geciteert te sijn  
Den derden deponent segt genaemt te sijn Hendrikus van den Heuvel van  
competenten ouderdom sijnde , alhier te lierop woonagtig en tot  
het geven van getuijgenis der waarheid door den vorster behoor- 
lijk geciteert te sijn .  
       2 
Den 1e deponent segt ja   Of sij deponenten op sondag geweest  
Den 2e deponent segt ja  sijnde den 25e november 1787 
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Den 3e deponent segt ja   des avonds niet sijn geweest  
     omtrent de huijsinge van  
     Antonij Bukkums alhier .  
 
       3 
Den 1e en 2e deponent seggen sulx Of sij deponenten niet weten dat 



niet te weeten     tijde voorszijde aan huijs van  
     gemelde Bukkums eenige baldadig- 
Den 3e deponent segt sulx niet   heden sijn gepleegt en waer 
gesien te hebben    in bestaende  
 
       4 
Den 1e en 2e deponent seggen sulx Wie aldaer meede present  
niet te weeten dog Leonardus   was en of Leonardus van Brus- 
van Brussel wel gesien te hebben sel daer niet present was 
 
Den 3e deponent segt als doen Leonardus vn Brussel aan het  
huijs van gemelde Bukkums gesien te hebben .  
 
       5 
De 1e en 2e deponent seggen neen Of sij deponenten niet weeten  
     gesien te hebben dat Leonardus  
     van Brussel tijde voorszijde  
Den 3e deponent segt niet gesien  omtrent de huijsinge van  
te hebben , dat Leonardus van Brus- gemelde Bukkums of daer om- 
sel aan Arnoldus Verberne of   trent Arnoldus Verberne  
aan Leonardus Benders eenige   of Leonardus Benders  
slagen heeft toegebragt , maer   eenige slagen heeft toe- 
wel gesien te hebben , dat gemelde  
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Leonardus van Brussel naarAntonij gebragt en waer mede 
sone Antonij Bukkums met een 
schup als doen geslagen heeft.  
 
       6 
De deponenten seggen hun van   Wat hun deponenten van  
dese saak verder niets kennelijk deese saak verder kennelijkis  
te sijn  
 
Aldus de voorenstaende articulen articulen  
van de comparanten voorgehouden en  
hebben deselve daar op geandwoort so als in  
margine van ieder articul staat geannoteert  
uijtgesondert den . . . . . in ordine deponent Johannis Vlemminx  
en hebben haar gedeponeerde tot meerder corrobo- 
ratie van dien versterkt en met heijligen eede  
bekragtigt afgelegt aan handen van Cornelis  
Doens president loco officier met de woorden : 
So waarlijk helpe mij God almagtig. 
Op heden ten raadhuijse binnen Lierop den  



vijftienden december 1700 seeven en taggentig  
ten overstaen van Jan van Asten en Jan van  
den Eijnden schepen en Martienus van Eijck  
 Jan van Eijck  
 Jan van Asten  
Hendrikus   M.van Eijck  
van den  Jan van den Eijnden  
Heuvel   Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
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Also op den twaalfden december  
van den Jaere 1700 drieen taggentig tussen  
Antonetta van den Loverboch weduwe Hendrik  
van den Boomen , wonende te Vlierden en  
Francis van Brussel wonende alhier op  
Moorsel ter secretarije alhier is gepasseert  
een scabinale huurcedulle , waer inne onder  
anderen in den eersten articul deese novol- 
gende woorden te leesen staen :  En voorts  
sal het aan deselve vrijstaen om alle jaren  
de huure voor de helft te konnen opseggen , om  
also in twee wooningen te konnen leggen  
in welk geval de huur of pagt met de las- 
ten voor de mede verminderen   .So com- 
pareerde voor schepenen van Lierop onder- 
genoemt Antonetta van de Loverbosch weduwe 
Hendrik van den Boomen wonende te Vlierden  
sijnde ten desen geadsisteert met Johannes Her- 
mens en Francis van Brussel wonende  
alhier , de welke bij desen verklaeren uijt  
voorszijde verhuurcedulle te roijeeeren de hier 
voor gemelde woorden om namelijk alle jaer  
de huur voor de helft te kunnen opseggen  
houdende bij deesen even of voorszijde woorden  
in gemelde huurcedulle nooit waren geinse 
reert geweest , dog buijten en behalven dit  
sal gemelde huurcedulle blijven in haar  
geheel en volkomen effect sorteeren tot  
so lange deselve sal komen stand te grijpen  
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
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binnen Lierop den vijftienden december  
1700 seeven en taggentig , ten overstaen  
van Corelis Doers en martienus van  
Eijck schepenen . Antho  neet  van  
den Bomen  
Jan Hermens  
Dit merk stelt stelt Francis van  
Brussel + verklaert niet te  
konne schrijven  
 C.Doers  
 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop cer- 
tificeeren bij desen dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie voor Jennemaria  
Gerit van Hugten , tot decharge van den  
Armen der Heerlijkheid Leende , ende vermids  
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is en sijnde voor so veel ons bekent  
is van een goed gedrag ,so beloven wij bij  
deesen , indien het mogte gebeuren dat  
voornoemde Jennemaria Gerit van Hugten  
tot armoede mogte komen te geraken  
(het geene God verhoede) sodanig dat  
deselve uijt de arme kasse behoorde gead- 
sisteert te worden , dat wij als dan haer  
benevens onse arme ingesetenen sullen  
alimenteeren en onderhouden en den Armen  
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van Leende voornoemt , ofte alle andere  
plaedsen , alwaer deselve mogte komen  
te woonen ten allen tijden ter saake  
deses sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Hun Hoog Moogende Resolutie  
van den 7e september 1731 op verband  
als na regten . Actum Lierop den agt 
en twintigsten december 1700 seeven en  
taggentig.  
  C.Doers  
  Jan van Asten  
  M.van Eijck  
  Peter Vlemmicx  



  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
 
Wij schepenen van Lierop certifi- 
ceeren bij desen , dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie voor Petronella Huijbert van  
Bree tot decharge van den Armen der Heer- 
lijkheid Mierlo en vermids deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders gebooren is ,  
en sijnde voor so veel ons bekent is , van een  
goed gedrag , so beloven wij bij desen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde Petronella Huij- 
bert van Bree tot armoede kwame te vervallen  
(het geene God vehoede) sodanig dat uijt de  
arme kasse behoorde geadsisteert te worden  
dat wij als dan haar benevens ons arme  
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ingesetenen sullen alimenteeren en  
onderhouden en den Armen der Heer- 
lijkheid Mierlo voornoemt ofte alwaer deselve  
anders mogte komen te wonen , te allen  
tijden ter saake deses sullen ontlasten en  
bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende  
Resolutie van den 7e september 1731 op  
verbandt als na regten . Actum Lierop  
den agsten jannuarij 1700 agt en tag- 
gentig .  
  C. Doers  
  Peter Vlemmicx 
  M.van Eijck  
  Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop certificee- 
ren bij desen , dat wij sijn versogt om een acte van  
cautie voor Jan van Moorsel tot decharge  
van den Armen der stad Rotterdam , en vermids  
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders ge- 
booren is , en sijnde voor so veel ons bekent is , van  
een goed gedrag . So beloven wij bij desen , indien  
het mogte gebeuren dat voornoemde Jan van Moor- 
sel tot armoede kwame te vervallen (het  



geene God verhoede ) sodanig , dat denselve  
uijt de arme kasse behoorde geadsisteert te  
worden , dat wij als dan hem beneffens onse  
arme ingesetenen sullen alimenteeren en  
onderhouden en den Armen der stad Rotter- 
dam voornoemt ofte alwaer denselve anders mogte  
komen te woonen , ten allen tijden ter saake  
deses sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
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Hun Hoog Moogende Resolutie van den 7e  
september 1731 op verbandt als na regetn . 
Actum Lierop den vijf en twintigsten jan- 
nuarij 1700 agt en tagtig .  
  C. Doers  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmicx  
  M.van Eijck  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop certificee- 
ren bij desen , dat wij sijn versogt om een acte  
van cautie voor Antoneth van Moorsel tot  
decharge van den Armen der Heerlijkheid Mier- 
lo , en vermids deselve alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en sijnde van  
, so veel ons bekent is , van een goed gedrag ,  
so beloven wij bij desen , indien het mogte ge- 
beuren dat voornoemde Antoneth (het geene 
God verhode) sodanig dat uijt de arme kasse  
behoorde geadsisteert te worden , dat wij als  
dan haer beneffens onse arme ingesetenen 
sullen alimenteeren en onderhouden en den  
Armen der Heerlijkheid Mierlo voornoemt ofte alwaer  
deselve anders mogte komen te woonen ten allen  
tijden ter saake deses sullen ontlasten en bevrijden  
in gevolge Hun Hoog Moogende Resolutie van  
den 7e september 1731 op verbant als na regten . 
Actum Lierop den vijf en twintigsten jannuarij  
1700 agt en tagtig.  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  Peter Vlemmix  
  M.van Eijck  



  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Joost Kusters in hu- 
welijk hebbende Annamaria Hendrik Welten , Mar- 
tienus van Eijck in huwelijk hebbende Maria  
Hendrik Welten , Goort Welten , Arnoldus Welten , 
Jan Welten , Peeter Welten en Johanna Welten  
te samen kinderen en erfgenamen van wijlen  
Hendrik Welten en Jenneke van de Vorst in lee- 
ven echte lieden en inwoonderen alhier , welke  
voornoemde comparanten bij desen verlaren onder  
hen in der minne verdeelt te hebben , alle de  
vaste goederen bij gemelde henne ouders naer- 
gelaten waeronder geene leenen sijn gecom- 
prehendeert , en sukx in voege en maniere  
navolgende 
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel gevallen  
aan en ten behoeve van Joost Kusters nomine uxoris  
wonende alhier.  
Een huijs met den dries , gelegen alhier ter 
plaedse genaemt de Hoolstraat , groot omtrent  
vier lopense seven en veertig roeden nevens  
erve d'eene sijde Jan van de Vorst , d'ander  
sijde Wilbert Verberne .  
Item alnog het hoijvelt groot omtrent drij copsen  
Dan sal hij Joost Kusters gehouden weesen aan den  
condivident van het tweede loth te moete uijtkee- 
ren voldoen en betalen eene somme van dartien  
gulden eens sonder meer en alnog te blijven  
vergelden vijf gulden 's jaars aan den Armen alhier.  
En is met den tweede minnelijke loote ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van Mar- 
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tienus van Eijck nomine uxoris wonende alhier  
Eerstelijk een parceel akkerland genaemt den  
akker aan de Rijsselberg , gelegen alhier groot  
omtrent twee lopense een en dartig roeden en  
veertien voeten , nevens erve d'eene sijde de Kerkpat  
Laestelijk een parceel groese sijnde een  



hooijvelt genaemt de Bunder gelegen alhier groot  
omtrent een lopense een en twintig roeden en  
drie voeten , nevens erve d'eene sijde Hendrik  
Vlemminx , d'ander sijde de weduwe Peter Hermans  
Dan sal hij Martienus van Eijck van den condi- 
vident van dit loth moete trekken de somme  
van dartien gulden eens sonder meer tot egalisatie  
En is met de derde minnelijke loote  
ten deel gevallen en aangedeelt aan en ten  
behoeve van Goort Welten woonende alhier .  
Eerstelijk een parceel groese genaemt den beemd in  
de Vloet , gelegen alhier , groot omtrent twee loo- 
pense 36 roden en vier voeten nevens  
erve d'eene sijde mejuffr. Gualtherie , d'ander  
sijde Jan van de Vorst staande dit parceel ten  
landboeke in twee deelen .  
Laestelijk een parceel akkerland genaamt  
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den Hulsakker gelegen alhier groot  
omtrent seven en veertig en een halve  
roede nevens erve d'eene sijde de heer  
Judocus van de Vorst , d'ander sijde Jan van  
Deursen.  
En is met den vierde minnelijke loote  
ten deel gevallen aan en ten behoeve van  
Arnoldus Welten woonende alhier .  
Eerstelijk de helft in de schaapskooij , welke  
te Paesschen aanstaende sal moeten geruijmt  
weesen , waar van de wederhelft aan het see- 
vende of laaste loth is toebedeelt.  
Item een parceel akkerland genaamt den akker  
aan het Heijeneijndt , gelegen alhier , groot om- 
trent een lopense , drie en twintig roeden en  
seventien voeten , nevens erve d'eene sijde Wil- 
lem van Dijk , d'ander sijde de kinderen Marten  
van Bree.  
Item de helft in een parceel groese genaamt den bemt in  
Vaale Schut groot voor de helft drij loopense en 37 roeden de een  
sijde de . . . .  .van Mierlo d'ander sijde Peeter Verhees .    
Laastelijk de helft van een parceel akkerland  
genaamt den akker aan het huijs , groot voor de helft  
een lopense gelegen alhier , nevens erve   
d'eene sijde Jan van Deursen , d'ander sijde  
Jan Welten , sijnde den condivident van het vijfde loth  



En is met de vijfde minnelijke loote  
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ten deel gevallen aan en ten behoeve  
van Jan Welten woonende te Milheese onder  
Baakel . 
Eerstelijk een parceel groese genaamt den  
langen dries gelegen alhier groot omtrent  
twee lopense en veertien roeden , nevens  
erve d'eene sijde Jan van Deursen , d'an- 
der sijde de kinderen Wouter van Bree.  
Item de helft in een parceel groese genaamt  
den beemd aan Vaareschut , groot voor de helft  
drie lopense en seeven en dartig roeden nee- 
vens erve d'eene sijde de Vrouw van Mierlo ,  
d'ander sijde Peeter Verhees  
Laestelijk de helft van een parceel akker - 
land genaamt den akker van het huijs gelee- 
gen alhier , groot voor de helft een lopense  
neevens erve d'eene sijde Wilbert Ver- 
berne , d'ander sijde Arnoldus Welten sijn- 
de den condivident van het vierde loth  
sijnde belast met twee stuijvers jaarlijx aan  
de gildebroeders van Soomeren . 
En is met de sesde minnelijke  
loote ten deel gevallen aan en ten be- 
hoeve van Peeter Welten wonende alhier .  
Een parceel akkerland genaamt den akker  
in de voorste nieuwe erve groot omtrent  
een lopense seeven en veertig roeden en 
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tien voeten , nevens erve d'eene sijde Jan  
van de Vorst , d'ander sijde Leonardus Cox .  
Laastelijk een parceel akkerland , genaamt  
de akker aan Hoogenberg , groot omtrent een  
lopense veertien roeden en twaalf voeten  
nevens erve d'eene sijde Goort van den  
Broek , d'ander sijde Willem van Dijk.  
En is met den seevende minnelijke loote  
ten deel gevallen aan en ten behoeve van  
Johanna Welten wonende alhier , sijnde ten  
desen geadsisteert met Jan van de Vorst  



als haare geadsumeerde momboir .  
Eerstelijk de helft in de schaapskooij , welke  
te Paesschen aanstaande sal moeten geruijmt  
weesen , waar van de wederhelft aan het vierde  
loth is competeerende .  
Item een parceel groese genaamt den dries in  
de Groenstraat , met een parceel akkerland  
genaamt den akker in de Groenstraat , groot omtrent  
te samen een lopense drie en twintig roeden  
staande ten landboeke in twee deelen , nevens  
erve d'eene sijde de kinderen Peter Wijnen , d'an- 
der sijde de weduwe Antonij Vlemminx .  
Item een parceel akkerland genaamt den akker  
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in 't Delleke , groot omtrent een loopense  
vier en dartig roeden en tien voeten nevens  
erve d'eene sijde de heer Judocus van de Vorst , d'ander   
sijde Leonardus Cox.  
Item een parceel groese genaamt den Boogaard   
groot omtrent agt roeden en veertien voeten , nee- 
vens erve d'eene sijde de kinderen Wouter van  
Bree , d'ander sijde Jan van Deursen .  
Laastelijk een parceel akkerland genaamt den  
Koolhof , groot omtrent seven roeden en twee  
voeten , nevens erve d'eene sijde Wouter van  
Bree , d'ander sijde Jan van Deursen . 
Sijnde allodiael , los en vrij uijtgenomen  
's lands en gemeentens lasten en verder met  
sodanige voor en nadeelige regten , servituten  
en usantien als aan ieder sijn aangedeelde van  
ouds en regts weegen gehoorende sijn .  
Aan te vaarden terstond bij het passeeren deses  
met de 's lands en gemeentens lasten mitsga- 
ders chijnsen , renten of pagten , mede van  
desen jaare 1788.  
Beloovende de gemelde comparanten  
condividenten deese henne minnelijke  
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scheijdinge en deijlinge altijd voor goed vast  
steedig ende van waarden te sullen houden  
en doen houden , op verband van henne personen  



en goederen hebbende en verkrijgende als naer regten .  
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
tot Lierop den twee en twintigsten februarij 
1700 agt en tagtig , ten overstaan van Jan  
Vlemminx en Martinus van Eijck schepenen  
 Joost Kusters  
 Martienus Jansen van Eijk  
 Goort Welten  
 Arnoldus Welten  
 Jan Welten  
 Peeter Welten  
 Johanna Welten  
 Jan van de Vorst  
 Jan Vlemmincx 
 M.van Eijck  
  C. Doers schepen  
  in absentie van den secretaris  
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Compareerde voor schepe- 
nen van Lierop ondergenoemt Arnol- 
dus van Bussel weduwenaer van Jenneke  
Francis Tijssen woonende alhier , den welke siekelijk sijnde  
en te bedde leggende , dog sijn verstand en memorie magtig  
ende gebruijkende , en overdenkende de see- 
kerheid des doods en de onseekerheid van de  
tijd en uure van dien en alvoorens uijt den  
weereld te schijden , van voornemen te sijn om  
over sijnen minderjarigen soon , Johannis in  
egte verwekt bij wijlen sijnen overleeden huijs- 
vrouw te stellen tot voogden Joost Wilbert  
van Bussel , bij hem comparant inwoonende  
ongetrouwt met sijne dogter Maria , als meede  
Antonij soone Francis Verberne meede alhier  
woonagtig omme naar het overlijden van hem  
comparant het aandeel van desen sijnen voornoemde  
minderjarigen te aanvaarden en gade te slaan  
en voorts denselven minderjarigen sijn per- 
soon en goederen te regeeren en administree- 
ren naar behooren , en verder te doen en te  
handelen wat goede voogden ten meesten  
nutte en voordeele van den minderjarigen  
sullen oordeelen en bevinden te behooren en  
so als na regten en costuijmen locaal sullen  
kunnen en mogen doen .  



En compareerde ten deesen meede den boven- 
genoemde Joost Wilbert van Bussel  
en Antonij soone Francis Verberne , denwelke  
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bij deese verklaaren de voorschreeve voogdije  
op sig te neemen en den persoon van den  
onmondigen in desen genoemt mitsgaders  
sijne goederen te sullen regeeren , adminis- 
treeren en waar te neemen na behooren ,  
so als voogden betaamt en schuldig sijn  
te doen en des gerequireert wordende  
te sullen doen behoorlijke reekeninge , bewijs  
en reliqua .  
Aldus gedaan en gepasseert ten woon- 
huijse van den eersten comparant , ver- 
mids des selfs onpasselijk niet in staat  
sijnde ter secretarije te konnen comparee- 
ren op heeden binnen Lierop den tienden  
maart 1700 agt en taggentig ten overstaan  
van Jan Lambert Vlemminx en Antonij van  
Dijk scheepenen.  
 
Dit merk stelt Arnoldus van Bussel  
den welke + vermids desselfs swakke toestand  
niet in staat is anders te konnen schrijven .  
 
Dit + merk stelt Joost   Jan Vlemmincx 
van Bussel verklaart  
niet te konne schrijven  Antonij van Dijk 
 
Antonie Verberne   Mij present A.V. Nouhuijs  
     substituut secretaris   
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Compareerde voor scheepenen  
van Lierop ondergenoemt Gijsbert Roij- 
mans en Antonij Roijmans gebroeders en  
inwoonderen alhier , de welke bij deesen ver- 
klaaren onder hen in der minne verdeelt  
te hebben alle de vaste goederen , alle gelegen  
alhier welke bij hen comparanten onbedeelt  



werden beseeten en van wijlen henne respec- 
tive ouders bij versterf aangekomen sijn , waar- 
onder geene leenen sijn gecomprehendeert  
en sulx in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel gevallen  
aan en ten behoeve van Gijsbert Roijmans  
woonende alhier .  
Eerstelijk een huijs schuur en stallinge  
den hof en een gedeelte van den dries daar bij en  
gehoorende , so en in dier voege als het selve is afge- 
paaldt , groot omtrent ses loopense , negen en twin- 
tig roeden en elf voeten nevens erve d'eene sijde Wil- 
lem van Stiphout d'ander sijde den condivident .  
Item een parceel akkerland genaamt den Hooge  
Pas , groot omtrent een lopense een en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde Jan van Eijck weduwe , d'ander  
sijde Willem van Stiphout .  
Item de helft onbedeelt in een parceel akkerlandt 
genaemt den Braakakker , groot voor 't geheel  
elf lopense ses en dartig roeden nevens erve d'eene  
sijde Peeter Verberne d'ander sijde den condivident  
Item de helft onbedeelt in een parceel akkerlandt  
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genaamt den Looijakker , groot voor 't geheel  
twaalf lopense , nevens erve d'eene sijde Hen- 
drik Verhees , d'ander sijde den condivident .  
Item een parceel akkerland genaamt de Cromde  
groot omtrent vijf lopense seeven en dartig  
roeden , nevens erve d'eene sijde de Braake  
d'ander sijde een wegh.  
Item een parceel akkerland genaamt het derde  
in de Heijakker , groot omtrent drie lopense  
seeven en twintig roeden nevens erve d'eene  
sijde Jan van Lieshoudt , d'ander sijde den  
verkrijger in desen .  
Item een parceel groese genaamt het Donk- 
veldje groot omtrent twee lopense ses roeden  
nevens erve d'eene sijde Jan van Lieshout  
d'ander sijde de weduwe Peeter Verberne .  
Item de helft onbedeelt van een parceel  
groese genaamt Heij teijnden het weijvelt 
groot voor 't geheel omtrent agt loopense  
twaalf roeden en seeven voeten nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Peeter Verberne ,  



Item een parceel groese genaamt de helft van  
de Groote Haag , groot omtrent negen lopense  
twee roeden en neegen voeten , neevens erve  
d'eene sijde de weduwe Martienus van der San- 
den . d'ander sijde den condivident .  
Item een parceel groese genaamt het Veldje  
in de Goore , groot omtrent elf loopense  
dartien roeden en tien voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Peeter Verberne d'ander sijde Wil- 
lem van den Eijnden .   
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Item de helft onbedeelt van een parceel  
genaamt de Half Braak groot omtrent voor 't ge- 
heel veertien lopense en seeven en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde den condivident het  
ander sijde de weduwe Peeter Verberne  
Item de helft onbedeelt van een parceel groese  
genaamt de helft in de Hamesdonk groot omtrent  
seeven loopense en dartig roeden , neevens erve 
d'eene sijde Peeter Verberne weduwe , d'ander sijde  
de erfgenamen van Huijbert van den Boomen  
Item laestelijk het gebruijk op het Broek tot  
Mierlo.  
Ten tweeden is aangedeelt en ten deel  
gevallen aan en ten behoeve van Gijsbert  
Roijmans wonende alhier.  
Eerstelijk een huijs schuur stallinge hof en  
aangelag genaamt Weegen en Bergen , groot  
omtrent vijf loopense en vier roeden , nevens  
erve d'eene sijde Peeter Vlemminx d'ander sijde  
het eerste loth .  
Item een parceel akkerland genaamt den akker  
aan de Coole , groot omtrent ses loopense vier en  
dartig roeden , neevens erve d'eene sijde Willem  
van Bree , d'ander sijde den verkrijger in desen  
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Item de helft onbedeelt van een parceel  
akkerland genaamt den Braakakker , groot  
voor 't geheel elf lopense ses en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde het eerste loth  
d'ander sijde den verkrijger.  



Item een parceel genaamt het Wortelveldje  
groot omtrent neegentien roeden neevens  
erve den verkrijger . Item een parceel akkerland genaamt den  
Bijl Steel , groot omtrent twee lopense  
en sestien roeden nevens erve d'eene  
sijde Willem van Bree , d'ander sijde de  
weduwe Jan van Eijck .  
Item de helft onbedeelt in een parceel ak- 
kerland genaamt den Looijakker , groot voor  
't geheel twaalf loopense nevens erve d'eene  
sijde Leonardus Waarenburg , d'ander sijde  
het eerste loth  
Item een parceel akkerland , genaamt de Agterste  
Donk , groot omtrent twee lopense dartig  
roeden nevens erve d'eene sijde Hendrik Ver- 
hees d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerland genaamt het  
Breed Bijl , groot omtrent een loopense  
en dartien roeden nevens erve d'eene  
sijde Willem van Bree d'ander sijde de  
weduwe Peeter Verberne .  
Item een parceel groese , genaamt groes in de  
Donkvelden , groot omtrent vier loopense  
ses en veertig roeden nevens erve d'eene sijde  
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Hendrik van Eijck , d'ander sijde de weduwe  
Peeter Verberne .  
Item een parceel groese genaamt de helft in de  
Hammesdonk , groot omtrent agtien lopense  
en drie en twintig roeden nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander sijde Jan  
Vlemminx  
Item een parceel groese genaamt de Haaverhorst  
groot omtrent een loopense vier roeden ne- 
vens erve d'eene sijde een wegh d'ander  
sijde Jan van Asten .  
Item nog heij daar bij geleegen groot een  
loopense vijf en dartig roeden  
Alnog groes daar aan geleegen , groot een  
loopense tien roeden en seeven voeten , sijnde  
deese drie laaste parceelen aan malkanderen  
gelegen .  
Item de helft onbedeelt van een parceel groese  
genaamt Heij teijnden het weijveld , groot voor 't ge- 



heel omtrent agt loopense twaalf roeden  
en seeven voeten , nevens erve d'eene sijde  de  
weduwe Peeter Verberne .  
Item omtrent een loopense van een parceel  
genaamt den dries bij het huijs so als het selve is afge- 
paalt , groot voor 't geheel seven loopense en  
neegen en twintig roeden neevens erve d'eene  
sijde het eerste loth ,d'ander sijde den verkrijger.  
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Item de helft onbedeelt in een parceel genaamt  
de Half Braak , groot omtrent voor 't geheel  
veertien loopense en seeven en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van  
Eijck , d'ander sijde het eerste loth .  
Item de helft onbedeelt van een parceel  
groese genaamt de helft in de Hamesdonk, groot  
omtrent seeven loopense en dartig roeden  
nevens erve d'eene sijde Peeter Verberne  
weduwe , d'ander sijde de erfgenamen van Huij- 
bert van den Boomen .  
Item de Hoomerheij alwaer tans door     
den verkrijger een huijs opgetimmerd is  
groot negentien loopense en neeegen en  
twintig roeden , nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Jan van  Eijck , d'ander sijde de  
weduwe Peeter Verberne , d'een eijnde Gijsbert  
Roijmans .  
Item het gebruijk op 't Broek tot Mierlo  
Laastelijk een parceel groese genaamt de Kleijne  
Haage , groot omtrent drie loopense , met het  
buske daer bij , nevens erve d'eene sijde Leo- 
nardus Waarenburg , d'ander sijde het  
eerste loth met het gebruijk in het voorschreeve  
Broek.  
Sijnde alle deese goederen allodiael , 
los en vrij , uijtgenomen 's lands en ge- 
meentens lasten met de chijnsen van de  
gronden die bevonden sullen worden met  
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regt daar uijt te gaan , sijnde deese  
voorschreeve goederen belast met een jaerlijxe  



chijns van eene gulden aan den heer van  
Helmond , welke door ieder der deelderen  
voor de helft sal moeten worden voldaen en betaalt . 
Aan te vaarden ieder sijn aangedeelde terstond  
met de 's lands en gemeentens lasten  
mitsgaders chijns van deesen jaare 1788.  
Den voorsten sal gehouden weesen den agter- 
sten te weegen ter naaster velde en minste schade . 
Verder sal ieder voor veel sijn aangedeelde aan  
gaed moeten onderhouden alle weegen , steegen  
straaten rivieren en waaterlaaten en  
alle voor en nadeelige regten , servituten  
en usantien , als van ouds en regtsweegen  
daar aan gehoorende sijn . 
Beloovende de gemelde comparanten con- 
dividenten deese henne minnelijke scheijdinge  
en deijlinge altijd voor goed vast steedig ende  
van waarden te sullen houden en doen hou- 
den op verband van henne personen en  
goederen hebbende en verkrijgende , als naer regten.  
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
tot Lierop den twee en twintigsten maert  
1700 agt en tagtig , ten woonhuijse van  
den eersten comparant den welke ver- 
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mids desselfs onpasselijkheid , niet in  
staat is ter secretarije te kunnen com- 
pareeren , ten overstaan van Jan Lam- 
bert Vlemminx en Martienus Peter  
van Eijck schepenen.  
 
Gijsbert Rooijmans  
Antoni Rooijmans  
Jan Vlemmincx  
M.van Eijck  
 Mij present  
 A.V. Nouhuijs sunstituut secretaris  
 
  Aticulen gedaan  
  maken aan de eerwaerde  
  Heeren schepenen van Lierop 
  overgegeven uijt den naam  
  en van wegens de heer Jan Wil- 
  lem van Nouhuijs stadhouder  



  van de Hoog Welgebooren Ge- 
  strenge Heer , Roelof Baron  
  Sloet tot de Haar , quartierschout  
  des quartiers van Peelland om  
  daer op te hooren de personen in  
  margine deses genoemt.  
       Art. 1 
Den 1e deponent segt genaamt te sijn   te vragen de namen ouder- 
Johan Vlemminx van com-   dom en woonplaeds van de  
petenten ouderdom alhier tot    comparanten en of sij tot het  
geeven van getuijgenis der  
waarheid geciteert te sijn . 
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den 2e deponent segt genaamt te sijn   geeven van getuijgenis der  
Dirk van Hugten mede van    waarheid niet behoorelijk sijn  
competenten ouderdom alhier    geciteert .  
tot Lierop woonagtig en tot het  
geven van getuijgenis der waarheid   
geciteert te sijn .  
        2 
      Of sij deponenten op zondag geweest  
De deponenten seggen bijde Ja   sijnde den 25 november niet sijn geweest  
      bij of omtrent de huijsinge van  
      Antonij Bukkums inwoonder  
      alhier . 
 
        3 
      Of Leonardus van Brussel  
De deponenten seggen Ja    wonende alhier , daer ook niet  
      present was  
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        4 
Den 1e deponent segt gesien    of sij deponenten niet gesien hebben  
te hebben dat Leonardus van    dat tijde voorschreeve Leonardus  
Brussel tijde voorschreeve Arnol-  van Brussel aan Arnol- 
dus Verberne met een    dus Verberne , Leonardus  
schup of schoep geslagen    Benders of aan Antonij  
heeft       Bukkums eenige slagen  
Den 2e deponent segt sulx    heeft toegebragt en waer mede  
niet gesien te hebben .  
        5  



De deponenten seggen hun van    Wat hun deponenten hier van  
dese saak niets meer kenne-   meer bekent is  
lijk te sijn .  
 
 Aldus de voorenstaande articulen  
 aan de comparanten voorgehouden en  
 hebben deselve daar op geandwoort , so als aan  
 en tegens ieder articul staat geannoteert  
 en hebben haer gedeponnerde tot meerder  
 corroboratie van dien versterkt en met heij- 
 ligen eede bekragtigt afgelegt aan  
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 handen van Cornelis Doers , president loco- 
 officier met de woorden : zoo waarlijk helpe  
 mij God Almagtig . Op heden ter raadcamer  
 binnen Lierop den vierden april 1700 agt  
 en tagtig , ten overstaan van Martienus  
 van Eijck en Jan Lambert Vlemminx  
 schepenen .  
 Joannes Vlemmix  
 Dirk van Hugten  
 M.van Eijck  
 Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij scheepenen van Lierop  
certificeeren bij deesen , dat wij sijn ver- 
sogt om een acte van cautie voor Jennemie  
Jansen van der Sande tot decharge van den  
Armen der Heerlijkheid Heese , en vermids  
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is , en sijnde voor so veel ons bekent  
van een goed gedrag , soo beloven wij bij desen , 
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde  
Jennemie van der Sanden tot armoede  
kwaame te geraken( het geene God  
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verhoede) sodanig , dat uijt de arme  
kasse behoorde geadsisteert te worden  
dat wij als dan haar beneffens onse  



arme ingestenen sullen alimen- 
teeren en onderhouden en den magis- 
traat of armbesorgers der Heerlijk- 
heid Heese voornoemt of alle andere  
plaedsen , alwaer deselve mogte ko- 
men te woonen ten allen tijden ter  
saake deses sullen ontlasten en be- 
vrijden ingevolge Haar Hoog Moogende  
Resolutie van den 7e september  
1731 op verband als naar regten . Ac- 
tum Lierop den twaalfden april  
1700 agt en tagtig .  
 C. Doers  
 M.van Eijck  
 Peter Vlemmix  
 Jan Vlemmincx  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop certi- 
ficeeren bij desen dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van den Armen  
der Heerlijkheid Mierlo voor Annemaria Arnol- 
dus Maas en vermids deselve alhier van wet- 
tige en eerlijke ouders gebooren is en sijnde voor  
so veel ons bekent is van een goed gedrag  
so belooven wij bij deesen , indien het mogte  
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gebeuren dat voornoemde Annamaria Maas tot  
armoede kwame te geraken (het geene God ver- 
hoede) sodanig dat uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan haer  
neffens onse arme ingesetenen sullen alimen- 
teeren en onderhouden ende magistraat of  
armbesorgers der Heerlijkheid Mierlo voornoemt  
ofte alle andere plaedsen , waer deselve mogte komen  
te woonen ten allen tijden ter saake deeses sul- 
len ontlasten en bevrijden , ingevolge Haer Hoog  
Moogende Resolutie van den 7e september 1731 op ver- 
band als na regten . Actum Lierop den ag- 
tienden april 1700 agt en tachtig .  
 
  C.Doers  
 J. van den Eijnde  



 Jan Vlemmincx  
 M.van Eijck  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris .  
 
Wij schepenen van Lierop  
certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie tot decharge van den  
Armen van Someren voor Hendrik van de  
Velden , beneffens desselfs kindt met name Jan  
en also deselve alhier gebooren sijn van wettige  
en eerlijke ouders , so beloven wij bij deesen , indien  
het mogte gebeuren , dat deselven tot armoede  
kwame te geraaken (het geene God v erhoede) 
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sodanig dat uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan hen  
beneffens onse arme ingesetenen sullen ali- 
menteeren en onderhouden en de magis- 
traat of armbesorgers van Someren voornoemt  
ende alle andere plaedsen , waer sij mogten  
komen te woonen , te allen tijden ter  
saake deeses sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Hun Hoog Moogende Resolutie van  
den 7e september 1731 op verband als  
naer regten . Actum Lierop den  
vijf en twintigsten april 1700 agt en tachtig 
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmix  
  M.van Eijck  
  Jan van den Eijnde  
 
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Peeter Verhees  
Gerrit Coolen in huwelijk hebbende Jennemie  
Verhees , beijde wonende alhier , Johannis Manders  
getrouwt met Elisabeth Verhees wonende te  
Mierlo en Gerardus Kerkers getrouwt met  
Maria Verhees , wonende tot Asten , dewelke  
bij deesen verklaaren onder hen in der minne  



te hebben verdeelt , alle henne vaste goede- 
ren van wijlen henne ouders aangekomen  
en alhier geleegen , en dat in voege en  
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maniere navolgende  
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel  ge- 
vallen aan en ten behoeve van Peeter  
Verhees voornoemt .  
Eerst een huijs , aangelag en groese  
gestaan en gelegen alhier , ter plaedse genaamt  
Hersel , groot omtrent een loopense ses roe- 
den , nevens erve d'eene sijde Hendrik Ver- 
hees , d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerland genaamt genaamt Ni(euw?) 
land gelegen als voor groot omtrent s(es?) 
lopense , nevens erve bijde de sijde den verkrijger.  
Item een parceel akkerland gelegen als (voor) 
genaamt het Geluk , groot omtrent twee lopense  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van den  
Eijnden d'andere sijde den verkrijger .  
Item de helft van een parceel akkerland , genaamt  
de Voorste Witte Berk , groot in 't geheel drie  
lopense een en dartig roeden en seventien voe- 
ten , nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van den  
Eijnden , d'ander sijde het vierde loth.  
Item de helft in een parceel , genaamt het Heijt- 
velt , groot voor 't geheel een lopense twee  
en twintig roeden en dartien voeten , nevens  
erve d'eene sijde Andries Janssen , d'ander  
sijde het vierde loth.  
Item de helft van een parceel groese genaamt het Eeusel  
groot in 't geheel drie lopense neegen en veertig roe- 
den , nevens erve d'eene sijde het 4e loth d'ander  
sijde Antonij van den Eijnden .  
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Item de helft van een parceel akker- 
land genaamt de Witte Berk , groot voor 't ge- 
heel drie en twintig roeden nevens erve  
d'eene sijde het 4e loth , d'ander sijde Antonij van  
den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese  



genaamt den Haag dries , groot voor 't geheel  
twee lopense agt en twintig roeden en elf  
voeten nevens erve d'eene sijde het 4e loth  
d'ander sijde Antonij van den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese genaamt  
het Groot Eeusel , groot voor 't geheel seeven  
lopense , drie en veertig roeden , nevens erven  
d'eene sijde Antonij van den Eijnden , d'ander sijde het 4e loth.  
Item de helft van een parceel genaamt den  
Dries bij het huijs , groot voor 't geheel twee  
lopense , sestien roeden en negen voeten nee- 
vens erven d'eene sijde het 4e loth.  
Item een gedeelte in de schaer op het Broek  
doende in de verpondinge  10 14 0 
Item de helft van een parceel groese  
genaamt den Beemdt op Vaarschut , groot  
voor 't ge(e)heel twee lopense drie en twin- 
tig roeden en seven voeten nevens erve  
d'eene sijde d' weduwe Jan van den Eijnden , d'ander  
sijde het 4e loth.  
Item een parceel groese genaamt op de Goorkens , groot  
twee lopense neevens erve d'eene sijde . . . d'ander sijde  
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Item een parceel groese genaamt het Goo(?) 
nevens Jan Driessen groot drie lopense  
en dartien roeden nevens erve d'eene  
sijde  . . .  
Item een schaar op het Broek van Jan Peters (van ) 
den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Papenbeemt , groot voor 't geheel vijf    
lopense , vier en twintig roeden en elf voeten  
nevens erve d'eene sijde van Ennette d'an-  ? 
der sijde het 4e loth 
Item de helft van een parceel akkerland  
genaamt den Willigenakker groot voor 't ge- 
heel een lopense vertig roeden elf  
voeten , nevens erve d'eene sijde Hendrik (van ) 
eijk , d'ander sijde het 4e loth. 
Item de helft van een parceel akkerland groot  
in 't geheel twee lopense en agt roeden , nevens erve  
d'eene sijde . . . . . . 
Laestelijk een parceel nieuwe erve groot een  
lopense vier en een vierde roede nevens erve  



d'eene sijde Hendrik Verhees d'ander sijde het 4e loth  
Ten tweeden is aangedeelt en  
ten deelgevallen aan en ten behoeve van  
Gerrit Coolen nomine uxoris wonende alhier  
Eene somme van ses hondert en  
vijftig gulden hollands gelt , van twintig  
stuijvers het stuk , welke somme door  
hem uijt den boedel reeds genooten is  
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Ten derden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Johannis Manders nomine uxoris wonende  
te Mierlo.  
Eene somme van ses hondert en vijftig  
gulden , een sonder meer , welke somme  
aan den condivident van dit loth  
reeds is betaalt en waer van hij bekent  
voldaan te sijn .  
Ten vierden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Gerardus Kerkers nomine uxoris wonende  
tot Asten .  
Eerstelijk een huijs hof en aangelag  
genaamt Landt bij het huijs gelegen op Hersel groot drie 
lopense en twee voeten , nevens erve d'eene sijde  
de gemeente , d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerland genaamt den Berg  
groot een lopense twee roeden , nevens erven  
d'eene sijde de weduwe Jan van den Eijnden d'an- 
der sijde den verkrijger .  
Item de helft van een parceel akkerland  
genaamt de Voorste Witte Berk groot voor 't ge- 
heel drie lopense een en dartig roeden en  
seventien voeten , nevens erve d'eene sijde  
Antonij van den Eijnden d'ander sijde het eerste loth  
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Item de helft van een parceel genaamt het Heijt- 
velt , groot voor 't geheel een lopense twee en  
twintig roeden en dartien voeten nevens erve  
d'eene sijde Leonardus Warenburg , d'ander  
sijde het eerste loth 



Item een parceel akkerland genaamt in de Camp 
hurk groot een lopense negentien roeden  
nevens erve d'eene sijde . . . . . 
Item een parceel akkerland genaamt de agterste  
Witteberk , groot een lopense ses en veertig roeden  
nevens erve d'eene sijde en ander sijde Antonij  
van den Eijnden.  
Item de helft van een parceel akkerland genaamt  
de Witte Berk groot voor 't geheel drie en twin- 
tig roeden nevens erve d'eene sijde de weduwe Marti- 
nus van der Sanden , d'ander sijde het eerste loth . 
Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Haagdries , groot in 't geheel twee lopense    
agt en twintig roeden en elf voeten nevens erve  
d'eene sijde het eerste loth  
Item de helft van een parceel genaamt den dries bij  
het huijs groot voor 't geheel twee lopense ses  
roeden en negen voeten nevens erve d'eene sijde  
het eerste loth d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel groese genaamt het Goorke groot drie  
lopense nevens erve . . . . . .  
 
 
32 193 r 
 
Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Beemt op Vaarschut , groot voor 't geheel  
twee lopense , drie en twintig roeden en  
seeven voeten , nevens erve de weduwe Jan van den  
Eijnden d'ander sijde . . . . . . 
Item de helft van een parceel groese  
genaamt op de Goorkens groot voor 't geheel drie  
lopense neevens erve d'eene sijde .  . . .    
Item de helft van een parceel groese genaamt het Eeusel  
in 't geheel groot drie lopense en negen en veertig roeden  
nevens erve d'eene sijde Leonardus Warenburg d'an- 
der sijde het 1e loth.  
Item twee schaaren op het Broek .  
Item de helft van den Papenbeemdt , groot  
voor 't geheel vijf lopense ,vier en twintig roe- 
den en elf voeten , nevens erve d'eene sijde  
Jan van den Eijnden d'ander sijde het 1e loth  
Item de helft van een parceel akkerlandt  
genaamt den Willigen Akker groot voor 't geheel  
een lopense veertig roeden en elf voeten , nevens  
erve d'eene sijde den Looweg , d'ander sijde het 1e loth  
Item de helft van een parceel akkerland groot 



in 't geheel twee lopense en agt roeden , nevens  
erve d'eene sijde . . . . 
Laestelijk een parceel nieuwe erve , groot twee  
lopense en een agste roede nevens erve d'eene  
sijde Hendrik van Lieshout , d'ander sijde het  
eerste loth  
Sijnde alle dese goederen allodiael los  
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en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeen- 
tens lasten en belast met sodanige  
renten , chijnsen en pagten de welke  
ieder condivident van sijn loth sal moe- 
ten blijven vergelden en betalen ofschoon  
alhier deselve niet sijn uijtgedrukt of be- 
groot . En verder met sulke voor- en na- 
delige regten , servituten en usantien  
als daer van ouds en regtswegen aan  
dependeerende sijn .  
Den voorsten sal gehouden wesen den agter- 
sten te weegen , ter naaster velde en minster schaade.  
Aan te vaarden terstond bij het passeren deses    
met de 's lands en gemeentens lasten mits - 
gaders chijnsen renten en pagten van desen  
jaare 1788. 
Belovende de gemelde comparanten condivi- 
denten deese henne minnelijke scheijding en  
deijling altijd voor goed vast steedig ende van  
waarden te sullen houden en doen houden  
op verband van henne personen en goede- 
ren hebbende en verkrijgende als naer regten .  
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
tot Lierop den vijftienden meij 1700 agt  
en tachtig , ten overstaan van Cornelis  
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Doers en Martienus van Eijck  
schepenen  
Peter Verhees  
Gerrit Koolen  
J. Manders  
Gerardus Kerkers  
 C.Doers  



 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
  
 
  Staat en inventa- 
  ris gedaan maken en opge- 
  geven bij Joost van Bus- 
  sel en Antonij Verbernen  
  beijde woonende alhier ,als  
  bij acte voor den gerechte  
  alhier , in dato 10e meert  
  1788 aangestelt tot voog- 
  den over Johanna , min- 
  derjarigen soon van wij- 
  len Arnoldus van Bus- 
  sel , welke voogden  
  over deselve onmondigen  
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  soon , den boedel en na- 
  latenschap van wijlen Ar- 
  noldus van Bussel hebben  
  nagesien en aanvaard  
  en so veel hun beken(t) 
  het selve te beslaen in  
  voege en maniere navolgende   
 
Eerstelijk van de vaste onroerende goederen . 
Eerstelijk een parceel genaamt land in 't aan-  
gelag , gelegen alhier , groot omtrent ses en  
twintig roeden en tien voeten .  
Item een parceel genaamt de groote Vaal Zoeij  
van de hoeve ter Hofstad groot omtrent drie  
lopense drie en dartig roeden  
Item een parceel genaamt de Kleijn Zoeij  
van deselve , groot drie lopense twee roeden  
en agtien voeten .  
Item een parceel genaamt de Voorste Hasselt  
groot seven lopense , vier en twintig roeden  
en vijf voeten .  
Item een parceel genaamt dries aan 't huijs ge- 
komen van Jan van de Vorst , groot , drie lopen- 
se , vijf en twintig roeden en vier voeten  
Item een parceel groese sijnde nieuw erve gekomen  



van Dirk Berkers.  
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Item een parceel genaamt den akker aan het  
Hagelkruijs , groot een lopense agtien roeden  
en vijf voeten .  
Item een parceel genaamt den akker in Wevels- 
daal , groot drie lopense agtien roeden  en  
tien voeten .  
Item een parceel genaamt land in de Horse Poote  
groot een en dartig roeden en elf voeten .  
Item een parceel genaamt den akker aan Hooge  
Weg , groot een lopense en seventien voeten .  
Item een parceel genaamt den dries bij de Hof- 
stad groot twee lopense twee en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den Coddeman groot  
een lopense , dartien roeden en agt voeten  
Item een parceel genaamt de Hamesdonk  
groot twee lopense vijf roeden en vijftien voeten .  
Laestelijk een parceel nieuwe erve groot omtrent 2 lopense  
sijnde alle dese parcelen gelegen alhier in  
het dorp , tussen henne bekende reenge-    
nooten   
 
Volgen alhier de goederen gelegen in Winkelstraat  
Item een parceel genaamt het Leeg Heijtvelt,  
groot een lopense seven roeden en anderhalve voet .   
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Item een parceel genaamt de Kosterakker g(root) 
een lopense , negentie roeden en vijftien (voe-) 
ten  
Item een parceel genaamt de Lange Streek(akker?)     ?? 
groot een lopense ses en dartig roeden . 
Item een parceel genaamt den akker bij het huijs  
groot drie lopense elf roeden en tien voeten  
Item een parceel genaamt de Leeuwerik groot  
een lopense en tien roeden .  
Item een parceel genaamt de Kosterakker , groot  
een lopense sestien roeden en vijftien voeten  
Item een parceel genaamt den Heijakker van  
Hoeve ten bergen , groot een lopense agt en  
dartig roeden .  



Item een parceel genaamt de Nieuwe Akker  
groot twee lopense twee en dartig roeden .  
Item een parceel genaamt de Agterste Eeusel weij- 
velt , groot een lopense , veertig roeden .  
Item een parceel genaamt het Agterste Eeusel 
Weijvelt , groot twee lopense drie roeden en n(egen?)   
voeten  
Item een parceel genaamt Erken Eeusel groot  
twee lopense agt en dartig roeden .  
Item een parceel genaamt het Heijtvelt , groot (  ) 
lopense , dartien roeden en seven voeten  
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Item een parceel genaamt Sassenbeemt  
groot een lopense en drie roeden .  
Item een parceel genaamt de Putten , groot een  
en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den Rietbeemdt  
groot een lopense , negen en twintig roeden  
Item een parceel genaamt het Nieuw Eusel  
groot twee lopense vier en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den dries bij het huijs  
groot een lopense negen en twintig roeden .  
Item een parceel van Jacob van Meijl  
groot vier en dartig roeden .  
Laastelijk een parceel genaamt het Eeusel  
van den selven , groot vier lopense seeven en  
twintig roeden .  
 
Ten tweeden van obligatien en contante penningen  
 
Eerstelijk een scabinale gelofte , groot  
in capitaal vijftien hondert gulden ten  
lasten van Leonardus Waarenburg alhier  
in dato 5e januarij 1776.  
Item aan de kinderen Jan van de Vorst , alhier  
een somme van ses hondert gulden ge- 
leende penningen , als mede nog eene somme  
van vijftig gulden , het welk nog in te vorderen is  
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De verdere contante penningen werden  
gereekent teegens de loopende schulden (het?)  ?? 



geen alhier diendt voor . . . . memorie .  
 
Van gereede erfhaavelijke goederen  
 
Eerstelijk een osch  
Item drie melkbeesten  
Item een jong varken  
Item een parthij hooij en strooij  
Item een hoog en aardkar  
Item een ploeg en eegd en verder bouwgereedschap 
Item een booterstand en melktob  
Item vier koeijbakken  
Item een grasseijsie en kooresigt  
Item omtrent dartig vaten rogge en eenige  
vaten boekwijdt  
Item twee bedden met sijn toebehooren  
gevult met veeren .  
Item twee wolle deekens  
Item vier hooft fluwijnen  
Item twee paer bedgordijnen  
Item een kast  
Item drie kisten  
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Item een tafel  
Item vier tafellakens , met nog een tafellaken  
en agt servetten sijnde beeter in soort  
Item een trog  
Item ses stoelen  
Item twee eijsere moespotten  
Item een koopere sopkeetel  
Item twee dito handkeetels  
Item een wasketelke  
Item twee mooren  
Item een roomseij .  
Item een kopere panneke  
item een dito beddepan met een dito slegter  
Item tien tinne schootelen .  
Item ses dito borden  
Item een dito trekpot , en soutvat met  
een dito peperbus  
Item tien dito leepels  
Item ses gelaije schootelen met vier dito borden   ?? 
Item een strijkijser  
Item drie aarde Roomtijlen , met nog eeige  



aarde schotelen  
Item twee steene potten  
Item een hael tang en handijser  
Item twee spinnewielen  
Item een kleijn spiegeltje .  
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Item een lamp  
Item drie vorchetten  
Item een waskuijp 
Item twee kammen  
 
In welke voorschreeve goederen de voornoemde  
minderjarige competeert met en beneffens  
sijne suster Maria getrouwt met Joost van  
Bussel , ieder voor de geregte helft het welk alhier  
dient voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Memorie  
De kleederen van de ouders sijn  
voor een gedeelte en sullen verders  
voor de kinderen worden aangemaakt . Memorie  
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt den bovengenoemde  
Joost van Bussel en Antonij Verbernen  
den welke bij deesen verklaaren sig in het  
formeeren en opgeeven van desen inven- 
taris getrouwelijk te hebben gedragen , vo(l)- 
gens haer beste kennis en weetenschap en  
ingevalle haer na dato deeses nog ieds 
mogte te binne komen of voorkomen waar- 
mede desen inventaris soude behooren  
te worden vermeerdert of vermindert  
dat den selven daerna sal worden geri(cht?) 
of verandert tot gemeen voordeel of sc(hade) 
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sonder daar ooijt oft eeniger tijd in agter- 
haalt te willen weesen .  
Aldus gedaen en gepasseert op hee- 
den tot Lierop den vijfden junij 1700  
agt en tachtig , ten overstaan van Cor- 
nelis Doers en Martienus van Eijck schepenen . 
 Dit merk stelt Joost van Bus- 
 sel + verklaart niet te konne schrijven  



  Antonie Verberne  
  C. Doers  
  Martienus Jansen van Eijck  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Jan Tijssen van Hugten  
weduwenaer van wijlen Jenneke van Dijk  
geadsisteert met sijn soon Dirk Jan Tijssen  
wonende alhier denwelke bij deesen verklaert  
te renuntieeren en af te sien van de togt hem  
competeerende in een gedeelte van een par- 
ceel akkerland , ter groote omtrent van  
50 voeten breed en 80 voeten lank geleegen alhier genaamt   
den akker in de Hoek , groot in 't geheel ses loo- 
pense , ses roeden en veertien voeten en dat ten  
behoeve van sijne ses kinderen met namen  
Jan , Hendrik , Antonij , Francijn , Dirk en An- 
namaria , in huwelijk verwekt bij wijlen  
sijne bovengenoemde overleedene huijsvrouw .  
Belovende dit voorschreeve renuntieeren altijd te  
sullen houden doen houden voor goed vast  
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steedig ende van waarden , op verband als na regten .  
Actum op heden binnen Lierop den seventienden  
october 1700 agt en taggentig , ten overstaen van  
Cornelis Doers en Peter Vlemminx schepenen  
Jan Tijsen van Hugten 
Dirk van Hugten   C.Doers  
   Peter Vlemmix  
   Mij present  
   AV Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Elisabeth  
Goort van Moorsel , woonende alhier aan  
ons bekent sijnde eenigsints sieklijk , dog  
haar verstand , memorie ende sinnen mag- 
tig ende gebruijkende , welke voornoemde compa- 
rante , overdenkende de seekerheid des doods  
en de onseekerheid van de tijd en uure  
van dien te raaden was geworden , om haar  
tijdelijke goederen en effecten te disponeren  



doende sulx uijt haare vrije en onbedwongen  
wille sonder inductie of persuasie van  
iemand recommandeerende sij testatrice  
alvorens haer onsterfelijke ziel in de genadige   
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handen Gods , haaren Schepper en Zaalig- 
maker en haer dood lighaam de aerde  
met een eerlijke begraafenisse na haaren staat.  
Voorts revoceerende casseerende dood ende  
teniet doende all voorgaende testamenten  
codicillen , giften ter saake des doods ofte  
onder de leevenden , niet willende nog be- 
geerende , dat daerop eenig reguard sal  
worden genomen in regten of daer buijten .  
Ende also op nieuws disponeerende , so ver- 
klaart zij testatrice bij desen tot haere  
eenige en universeele erfgenaamen te  
nomineeren en institueeren de vijf kinderen  
van wijlen Francis Smits tot Someren in echte  
verwekt bij wijlen Petronella Goort van Moorsel  
met namen Goort Pieter Adriaan , Jenne- 
en en Antonetta en dat in alle goederen  
en effecten , hoegenaemt en waer ook in be- 
staende , het welk sij testatrice met'er dood  
ontruijmen en naalaten sal , niets uijt- 
gesondert en dat bij overlijden van een of  
meer van voornoemde kinderen en erfgenaamen  
in deesen derselver wettige decendenten  
of naaste erfgenamen , als dan in leeven sijnde. 
Al het welk voorschreeve staat verklaerd sij testatrice  
te weesen (naar duijdelijke voorleesinge) haer  
testament , laaste of uijterste wille , willende en  
begeerende dat het selve , naer haer overlijden  
also sal worden agtervolgt ende nagekomen .  
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het sij als testament , codicil ofte a(ls) 
andere makingen , hoe genaemt so (als)  
het selve best sal konnen en mogen b(estaen) 
al waer het ook dat alle solemniteijten  
na regten gerequireert hier inne niet  
waaren geobserveert , welke sij testa- 



trice alhier is houdende voor geinser(eert )    
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den negentienden no- 
vember 1700 agt en taggentig , ten huijse  
van Jan Janse van Dijk den jongen alw(aer) 
sij testatrice is inwoonende , ten overstaan  
en bijwesen van Cornelis Doers en An(tonij) 
van Dijk schepenen  , welke de minuute   
ter prothocolle met ende beneffens de (com-) 
parante testatrice en mij ondergeschreeven  
substituut secretaris behoorlijk hebben onder- 
teekent .  
 Dit + merk stelt Elisabet  
 Goort van Moorsel , ver- 
 klaert niet te konne schrijven  
  testis A.V.Nouhuijs  
 C.Doers  
 Antonij van Dijk  
 A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Johanna van  
Moorsel de weduwe Tomas Verhees , wonende alhier  
sijnde tot het passeeren deses geadsisteert met  
Johannis Vlemminx , de welke bij dese ver- 
klaert in beste forme van regten te con- 
stitueeren ende volmagtig te maken de 
Heer Abraham van Nouhuijs omme in  
name en van wegen van haar comparante  
publicq ende voor alle man te verkopen  
twee parceelen haer in eijgendom competerende  
beijde alhier gelegen als namelijk een parceel  
akkerland genaemt Hasseltakker groot 1 loopense  
4 roeden en een parceel groese genaamt den  
Buunder van Willem van Moorsel groot  
47 roeden en 10 voeten , en aan de koper of kopers  
ter secretarije alhier te transporteren  en op te  
dragen na behoren , onder verband als na regten  
belovende alle hetgeene uijt kragte deses door  
haaren geconstitueerde , sal worden gedaen  
en verrigt , het selve te sullen approbeeren .  
Actum Lierop den twee en twintigsten de- 
cember 1700 agt en taggentig , ten overstaen van  
Antonij van Dijk en Martinus Peter van  



Eijk schepenen .  
 Johan van Moorsel  
 Dit merk stelt Johannis Vlem- 
 minx + verklaert niet te konne schrijven  
 Testis A.v. Nouhuijs  
 M. van Eijck 
 Antonij van Dijk  
 Mij present  
 C. Doers president schepenen  
  loco secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeren bij desen , dat wij zijn ver(sogt) 
om een acte van cautie voor Jan van de 
Velden tot decharge van den Armen (van ) 
Asdonck gelegen in Vlaanderen en door(dien) 
denselve alhier van wettige en eerlijke o(uders) 
gebooren is , en sijnde , voor so veel ons bekent 
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen ,  
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde Jan (van) 
der Velden tot armoede kwame te gera(ken) 
(het geene God verhoede ) sodanig , dat uijt de (arme)  
kasse behoorde geadsisteert te worden , dat (wij als) 
dan denselve , beneffens alle andere onse a(rme) 
ingesetenen sullen alimenteeren en onder(hou-) 
den en de magistraat of armbesorgers (van )  
Asdonck voornoemt ofte alwaar , denselven  
mogte komen te woonen , ten allen tijden (ter) 
saake deses sullen ontlasten en bevrijden (inge-) 
volge Hun Hoog Moogende Resolutie van den (7e) 
september 1731 , op verbant als na regten.  
Aldus gedaen en gepasseert op heden , b(innen) 
Lierop den eenen twintigsten februarij (1700) 
negen en taggentig.  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  Peter Vlemmix  
  M.van Eijck  
  Mij present A.v.Nouhuijs subs(istuut secretaris) 
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Wij schepenen van Lierop certifi- 
ceeren bij deesen dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Maria van Bree  
getrouwt met Adriaan van Bussel als mede  
voor haare twee kinderen met namen Johanna  
en Antonij tot decharge van den  
Armen der Heerlijkheid Mierlo ende doordien  
deselve alhier gebooren sijnde , voor so veel ons bekent 
is van een goed gedrag , so beloven wij bij desen  
indien het mogte gebeuren , dat deselve tot  
armoede kwame te geraken (het geene God  
verhoede ) sodanig dat uijt de arme kasse  
behoorde geadsisteert te worden , dat wij als  
dan hen beneffens alle andere onse arme in- 
gesetenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den , en de magistraat of armbesorgers der  
Heerlijkheid Mierlo voornoemt , ofte alwaer de- 
selve anders mogte komen te woonen , ten  
allen tijden ter sake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , in gevolge Hun Hoog Mogende Resolu- 
tie van den 7e september 1731 , op verband als  
na regten . Actum Lierop den ses en twin- 
tigsten febriarij 1700 negen en taggentig .  
 C.Doers  
 Peter Vlemmix  
 M.van Eijck  
 J.van den Eijnde 
 Mij present  
 Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren bij deesen  
dat wij sijn versogt om een acte van (cau-) 
tie voor Dirk soone Peter van den Ot(ter-) 
dijk , tot decharge van den Armen v(an de) 
Heerlijkheid Vlierden , en vermids den(selven ) 
alhier van wettige en eerlijke ouders (geboo-) 
ren is en sijnde voor so veel ons bekent  
van een goed gedrag , so beloven wij bij d(eesen) 
indien het mogte gebeuren dat den voor(noemden ) 
Dirk van Otterdijk tot arm(oed)e kwame te g(era-) 
ken (het geene God verhoede ) sodanig , (dat) 
de arme kasse behoorde geadsisteert te (worden ), 



dat wij als dan hem beneffens alle ande(re) 
onse arme ingesetenen sullen aliment(eeren) 
en onderhouden , ende magistraat of a(rm-) 
besorgers der Heerlijkheid Vlierden voorn(oemt) 
ofte alwaar hij ook mogte komen te woo(nen) 
ten allen tijden ter saake deses , sullen o(ntlas-) 
ten en bevrijden ingevolge Hun Hoog M(ogende) 
Resolutie van den 7e september 1731 op (ver) 
band als na regten . Actum Lierop den  
tiende april 1700 negen en taggentig  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx 
 M. van Eijck  
 Antonij van Dijk 
 Jan van den Eijnde 
 A.v Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certifi- 
ceeren bij deesen dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Jan Beijers tot  
decharge van den Armen van Zeelst , en  
vermids denselven alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor 
so veel ons bekent , van een goed gedrag,  
so beloven wij bij deesen indien het mogte  
gebeuren dat voornoemde Jan Beijers tot armoede  
kwame te geraken (het geen God verhoede) 
sodanig , dat uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan  
hem beneffens alle andere onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van  
Zeelst voornoemt ofte alwaar hij ook anders mogte  
komen te woonen , ten allen tijden ter saake  
deeses sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e sep- 
tember 1731 op verband als na regten . Actum  
Lierop den vier en twintigsten april 1700 negen  
en taggentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van L(ierop) 
quartiere van Peelland , Meijerij(e van ) 
's Bosch certificeeren bij deesen (dat) 
wij sijn versogt om een acte va(n cau-) 
tie voor Johanna van Aalst to(t de-) 
charge van den Armen van S(omeren) 
En vermids deselve alhier van (wet-) 
tige en eerlijke ouders geboore(n is) 
en sijnde voor soo veel ons b(ekent) 
is van een goed gedrag soo be(looven) 
wij bij deesen , indien het mog(te ge-) 
beuren , dat de voornoemde Johanna van (Aalst) 
tot armoede kwame te geraken (het- 
geene God verhoede ) sodanig dat (uijt) 
de arme kasse behoorde geadsi(steert) 
te worden , dat wij als dan haar  
beneffens alle andere  onse arme  
ingeseetenen sullen alimenteer(en ) 
en onderhouden en de magistra(at) 
of armbesorgers van Someren en  
ofte alwaar deselve ook mogte (ko-) 
men te woonen ten allen tij(den ) 
ter sake deeses , sullen ontlasten (en ) 
bevrijden , ingevolge hun Hoog (Mogende ) 
Resolutie van den 7e september  
1731 , op verband als naa regten . (Ac-) 
tum Lierop den twee en twintigs(ten ) 
meij 1700 neegen en taggentig .  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx  
 M.van Eijck  
 Antonij van Dijk  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen vn Lierop quar- 
tiere van Peelland Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn  
versogt om een acte van cautie voor Jenne- 
maria van Bree tot decharge van den Ar- 



men van Asten en vermids deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders gebooren is ,  
en sijnde voor soo veel ons bekent is van een  
goed gedrag , so belooven wij bij deesen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde Jennema- 
ria van Bree tot armoede kwame te  
geraken , het geene God vehoede , sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan  
haar beneffens alle andere onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den en de magistraat of armbesorgers  
van Asten voornoemt ofte alwaar sij ook  
mogte komen te wonen ten allen  
tijden ter sake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende  
Resolutie van den 7e september 1731 , op  
verband als naer regten . Actum Lierop  
den ses en twintigsten junij 1700 negen en  
taggentig  
  C.Doers  
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk  
  M. Jansen van Eijk 
  Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop (quar-) 
tiere van Peelland , Meijerije vsn 's Bosch (cer-) 
tificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om (een) 
acte van cautie tot decharge tot decharge   (van) 
den Armen der Heerlijkheden Deurne en (Lies-) 
sel voor Antonij van Stiphout ende n(aardien) 
denselven alhier van wettige en eerlijke ou(ders)  
gebooren is en sijnde voor so veel ons beken(t is) 
van een goed gedrag , so beloven wij bij d(eesen) 
indien het mogte gebeuren , dat voonoemde An(tonij) 
van Stiphout tot armoede kwame te ger(aken) 
(het geene God verhoede ) sodanig , dat hij uijt (de) 
arme kasse behoorde geadsisteert te worden , (dat) 
wij als dan hem beneffens alle andere onse a(rme) 
ingesetenen sullen alimenteeren en onder(houden) 
en de magistraat of armbesorgers der H(eer)- 
lijkheden Deurne en Liessel voornoemt o(fte) 
alwaer hij mogte komen te woonen , te al(len) 



tijden ter saake deses sullen ontlasten en (bevrij-) 
den ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie (van) 
den 7e september 1731 , op verband als naer (reg)- 
ten . Actum Lierop den seventiende julij (1700 nee-) 
gen en taggentig .  
  C.Doers  
  M.van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  Antonij van Dijk  
  Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Elisabeth Doers  
tot decharge van den Armen der Vrijheid  
St. Oedenrode ende naardien deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders gebooren is , 
en sijnde ( voor so veel ons bekent is ) van een  
goede gedrag , so beloven wij bij desen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde Elisabeth 
Doers tot armoede kwam te geraken (het 
geene Gode verhoede) sodanig , dat sij uijt de  
arme kasse behoorde geadsisteert te worden  
dat wij als dan haar beneffens alle andere onse  
arme ingesetenen sullen alimenteeren en  
onderhouden en de magistraat of arm- 
besorgers van Oedenrode voornoemt , ofte alwaar  
sij ook mogte komen te woonen ten allen tijden  
ter sake deses sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie  
van den 7e september 1731 , op verband  
als naer regten . Actum Lierop den een en  
dartigsten julij 1700 negen en taggentig .  
 
  C.Doers  
  Jan Vlemminx 
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk      
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Nicolaas Doers 
oudt omtrent vier en twintig jaaren , Goverdina Doers  
oudt omtrent twintig jaaren en Johanna van Hug- 
ten oudt omtremt sestien jaaren , wonende  
alhier , den welke ter instantie het het Hoog Officie  
der stad en Meijerije van 's Bosch hebben (.....??          ) 
waar en waaragtig te sijn , dat op zondag (den) 
23e augustij jongstleden , ten huijse en (...?) 
van Cornelis Doers alhier , (waarvan de twee 
eerstgenoemde comparanten kinderen en de  
laatste dienstmaagd is ) des avonds omtrent (..    ) 
uuren gekomen is Leonardus sone Franciscus van  
Brussel , mede woonende alhier den welke (ten??) 
hunnen huijse gecommandeert heeft en (tevens??) 
ook gegeven sijn twee pinten bier en twee (.......-) 
sen genever , dat het inmiddels des avonds (...) 
uuren geworden sijnde , wanner volgens (het) 
dorpsreglement in geene herbergen alh(ier) 
meer mag getapt of geschonken worden , hij  ..... 
den drank willende hebben , hem sulx ( gene gegeven ?) 
wiert en gesegt , dat hij moeste heen gaan (.....) 
hij L.van Brussel daar over te onvrede sijnde de (twede  ge-) 
melde comparante die miden op den (vloer??) 
stonde met den arm vatte(n)de en sijn (mes) 
mede uijttrok en haar daar mede een (swaere ) 
en diepe sneede in den regteren arm (toebragt) 
met nog verschijde sneeden door haar kled(eren? ) 
dat den eersten Comparant daerop een (stoel vat-??) 
te(n)de en daer mede hem meende te slaan  
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dat hij altoos de twede comparante vast  
en voor hem hielde , en sulx daar door belette(n)de  
en so agter uijt gaande de deur uijtgeraakt  
ia , en doe weg liep .  
Eijndigende de comparanten hier mede deese  
hunne waaragtige verklaaring , geevende voor  
redenen van welweetendheid , het geene voorszijde  
also waar ende waaragtig te weesen , en nog  
in goede geheugenisse te zijn , en hebben  
naar duijdelijke voorlesinge daar bij geper- 
sisteert en het selve met heijlige eede  
bekragtigt , afgelegt aan handen van de  



Heer Jan Willem van Nouhuijs , stadhouder  
deses quartiers , met de woorden : Soo waerlijk  
helpe mij God Almagtig .  
Actum op heden ter raadcamer binnen  
Lierop den eersten september 1700 neegen  
en taggentig , ten overstaan van Peeter Vlem- 
minx en Martinus Peeter van Eijck sche- 
penen .  
  Nicolaas Doers  
Dit +merk stelt Gover- 
dina Doers verklarende   Dit + merk stelt  
vermids de quetsuur aan   Johanna van Hugten  
haar altans niet     verklaert niet te konne  
anders te konne schrijven   schrijven  
 
J.W. Van Nouhuijs  
     Peter Vlemmix  
     M.Peter van Eijck  
     Mij present  
     A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij ondergetekende schepenen  
van Lierop , quartiere van Peelland en Meij- 
erije van 's Bosch , verklaren bij deesen (ter) 
instantie van het Hoog Officie der st(ad en) 
Meijerije voorszijde op den eedt bij (het) 
aanvangen van onse bedieningen (gedaen ),  
dat ons seer bekent , den persoon ..... 
Leonardus van Brussel , woonende (alhier) 
dat den selven Leonardus van Brussel  
een dangereus persoon welke sig (........       ) 
len aan rusien en vegterijen heeft (schuldig) 
gemaakt , en die wegens door den stadhouder  
van den Heere quartierschout is gecala(n)- 
geert geworden , kunnende het geene (....... ) 
ook verder blijken , bij de geregtelijke (verhoo-?) 
ring , daer van ter secretarije alhier gep(asseert?) 
door Johanna Vlemminx en wijlen Ha(...) 
van Eijk sijne huijsvrouw , in dato 26en  
meij 1786 en door Johannis Peter Vlemmix  
met meer andere in dato 15e december (1786?) 
alhier mede gepasseert . 
Aldus gegeven op heeden ten raadhuijse bin- 
nen Lierop den eersten september 1700 neegen  en  



taggentig  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmix 
  M.Peeter van Eijck  
  Jan van den Eijnde  
  Antonij van Dijk  
  M.Jansen van Eijk  
   Mij present  
   A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Nicolaas  
Doers oudt vier en twintig jaaren ,  
Antonij van Asten , oudt omtrent twee en veer- 
tig jaaren , Martinus van den Heuvel oudt  
omtrent vijf en twintig jaaren en Hendrikus  
Vlemminks oudt omtrent vier en twintig jaren  
alle luijden van eer en woonende alhier den welke  
ter instantie van het Hoog Officie der stad en  
Meijerije van 's Bosch voor de opregte en  
suijvere waarheid hebben getuijgt en ver- 
klaart , soo als getuijgen en verklaren bij  
ende mits desen en wel eerstelijk den eers- 
ten in ordine comparant , dat op maandag  
den 24 augustij jongstleden , uijt de tweede  
misse komende , en een treede of tien buijten  
de kerk met Antonij van Asten staande te  
praaten , sonder eenig woord te hebben op  
hem is komen aanloopen Leonardus van  
Brussel , mede woonende alhier , welke tot  
hem comparant riep , so hij vermeent deese 
woorden : "Gij moet er aan (dog door de onstel- 
tenis kan hij comparant dit niet seeker seggen ) 
en hebbende een blood mes in de hand , dat  
hij daer mede op hem aanviel , dog doordien  
hij te nabij was , deese sneede mis ging , en  
sijn vuijst op des comparants schouders stiet ,  
dat denselven van Brussel een tweede sneede  
meende te doen , die de comparant wederom  
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ontweek en dat hij de derde sneede doende  
den comparant hem met sijn vuijst op(den) 
arm sloeg , dat het mes uijt sijn hand viel  
en hij also met een ligt quetsuur aan (de) 
regterhand is vrij geraakt  
En verklaerde den tweeden comparant  
Antonij van Asten , dat hij op tijde en pl(aatse) 
voorszijde staende te praaten met den eersten  
comparant Nicolaas Doers , heeft gesien  
Leonardus van Brussel , bij Adriaan (van) 
Brussel wonende bij het Kerkenhuijs alhier  
uijt het huijs af kwam , en op hen aanloopende (en) 
seggende :"Blixems kint ,  nu moet gij er  
aan , grijpende met d'eene handt na (Nico) 
laas Doers en hebbende d'andere opgehee(ven) 
en dat Nicolaas Doers terug sprong , hebben(de) 
hij comparant door de ontsteltenis niets meer  
gesien .  
Verklaarende den derde comparant Mar- 
tinus van den Heuvel tijde voorszijde mede  
nabij het Kerkenhuijs te hebben geweest  
en gehoort te hebben dat Leonardus van  
Brussel eenige harde woorden uijtte(n)de 
sonder die te regt verstaan te hebben , ende  
hij Nicolaas Doers een eijnd weegs na liep  
en wederkeerende een mes opraapte , na  
bij de plaedse daer Nicolaas Doers , met Antonij  
van Asten gestaan hadde .  
Eijndelijk verklaarde den vierde comparant  
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Hendrikus Vlemminks , dat hij op daage  
en tijde voorszijde mede gestaan heeft bij of  
omtrent het Kerkenhuijs alhier en gesien  
te hebben dat Leonardus van Brussel op  
Nicolaas Doers aan liep met een opgeheeve  
handt , hebbende een blood mes in deselve  
en dat Nicolaas Doers terug sprong en  
ging loopen , sonder eenige woorden te  
hebben verstaan die hij sprak .  
Eijndigende de comparanten hier mede dese  
henne waaragtige verklaaring , gevende voor  
redenen van welweetendheid , het geene voorszijde  
also waar ende waaragtig te sijn , en hebben  
naar duijdelijke voorleesinge daar bij geper- 



sisteert en het selve met heijligen eede be- 
kragtigt , afgelegt aan handen van de Heer  
Jan Willem van Nouhuijs stadhouder  
deeses quartiers , met de woorden : "Soo waar- 
lijk helpe mij God Almachtig. " 
Actum op heeden ter raadcaamer  
binnen Lierop den eersten sep- 
tember 1700 neegen en taggentig  
ten overstaan van Jan Lambert  
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Vlemminx en Antonij van Dijk sche- 
penen  
 Nicolaas Doers  
 Antonij van Asten  
 Martinus van den Heuvel  
 Hendriecus Vlemmix  
 J.W.van Nouhuijs  
  Jan Vlemmincx 
  Antonij van Dijk  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Mejuffrouw( Ma-) 
ria van Lingen weduwe Aalbert Everts (woonende) 
alhier en aan ons bekent , den welke , overdenkende  
de seekerheid des doods , ende onseekere tijd en (uure) 
van dien , te raaden was geworden , alvorens (uijt) 
deese weerelt te scheijden , omme van haare tijdelijke  
goederen en effecten te disponeeren doende (....) 
uijt haare eijge , vrije en onbedwonge wille (...) 
inductie of persuasie van iemandt  
Beveelende alvoorens haer onsterfelijke ziele  
in de genaadige handen van God haaren Schep- 
per en Zaaligmaker en haar dood lighaem  
d'aarde met een eerlijke begravenisse naer  
 
 
32 208 r 
 
haaren staat .  
Voorts verklaert sij testatrice te revoceeren  
casseren , dood ende te niet te doen alle voor- 
gaande  testamenten , codicillen , giften ter saake  



des doods ofte onder de leevende , die de testatrice  
voor dato deeses mogte hebben gemaakt of gepasseert , 
niet willende of begeerende dat daer op eenig  
regard sal worden genomen in regten of  
daer buijten .  
Ende also op nieuws disponeerende , verklaert  
testatrice bij deesen te nomineeren en te  
institueeren tot haare eenige en universeele  
erfgenamen de na te noemene personen , ofte wel  
bij deselver voor overlijden henne of haare wettige  
efgenamen of descendenten .  
En wel eerstelijk haare suster Willemina van  
Lingen , getrouwt met Thieleman Roosen , coster  
en schoolmeester alhier , bij wie sij testatrice tans  
inwoonende is , en dat in de helft van alle goe- 
deren en  effecten , welke sij testatrice met er dood  
ontruijmen en nalaten sal , en bij voor overlijden  
van haar voornoemde suster haare kinderen welke als dan  
in leeven sullen sijn en so tot meerderjarigheid ofte  
andere geapprobeerde staat mogte gekomen sijn , dog  
inge(val)deselve minderjarig zijn , sal haar aandeel uijt  
dese erffenisse onder hunnen vaader ofte wel die geene ,  
welke als dan over hun gestelt sijn moeten blijven  
berusten en bewaart worden tot dat meerderjaarig sijn .  
Ten tweeden verklaart sij testatrice de wederhelft van  
alle het geene sij nalaten sal bij deesen te bespreeken  
en te maaken aan haar testatrices broeder Willem van  
Lingen voor een derde in dese helft , ofte bij derselver  
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overlijden sijne wettige erfgenamen of descendenten.  
Mitsgaders aan haar testatrices suster Geer(truij?) 
van Lingen weduwe de Wringer mede voor  
een derde in de voorszijde helft en bij dersel(ven?) 
voor overlijden , de naaste erfgenamen in desen .  
En Llaestelijk aan de kinderen van wijlen  
haer testatrices suster Celia van Lingen (verweckt?) 
bij wijlen Pieter Aamuel Viala , meede voo een (derde?) 
in deese voorszijde helft.  
Nomineerende en institueerende sij testa(trice?) 
bij deeesen tot executeurs over haare nalatenschap  
en begraavenisse , haaren broeder Thieleman  
Roosen , coster en schoolmeester alhier bene(ffens?) 
den wel eerwaerde heer Casijn van (predi- ?) 
kant van Someren en Lierop ofte wel bij (...?) 



wel eerwaarde vertrek of overlijden desselfs (opvolgende?) 
in der tijd , en dat om alle het geene sij (testatrice) 
met 'er dood ontruijmen en nalaten sal na (afbe-?) 
taalinge van het geene sij mogte schuldig wee(sen ) 
te moeten uijtrijken en voldoen aan de erfgenamen  
hierinne genoemt , en dat op behoorlijke tijd (...) 
voor dese voorszijde executeurs sullen (...................) 
eene somme van vijf en twintig guldens  
Willende en begeerende dat na doode van haer testa- 
trice de hier voorgenoemde executeuren van (de) 
heer Henderik Lauverhek ofte bij sijn (ed?) (overlijden) 
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desselfs successeur of successeuren alleenlijk  
onder behoorlijke quitantie , sullen moeten over- 
nemen en ontfangen , al het geene van haer  
testatrices nalatenschap onder genoemde heer Lau 
verhek mogte berustende sijn , sonder dat hij  
heere Lauverhek ofte een van sijn ed. succes- 
seurs ooijt of 't eeniger tijd sullen gehouden of  
verpligt weesen aan dese executeurs ofte iemand  
der erfgenamen in deesen eenige reekening ,  
bewijs of reliqua te doen van dese sijne of  
henne administratie of nalatenschap , het  
welk tot onaangenaemheid soude kunne ver- 
streeken , maar sullen sig in tegendeel seer  
voldaen moeten houden en te vreeden weesen  
met het geene van sijn Ed. ofte een sijner  
successeuren op behoorlijke quitantie aan dese  
bovengenoemde executeuren overgegeven sal wer- 
den , als sijnde sij testatrice volkomen overtuijgt ,  
dat sijn Ed. een lange reeks van jaaren met veele  
zorgvuldigheid en trouw , verseldt met veel moeijte  
haer testatrices saaken sonder eenige de minste  
voordeelen heeft behartigt en waargenomen  
en daer om aan sijn Ed. (om evenswel eenige  
blijken van dankbaarheid te toonen ) bij deesen  
offeren en inrelegateeren een half dousijn silvere  
leepels en een half dousijn silvere vorken , ofte  
wel ieds anders van het silverwerk ter waerde als voor  
het geene  
na sijn Ed. genoegen mogte weesen , welk een of  
ander door dese voorgenoemde executeuren aan  
meer gemelde heer van Lauverhek ofte bij desselfs  
voor overlijden  sijne successeur of successeurs  
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sal moeten worden uijtgereijkt en ter hand gestelt  
 
Al het welk voorschreeve staat , verklaert sij testatrice  
(naer duijdelijke voorleesinge ) te weesen haar  
testament , laaste of uijterste wille , willende  
en begeerende , dat alle het selve , also naer  
overlijden sal worden agtervolgt en naer- 
komen , het sij als testament , codicil ofte  
andere makinge , hoe ook genaemt , so als (het) 
selve best sal konnen bestaan , alwaer het (.....) 
alle solemniteiten , naer regten gerequir(eert) 
hier inne niet waaren geobserveert , die sij tes- 
tatrice alhier is houdende voor geinsereert.  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den tweeden october 1700 ne- 
gen en taggentig , ten huijse van Thieleman  
Roosen , koster en schoolmeester alhier , alwaer  
de comparante inwoonende is , ten overstaan  
en bijweesen van Cornelis Doers en  
Martinus Janse van Eijck scheepenen (...) 
de minute ten prothocolle beneevens de 
comparante testatrice en mij onderge- 
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schreeve substituut secretaris eijgen- 
handig hebben onderteekent .  
 Maria van Lingen  
 Weduwe A.Everts  
 C. Doers  
 M. Janse van Eijk  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop 
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch certificeeren bij dee- 
sen  , dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van  
den Armen in 's Graavenhaage  
voor Catharina Hendrik van  
Moorsel en vermids deselve alhier  



van wettige en eerlijke ouders ge- 
booren is , en sijnde voor soo veel  
ons bekent is van een goed gedrag ,  
soo belooven wij bij deesen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde  
Catharina Hendrik van Moor- 
sel tot armoede kwaame te ge- 
raaken (het geene God verhoede ) so - 
daanig dat wij uijt de arm kasse  
behoorde geadsissteert te worden  
dat wij als dan haar beneffens  
alle andere onse arme ingesee- 
tenen sullen alimenteeren  
en onderhouden , en de magistraat  
of armbesorgers in 's Graavenhaa- 
ge voornoemt ofte alwaar deselve  
ook anders mogte koomen te  
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woonen ten allen tijden ter (saake) 
deeses sullen ontlasten en (bevrij-) 
den , ingevolge Hun Hoog (Mogende) 
Resolutie van den 7e september  
1731 op verband als naar (reg)- 
ten . Actum Lierop den (der) 
tienden october 1700 neegen en  
taggentig .  
 C.Doers  
 Peter Vlemmix  
 Jan Vlemmix  
 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch certificeeren (bij dee-) 
sen , dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge  
van den Armen der Heerlijkheid  
Asten voor Hendrikus Hendrik  
Vlemminx , en vermids denselven  
alhier van wettige en eerlijke  
ouders gebooren is en sijnde (voor) 
soo veel ons bekent is van een  



goed gedrag , soo belooven wij bij  
deesen , indien het mogte koomen  
te gebeuren dat voornoemde Hendrikus  
Hendrik Vlemminx tot armoede  
kwaame te geraaken (het geen  
God Verhoede ) soodaanig dat hij uijt  
de arme kasse behoorde geadsisteert  
te worden , dat wij als dan hem  
beneffens alle andere onse arme  
ingeseetenen , sullen alimentee- 
ren en onderhouden en den magi- 
straat of armbesorgers der heer- 
lijkheid Asten voornoemt , ofte alw(aer) 
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hij ook anders mogte koomen te  
woonen , ten allen tijden ter saake  
deeses sullen ontlasten en bevrijden   
ingevolge Hun Hoog Mogende Resolitie  
van den 7e september 1731 op verband  
als naar regten . Actum Lierop   
den sestiende october 1700 neegen  
en taggentig .  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx 
 M.van Eijck  
 Peter Vlemmix  
 Mij present  
 Av.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Fran- 
cis Verberne , Peter Welten in huwelijk heb- 
bend Jennemie Francis Verberne , Francis  
soone Francis   Vlemminx als vader en voogd  
over sijnen minderjaarigen soone met nameFran- 
cis , verwekt bij wijlen Josijna Francis Verbernen  
Thomas van Zoest , als vader en voogd over sijne  
vier minderjarige kinderen met namen Francijn  
Johannis , Antonij en Jennemie verwekt bij wijlen  
Elisabeth Francis Verbernen , te samen kinderen  
kints kinderen en erfgenamen van wijlen  
Francis Verbernen en Ammerens van  
Bussel in leeven echte lieden en in- 
woonderen alhier tot Lierop voorszijde 



 
 
32 212 v 
 
welke voornoemde comparanten in (....) 
als voor bij deesen verklaaren onder (elkaar) 
te hebben verdeelt alle vaste goederen  
gekomen van voornoemde heene ouders (en groot-) 
ouders , waaronder geene leenen sijn  
gecomprehendeert en dat in voege en  
maniere navolgende  
Staat te weeten , dat Antonij Fran(cis Ver) 
bernen eerste comparant in deesen (voor?) 
de eene helft bij transport in dato 2e (januarij?) 
1784 eijgenaar van voorszijde goederen (gewor) 
den is .  
Eerstelijk is also ten deel gevallen en (.... ) 
dienvolgende erflijk toe en aan bedeelt (.....) 
Antonij Francis Verberne , wonende (alhier) 
Eerstelijk een huijs schuur , stallinge  
en aangelag gelegen alhier ter plaedse g(enaemt ) 
den Broekkant , met het land bij het huijs (..) 
aan gelegen , groot omtrent ses loopense (....) 
roeden nevens erve d'eene sijde de ge(meente) 
d'ander sijde de weduwe Jan Van Eijck . 
Item een parceel teulland genaemt de(Schrob)- 
bert , gelegen als voor , groot een lopense (...)- 
twintig roeden en agt voeten , nevens erve d'eene 
sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander sijde  
Lambert Kusters .  
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Item een parceel Nieuwland in de Schrob- 
bert , groot omtrent drie loopense gelegen  
als voor , nevens erve d'een sijde Lambert Kus- 
ters , d'ander sijde goederen in desen.  
Item een parceel teulland , genaemt den Akker  
in de Hoeve , groot omtrent vier lopense , twin- 
tig roeden en vijf voeten , nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander sijde Arnol- 
dus van Bussel .  
Item een parceel groese in de Schrobbert  
groot omtrent vier lopense vieren twintig  
roeden en vier voeten , nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , d'andere sijde Lambert Kusters .  



Item het Heijtvelt , groot agt loopense agt  
roeden en twaalf voeten , nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , d'ander sijde Willem van Bree.  
Item een parceel groese , geleegen aan het huijs  
groot een en veertig roeden en tien voeten , nevens  
erve huijs hof en aangelag.  
Item het Velt agter Jan van Eijck , groot twee  
loopense , drie en dartig roeden , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander  
sijde de gemeente .  
Item een parceel Nieuw Erven , groot vier loopense  
(15?) roeden nevens erve de eene sijde de gemeente  
d'ander sijde Marcelis van Brussel.  
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Item een parceel genaemt het (...) 
groot drie loopense , ses roeden en (....) 
voeten , nevens erve d'eene sijde (.....) 
Jan Tomas van Zoest , d'ander sijde (Mar) 
celis van Brussel .  
Item een parceel groese genaemt (...) 
velden , groot twee lopense drie (roeden ) 
en negentien voeten , nevens erve d'eene  
sijde Mejuffrouw Johanna Gualtherie , (d' ander ) 
sijde Arnoldus Verberne.  
Item een parceel genaemt het Heijtvelt  
Andries van den Eijnden , groot een (loopense) 
drie voeten nevens erve d'eene sijde (.....) 
van Bree, d'ander sijde Lambert (Kusters) 
 
Laestelijk een parceel , genaemt het (...) 
groot omtrent een loopense ses en (dertig) 
roeden en seventien voeten nevens erve (d'eene ) 
sijde  Arnoldus van Lierop , d'ander sijde  
Jan van de Vorst .  
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtge(nomen ) 
's lands en gemeentens lasten en daer(enboven ) 
belast met twaalf stuijvers en (agt) 
penningen , jaerlijx aan het gemeene (land) 
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ten comptoire van de heer rentmeester  
de Kempenaer te 's Bosch.  



Aan te vaarden deese voorszijde toe en aanbe- 
deelde goederen , de groese te half meert en  
het landt 't oigst blood aan de stoppelen van  
den jaare 1790 , met de 's lands en gemeentens  
lasten van voorszijde jaar.  
En moet den condivident van dit loth  
aan het tweede en derde loth tot egalisa- 
tie uijtkeeren voldoen en betaalen eene  
somme van van een hondert vijftig gulden aan  
ieder , makende also te samen drie hondert gulden .  
 
Ten tweeden is also ten deel gevallen  
en wordt dienvolgende erflijk toe en aanbe- 
deelt aan Peter Welten in huwelijk hebbende  
Jennemie Francis Verberne , wonende alhier .  
Een parceel groese , sijnde een hooijvelt  
gelegen onder den dorpe van Someren ,  
groot omtrent twee loopense , nevens erve  
d'eene sijde Hendrik van Tilburg en d'an 
der sijde de weduwe Peter van Eijck 
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En sal daer en boven dit loth (tot ega-) 
lisatie moeten trekken eene somme (van ) 
een hondert en vijftig gulden te (voldoen) 
en uijt te keren door den condividen(t van)  
het eerste loth.  
 
Ten derden is also ten deel gevallen (en) 
wordt dienvolgende erflijk toe en (aan) 
bedeelt aan Francis Vlemminx (en ) 
dat voor en ten behoeve van sijnen (minder) 
jaarigen soon Francis , verwekt bij  
sijne huijsvrouw Josijna Francis  (Verberne) 
wonende alhier .  
De helft van een parceel akkerland (genaemt) 
den Renakker van de weduwe Joost Ver(berne) 
groot in 't geheel twee lopense ses(entwin-) 
tig roeden en seventien voeten , nevens erve  
d'eene sijde den Kerkweg , d'ander sijde  (de) 
kinderen Tomas van Zoest .  
En sal daar en boven dit loth tot (ega-) 
lisatie moeten trekken eene somme van  
een hondert en vijftig gulden te vol(doen)  
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en uijttrekken en door den condivident  
van het eerste loth.  
Ten vierden is also ten deel geval- 
len en wordt dienvolgende erflijk toe- 
en aanbedeelt aan Thomas van Zoest , en  
dat voor en ten behoeve van sijne minder- 
jaarige kinderen met namen Francijn,  
Johannis Antonij en Jennemie , verwekt  
bij wijlen Elisabeth Francis Verberne  
wonende alhier.  
 
Eerstelijk een parceel akkerland genaemt  
den Hooge Graaf , groot omtrent een lopense  
agt roeden twaalf voeten , nevens erve  
d'eene sijde Marten Verbeek , d'ander sijde  
Jan de Haan .  
Item een parceel akkerland genaemt den  
akker in de Heijtvelden , groot omtrent drie  
lopense , drie en twintig roeden en ses voe- 
ten , nevens erve d'eene sijde Willem van  
Bree , d'ander sijde Jan Vlemminx.  
Item een parceel groese genaemt den Beembt  
op de Buijtenbeemden , groot een lopense agt  
en twintig roeden , elf en een halve voet   
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neevens erve d'eene sijde rijdende (teegens) 
Jan Verhagen nevens erve van Marcelis van  
Brussel .  
Laestelijk de helft van een parceel (akker) 
landt genaemt den Renakker van de wed(uwe ..) 
Verberne, groot in 't geheel twee (lopense) 
ses en dartig roeden en seventien voe(ten) 
van de wederhelft van het derde( loth toe-) 
en aanbedeelt nevens erve d'eene (sijde) 
Francis sone Francis Vlemminx , d'and(er sijde) 
Jan van de Vorst .  
Zijnde allodiaal los en vrij uijt(genomen) 
's lands en gemeentens lasten .  
Aan te vaarden de groese te half (meert en) 
het land 't oigst blood aan de stoppelen  
aanstaanden jaare 1790 met de 's lands (en ) 



gemeentens lasten van voorszijde jaer.  
Belovende deese gemelde comp(aran) 
ten condividenten in qualiteit (.....) 
scheijdinge en deijlinge altijd voor (goed vast) 
steedig ende van waarden te zullen (houden) 
en doen houden , den voorsten den ag(terste) 
te sullen wegen en verder sullen (ver) 
der alle weegen , steegen , rivieren en (waater) 
laaten met te sullen betaalen zodan(ig dat de ) 
chijnsen welke namaals soude mog(en ) 
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bevonden worden uijt deese voorszijde  
toe - en aanbedeelde goederen te gaan  
 
Aldus gedaen gepasseert  
op heeden binnen Lierop den vierden  
december 1700 neegen en tagtig , ten over- 
staan aan Cornelis Doers  president , Mar- 
tinus Peter Eijck en Martinus Janse van  
Eijck schepenen .  
Antonie Verberne  
Francis Vlemix  
Peeter Welten  Toes van Sost  
 C.Doers  
 M.Peeter van Eijck  
 M.Jansen van Eijck  
 Mij present  
 A.v. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quartiere  
van Peelland , Meijerije van 's Bosch (certificee) 
ren bij deesen dat wij sijn versogt om een (acte van) 
cautie tot decharge van den Armen van (Geldrop) 
voor Mattijs Gerrit van Hugten en (doordien) 
denselve alhier van wettige en eerlijke (ouders ge-) 
booren is en sijnde voor so veel ons bekendt (is van) 
een goed gedrag , so beloven wij bij desen , (indien het) 
mogte gebeuren , dat voornoemde Mattijs van (Hugten tot) 
armoede kwame te geraken het geene (God verhoede) 
sodanig , dat denselven uijt de arme kasse (behoorde)  
geadsisteert te worden , dat wij als dan (hem benef-) 



fens alle andere onse arme ingestenen su(llen alimen-) 
teeren en onderhouden ende magistraat (en armbe-) 
sorgers van Geldrop voornoemt ofte alwaer (denselve) 
anders mogte komen te woonen ten allen (tijden ter) 
saake deses sullen ontlasten en bevrijden (ingevolge ) 
Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september (onder) 
verband als naar regten . Actum Lierop den (...) 
en twintigsten januarij 1700 en negentig  
 
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M. Peeter van Eijck  
  J.van den Eijnde 
  Peter Vlemmix  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Asten voor Wille- 
mina dogter Antonij van Dijk , en vermids  
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is en sijnde voor so veel ons bekendt is ,  
van een goed gedrag , so beloven wij bij desen ,  
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde  
Willemina van Dijk tot armoede kwame  
te geraken (hetgeene God verhoede) sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde ge- 
adsisteert te worden , dat wij als dan haar  
beneffens alle andere onse arme ingesee- 
tenen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van Asten  
voornoemt en alle andere plaedsen waar sij  
ook mogte kome te wonen , ten allen tijden  
ter saake deeses sullen ontlasten en bevrij- 
den ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie  
van 7e september 1731 op verband als naar  
regten . Actum Lierop , den negen en twintigsten  
januarij 1700 en negentig.  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M.Peeter van Eijck  



  Peter Vlemmix  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije van  
's Bosch , certificeeren bij deesen (dat wij sijn) 
versogt om een acte van cautie( tot de-) 
charge van den den Armen der Heerlijk- 
heid Mierlo voor Jan sone Jan de (With) 
en vermids denselve alhier van (wettige) 
en eerlijke ouders gebooren is , en (...) 
voor so veel ons bekent is van een (goed ge-) 
drag , so beloven wij bij desen , indien (het mog-) 
te gebeuren , dat voornoemde Jan de With tot  
armoede kwam te geraken (het geene  
God verhoede ) sodanig , dat hij uijt de arme  
kasse behoorde geadsisteert te worden , (dat wij) 
als dan hem beneffens alle andere (onse arme) 
ingeseetenen sullen alimenteeren en (onderhou-) 
den en de magistraat of armbesor(gers der) 
Heerlijkheid Mierlo voornoemt ofte alle (andere ) 
plaedsen waar hij ook mogte komen (te woonen ) 
ten allen tijden ter saake deeses sullen (ontlas-) 
ten en bevrijden ingevolge Hun (Hoog Mogende) 
Resolutie van 7e september 1731 (op verband als) 
naar regten .Actum  Lierop den (.....) 
februarij 1700 en negentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  M.Peeter van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  M.Jansen van Eijck  
  Mij present  
  A.v. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch ,  
certificeeren bij desen, dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Sterksel voor  



Hendrikus Francis van Bree , en vermids  
denselven alhier van wettige en eerlijke ou- 
ders gebooren is en zijnde voor so veel ons be- 
kendt is , van een goed gedrag , so beloven wij  
bij desen , indien het mogte gebeuren dat  
voornoemde Hendrikus van Bree tot armoede  
kwame te geraken (het geene God verhoede) 
sodanig , dat hij uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan hem  
beneffens alle andere onse arme ingeseete- 
nen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van  
Sterksel voornoemt ofte alle andere plaedsen  
waar hij ook mogte komen te woonen , ten  
allen tijden ter saake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Reso- 
lutie van den 7e september 1731 , op verband  
als naar regten . Actum Lierop den tweden februarij  
1700 en negentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M.Peeter van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  M.Janse van Eijck  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepen(en van ) 
Lierop ondergenoemt Willem Verhees (oudt) 
omtrent vijf en dartig jaaren Willemina 
Doense sijne huijsvrouw oudt (........) 
benevens Anna Verhees suster van (.....) 
Verhees , oudt omtrent dartig jaaren , (alle inwoon-) 
deren alhier , de welke ter instantie (van  ) 
J.W. van Nouhuijs stadhouder van (.....) 
quartierschout deses quartiers van (...) 
hebben getuijgt en verklaert waar en (waarag) 
tig te weesen . En wel eestelijk Will(emina Ver-) 
hees voorgemeld , dat op donderdag (....) 
der laast gepasseerde maand februarij (.....) 
dags omtrent half twaelf uuren is gegaen (naer het ....) 
huijs van sijn buurman Francis Janse Vlemmings  
mede alhier wonende , welke hem beschuldigde  
van bij hem een schoep te hebben gestolen (.....) 



over te spreeken in het huijs van denselven Fran- 
cis Vlemmings sijnde en tegen de (vrouw ...) 
dat sij niet moesten denken , dat hij com(parant) 
hun schoep gestolen hadde en meer (andere woor-) 
den schoon Francis Vlemmings als doen (naar) 
huijs gekomen is hebbende een strooij(mes in ) 
de handt . Dat gemelde Francis Vlemming(s teegen) 
hem comparant seijde , maakt uw uijt (....) 
huijs hij comparant ook aanstons (....) 
willende heen gaan , dog eer hij uijt (....) 
komen konde , meer gemelde Francis Vlem(mings) 
hem met het strooijmes , dat (hij in sijn hand)  
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hadde een slag op sijn hooft en een swaare  
wonde op sijn hooft heeft toegebragt , dat hij  
ter aarde neder viel en seer sterk bloeijde , waer- 
op hij comparant een swaare schreeuw gee- 
vende en sijn vrouw de tweede comparante  
bij hem gekomen sijnde , welke hem uijt dat  
huijs met assistentie van geburen heeft thuijs gebragt.  
 
Verklarende de tweede comparante Willemi- 
na Doense, dat sij op tijde voorszijde doe haar man  
in het huijs van Francis Vlemmings waare 
en ongerust wordende , daer na toe gegaan is  
en haar man in het selve huijs op den grond  
heeft sien leggen , sterk bloedende en staende  
voorszijde Francis Vlemmings bij hem niet beter wetende dan  
met strooijmes nog in sijn hand , dat sij comparante, 
seer ontstelt sijnde , tegens Francis Vlemmings   
gesegt heeft , nu kunt gij uw ook wel weg  
maken , want Willem sal er van sterven , 
waar op gemelde Vlemmings tegens haar seijde : 
"Houdt gij uw mondt ook maar toe ." Dat sij  
comparante haaren man doe met moeijte  
heeft overeijnden en uijt het huijs gekregen ,  
dan dat sij een weijnig buijten het huijs sijnde  
haaren man neder leeg en sij comparante  
doe geroepen heeft over de derde comparante ,  
welke gekomen sijnde , hulp geroepen heeft ,  
wanneer Johannis Rietjens , Nicolaas van  
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den Heuvel en sijn soon Martinus (met) 
meer andere sijn toegekomen en haare(n man) 
onder de armen genomen en na huij(s gebragt) 
hebben . Wijders verklaert sij comparante (dat) 
de kinderen van Francis Vlemmings haar (verschijde) 
maalen drijgementen hebben gedaen (en sulx) 
nog laastmaal op heden , dat sij (haar compa-) 
rante als sij uijt de kraam was (....) 
wel eens krijgen souden .  
Verklarende de derde comparan(......) 
Verhees , dat sij op tijde voorszijde haar (.....) 
vrouw , Willemina Doense voorge(melde hoorde) 
roepen en schreeuwen uijt haar huijs (...) 
gemelde haaren broeder met sijne vrouw(...) 
sien komen uijt het huijs van meer (....  Fran-) 
cis Vlemmings en siende , dat hij sterk (.....) 
om hulp heeft geroepen , waar op eenige (....) 
sijn toegekomen , als Johannis Rietjens (en Nico-) 
laas van den Heuvel met sijn soon (Mar-) 
tinus en andere , welke haaren (......) 
broeder hebben in huijs gebragt . Dat (....) 
wel gehoort heeft en nog laastmaal (...) 
dat de kinderen van Francis Vlemmings (...) 
tweede comparante dreijgde , seggende (....) 
ook wel eens te sullen krijgen , als sij (uijt de ) 
kraam was .  
En compareerde al nog Nicolaas (van ) 
den Heuvel oudt omtrent vijf en sestig (jaaren en) 
 
 
32 219 r 
 
Martinus van den Heuvel , oudt omtrent  
vijf en twintig jaaren ende Johannis Rietjens  
oudt omtrent twee en veertig jaaren , alle  
woonende alhier , de welke ter instantie als voor  
hebben getuijgt en verklaert , dat sij op tijde  
voorszijde op het geroep van Anna Verhees , welke  
sijde , dat haaren broeder Willem Verhees dood  
bloeijde, sijn komen toelopen en hem hebben  
gevonden met sijn vrouw bij hem op de straat  
tussen sijn huijs en het huijs van Francis Vlem- 
mings hier vooren gemeldt, gekwetst  aan sijn  
hooft en bloedende . Dat sij hem mede hebben  
helpen thuijs brengen en dat de vrouw van  
Willem Verhees en sijne suster beijde hier  



voorgemeldt doe aan hun gesegt hebben , dat  
meergemelde Francis Vleemings aan haaren  
man en broeder respective die wonde toegebragt hadde.  
 
Eijndigende de comparanten hier mede  
deese henne waaragtige verklaaring , gevende  
voor redenen van welweetendheid , het geene 
voorszijde hun also wedervaaren te sijn en nog  
in goede geheugenisse te hebben en hebben  
naar duijdelijke voorleesinge daer bij geper- 
sisteert en het selve tot meer corroboratie  
met heijligen eede bevestigt , afgelegt aan  
handen van de heer Jan Willem van  
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Nouhuijs stadhouder deses quar(tier met) 
de woorden : "soo waarlijk helpe (mij God ) 
Almagtig .  
Actum op heden ter raadcamer (binnen) 
Lierop den vijf en twintigsten (....) 
1700 en negentig , ten overstaen van (Cornelis) 
Doers en Martinus Janse van Eijck  
 
 
32 220 r 
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Jan Verbeek ,  
eerder weduwenaar van wijlen Jennemie  
Janssen en Maria van Leensel sijne huijsvrouw  
wonende alhier , welke voornoemde comparanten  
overdenkende de sekerheid des doods en de onsekere  
tijd en uure van dien , dienvolgende te raden  
sijn geworden om henne tijdelijke goederen  
en effecten te disponeeren doende sulx uijt hen- 
ne eijge vrije en onbedwonge wille , sonder  
inductie of persuasie van iemand .  
Revoceerende , casseerende , dood ende te niet  
doende , alle voorgaende testamenten , codicillen  
ofte andere makingen , welke door een van beijde  
de comparanten voor dato deses mogten sijn ge- 
maakt of gepasseert , niet willende daarop eenig  
reguard sal worden genomen in regten of daar buijten .  
En also op nieuws disponeerende so verklaaren  
de comparanten testateuren in deesen uijt (s)onder 



linge liefde en genegendheid , welke d'een d'ander  
is toedragende de eerststervende de langstlevende  
te maken volkomen meester of meestereese  
in alle het geene metter dood ontruijmt en naar- 
gelaten sal worden , sonder aansien van wat sijde  
het selve ook mogte aangekomen weesen ofte nog  
soude kunnen aankoomen , onder dese mits nog- 
tans dat alle het geene na doode en aflijvigheid  
van de langstlevende van hun comparanten  
sal komen over te schieten als dan sal worden  
geërft en verdeelt bij der comparanten voorkinderen    
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en nakint hooft voor hooft (....) 
kinderen van eender bedde waaren (sonder) 
aansien op wien of van wat sijde (of op wat) 
tijden deese goederen ook waren (verstorven of gede-) 
voveert of welke ook nog mogte aan(sterven of) 
devolveren .  
En compareerde ten desen mede (der comparan-) 
ten voorkinderen Maria Verbeek , Jan (...) 
en Joost Verbeek so voor sig selven als (voor) 
haar suster Peternel Verbeek , alle (woonende) 
te samen gebroeders en susters en(........)  
sijnde , de welke tot voorkoming van disp(....) 
eenigheeden met henne vader Jan (Verbeek en) 
stiefmoeder Maria van Leensel uijt(....) 
genegendheid hen toedragende en door (de) 
comparanten aan hun mede betoont (....) 
ander voorszijde sijn acoordeerende (ende ..) 
volkomen sijn consenterende , dat name(..) 
comparanten met het nakind Johanna (...) 
verwekt bij het twede huwelijk , na(....) 
vigheid van hen comparanten vader (en moe-) 
der hooft voor hooft in alle het geene als dan (.....) 
ontruijmt en nagelaten sal worden (...) 
sien waar ook in bestaende , sal worden (...) 
en gedeijlt , sonder aansien waar ook (...) 
staende , niets gereserveert of uijtge(sloten) 
ofte van welkers sijde sulx ook mogte (aange-) 
komen sijn ofte nog aankomen mogte.  
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alle het geene voorschreeve staat aan de eerste  
comparanten voorgelesen sijnde , so verklaren  
deselve dit (te) weesen hen testament laaste of uijter- 
ste wille , willende en begeerende , dat het selve  
na doode van hen comparanten also sal worden  
agtervolgt en naargekomen, het sij als testament  
codicil ofte andere makinge , hoe ook genaemt  
so als het selve in regten best sal konnen en moo- 
gen bestaen , alwaer het ook dat eenige solemni- 
teijten hiertoe gerequireert , hierinne waren  
geomitteert , die sij testateuren alhier sijn  
houdende voor geinsereert .  
Tot naarkoming van een en ander voorschreeve 
verbinden alle de comparanten te samen  
en ieder afsonderlijk henne personen en goe- 
deren , hebbende en verkrijgende als naar regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den ses en twintigsten meert  
1700 en negentig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Martinus Janse van Eijck schepenen .  
  Jan Verbeek  
 
Dit +merk stelt Maria  Dit merk stelt Maria Ver- 
van Leensel verklaert   beek + verklaert niet te konne 
niet te konne schrijven   schrijven  
 
 Jan Verbeek  
 Joost Verbeek 
  C.Doers  
  M.Janse van Eijck  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Goort (van den) 
Broek wonende alhier , den welke (verklaert) 
te hebben verhuurt aan en Johanis Ver(.......) 
mede alhier woonagtig den welke (verklaert te) 
hebben gehuurt een huijs , hof en (aangelag) 
met eenige parcelen so groese als (....) 
alle alhier gelegen ter plaedse genaemt (het) 
Heijeneijndt , bestaende in het navogende                                                    ; 
Eerstelijk omtrent veertig roeden ge(legen) 
aldaer genaemt het Drie Copsaad.  



Item een parceel genaemt het Heijvelt , g(root .....) 
lopense twee en twintig roeden .  
Item een parceel akkerland , nevens (....) 
Hermans groot een lopense een roe(de en ) 
seven voeten.  
Item een parceel akkerland daar(.......) 
groot een lopense agt en veertig (roeden) 
Item een parceel akkerland , den (.......) 
een lopense sestien roeden .  
Item een parceel genaemt den Turf(.....) 
sevenen veertig roeden .  
Item een parceel genaemt aan 't (Heijen-) 
eijndt , groot veertien roeden en agtien (voeten ) 
Item een parceel genaemt (................) 
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Heijeneijnd twee en veertig roeden en twaalf voeten.  
Item een parceel genaemt het Delleke groot om- 
trent twintig roeden.  
Item een parceel genaemt den Dries aan  
Jaspersven groot twee lopense twee en veertig roeden . 
Item een parceel genaemt den Dries in het  
Berke ven , groot een lopense vier en twintig roeden .  
Item een parceel genaemt den Dries bij het huijs  
groot seventien roeden en vijf voeten .  
Item een parceel genaemt den Boetzaart 
groot een lopense vijtien roeden .  
Item een parceel Nieuw Erve groot twee lopense .  
Laastelijk een parceel genaemt den Sandkamp,  
groot drie lopense tien roeden , alle gele- 
gen ter plaedse voorschreeve tussen henne  
bekende reengenoten .  
Eerstelijk sal deese huuringe duuren en conti- 
nueeren (en continueeren ) den tijd en termijn  
van ses eerstkomende en agtereen volgende  
jaaren , mits nogtans met drie jaaren te mogen  
scheijden wie sulx sal gelieven het sij verhuurder  
of huurder , mits d'een d'ander voor Kermis  
van het derde jaar huur behoorlijke opsegginge  
doende . En sullende aanvank neemen  
de huijsinge te Paessen of ordinaire verhuij- 
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senstijd , de groese te half meert en (het) 
landt (landt )'t oigst blood aan de (stoppelen) 
alles in desen jaare 1790 en al (........) 
ook also wederom binnen drie eerst(koonende..) 
ofte wel ses jaaren te onyruijmen of(....) 
laten mits voor Kersmis voor het exp(ireeren..) 
van het derde of sesde jaar (behoorlijk) 
opsegende . Den huurder sal gehouden weesen (.....) 
om Paessen aan handen vqn den (......) 
regt verkrijgende promt voor(.......) 
ningen te betalen de somme van (......) 
dartig gulden sonder eenige kortinge (......) 
daerenboven voldoen en betaalen de 's (lands) 
en dorps lasten , jaarlijx van dese (.....) 
verschult , gedurende den tijd deeser (.....) 
aanvank genomen hebbende met desen (....) 
1790 alles buijten kosten en schade van(den) 
verhuurder  
Den verhuurder sal gehouden weesen (jaarlijx ) 
op de huijsinge schuur of schop ter (....)  
hem sal aangewesen worden te laaten (dekken ) 
twee vijmen wel geschut dakstrooij (tot) 
sijnen kosten , als mede de wanden (alle ) 
en naar behooren moeten luijken en (lijmen .....) 
kosten als voor  
Den huurder sal gehouden weesen (.......) 
singe met derselver groese teullanden (....) 
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loffelijk te moeten bemisten en gebruijken  
so als een huurder verpligt is en men gebruij- 
kelijk is te doen , en ook voor het selve buijten ca- 
lange van de schouw houden  
Den huurder sal goede toesigt moeten heb- 
ben voor vuur en ligt dat door nalatigheid  
van hem ofte die van sijn huijsgesin geen  
schade nadeel aan de goederen toegebragt worde. 
Den huurder sal alle het schaarhout op  
dese goederen staende , ter gewoonlijker tijd  
mits vijf jaaren oudt sijnde mogen kappen,  
dog alle opgaende boomen blijven voor den verhuurder .  
Den verhuurder sal de schaapen mogen weijden  
opdrijven op deese verhuurde goederen van  
den herfst tot half meert van ieder jaar .  
Den huurder zal een parceel genaemt de Voorste  
Gooren geleegen op de beemden agter Stipdonk  



alle jaaren de eerste sneeden mogen maijen  
en hooijen mits de wal van voorste parceel  
behoorlijk opmakende en onderhoudende , dat den  
verhuurder daar door geen nadeel kome te lijden  
Den huurder sal gehouden weesen jaarlijx  
voor den verhuurder ,ten sijnen behoeven eerste  
requisitie vier daagen te mogen maaijen en  
(.)dagen anders werken waar voor aan hem alleen kost  ?? 
en drank sal toegelegt worden , dog geen loon.  
Den verhuurder en huurder sullen jaarlijx  
te samen alle het fruijt , welke op de boomen   
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van deese verhuurde goederen komen (te) 
wassen , half en half moeten afdeijlen . 
Op alle voorszijde conditien en (voor) 
waarden , so verklaaren den verhuurder  
en huurder alle het geene voorschreeve staat  
te sullen voldoen en naarkomen (......) 
hij huurder tot het geene voorschreeve (....) 
sijn persoon , maar ook alle sijne (goederen ) 
meubilaire haavelijke so geschuurt als ten velden 
schaar en (alle het   )geene waar in hij meesterschap  
is( hebbende  )niets gereserveert of uijtgescheijden (.....) 
teerende voor nu als dan door den (verhuurder) 
in deesen bij nalatigheid van hem (huurder    )  
in een of ander , daar op werde versogt (.........) 
versogt en geobtineert de willige(.........) 
demnatie van heeren schepenen alhier (.....) 
dien eijnde constitueerende de  twee eerste 
procureurs in officio voor desen geregte(......) 
leerende aan wien de uijtgemaakte acte 
sal worden ter hand gestelt  de eenen(....)  
voorszujde condemnatie te versoeken en (.....) 
om in dat versoek te consenteren .  
Tot naarkoming en voldoening van het 
geene voorschreeve verbinden de comparanten  
beijde henne personen en goederen , hebbende ende  
verkrijgende als naar regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op heden  
 
* om alle dese voorgenoemde goederen also publiq 
ende voor alleman naer voorgaende publicatie te  
konnen en mogen verkopen .  
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binnen Lierop den ses en twintigsten meert  
1700 en negentig , ten overstaen van Corne- 
lis Doers en Martinus Janse van Eijk schepenen .  
 
Dit + merk stelt Goort  
van den Broek , verklaert  
niet te konne schrijven        Dit + merk stelt  
    Johannis Versandvoort 
    verklaart niet te konne schrijven  
    C.Doers  
    M.Janse van Eijk  
    Mij present  
    A. v.Nouhuijs substituut secretais  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peellandt , meijerije van( 's Bosch) 
certificeeren bij deesen dat wij sijn (versogt ) 
om een acte van cautie tot decharge (van ) 
den Armen der Heerlijkheid Asten voor (Peeter) 
soone Anthonij Bukkums  , en vermits (sijnde) 
alhier van wettige en eerlijke ouders (gebooren )  
en sijnde , voor so veel ons bekent is (van een ) 
goed gedrag , so belooven wij bij deesen ,(indien het) 
mogte gebeuren, dat voornoemde Peeter (Bukkums tot) 
armoede kwame te geraken( het geene God ver- 
hoede) , sodanig dat hij uijt de arme (kasse) 
behoorde geadsisteert te worden , dat wij (als dan ) 
hem beneffens alle andere onse arme (ingeseetenen ) 
sullen alimenteeren en onderhouden (en den magis-) 
traat of armbesorgers van Asten voornoemt (ofte) 
alle andere plaedsen , waar hij ook mogte (komen ) 
te woonen ten allen tijden ter saake (deses te sullen ) 
ontlasten en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende) 
Resolutie van den 7e september 1731 (op verband) 
als naar regten . Actum Lierop den twaalfden  
april 1700 en negentig .  
   C.Doers  
   Jan Vlemmincx  
   M.Peeter van Eijck  
   M. Janse van Eijck  
   Antonij van Dijk  



   Mij present  
   A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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REGISTER VAN ALLE DE ACTENS IN DIT 
PROTHOCOL GEPASSEERT  VOLGENS A.B.C. 
 
Staat te weeten , dat de inventarissen en  
interrogatorien op de letter I te vinden zijn  
 
Alle attestatien certificatien van schepenen  
etc op letter R ook ontlastbrieve 
 
Scheijdinge en deijlinge op de letter D 
 
Testamente op de letter T 
 
Voorts alle andere actens op den naam van den  
comparant , off die deselve hebbe laten passeeren  
 
A 
Antonij Warenburg tietel  
(...) sijn student   ______29 
Arnoldus van Gog acoort _____56 
Antonetta van den Loverbosch 
(ende )Hendrik van den  
(Boomen ) huurcedul    ?? 
 
 
32 227 v 
 
B  C 
  Cornelis Coole (....) 
  voor Maria Verseems  
 
32 227 r 
 
D    E 
 
Deijlinge van kindere  
Hendrik Verhuijsen  ...... 
Deijling van de kindere  
(Willem ) Teunis van Bree....... 
Deijlinge van kindere  
(Antonius ) van Bussel ....... 



Deijling tussche de kindere  
(Willem ) van den Eijnde 
Kindere Cis van Brussel ..... 
Deijlinge tusschen Hen- 
dricus en Maria Meu- 
(lenhoff)  .... 
Deijlinge van de kindere  
(.....) Laurens van Asten ...... 
Deijlinge van de kindere  
(Goort) van den Eijnden ........ 
Deijlinge van kindere  
(Gerrit) Lambers met  
Jan Sprreuwenberg ...... 
(....)van weduwe Tomas  
(Verhees) en Antoni Francis  
(van ) Moorsel    ..... 
(... ) van kinderen Jan van de  
Vorst     ..... 
Deijling tusse Dirk van Brussel  
(...) Nol Verberne   ...... 
 
F.    G. 
 
 
32 228 r 
 
 
H   I 
 
(Hendricus ) Verberne cums 
(...... visse van buijte  
(...) de in't Beuven  79   
   Jan van de Vorst accoort   7 
   Jan van den Eijnde cum suis accoort 8r 
   Inventaris van Jan Antoni 
   van den Boomen    10r 
   Inventaris van Jan Spreuweberg  18r  
   Ampliatie inventaris van  
   Jan Antoni vanden Boomen   25  
   Jan Peter Vrients attesteert voor  
   regente van Maris   26r 
   Jenneke van Bussel weduwe Jan van de 
   Vorst titel voor haar student   29r 
   Joost van Bussel cum attes- 
   teere voor Pieter Verhees   50r 
   Inventaris van de voogde  
   over de kindere van Jan van Bussel  51r 



   Inventaris van Josijn  
   Warenberg weduwe    58 r 
   Jan Cornelis van den Eijnde  
   attesteert     60r 
   Joost Jacob Baasse ontslaat  
   huwelijks beloften    80r 
   Inventaris van Martinus  
   van Eijk weduwenaar    82  
   Johanna van den Born cum suo 
   procuratie op C.Doers    98 
   Josijn van Bussel weduwe Jan  
   Coolen inventaris    107r,  
 
 
32 229 v 
 
L   M 
 
   Maria Vlemminx weduwe Peter  
   van Otterdijk procuratie   6 
   Martinus Evers attesteert  
   voor Pieter van Moorsel   38r 
   Mattijs Schepers cum suo 
   voogde     62 r 
 
32 230 v 
 
N   O 
 
32 230r 
 
P 
 
Peeter Swinkels cum suo  
attesteere voor Pieter  van  
 Moorsel   44r 
(.....) Verhees revocatie van  
(.....)    49r.  
 
 
32 231 v 
 
R 
 
Ontlastbrieff voor Jan Adriaans   Ontlastbrieff voor(...) 
na Beverwijk     27 van Jan Metten na (Asten) 
---voor Cornelia Vrients na Mierlo       28 Jan Arnoldus Jansen  



---voor Joost Warenberg en twee  na Nunen  
    kindere na Asten    28r Jan Mattijs van (...) 
---Voor Joost Coolen cum suis   en kindere na (Vlierden)  
    na Asten     29 
---voor Maria van Bree  
   na Helmont     30  
---Arnoldus Dirk van  
    Morsel na Rotterdam.  43 
---voor Jan van den Nieuwen- 
    huijse  voor Vlierde   55 
---Hendrik van Hugten na Asten cum  55r 
    commissie na quart(i)ers 
    vergadering     57 
--- Anna van Boen na 's Haage  58 
---Hendrik Janse Warenborg 
    na Weert     62 
--- Anna Maria Hermens na  
    Someren     63 
---Johannes Smits na Geldrop  71r 
---Jan Maas na Mierlo    75r 
---Schouwinge van dood lighaam  
   Cornelis Coole    78r 
---Jenne Maria Coole na Mierlo 81 
---Elisabet Janse na Mierlo   88 
---Peter Vriens cum suis na Hees 90r 
--- Aalbert  na Hees  91 ? 
---Jennemie Hendrik van  
   Moorsel na Asten    91r  
---Attestatie voor drost van 
    Helmont    100r 
---Leendert van der Sande na Hees  105 
---Willem Huijbert van de Waren- 
   berg na Weert    105r 
---Hendrik Verberne met vier  
   kindere na Weert    106 
 
 
32 231 r 
 
Jan Peters van Eijck en vrouw  
 testeere    1 
Jan van Dijk en vrouw ad idem   2r 
Hendrik  Bernards en vrouw  
 testeere    4r 
Testament van Huijbert  
van den Boomen    22 
Testament van Johannes  



    van Moorsel    77 
---Hendrik Jan Vlemminx  
   en vrouw    92 
---van Antoni Janse van den  
   Broek en vrouw    93 
Testament van Hendrik van Bree 97 
Test. van Cornelis Sanders   104 
Test. van Peternel van Bijstervelt  106r 
 
 
32 232 v 
 
V Voogde etc.     W 
Willem van Gogh en Beniers 
   voogde over Antoni Walrave   18 Willem van den (Boomen attes)- 
      teert voor drost van (Vlierden) 
Jan vanden Eijnde en Martinus    Willem Janse van (....) 
van Eijk voogde over de kindere  cum suo attesteere(voor) 
van Eijk voogde over de kindere   Pieter van Moorsel  
    Jan van Bussel    42r 
      Willem van den (Boomen ....) 
      arrest op goederen  
 
 
32 233 v 
 
  Mijn Heer,  
 
Bij mijn weeten heb ik niet gehoort in het  
voor lesen van het testament dat voor de twee  
executeurs te saame vijf en twintig gulde  
benoemt is , gelieft het selve daar in te  
plaatse soo het selve daar niet in en staat.  
 
Versoeke mijn vrijpostigheijt ten besten  
te neeme verblijve mijn Heer 
 
 U Edele dienares  
 M.v.Ingen   ? 
 Weduwe A Everts  ? 
 
 
32 233 r 
 
  (.......)fol. 69 
Meggel van de Vorst het lot in de straat  
huijs en aangelog , met het lant  



vier lopense lant op de d'Oeijenbraake  
de derde paert van heijtvelt op de d'Oeijenbra(a)k  
de nieu erven en Aaw Go(o)r 
Een velt op de Bemt 
 
  123 
 
Jan Vlemmincx op de d'Oeijenbra(a)k 
het huijs en half aen gelog 
en de helft van het landt 
en de derde paert van het heijtvelt 
en Hillen Blek en de derde paert  
van den bemtacker aen gekomen  
van Jan van Doren en den Bosbemt 
en deijkse op de Gerkes en groetse  
Smaal Velt 
 
  168  
 in huwelijk hebbende Peter Goort van Bussel  
Johanna van Eijck het huijs  
en half aangelog op de d'Oeijenbraek  
gekomen van der Schoet en half landt  
en de derde paert van 't heijtvelt  
en de Schel Brack den bemt op  
de derde paert nae en Strepke  
op de Gerkes nog en velt op de  
Gerkes en kleijnse Velt op de Smael  
Velden .  
 
 
32 234 v 
 
   transp / 8---8---12 
 
Op den 25 october (.....) 
Joost Tomas van Soest aan ende  
ten behoeve van Peeter Antonij  
Coolen drie parcelen soo groes  
als lant groot samen circa 5 lopense  
24 roeden gelegen alhier voor  
de somme van    141--0--0 
Sijnde hierop begroot 2 gulden     ?? 
agt penningen chijns twee 
stuijvers aan 's landt ...... 
... in capitale      3---2--8 
    ------------ 
    144--2--8 



40 penningen      3---12---2 
 
 
Op den 29 november  ..... transporteert    ?? 
Maria.van Eijk weduwe Antthonij  
van Bussel aan ende ten behoeve  
van Jan en Anthonij Vlemminx  
een vierde part in een huijs hof  
en aangelagh en nege parceelt 
jes soo groes als ackerlant  
alles staande ende gelegen alhier  
groot te samen voor 't geheel 24  
loopense 28 roeden 1 1/2 voet voor de  
somme van     80----0 ---0  ?? 
Sijnde hier op begroot een 1/4 part  
in een renthe van 8 gulden jaar 
lijx aan den Armen van Leende  
is in capitale voor 1/4    50---0 -----0 
Item een vierde part i(n) drie  
(rentjes) samen tot 2--15---0 jaarlijx  
aan den Armen van Lierop is in  
capitaale voor 1/4   17---3------12  
 
   
      
         
 
   
 
        
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
   
     
       
 
 
   



  
   
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
  
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
                                                                                                                



  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
INDEX VAN PERSONEN 
 
Aalst ,    Jan van    pag 135r,  
Aarts ,    Maria     pag 118v,118r,118a v,    
Aarts ,    Peter(Jan )    pag 73v,74r,75r,    
Adriaans ,   Hendrik   pag 56r,57v,122r,129r,130v,132v,      
Adriaans , (Beverwijk)Jan     pag 27r, 
Apt van Postel       pag 141v,   
Asten ,   Antoni van     pag 68v,68r,69r,70v,72v,      
Asten ,schepen,loco secr Jan van   pag 4v,68v,68r,70v,71v,72v,      
Asten ,   Laurens van     pag 68v,  
Asten , cappellaan de Made,Wilhelmus van  pag 68v, 70v,71v,72v, 
Baasen ,   Joost Jacobus    pag 81v,81r,  
Bank ,    Tomas    pag 94r,97v, 
Beek , Marten van  pag 138r,  
Beels , herbergier Martienus   pag 128r,  
Beers ,    Peter     pag 136r,   
Benders ,   Dielis     pag 99r,100v,132r,139r,141r,145r,     
Benders ,   Jelis     pag 100v,        
Beijers ,   Huijbert    pag 47r,143r,144v,    
Beijers ,   Peeter    pag 130r,  
Beijers , (Vlierden ) Peter ,     pag 48r,135r,   
Beniers , (Helmond) Goort    pag 18r, 



Berkers ,   Dirk    pag 44v,46r,48r,49v,49r,100v,         
Bernards,   Hendrik    pag 5v,6v,42v,150 v,151r,154v,     
Bierings , (Maarheeze) weduwe   pag 39v, 
Bijstervelt,   Peternel van    pag 107v,107r,   
Bogert,    (Mierlo) Marthina van den   pag 3r,  
Boomen ,   Anneke van    pag 44v,  
Boomen ,   Anthonij van den   pag 11v, 
Boomen ,(Buul) Catharina van den   pag 21v,23v,    
Boomen ,   Francis Anthonij van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   de weduwe Francis van den  pag 34v,56r,70r,73r,150r,     
Boomen ,(Vlierden )  Hendrik van den   pag 21v,23v,24v,86r,114v,    
Boomen , schepen  Huijbert van den   pag 4v,11r,12v,21v,22r,23r,    
   Anna Maria nigte van Huijbert pag 21r  
Boomen ,(mulder)  Jan van den    pag 12v,21v,23r,44r,45v,46v,52r,118r,  
Boomen , brouwer    Jan van den    pag 54r,        
Boomen ,   Jan Anthonij van   pag 18v,23r,25r,26r,    
Boomen ,   Johanna van den   pag 22r,   
Boomen ,   Johanna Francis van den + pag 11v,25r,   
Boomen ,   Maria Anna Christina van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   Maria Antonetta Cicilia v.d. pag 11v,25r,  
Boomen ,   Maria Johanna van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   Willemijn van den   pag 21r, 
Born , ('s Haage) Anna van den    pag 58r, 
Born ,    Anna Margareta van den  pag 98r,   
Born ,    Franciscus van den   pag 98r,  
Born , ('s Haage) Johanna van den   pag 98r,99v,  
Born ,    Hendrien    pag 98r,99v,   
Born , vorster geregtsbode Willem van den   pag 24v,25v,31r,58r,86v,     
Bree ,  (Helmond) Anna Maria van   pag 30r,41r,42v,    
Bree ,Breij   Dirk Wouter van   pag 73v,75v,75r,     
Bree ,    Francijna Goort van   pag 19v,  
Bree ,    Francis van    pag 97v,150r,151v,156r,     
Bree ,    Goort van    pag 19v, 
Bree ,    Hendrik van    pag 97r,98v,99r,     
Bree ,    Jennemaria    pag 41r,42r,  
Bree , (Someren)  Johanna Francis van   pag 158v,  
Bree ,    de erffgen. Lambert van  pag 113r,138r,      
Bree,    Margrieta van    pag 41r,  
Bree, knegt   Marten van    pag 12v,54v, 
Bree,    Martienus van   pag 160r,    
Bree ,    Willem    
 pag20v,64v,65v,95r,96v,112r,113r,114r,138v,        
Bree ,    Willem Teunis van    pag 41r,  
Bree ,    Wouter van    pag 99r,102v,120r,151v,     
Bregt ,    Jan van    pag 9v,10r, 
Broek ,(Gemert)  Antoni Janse van den   pag 93r,   
Broek , (Gemert) Goort van den    pag 93r,94r,103r,141r,   



Broek ,   Johanna Jan Jacobs van den  pag 124r,  
Bruijnen ,   Dirk     pag 27v,37r,39v,115v,  
Bruijsten ,   Mattijs Jan Bruijsten  pag 42r,  
Brussel , Winkelier Adriaan van    pag   
Brussel ,   Arnoldus van    pag 139v,      
Brussel,   schepen Dirk van    pag 
2r,41r,108r,109v,109r,112r,115r,159v,160v,         
Brussel ,   Francis van(Moorsel)   pag 86r,88v,128r, 
Brussel ,   de kindere Jan van  pag 139v,139r,      
Brussel ,   Josijna van     pag 108v,110r,11v,   
Brussel ,   Leonardus van (Moorsel) pag 128r,129v,159r,   
Brussel ,   Marcelis van    pag 133v,136v,  
Brussel ,   Marten van    pag 3r,139v,   
Buckums ,   Antoni     pag 70r,102v,120r, 150v,154v,157v,    
Buckums ,   Francijna Francis   pag 150v, 
Buckums ,   Francis +   pag 150v,    
Buckums ,   Helena     pag 5v,6v,150v,151r,  
Buckums , (Mierlo)   Jan Francis    pag 150v,154v,   
Buckums , (Mierlo) Johanna Francis   pag 150v,154v,    
Buckums , (Mierlo)   Johanna Hendrik   pag 150v,152v,   
Buckums , (Mierlo)   Joost Hendrik    pag 150v,152v,      
Buckums ,   Jozijna Francis    pag 5r,  
Bukkums ,(Heeze) Ida Francis    pag 4r,150v,  
Buckums , (Mierlo)  Maria Hendrik    pag 150v,  
Buckums , (Asten )  Willem     pag 120v,  
Bussel ,   Annamaria van    pag 43v,44r,52v,   
Bussel ,   Antonetta van    pag 44v,  
Bussel ,   Antoni van   pag 43v,44r,52v,    
Bussel ,  Arnoldus van   pag, 32r,44v,45v,45r,48r,49v,49r, 
 49ar,53r,54v,108r,109v,109r,113r,120r,126v,126r,127r,138r,141v,      
Bussel ,   Elisabet Gijsbert van   pag 92r,93v,             
Bussel ,   Francis van    pag 11r,44v,  
Bussel ,   Francijn van    pag 43v,44r,52v,    
Bussel ,   Jan van +   pag 43v,44v,44r,49v,49r,52v,      
Bussel ,   Jenneke van   pag 44v,49v,101v,141v,    
Bussel ,   Joost van    pag 51v,51r, 
Bussel , (Mierlo) Marcelis van    pag 81 r,   
Bussel , timmerman doodkisten, Nicolaas van   pag 54r,151v,   
Bussel ,   Wilhelmus van    pag 43v,44r,52v,    
Bussel ,   Willemijn van   pag 43v,44r,52v,     
Cleovas ,   Dielis    pag 21v,23v,  
Coolen ,   Andris     pag 108v,  
Coolen ,   Annamaria    pag 108v,  
Coolen , smit   Cornelis    pag 76v,76r,77v,77r,79v,79r,80v,     
Coolen ,   Gerrit    pag 75v,121r,144v,151v,     
Coolen ,   Jan     pag 
108v,108r,110r,112r,113v,113r,114v,126v,134r,145v,          



Coolen ,   Jan (jr.)    pag 108v,  
Coole ,   Jan (Peter)   pag 73v,74v,75r,  
Coolen ,   Martijn    pag 108v,  
Coolen , (Mierlo) Jenne Maria    pag 81r 
Coolen ,   Peter     pag 108v, 
Coolen ,   Willemijn    pag 108v,   
Cox ,    Leendert      pag 102v,103r,   
Cox ,    Leonardus    pag 101r,102r,104v,141r,144v,      
Cox ,    Nicolaas   pag 86v,118a r, 
Deelen , (Weert) Antonetta Willem   pag 123r,       
Deenen   (Mierlo) Jan     pag 3r,  
Dijk ,    Antoni van    pag 68r,69r,   
Dijk ,    Drieske van    pag 3r,  
Dijk ,    Goortie van    pag 9v,9r,10v,10r,     
Dijk ,    Jan van    pag 3r,71v,   
Dijk ,    Jan Janse van    pag 59v,  
Dijk ,    Jenneke van    pag 3r,  
Dijk ,    Margareta van    pag 3v,4v,  
Dijk ,    Willem van    pag 
3r,19r,83v,84v,95r,96r,102r,103r,116r,141r,        
Doers , schepen  Cornelius    pag 23v,66v,75v,83v,107v,131v,   
Doers , collecteur der verp. Jan    pag 116r,117v,117r,      
Doers ,   Nicolaas   pag 23r,    
Doorn ,   Adriaan Lambert +  pag 19v,  
Doorn ,   Gerard van    pag 42v,130r,  
Eijk ,    Anneke van    pag 3r,  
Eijk ,    Antoni van    pag 82v,132v,134v,137v,141r,      
Eijk ,    Catharina van    pag 3v,  
Eijk ,    Donatus van +   pag 31v,  
Eijk ,    Engel van    pag 3r,  
Eijk ,    Helena van    pag 128r,129r,   
Eijck , kuijper  Hendrik Peters van   pag 54r,  
Eijk ,   (Mierlo)  Hendrik van    pag 3v, 
45v,65v,66r,96v,96r,113r,114r,126v,130r,131v,   
Eijk ,    Hendrik Janse van   pag 159v,160v,      
Eijk ,    Jan van    pag 3v,75v,83v,138r,139r,   
Eijk ,   Jan Claasse van   pag 140v,    
Eijk ,    Jan Goort van    pag 73r,  
Eijck , armmeester  Jan Janse van    pag 58v,   
Eijk ,   Jan Peters van    pag  1r,2r,7r,8v,8r, 
Eijk ,    de weduwe Jan van   pag 
65v,65r,108r,108r,112r,113v,113r,114v,114r,126r,127r,131v,134v,135v,136r,137r,                  
Eijk ,    Josijna Janse Peters van  pag 31v,  
Eijk    Johanna van    Pag 132v,133v,134v,135r,137v,       
Eijk ,  (Mierlo) Johannes van    pag 3v,132v,133v,    
Eijk ,    Lucia van    pag 3r,  
Eijk ,   Maria van    pag 3r, 



Eijck , schepen  Martinus van    pag 55r, 150r,  
Eijk , winkelier  Martinus van    pag43r,52v,53r,54v,54r,141r, 
Eijk , borgemeester Martinus van    pag 79r,102r,      
Eijk ,    Martienus Janse van   pag 
43v,44v,48r,49ar,54v,82v,85r,159v,160v,     
Eijk ,    Peter van    pag 82v,  
Eijck ,    Willem van    pag 95 r,96v,96r,126r,135r,         
Eijk ,    Willem Willemse van   pag 19v,19r,20v,   
Eijnde ,   Andries van den  pag 114v,    
Eijnden ,   Annemarie van den   pag 73v, 
Eijnden ,   Antoni vanden    pag 73v,75r,145r,     
Eijnde ,   de weduwe Antoni van den  pag 69r,71v,   
Eijnden ,   Cornelis van den +  pag 9v,9r,10v,10r,    
Eijnden , dienstknegt Cornelis van den   pag 9v,10r,19r,42v,61v,149r,   
Eijnden .   Elisabet Janse van de  pag 88r,  
Eijnde ,   Goort van den    pag 69r,73v,73r,144r,      
Eijnde ,   de kindere Goort van den  pag 59r,    
Eijnden ,   Hendrina van den   pag 73v,  
Eijnden ,  (Maarheeze)Jan van den   pag 9v,10r,   
Eijnden ,   Jan Anthonij van den   pag 6r,51v,51r,  
Eijnden,   Jan van den   pag 
44v,45v,45r,46v,48v,48r,49v,49ar,52v,54v,55v,118r,118a r,130r,135v,138r,             
Eijnde ,   de weduwe Jan van den  pag 45v, 64r,65v,113r,118a v,    
Eijnden ,   Jan Goort van den   pag 73v,75r,     
Eijnden ,   Jan Willem van den   pag 11r,49v,  
Eijnden ,(Heese)  Jennemaria van den   pag 9v,10r,119r,    
Eijnden ,   Johanna van den   pag 73v,75v, 
Einden ,   Lambertus van den   pag 151r,152v,   
Eijnden ,   Margarita van den  pag 129r,     
Eijnden , (Mierlo) Maria van den    pag 9v,  
Eijnden ,   Willem van den   pag 9v,10r,138r,   
Evers , timmerman  Francis    pag 24r, 
Evers ,    Martinus    pag 39v,39r,   
Geldrop ,   Jan van    pag 83v,121v,   
Gerwen ,   Dirk van    pag 37v,  
Gerwen , `  Elisabet van    pag 155r,158r,  
Gerwen ,   Johannes van    pag 155r,158r,     
Gerwen ,   Peter van    pag 35v,36r,38r,155r,156v,156r,158r,    
Gerwen ,   Peternel van    pag 155r,158r,   
Gerwen ,   Willemijn van     pag 155r,158r,    
Giebels , (Helmond) Aalbertus   pag 41r,42v,42r,  
Giele ,    Joost     pag 74v,  
Gogh ,    Arnoldus van    pag 56r,57v  
Goor ,    Hendrien van de   pag 150v,  
Goorts ,   Jan     pag 114v,  
Grinsven ,   Francis    pag 54r,     
Groot ,    (Vlierden ) Jan de    pag 23v,86r,88v,    



Gualtheri ,   juffrouw Johanna Cornelia  pag 11r,44r,52r,66v,102v,142v,144r,     
Gulje ,  (doctor) heer doctor      pag 54v,  
Guns ,    Catharina +   pag 61r,  
Guns , (Maarheeze) Hendrik +   pag 27v,37r,  
Haan ,    Jan de `   pag 108r,114v,114r,127v,     
Haan ,    Laurens de   pag 65r,66r,131v,   
Hendriks ,   Jennemaria Philip  pag 97r,   
Hermens ,   Anna Maria    pag 63r,  
Hermens ,   Jan     pag 31r,96r,141v,143r,144v,    
Hermens ,   Maria +   pag 132v,   
Hermens ,   Peter    pag 74r,98r,100v,121r,     
Hermens ,   de weduwe Pieter  pag 33r,74r,140v,   
Heuvel ,   Nicolaas van den (Moorsel) pag 120r,128r,132r,141r,144r,151v,      
Hoefnagels ,   Jan +    pag 61v,61r,   
Hoegnagels ,   Maria     pag 61r,62v,   
Hoffman ,   Johannes    pag 79r,80r,  
Hogerlinden ,   Gerardus van    pag 101v,  
 president schepen wnd Drossard .. Helmond pag 101v 
Hugten , (Vlierde) Antoni van    pag 116v,  
Hugten , (Asten ) Hendrik van    pag 56v,  
Hugten ,   Jan Leenders van   pag 99r,    
Hugten , (Vlierden )  Jelis (Francis) van    pag 24v,24r, 
Hugten ,   Jan van    pag 32r,  
Hugten , (Vlierde)    Jan Mattijs van    pag 116v,    
Hugten ,   Jan Tijssen van    pag 3r,19r,102v,102r,132r,150r,     
Hugten ,   Jan Leenders van   pag 29r,34v,68r,69r,100v,  
Hugten , (Vlierde)  Jennemie    pag 116v,  
Hugten , (Vlierde) Johanna  van    pag 116v,  
Hugten , (Vlierde)  Johannes van    pag 116v,     
Hugten , (Asten )          Johannes van    pag 56v,  
Hugten , (Vlierde) Joost van    pag 116v,   
Hurkmans ,   Hendrik   pag 37v, 
Huijbers ,   Gerardina +   pag 89v,   
Huijbers ,   Jan Antoni Peter  pag 63v, 
Huijbers ,   Jan Peter   pag 90v,139r,140r,     
Huijbers ,   Peter     pag 63v,137r, 
Jacobs ,   Willem     pag 140v,    
Janse ,    Maria     pag 73v,  
Jansen ,(Nunen ) Jan Arnoldus    pag 112v,   
Joosten ,   Antoni    pag 54r,121r,    
Joosten ,   Hendrik   pag 23r, 
Joosten ,   Marten Jan    pag 133r,136v,   
Jong ,  drossard  Pieter de   pag 24v,  
Keijsers (+Mierlo) Catarina    pag 18r,  
Kempenaar ,   rentmeester de   pag 46r,97v,  
Kerkers ,(Asten ) Gerrit     pag 119v,   
Kerkhoff,  schepen  Jan     pag 7r, 



Kessel ,   Goort van    pag 83r,  
Koolen ,   heer    pag 74r,  
Koole , smit  Gerrit    pag 54r,  
Koolen , (Asten ) Joost    pag 28r,  
Kusters ,   Hendrik    pag 133v,136v,   
Kosters ,   de kinderen Joseph  pag 82r,121r,   
Kusters ,   Lambert    pag 134v,134r,138r,    
Kusters ,   Martinus    pag 79r,80r,   
Ko(u)sters ,   Peter    pag 47r,49v,49r,49ar,121r,    
Kuijpers ,   Caat     pag 56r, 
Lambers ,   Francijn Gerrit   pag 94r,97v,   
Lambers ,   Gerrit +   pag 95v,  
Lambers ,   de kindere Gerrit    pag 96r,  
Lambers ,   de weduwe Gerrit  pag 19r,73r, 
Lambers ,   Jan Gerrit   pag 94r,97v,   
Lambers , (Hees) Joost Gerrit   pag 94r,97v,   
Leenders ,   Jan     pag 151v,  
Leensel ,   Jan van    pag 94r, 
Leense ,   Johannes van de   pag 115v,   
Leensel , (Mierlo) Jelis van    pag 94r,  
Leensel , (Mierlo)         Johanna van    pag 94r, 
Lierop ,   Maria van    pag 155r,  
Lieshout ,   Anneke van    pag 137r,      
Lieshout ,   Hendrik van    pag 65r,130v,132v,   
Lieshout ,   Jan van    pag 125r,126r,128v,134r,138v,138r,      
Lieshout ,   Jennemie van    pag 122r,129r,  
Lieshout ,   Johanna Hendrik van   pag 129r,130v,132v,    
Lieshout ,   Joost van    pag, 108r,125r,129r,   
Lieshout ,   Maria van    pag 126v,137r,   
Lieshout ,   Willem van    pag 125r,128v,    
Losecaat , secretaris Jacobus   pag 4r,56r,  
Losecaat , advocaat     pag 54r,      
Loverbosch ,(Vlierden)  Antonetta van de(wed.HvdBo)pag 23v,86r,88v, 
Maas ,    Hendrik   pag 78r,   
Maas ,    Jan     pag 76v,  
Martens ,   Peter    pag 53r,  
Mennen ,  Jan     pag 53v, 
Metten , (Asten  ) Gijsbert    pag 111r,  
Metten , (Asten ) Jan    pag 111r,  
Metten , (Asten ) Johannes   pag 111r,  
Metten , (Asten ) Peter     pag 111r,   
Meijl ,    Jacomijn    pag 108r,   
Meulendijk ,   Aalbertus    pag 45v, 45r,46v,49v,49r,49ar,129r,132v,         
Meulendijx,   Jenneke +   pag 19v,  
Meulendijk ,   Lambertus   pag 66r, 
Meulendijks ,   Peternel    pag 95v, 
Meulenhoff ,   Goort van de   pag 74v,   



Meulenhoff pastor(Eersel) Hendricus van de  pag 64v,67r,  
Meulenhoff ,  Maria van de    pag 64v,64r,67r,  
Mierlo ,   de Vrouw van    pag 102v,  
Moo(eu)lenhof ,  Goort van de    pag 143r,144v,144r,   
Moor ,    Dirk van der   pag 98r,   
Moorsel ,   Antoni van    pag 82r,83v,83r,100v,121r,   
Moorsel ,(Valkensweert) Antoni Francis   pag 99r,100v,       
Moorsel,(Rotterdam ) Arnoldus Dirk van   pag 43r, 
Moorsel ,   Dirk van    pag 139r,  
Moorsel ,   Francis van   pag 31r,68r 
Moorsel ,   Franci Willems van   pag 99r,  
Moorsel ,   Goort van    pag 103v,141r,   
Moorsel ,   Jan Jooste van    pag 73r,   
Moorsel ,   Jenneke Willems van  pag 68v,  
Moorsel , (Asten )  Jennemarie Hendrik  pag 92v,  
Moorsel ,   Johanna Francis van, wed. van pag 99r,100v,    
Moorsel ,   Johannes van    pag 77v,77r,78v,79v,133v,      
Moorsel , (Mierlo) Peter van    pag 3r, 
Moorsel ,   Peter van    pag83v,  
Moorsel, (eigenaarHeugten) Heer Pieter van  pag 35v,039v,40v,  
Moorsel ,   Willem van    pag 100v,    
Moosdijk ,(Someren)  Maria van de    pag 19v,  
Mortel ,   (Deurne) Anna Catharina van de   pag 11v, 
Mosselaar ,   Johanna van de   pag 147r,148r,149v,     
Nagelmakers(Luijk) Jan Matijs   pag 21r,  
Nagelmakers ,   Johanna Maria    pag 23r,  
Nagelmakers ,   Maria     pag 23r, 
Neijssen , Vorster Johannes    pag 116r,117v,117r,118a r,     
Nieuwenhuijsen(Vlierden) Jan van den    pag 55r,  
Nieuwenhuijsen ,  Jan Wijnands van den   pag 35v,35r,38r, 
Nouhuijs loco secretaris Abraham van   pag 125v,    
Nouhuijs , stadhouder Jan Willem    pag 23r,48r,67r,904v,128r,159v,        
Ogh ,  (Strijp)  Willem van    pag 18r,  
Otterdijk ,   Dirk van    pag 6r,7v,  
Otterdijk ,   Peter van den +  pag 6r, 
Parren ,   Hendricus van de  pag 61v  
Postel ,   de Heer abt van   pag 83v,  
Praats ,   Arnoldus    pag 39v,  
Putten ,   Christiaan van der  pag 40v,40r,41r,    
Rooij ,    (Mierlo) Godefridus van   pag 3r,  
Rooij ,   (Someren ) Philip de   pag 24v,  
Rooijmans ,   Antoni    pag 30v,65r,113r,141v,143r,146v,147v,       
Rooijmans ,   Gijsbert     pag 
65r,66v,66r,126v,126r,127r,131v,132v,134v,137v,138v,138r,             
Roosen , pres. schepen Jan Tieleman   pag 8v,57r, 
Saas ,    Peter     pag 150v,152r,154v,     
Sak ,  (Someren ) Jan Claas   pag 20v,96r,  



Sande , (Heese) Leendert van der  pag 105r,  
Sanders ,   Cornelis   pag 64r,104r,105v,        
Sanders , (Helmond) Jan     pag 3v, 
Sanders (Hersel) Jan     pag 104r, 
Sanders ,   Jenneke   pag 125r,    
Sanders ,   Maria     pag 41r,  
Sanders ,   Paulus     pag 42v, 
Sauve , chirurgijn Asten ,Godefridus   pag 79v,129v,   
Schepers ,   Cornelis    pag 63v,89v,   
Schepers ,   Mattijs     pag 63v,89v,90v,90r,     
Schoondermark,  Alexander     
   pres.schepen    pag 2r, 
Simons ,   Jan (Hendrik)   pag 130r,131v,  
Sleegers   Peeter    pag 150v,153v,154v,    
Sloet , Baron quartierschout Peeland   pag 128r,159v,   
Smits ,    Engel Reijnier    pag 131v,125v,136r,    
Smits ,    Hendricus    pag 41r,42v,42r, 
Smits ,    Jan     pag    
Smits ,  (Geldrop) Johannes   pag 72v,72r,   
Spreuwenberg ,  Francijn Janze  
Spreeuwenberg ,  Jan     pag 19v,20r,95v,95r,96r,97v,134v,   
Stekelenborg ,   Hendricus van    pag 114v,      
Stiphout ,   Willem van    pag 139v,  
Swinkels ,   Peter    pag 40v,41r,  
Tilborg ,   Hendrik   pag 73r,82r,102r,110r,111v,140v,144v,145r,    
Timmermans ,   Andries    pag 121r,      
Turken ,   Willem      pag 103v,141r,   
Unt , dorps diender Aalbert   pag 91r,  
Velden , (Heese) Jan Geerit van der   pag 124v, 
Velden , (Heese) Baltus van der    pag 124v, 
Velden , (Heese) Cornelis van der   pag 124v  
Velden , (Heese) Gerrit van der    pag 124v 
Velden , (Heese) Goort van der    pag 124v,  
Velden , (Heese) Hendrik van der  pag 124v,   
Velden , (Heese) Jan van der    pag 124v,  
Velden , (Heese) Leonardus    pag 124v,  
Velden , (Heese) Thomas    pag 124v,  
Velthoven ,   Jacobus van    pag 130r,  
Verbeek ,   Francis    pag 46r,75v,83v,   
Verbeek ,   Jan     pag 46r,75v, 
Verbeek ,   Marten    pag 108r,114r,127v,      
Verberne ,   Anna Peters    pag 50v,50r,    
Verberne ,   Antonij    pag 
19r,95v,96r,102r,103r,107v,112r,113r,115v,115r,120r,121v,135v,138r,141r,              
Verberne ,   Arnoldus    pag 64v,65v,67r,127r,134r,135r,     
Verberne , (Someren ) Elisabet    pag 125v,    
Verberne ,   weduwe Francis  pag 95r,141r,143v,      



Verberne ,   Gerrit    pag 63r,  
Verberne ,   Henricus    pag 79v,80r, 
Verberne , (Weert) Hendrik    pag 106r,120r,121v,122v,    
Verberne ,   Huijbert    pag 106r,  
Verberne ,   Ida    pag 106r,   
Verberne ,   Jan     pag 120r,121v,122v,  
Verberne ,   Jan Wilbers    pag 33r, 
Verberne ,   Jennemaria    pag 106r,  
Verberne ,   Johanna    pag 106r,   
Verberne   Joost     pag 31v,33r,34v,100v,146v,   
Verberne ,   Marten    pag 141v,   
Verberne ,   Peter     pag 64v,64r,130v,130r,136r,     
Verberne ,   Wilbert    pag 121r,   
Verberne ,   Wilbert Janse   pag 35v,38r, 
Verberne ,   Willemijna    pag 63r,  
Verhees ,   Anton     pag 102v,  
Verhees,   de kindere Antonij  pag. 131v,  
Verheese,   Hendrik    pag 126r,130v,130r,131v,151r,152v,       
Verhees , (Asten ) Jennemie    pag 111r,  
Verhees , (Asten ) Maria     pag 119v,  
Verhees ,   Peter     pag 50v,50r,51v,134v,136r,         
Verhees ,   Peter Anthonij van   pag 9v,10r, 
Verhees ,   de weduwe van Tomas  pag 32r,47r,99r,  
Verhees ,   Willem     pag 99r,100v,157r,   
Verheije ,   Hendrik    pag 126r,     
Verhoeve herbergierDeurne Jan    pag 24v,  
Verhoeve ,   een dochter van Marten pag 24v,  
Verhuijsen ,   Hendrien    pag 31v, 
Verhuijsen   Hendrik    pag 31v,  
Verhuijsen   Jan     pag 31v,34v,34r,121r,151v,      
Verhuijsen   Lucia     pag 31v,  
Vermuls , (Gemert) Johanna Leendert  pag 93r,94r, 
Versandvoort ,   Anna     pag 147r,  
Versandvoort ,   Geertruij    pag 147r,   
Versandvoort ,   Jan  +  `  pag 147r,148r,  
Versandvoort ,   Jan     pag 147r,   
Versandvoort ,   Margriet    pag 147r,  
Versandvoort ,   Peternel    pag 147r,    
Verseems ,   Eerke +   pag 82v,  
Verseems ,   Jenneke   pag 77r,  
Verseems ,   Maria     pag 76v,76r,77v,   
Verseems ,   de erffgenamen Jan   pag 59v,  
Verseems ,   Pieternel +   pag 43v,44v,44r,49v,52v,     
Verster ,  rentmeester     pag 12v, 
Verweerden ,   Hendricus    pag 61v,  
Vlemminx ,   de weduwe Antoni  pag 83v,83r,121r, 
Vlemminx ,   Francis    pag 144r,      



Vlemminx ,   Geertruij,weduwe H.de Vries pag 35v,  
Vlemmincx , schepen Hendrik (Jan )   pag 
6r,7r,31r,33v,42v,46r,59r,65r,66r,74v,74r,92r,93v,130v,130r,131v,132r,138v,142r,       
Vlemminx ,   Hendrik (Peter)   pag 100v,145r,     
Vlemmings ,   Jan     pag 
64v,66r,75v,108r,109r,112r,113v,113r,120r,121r,126v,131v,133r,134r,135v,137v,137r,138v,138r
, 
       pag 139v,143r,144v,146v,                     
Vlemminx ,  Jan Antoni   pag 74v            
Vlemmincx, schepen  Jan Lambert   pag 2r,132v,133v,136v,136r,    
Vlemmincx ,   Jan Peter   pag 6r, 
Vlemminx ,   Jennemie Joseph  pag 118r,  
Vlemminx ,   Johanna    pag 54v,  
Vlemminx ,   Johannes    pag 118r,118a v,128r,129r,     
Vlemminx ,   Joseph    pag 118v,146v,    
Vlemminx ,   Maria     pag 36v,  
Vlemmincx ,   Maria Peter   pag 6r,7r, 
Vlemminx ,   Tomas    pag 33v,   
Vlemminx ,   Peter    pag 11r,12v,21r,23v,23r,45r,47r,48r,  
Vorst ,(Eijnthove)  Anna van de    pag 101r,  
Vorst ,    Anna Maria van de   pag 132v,141v,  
Vorst ,    Antonij van de   pag 150v,152v,154v,      
Vorst ,    Antonetta van de   pag 141v,    
Vorst ,    kindere Goort van de  pag 33v, 
Vorst , theologantLoven  Gijsbertus van de  pag 30v  
 Roomsch priester te Wetten    pag 141v,144v,147v,    
Vorst ,    Helena van de    pag 132v,      
Vorst,    Jan van de        pag 
2v,2r7r,8v,8r,30v,31r,32r,46r,101r,104v,141v,147v,147r,     
Vorst ,    Jan Joosten van de +  pag 132v,138v,141v,       
Vorst ,    de weduwe Jan van de   pag 
74v,75v,82r,83v,100v,101r,104v,109v,113r,     
Vorst ,    de kindere Jan van de  pag 101r,102r,103v,132r,     
Vorst ,    Jenneke van de   pag 101r,104v,  
Vorst ,    Jennemaria van de   pag 142 r,143v,145v,145r,147v,        
Vorst ,    Joost van de    pag 141v,142r,145r,146v,147v,154v,       
Vorst ,    de weduwe Joost van de   pag 113r,   
Vorst , pastoor Best Juducus van de   pag 101r, 102v,104v,   
Vorst ,(Mierlo)  Leendert van de   pag 108v, 
Vorst ,    Maria van de    pag 154v,  
Vorst ,    Meggel van de    pag 132r,137v,          .   
Vorst ,    Peternella Janse van de pag 1r,2r,7r, 
Vriends ,   Maria     pag 89v,  
Vriens , dienstknegt Jan Peter   pag 27v,27r,154r,155v,    
Vrients , (Mierlo) Cornelia    pag 28v,155r,156v,158r,    
Vrients , (Hees) Hendrik    pag 91v,   
Vrients ,   Jan Peter    pag 35v,37r,38r,  



Vrients , (Hees) Maria Lambert    pag 91v,  
Vrients ,   Lambert   pag 46r,47r,  
Vrients ,(Hees)  Peter    pag 91v, 
Vrients ,(Hees)  Peternel   pag 91v,  
Vrients, (Hees)  Willem     pag 91v,      
Vries ,    Hendrik  de +   pag 35r,36v,     
Vijffeijken ,   Catharina van    pag 9v,9r, 
Walraven ,   Antoni     pag 18r,47r,   
Walraven ,  Martinus    pag 18r, 
Warenberg ,   Adriaan    pag 46v,66v,69r,    
Warenberg ,   Antoni    pag 68r,100v,140v,144r,     
Warenberg , (Vlierde) Elisabet van de    pag 116v,  
Warenberg ,   Philip    pag 42v, 
Warenberg ,   Hendrik   pag 31v,34r,58v,141v,144r,    
Warenborg ,   Hendrik Janse   pag 62r,  
Warenberg ,   Huijbert van    pag 59v,  
Warenberg ,   de weduwe Jan van de pag 46r,  
Warenberg ,   Jennemaria    pag 29v, 
Warenberg ,   Johanna    pag 29v,  
Warenberg ,   Johannes van den   pag 29r,59v,60r,75v,      
Warenberg , (Asten ) Joost     pag 29v 
Waarenberg ,  Josijna wed v Johannes Warenberg pag 59v,60r,   
Warenberg ,   Leonardus   pag 96v,96r,114v,136r,     
Warenberg ,(Asten ) Maria van de    pag 56r,  
Waarenburg ,   Peeter    pag 139r,  
Warenberg , (Breugel) Willem Huijbert van de   pag 106v,  
Warsenburgh,   Antoni van den    pag 29r,  
Welten ,   Goort    pag 79r,80r,  
Welten ,   de weduwe Hendrik   pag 82r,101r,102r,141v,142v,151v,    
Welten ,(Baakel) Hendrien    pag 124r,  
Welten ,(Baakel)  Jan     pag 124r, 
Welten ,(Baakel) Jennemie    pag 124r,  
Welten ,(Baakel)  Johannis    pag 124r,     
Welten ,   Maria     pag 82v,  
West ,    Frederik van der +   pag 107v,  
Wetting , (Rotterdam ) Andreas   pag 98r,   
Weijnen ,(Someren )  Mechel Jan    pag 81v,81r,  
Weijgaars ,   de heer Cornelis  pag 151r,    
Weijnen ,   Peter    pag 120r,140v,   
Willems ,(Asten ) Jennemie Peter   pag 28r,  
   Gerrit zoon v.Jennemie Peter. pag 28r,  
   Hendri(c)us zoon van Jen.P. pag 28r. 
   Peter zoon v.Jennemie Peter pag 28r, 
Willems(e)  Peter     pag 142v,  
Wit,    Jan Willemse de  pag 177r,143v,143r,    
Wonderval ,   Tomas    pag 100v,  
Wijgers , ('s Bosch) de heer    pag 32r,33r,   



Zeegers ,   (Ar)nol(dus )   pag 74v,74r,132r,142r,     
Zeegers ,   Francis    pag 29r,  
Zeeland , (Geldrop) Arnoldus    pag 79r, 
Zoest ,    Jan van    pag 137r,  
Zoest ,    Jennemaria van   pag 137r,139r,   
Zoest ,    Marcelis van    pag 137r,139r,140r,    
Zoest ,    de kindere Jan van   pag 113v,126r,127r,     
Zoest ,    Tomas van    pag 99r,108r,109r,137r,140r,     
Zoomers koopman Helmond Francis   pag 61v,  
 
 
TOPONIEMEN 
d' Aa     pag 11r, 69v,69r,71v,    
Aalvoort , groese   pag 69v,70r,   
Acker gekomen van der Schoote pag 19r, 
Acker bij Aart Verhees   pag 113v, 
Acker , den bij 't   pag 125r,139v,    
Acker gek. v.Mattijs Jan Bruijsten pag 42r, 
Acker van Goort van Moorsel pag 141r,  
Akker , den bij den hof   pag 142r,  
Akker in de Hoek   pag 143r,   
Alstvoort acker , den    pag 68r,  
Arm Venneke , acker aan het  pag 82r,  
Balisboomen acker , den   pag 68r,  
Baronnie van Cranendonk  pag 35v,40v,40r,   
Baronnie van Heeze en Leende  pag 35v,40v,40r,  
Beemde , groese op de   pag 121v,  
Beemdeke , een    pag 109r, 
Berkakker , den    pag 137r,    
Berkeijndt , het  de schuur aan   pag 142r,  
Bieskensven     pag 40v,40r,   
Bogersbrug , den acker aan   pag 31r,  
Bogaart ,  parceel den   pag 99r,100v,   
Bogert , den acker inden   pag 31r,  
Bogt , den groes    pag 144v,  
Boomen , op den    pag 68v,  
Boomerheij ,     pag 69v,71v,  
Boomerstraat , de   pag 103v,141r,  
Bosbeemt , den    pag 134v,    
Boxbeemt    pag 20v,96v,96r,109r,114v,    
Braakacker gek. v.Hoeve ter Hoffstad pag 32r,33r,  
Braakakker , den    pag 126r,  
Braake,  heij en houdveld  pag 66r, 
Braakske , het     pag 130v,   
Braakske , het Lank   pag 130r, 
Bremdries , den    pag 136v,    
Broek , in't van Mierlo   pag 45r,46,52r,66r,  



Broekkant    pag 92r,  
Brugske , eenen acker aan't bij het Heesven pag 47r,   
Bruijseldonk , de   pag 69r,71v,   
Buijten Beemde , groese op de  pag 130r, 
Buijten beemde , beemt op de  pag 133v,   
Bullecamp , den    pag 73r,  
Bunder , den gekomen v.Willem vM pag 100v,   
Camp , eene acker (in de)  pag 45r,151v,  
Camp , een huijs etc etc inde  pag 73v,  
Campacker, de(Lieropse)  pag 16r,  
Campke , het   
C(e)elenacker off Coolenacker  pag 109v,113v,   
Capel , agter off bij de (Vlierde) pag 24v,  
Coppel , de (ten quohiere bekend) pag 64r,  
Cr. . mer heij,  teulland en houtbos  pag 66r,  
Crommenacker , den    pag 65r, 
Cromven , aan 't   pag 73r,139r,    
Cromven , de helft in 't   pag 32r,34v,   
Cromven , den dries aan het  pag 33r, 
Cromven , het nieuw velt in 't   pag 46r,  
Dionen , de gek.van Gerard vanDoornpag 41v,  
Dobbelheg , Nieuwlant ontrent de  pag 45v,46v,52r,  
Donkacker , den   pag 113v,138v,    
Donkveltje , het    pag 114v,131v,    
Dooreboschacker , den   pag 33v, 
Dries bij 't huijs    pag 127r,135v,135r,138v,     
Dries , eene aan den hoff  pag 66r,  
Dries , den agter de schuur  pag 66r,69r,   
Dries , acker den    pag 65v, 
Dries ,over het huijs    pag 66r,  
Drieske bij 't huijs v. Jan H Simons pag 131v, 
Drieske van Marten Verberne   pag 141v,  
Drieske van Willem Jacobs   pag 140v,   
Drieske nevens Straatje   pag 59r,  
Drievenne , den dries bij  pag 83v,103r,141r,    
Dijk , den Gemeenen   pag 70r,  
Eerkens Eeusel    pag 127v,   
Elender off Elder , acker den (Heugten)pag 35v,36v,36r,37r,  
Eijkendonk ,     pag 69v,71v, 
Eeusel , het agterste    pag 126r,139v,   
Eeusel , het agter de Winkelstraat pag 135v 
Eeusel , het half    pag 135v,  
Eeusel , het middelste   pag 139v,  
Eeusel , het voorste   pag 126r,138r,    
Euselke , Kleijn      pag 109r,  
Euzel van Jan Goorts    pag 114v,  
Garstte Kempke , groes  pag 144v,  



Geluk ,  den dries het   pag 69r,  
Gereformeerde kerk , de  pag 138r.  
Gerrit Lijsse heuvel    pag 135v,     
Goor , het    pag 12v, 
Goor , het Leeg    pag 134v,  
Goorkes , op     pag 134v,136r,    
Groene Beemden , een velt in de pag 83v,102r,  
Groene Beemden , parceel groese  pag 121r,  
  Groote Dries   pag 121r,   
Groenstraat , den dries in de  pag 46r,  
Grooten akker bij den dries  pag 142r,145r,   
Haas , den     pag 65r, 
Haaske , het van G.van Doorn  pag 130r,  
Hamelsdonk , groese   pag 69v,70r,   
Hamesdoncq , een hooijbeemd aan de pag 66v,127v, 
Haavervelt , het    pag 145r,  
Hasselt akker     pag 151v,  
Hastelt , op de groote    pag 150r,    
Haverlant , het    pag 69r,145r,   
Heesven , eene acker in 't  pag 47r, 
Heesven , groese in 't (in quohiere ) pag 109v, 
Hemelaer , voorste   pag 150r,  
Hennepvelt , het    pag 151r,  
Henseman , den    pag 113r,   
Hense veltje v.Philip Warenberg pag 42v,  
Hersel ,     pag 64v,64r,92r,    
Heij , de    pag 45v,46v,74v,   
Heijacker , den    pag 65v,112r,   
Heijeneijnt , (eenen acker aan het) pag 83r,102v,141v,    
Heijeneijnt , del(le)ke  aan 't   pag 102v,102r,  
Heijhorst , de    pag 109r, 
Heijligen Geest , den beemt in den  pag 138r,   
Heijt , een     pag 109v,   
Heijtje , het (Vlierden )   pag 24v, 
Heijveld , het inde Goore   pag 109v,113v,113r,114v 
Heijtvelt , het     pag 145v,145r,   
Heijtvelt , het half    pag 135v,136v,   
Heijtvelt , land en heijde  pag 127v,133v,134v,134r,143v,      
het Heijvelt van Hendrik Verheije  pag 126r,   
Heijtvelt , het leeg   pag 112r,    
Heugten     pag35v,35r,39v,40v,40r,     
Heugterberg    pag 35v,  
H. Geest , twee beemde genaamt de pag 109r, 
   , beemtje    pag 114v, 
   , in den naast Mierle   pag 114v,   
   , twee loopense  pag 114r,  
Hillebleek , land inde    pag 133r,136r,   



Hoeff , de acker   pag 113v, 
Hoef , drieske in de    pag 125r,    
Hoenderven , het   pag 35v,36v,36r,38v,39v,40v,40r,  
Hoek , den acker in den neven deVloet pag 45r, 
Hoek , parceel lant in den   pag 82r,143r,  
Hoeksil , de     pag 125v,   
Hoeve ten Berge   pag 112r,114r,  
Hoeve ter Hofstad , de voorsaal van de pag 151v,  
Hoff , den Agtersten, acker    pag 113r,  
Hollanse Busch , den acker den  pag 45v,52r,         
Hollenweg (Heugten )   pag 35v,36v,36r,37v,37r,38v, 
Hoogen Akker , den    pag 120r,139r,   
Hoogen Graaff , den    pag 113v,126v,138v,  
Hoolpan , de     pag 154,    
Hoolstraat , acker aan de   pag 82r,  
Hormensdoncq    pag 65r, 
Hornerheij , afgegr.velt van de   pag 114r,  
Hornsdonk  , het    pag 113r,  
Horse hoeve , de   pag 150r,    
Horse Poote een parceel land aan de pag 59v,  
Houtvelt , het  een parceel heijde  pag 143v,146v,  
Houtvelde , aan de    pag 74v,   
Hovenakker , den    pag 137r,      
Hugten      pag 27v,154r,   
Hurk , lant aan den    pag 70r,  
Huijs etc etc.    pag 19r, 
Huijs etc ten quohiere in 3 parceele pag 112r,  
Jankerhoff , de    pag 42v,  
Jaspers ven     pag 83r,84v,  
Joost Muije Kampke parc. akkerl. pag 130v,  
Joost veltje    pag 113r, 
Joppenakker , den    pag 126v,134r,     
Kalvereeuwsel land op Hersel  pag 64r,  
Kamp , land in de    pag 132r,134r,  
Kempke , het   groese    pag 143v,     
Kemerke , het    pag 35v,36r,37r,    
Kerkacker , den    pag 31r,  
Kerkpat , het    pag 12v,151v,  
Kerkpat , den acker nevens den  pag 132r,   
Klaverveltje , het    pag 45v,46v,52r, 
Kleijn Aa,     pag 142r,  
Kleijn Veltje , het   pag 136v,     
Koeije eusel , het   pag 11r,45v,46v,52r,    
Koolhoff , den     pag 45r,   
Koolveldie, het    pag 11r,  
Krijtenberg , akker den   pag 134r,139v,   
Kuijlen , tot de   pag 11r, 



Kustersakker , de    pag 126r,  
Kwaat velt , het   pag 135v,  
Lammervelt , het   pag 114r, 
Landboeke , staande ten   pag 121v 2x,133r,135v,136r,138r,     
't Land in't aangelag van Maria v. Lieshout pag 126v,  
Land van Marten Jan Joosten   pag 133v,  
Land van Peter Willems   pag 142v,    
Land van van der Schoote   pag 133r,136v,  
Land van Willem Turken   pag 141r  
Langen akker , den    pag 126v,137r,143v,144r,   
Langenbeemt , groese   pag 144r,    
Lank Braakske , het   pag 130r,    
Lankveld ,     pag 19r,95r,96r,144v,  
Leeg Goor , den beemt aan 't  pag 136r,  
Leeg Heijvelt, het   pag 125r,     
Leemkuijlen , de   pag 40v,40r, 
Leuwerick , de    pag 126v,  
Lodderp... (ten quohiere de dries bij etc)pag 65r, 
Looacker , de     pag 65v,  
Loop , de    pag 96r,100v,  
looijakker , de    pag 138v,   
Lijntjesacker , de   pag 109v,112r,   
Lijsbetsbeemd , eenen beemd in  pag 66r,144r,  
Lingebeemt , de   pag 127r,  
Marten Joosten land    pag 136v,  
Meerdijk , den    pag 83r,84v,    
Meerloop , eenen acker aan de  pag 83v,83r,   
Meulenacker , den off Spartelacker pag 70r,  
Meulenstraat , de   pag 44r,  
Missie , de weg die over de M. loopt pag 151r,  
Moolenbeemt , de    pag 135r,142r,   
Moolenstraat , de   pag 11r,46v,  
Moore euzel ,    agter het pag 73r,74v,  
Moorsel ,     pag 93r,128r,   
Moorsel , hoeve genaamt  pag 86r,   
Moorselsen Dijk , den    pag 66r,  
Mortel , eene acker( in )de   pag 108r,109v, 
Mortel , het drieske in de  pag 109r,  
Mortelkant , de    pag 109r, 
Neerven ,     pag 121v,     
Nieuwe Beemd , Hooijbeemd de pag 65r, 69r,  
Nieuwe erve    pag 
12v,73r,82r,83r,84v,100v,102v,103v,103v,103r,121v,121r,132r,141r,          
Nieuwe erve , acker in de agterste  pag 102v,  
Nieuwe erve , acker in de voorste  pag 102r,      
Nieuwe erve , den dries inde  pag 120r,  
Nieuwe erve , het agterste parceel  pag 131v,  



Nieuwe erve , het voorste parceel  pag 131v,  
Nieuwe Eeusel , de    pag 127r,  
Nieuwe Koij , de   pag 65r,  
Nieuw land     pag 19r,  
Nieuw veld     pag 19r,34v,45r,   
Nonnecamp , den acker in den,bij Schilmeer pag 33r,108r,134r,   
Oetert , een stuck groese in den  pag 102r, 
Oetert , eenen beemt inden   pag103v,103r,143r,144v,146v,   
Oetert , den halven beemt in de  pag 144v,  
Op den berg , akkerl daaraan geleegen  pag 137r,  
Oude Goor , groese in het  pag 130r,132r,142r,146v,       
Oude Goore , de beemde in de  pag 66v,  
Oude Kooij , nu genaamt de seven loop.pag 44r,52r,     
Otterdijk , den beemt aan den   pag 32r,100v,  
Otterdijk , huijs schuur etc aan de  pag 143v,143r,   
Paalacker , den    pag 130r,   
Pan de,     pag 27v,35r,38v,39r,154r,  
parceelen ten quohiere folio 75  pag 99r,  
parceelen ten quohiere folio 73  pag 99r,  
    ten quohiere folio 202 pag 99r,  
Pasakker , de    pag 131v,  
Patacker , de    pag 74r,75v,    
Peelvelden , de (Someren )  pag 70v,71r,     
Peer Franke dries , land in   pag 31r,32r, 
Postel , de abt van    pag 141v,  
Putte , de    pag 127v,135r,   
Ren , de     pag 69r,150r,151r,     
Renacker , den    pag 75v,144r,   
Ren , huijs etc etc.    pag 46r,   
Renacker , den    pag 31r,59r,132r,141r,     
Renloop , den     pag 31r,82r, 
Reijstuk , het     pag 139r,   
Rolacker ?, de    pag 65v,  
Rietbeemt , den    pag 127r, 
Rietbeemtje , het    pag 127r, 
Rijsselberg , den agtersten   pag 151v,   
Rijsselberg , de leege   pag 150r,  
Rijstelberg , de   acker  pag 102v,150r,  
Saardonk , den acker genaamt den pag 45r, 
Sandacker , teulland    pag 65r, 
Sassenbeemt , den    pag 127v,127r,138r,      
Schaapenbeemd,  Vlierden  pag 12v,  
Schaapsdries ,     pag 69r,  
Schaapshorst , de Vlierden  pag 12v,  
Schepsbraak , groese de  pag 134v,136v,   
Scherse , de    pag 126v,137r,138v,    
Schilmeer , den acker en groese opde pag 33r,  



Schilmeer , lant op de   pag 33r, 
Schilmeer , dries op    pag 33r, 
Schooten , eene acker gekomen van van der Pag 95v,96r, 
Schuffeler , parceel teulland  pag 64v, 
Sleutelakker , de    pag 151v,  
Slootje , huijs etc genaamt het  pag 52r,  
Slootje , 't    pag 44r,45v,52r,       
Slootie 't  acker  pag 11r,  
Smalvelde , de    pag 114v,134v,136v,136r,151r,152v,      
Smitsakker  , in    pag 120r,121v,  
Soomerse Peel     pag151v,    
Spartelacker , de   pag 70r,  
Spleten , de (Asten ) 
Spoelacker , de van Jan Simons  pag 130r,  
Stap , het heijtvelt en groese aan de pag 46v,  
Stapacker , de    pag 75v 
Steene brug , de   pag 11r,  
Steene paal (heugten )   pag 35v,36r,37r,40v,40r,154r,   
Stemitse akker    pag 121r,   
Stipdonk,     pag 12v,44v,45v,52v,     
Stipdonkse watermoolen   pag 11r, 
Straatje , den dries nevens het  pag 144v,  
Streepakker , de   pag 138v,  
Toorn , den van Gerard van Doorn, pag 42v,  
Vaal zoeij , de    pag 70r, 
Vaare scht , beemt aan de   pag 102v,   
Varreschut , eene hooijbeemd in de pag66r, 
Varrenhoef , nieuw landt aan de   pag 143r,144v,   
Verkensdries , den    pag 68r,70v, 
Vlerkse Dijk , aan de (Soomeren ) pag 140v,  
Vleut , de    pag 95r,114v,134v,150r, 
Vliege staal , parceel groese  pag 150r,       
Vloeijeneijnt (Vlierden)   pag 24v, 
Vloet , de (onder Soomeren)  pag 142v,   
Vloet(e) , de bij Stipdonk  pag 44r,45v,45r,46v,48v,49v,49r,52r,   
Vloet , beemt in de    pag 102v,        
Vlutie , 't    pag 12v, 
Voort , den beemt aan de  pag75r, 
Vreede,     pag 27v,  
Vrekwijk (Deurne)   pag 24v,  
Waterdel off Cromven    pag 73r,  
Weerte ,  de beemd op de   pag 19r,95r,114v,    
Wevelsdaal , stuck lant   pag 68r,100v,   
Winkelstraat     pag 92r, 
Witten berg , den    pag 135v,   
Wortelveld, het    pag 120r,137r,   
Zille , de    pag 114v,  



Zilleke , het Kleijn    pag 114v,  
Zille , op de     pag 114r,115v 
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maniere navolgende  
Eerstelijk is aangedeelt en ten deel  ge- 
vallen aan en ten behoeve van Peeter  
Verhees voornoemt .  
Eerst een huijs , aangelag en groese  
gestaan en gelegen alhier , ter plaedse genaamt  
Hersel , groot omtrent een loopense ses roe- 
den , nevens erve d'eene sijde Hendrik Ver- 
hees , d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerland  genaamt Nieuw 
land gelegen als voor groot omtrent ses 
lopense , nevens erve bijde de sijde den verkrijger.  
Item een parceel akkerland gelegen als (voor) 
genaamt het Geluk , groot omtrent twee lopense  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van den  
Eijnden d'andere sijde den verkrijger .  
Item de helft van een parceel akkerland , genaamt  
de Voorste Witte Berk , groot in 't geheel drie  
lopense een en dartig roeden en seventien voe- 
ten , nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan van den  
Eijnden , d'ander sijde het vierde loth.  
Item de helft in een parceel , genaamt het Heijt- 
velt , groot voor 't geheel een lopense twee  
en twintig roeden en dartien voeten , nevens  
erve d'eene sijde Andries Janssen , d'ander  
sijde het vierde loth.  
Item de helft van een parceel groese genaamt het Eeusel  
groot in 't geheel drie lopense neegen en veertig roe- 
den , nevens erve d'eene sijde het 4e loth d'ander  
sijde Antonij van den Eijnden .  
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Item de helft van een parceel akker- 
land genaamt de Witte Berk , groot voor 't ge- 
heel drie en twintig roeden nevens erve  
d'eene sijde het 4e loth , d'ander sijde Antonij van  
den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese  
genaamt den Haag dries , groot voor 't geheel  



twee lopense agt en twintig roeden en elf  
voeten nevens erve d'eene sijde het 4e loth  
d'ander sijde Antonij van den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese genaamt  
het Groot Eeusel , groot voor 't geheel seeven  
lopense , drie en veertig roeden , nevens erven  
d'eene sijde Antonij van den Eijnden , d'ander sijde het 4e loth.  
Item de helft van een parceel genaamt den  
Dries bij het huijs , groot voor 't geheel twee  
lopense , sestien roeden en negen voeten nee- 
vens erven d'eene sijde het 4e loth.  
Item een gedeelte in de schaer op het Broek  
doende in de verpondinge  10 14 0 
Item de helft van een parceel groese  
genaamt den Beemdt op Vaarschut , groot  
voor 't ge(e)heel twee lopense drie en twin- 
tig roeden en seven voeten nevens erve  
d'eene sijde d' weduwe Jan van den Eijnden , d'ander  
sijde het 4e loth.  
Item een parceel groese genaamt op de Goorkens , groot  
twee lopense neevens erve d'eene sijde . . . d'ander sijde  
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Item een parceel groese genaamt het Goo(?) 
nevens Jan Driessen groot drie lopense  
en dartien roeden nevens erve d'eene  
sijde  . . .  
Item een schaar op het Broek van Jan Peters (van ) 
den Eijnden .  
Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Papenbeemt , groot voor 't geheel vijf    
lopense , vier en twintig roeden en elf voeten  
nevens erve d'eene sijde van Ennette d'an-  ? 
der sijde het 4e loth 
Item de helft van een parceel akkerland  
genaamt den Willigenakker groot voor 't ge- 
heel een lopense vertig roeden elf  
voeten , nevens erve d'eene sijde Hendrik (van ) 
eijk , d'ander sijde het 4e loth. 
Item de helft van een parceel akkerland groot  
in 't geheel twee lopense en agt roeden , nevens erve  
d'eene sijde . . . . . . 
Laestelijk een parceel nieuwe erve groot een  
lopense vier en een vierde roede nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Verhees d'ander sijde het 4e loth  



Ten tweeden is aangedeelt en  
ten deelgevallen aan en ten behoeve van  
Gerrit Coolen nomine uxoris wonende alhier  
Eene somme van ses hondert en  
vijftig gulden hollands gelt , van twintig  
stuijvers het stuk , welke somme door  
hem uijt den boedel reeds genooten is  
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Ten derden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Johannis Manders nomine uxoris wonende  
te Mierlo.  
Eene somme van ses hondert en vijftig  
gulden , een sonder meer , welke somme  
aan den condivident van dit loth  
reeds is betaalt en waer van hij bekent  
voldaan te sijn .  
Ten vierden is aangedeelt en ten  
deel gevallen aan en ten behoeve van  
Gerardus Kerkers nomine uxoris wonende  
tot Asten .  
Eerstelijk een huijs hof en aangelag  
genaamt Landt bij het huijs gelegen op Hersel groot drie 
lopense en twee voeten , nevens erve d'eene sijde  
de gemeente , d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel akkerland genaamt den Berg  
groot een lopense twee roeden , nevens erven  
d'eene sijde de weduwe Jan van den Eijnden d'an- 
der sijde den verkrijger .  
Item de helft van een parceel akkerland  
genaamt de Voorste Witte Berk groot voor 't ge- 
heel drie lopense een en dartig roeden en  
seventien voeten , nevens erve d'eene sijde  
Antonij van den Eijnden d'ander sijde het eerste loth  
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Item de helft van een parceel genaamt het Heijt- 
velt , groot voor 't geheel een lopense twee en  
twintig roeden en dartien voeten nevens erve  
d'eene sijde Leonardus Warenburg , d'ander  
sijde het eerste loth 
Item een parceel akkerland genaamt in de Camp 



hurk groot een lopense negentien roeden  
nevens erve d'eene sijde . . . . . 
Item een parceel akkerland genaamt de agterste  
Witteberk , groot een lopense ses en veertig roeden  
nevens erve d'eene sijde en ander sijde Antonij  
van den Eijnden.  
Item de helft van een parceel akkerland genaamt  
de Witte Berk groot voor 't geheel drie en twin- 
tig roeden nevens erve d'eene sijde de weduwe Marti- 
nus van der Sanden , d'ander sijde het eerste loth . 
Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Haagdries , groot in 't geheel twee lopense    
agt en twintig roeden en elf voeten nevens erve  
d'eene sijde het eerste loth  
Item de helft van een parceel genaamt den dries bij  
het huijs groot voor 't geheel twee lopense ses  
roeden en negen voeten nevens erve d'eene sijde  
het eerste loth d'ander sijde den verkrijger .  
Item een parceel groese genaamt het Goorke groot drie  
lopense nevens erve . . . . . .  
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Item de helft van een parceel groese genaamt  
den Beemt op Vaarschut , groot voor 't geheel  
twee lopense , drie en twintig roeden en  
seeven voeten , nevens erve de weduwe Jan van den  
Eijnden d'ander sijde . . . . . . 
Item de helft van een parceel groese  
genaamt op de Goorkens groot voor 't geheel drie  
lopense neevens erve d'eene sijde .  . . .    
Item de helft van een parceel groese genaamt het Eeusel  
in 't geheel groot drie lopense en negen en veertig roeden  
nevens erve d'eene sijde Leonardus Warenburg d'an- 
der sijde het 1e loth.  
Item twee schaaren op het Broek .  
Item de helft van den Papenbeemdt , groot  
voor 't geheel vijf lopense ,vier en twintig roe- 
den en elf voeten , nevens erve d'eene sijde  
Jan van den Eijnden d'ander sijde het 1e loth  
Item de helft van een parceel akkerlandt  
genaamt den Willigen Akker groot voor 't geheel  
een lopense veertig roeden en elf voeten , nevens  
erve d'eene sijde den Looweg , d'ander sijde het 1e loth  
Item de helft van een parceel akkerland groot 
in 't geheel twee lopense en agt roeden , nevens  



erve d'eene sijde . . . . 
Laestelijk een parceel nieuwe erve , groot twee  
lopense en een agste roede nevens erve d'eene  
sijde Hendrik van Lieshout , d'ander sijde het  
eerste loth  
Sijnde alle dese goederen allodiael los  
 
 
32 194 v  
 
en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeen- 
tens lasten en belast met sodanige  
renten , chijnsen en pagten de welke  
ieder condivident van sijn loth sal moe- 
ten blijven vergelden en betalen ofschoon  
alhier deselve niet sijn uijtgedrukt of be- 
groot . En verder met sulke voor- en na- 
delige regten , servituten en usantien  
als daer van ouds en regtswegen aan  
dependeerende sijn .  
Den voorsten sal gehouden wesen den agter- 
sten te weegen , ter naaster velde en minster schaade.  
Aan te vaarden terstond bij het passeren deses    
met de 's lands en gemeentens lasten mits - 
gaders chijnsen renten en pagten van desen  
jaare 1788. 
Belovende de gemelde comparanten condivi- 
denten deese henne minnelijke scheijding en  
deijling altijd voor goed vast steedig ende van  
waarden te sullen houden en doen houden  
op verband van henne personen en goede- 
ren hebbende en verkrijgende als naer regten .  
Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
tot Lierop den vijftienden meij 1700 agt  
en tachtig , ten overstaan van Cornelis  
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Doers en Martienus van Eijck  
schepenen  
Peter Verhees  
Gerrit Koolen  
J. Manders  
Gerardus Kerkers  
 C.Doers  
 M.van Eijck  



 Mij present  
 A.V.Nouhuijs substituut secretaris  
  
 
  Staat en inventa- 
  ris gedaan maken en opge- 
  geven bij Joost van Bus- 
  sel en Antonij Verbernen  
  beijde woonende alhier ,als  
  bij acte voor den gerechte  
  alhier , in dato 10e meert  
  1788 aangestelt tot voog- 
  den over Johanna , min- 
  derjarigen soon van wij- 
  len Arnoldus van Bus- 
  sel , welke voogden  
  over deselve onmondigen  
 
 
32 195 v 
 
  soon , den boedel en na- 
  latenschap van wijlen Ar- 
  noldus van Bussel hebben  
  nagesien en aanvaard  
  en so veel hun beken(t) 
  het selve te beslaen in  
  voege en maniere navolgende   
 
Eerstelijk van de vaste onroerende goederen . 
Eerstelijk een parceel genaamt land in 't aan-  
gelag , gelegen alhier , groot omtrent ses en  
twintig roeden en tien voeten .  
Item een parceel genaamt de groote Vaal Zoeij  
van de hoeve ter Hofstad groot omtrent drie  
lopense drie en dartig roeden  
Item een parceel genaamt de Kleijn Zoeij  
van deselve , groot drie lopense twee roeden  
en agtien voeten .  
Item een parceel genaamt de Voorste Hasselt  
groot seven lopense , vier en twintig roeden  
en vijf voeten .  
Item een parceel genaamt dries aan 't huijs ge- 
komen van Jan van de Vorst , groot , drie lopen- 
se , vijf en twintig roeden en vier voeten  
Item een parceel groese sijnde nieuw erve gekomen  
van Dirk Berkers.  
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Item een parceel genaamt den akker aan het  
Hagelkruijs , groot een lopense agtien roeden  
en vijf voeten .  
Item een parceel genaamt den akker in Wevels- 
daal , groot drie lopense agtien roeden  en  
tien voeten .  
Item een parceel genaamt land in de Horse Poote  
groot een en dartig roeden en elf voeten .  
Item een parceel genaamt den akker aan Hooge  
Weg , groot een lopense en seventien voeten .  
Item een parceel genaamt den dries bij de Hof- 
stad groot twee lopense twee en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den Coddeman groot  
een lopense , dartien roeden en agt voeten  
Item een parceel genaamt de Hamesdonk  
groot twee lopense vijf roeden en vijftien voeten .  
Laestelijk een parceel nieuwe erve groot omtrent 2 lopense  
sijnde alle dese parcelen gelegen alhier in  
het dorp , tussen henne bekende reenge-   ?? 
nooten   
 
Volgen alhier de goederen gelegen in Winkelstraat  
Item een parceel genaamt het Leeg Heijtvelt,  
groot een lopense seven roeden en anderhalve voet .   
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Item een parceel genaamt de Kosterakker groot 
een lopense , negentie roeden en vijftien voe- 
ten  
Item een parceel genaamt de Lange Streek     
groot een lopense ses en dartig roeden . 
Item een parceel genaamt den akker bij het huijs  
groot drie lopense elf roeden en tien voeten  
Item een parceel genaamt de Leeuwerik groot  
een lopense en tien roeden .  
Item een parceel genaamt de Kosterakker , groot  
een lopense sestien roeden en vijftien voeten  
Item een parceel genaamt den Heijakker van  
Hoeve ten Bergen , groot een lopense agt en  
dartig roeden .  
Item een parceel genaamt de Nieuwe Akker  



groot twee lopense twee en dartig roeden .  
Item een parceel genaamt de Agterste Eeusel weij- 
velt , groot een lopense , veertig roeden .  
Item een parceel genaamt het Agterste Eeusel 
Weijvelt , groot twee lopense drie roeden en negen   
voeten  
Item een parceel genaamt Erken Eeusel groot  
twee lopense agt en dartig roeden .  
Item een parceel genaamt het Heijtvelt , groot vijf 
lopense , dartien roeden en seven voeten  
 
 
32 196 r 
 
Item een parceel genaamt Sassenbeemt  
groot een lopense en drie roeden .  
Item een parceel genaamt de Putten , groot een  
en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den Rietbeemdt  
groot een lopense , negen en twintig roeden  
Item een parceel genaamt het Nieuw Eusel  
groot twee lopense vier en veertig roeden .  
Item een parceel genaamt den dries bij het huijs  
groot een lopense negen en twintig roeden .  
Item een parceel van Jacob van Meijl  
groot vier en dartig roeden .  
Laastelijk een parceel genaamt het Eeusel  
van den selven , groot vier lopense seeven en  
twintig roeden .  
 
Ten tweeden van obligatien en contante penningen  
 
Eerstelijk een scabinale gelofte , groot  
in capitaal vijftien hondert gulden ten  
lasten van Leonardus Waarenburg alhier  
in dato 5e januarij 1776.  
Item aan de kinderen Jan van de Vorst , alhier  
een somme van ses hondert gulden ge- 
leende penningen , als mede nog eene somme  
van vijftig gulden , het welk nog in te vorderen is  
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De verdere contante penningen werden  
gereekent teegens de loopende schulden het   
geen alhier diendt voor . . . . memorie .  



 
Van gereede erfhaavelijke goederen  
 
Eerstelijk een osch  
Item drie melkbeesten  
Item een jong varken  
Item een parthij hooij en strooij  
Item een hoog en aardkar  
Item een ploeg en eegd en verder bouwgereedschap 
Item een booterstand en melktob  
Item vier koeijbakken  
Item een grasseijsie en kooresigt  
Item omtrent dartig vaten rogge en eenige  
vaten boekwijdt  
Item twee bedden met sijn toebehooren  
gevult met veeren .  
Item twee wolle deekens  
Item vier hooft fluwijnen  
Item twee paer bedgordijnen  
Item een kast  
Item drie kisten  
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Item een tafel  
Item vier tafellakens , met nog een tafellaken  
en agt servetten sijnde beeter in soort  
Item een trog  
Item ses stoelen  
Item twee eijsere moespotten  
Item een koopere sopkeetel  
Item twee dito handkeetels  
Item een wasketelke  
Item twee mooren  
Item een roomseij .  
Item een kopere panneke  
item een dito beddepan met een dito slegter  
Item tien tinne schootelen .  
Item ses dito borden  
Item een dito trekpot , en soutvat met  
een dito peperbus  
Item tien dito leepels  
Item ses gelaije schootelen met vier dito borden    
Item een strijkijser  
Item drie aarde Roomtijlen , met nog eeige  
aarde schotelen  



Item twee steene potten  
Item een hael tang en handijser  
Item twee spinnewielen  
Item een kleijn spiegeltje .  
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Item een lamp  
Item drie vorchetten  
Item een waskuijp 
Item twee kammen  
 
In welke voorschreeve goederen de voornoemde  
minderjarige competeert met en beneffens  
sijne suster Maria getrouwt met Joost van  
Bussel , ieder voor de geregte helft het welk alhier  
dient voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Memorie  
De kleederen van de ouders sijn  
voor een gedeelte en sullen verders  
voor de kinderen worden aangemaakt . Memorie  
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt den bovengenoemde  
Joost van Bussel en Antonij Verbernen  
den welke bij deesen verklaaren sig in het  
formeeren en opgeeven van desen inven- 
taris getrouwelijk te hebben gedragen , vol- 
gens haer beste kennis en weetenschap en  
ingevalle haer na dato deeses nog ieds 
mogte te binne komen of voorkomen waar- 
mede desen inventaris soude behooren  
te worden vermeerdert of vermindert  
dat den selven daerna sal worden gericht 
of verandert tot gemeen voordeel of schade 
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sonder daar ooijt oft eeniger tijd in agter- 
haalt te willen weesen .  
Aldus gedaen en gepasseert op hee- 
den tot Lierop den vijfden junij 1700  
agt en tachtig , ten overstaan van Cor- 
nelis Doers en Martienus van Eijck schepenen . 
 Dit merk stelt Joost van Bus- 
 sel + verklaart niet te konne schrijven  
  Antonie Verberne  



  C. Doers  
  Martienus Jansen van Eijck  
  Mij present  
  A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Jan Tijssen van Hugten  
weduwenaer van wijlen Jenneke van Dijk  
geadsisteert met sijn soon Dirk Jan Tijssen  
wonende alhier denwelke bij deesen verklaert  
te renuntieeren en af te sien van de togt hem  
competeerende in een gedeelte van een par- 
ceel akkerland , ter groote omtrent van  
50 voeten breed en 80 voeten lank geleegen alhier genaamt   
den akker in de Hoek , groot in 't geheel ses loo- 
pense , ses roeden en veertien voeten en dat ten  
behoeve van sijne ses kinderen met namen  
Jan , Hendrik , Antonij , Francijn , Dirk en An- 
namaria , in huwelijk verwekt bij wijlen  
sijne bovengenoemde overleedene huijsvrouw .  
Belovende dit voorschreeve renuntieeren altijd te  
sullen houden doen houden voor goed vast  
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steedig ende van waarden , op verband als na regten .  
Actum op heden binnen Lierop den seventienden  
october 1700 agt en taggentig , ten overstaen van  
Cornelis Doers en Peter Vlemminx schepenen  
Jan Tijsen van Hugten 
Dirk van Hugten   C.Doers  
   Peter Vlemmix  
   Mij present  
   AV Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Elisabeth  
Goort van Moorsel , woonende alhier aan  
ons bekent sijnde eenigsints sieklijk , dog  
haar verstand , memorie ende sinnen mag- 
tig ende gebruijkende , welke voornoemde compa- 
rante , overdenkende de seekerheid des doods  
en de onseekerheid van de tijd en uure  
van dien te raaden was geworden , om haar  
tijdelijke goederen en effecten te disponeren  
doende sulx uijt haare vrije en onbedwongen  



wille sonder inductie of persuasie van  
iemand recommandeerende sij testatrice  
alvorens haer onsterfelijke ziel in de genadige   
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handen Gods , haaren Schepper en Zaalig- 
maker en haer dood lighaam de aerde  
met een eerlijke begraafenisse na haaren staat.  
Voorts revoceerende casseerende dood ende  
teniet doende all voorgaende testamenten  
codicillen , giften ter saake des doods ofte  
onder de leevenden , niet willende nog be- 
geerende , dat daerop eenig reguard sal  
worden genomen in regten of daer buijten .  
Ende also op nieuws disponeerende , so ver- 
klaart zij testatrice bij desen tot haere  
eenige en universeele erfgenaamen te  
nomineeren en institueeren de vijf kinderen  
van wijlen Francis Smits tot Someren in echte  
verwekt bij wijlen Petronella Goort van Moorsel  
met namen Goort Pieter Adriaan , Jenne- 
en en Antonetta en dat in alle goederen  
en effecten , hoegenaemt en waer ook in be- 
staende , het welk sij testatrice met'er dood  
ontruijmen en naalaten sal , niets uijt- 
gesondert en dat bij overlijden van een of  
meer van voornoemde kinderen en erfgenaamen  
in deesen derselver wettige decendenten  
of naaste erfgenamen , als dan in leeven sijnde. 
Al het welk voorschreeve staat verklaerd sij testatrice  
te weesen (naar duijdelijke voorleesinge) haer  
testament , laaste of uijterste wille , willende en  
begeerende dat het selve , naer haer overlijden  
also sal worden agtervolgt ende nagekomen .  
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het sij als testament , codicil ofte alle 
andere makingen , hoe genaemt so als 
het selve best sal konnen en mogen bestaen 
al waer het ook dat alle solemniteijten  
na regten gerequireert hier inne niet  
waaren geobserveert , welke sij testa- 
trice alhier is houdende voor geinsereert    



Aldus gedaen en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den negentienden no- 
vember 1700 agt en taggentig , ten huijse  
van Jan Janse van Dijk den jongen alwaer  
sij testatrice is inwoonende , ten overstaan  
en bijwesen van Cornelis Doers en Antonij 
van Dijk schepenen  , welke de minuute   
ter prothocolle met ende beneffens de (com-) 
parante testatrice en mij ondergeschreeven  
substituut secretaris behoorlijk hebben onder- 
teekent .  
 Dit + merk stelt Elisabet  
 Goort van Moorsel , ver- 
 klaert niet te konne schrijven  
  testis A.V.Nouhuijs  
 C.Doers  
 Antonij van Dijk  
 A.V. Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Johanna van  
Moorsel de weduwe Tomas Verhees , wonende alhier  
sijnde tot het passeeren deses geadsisteert met  
Johannis Vlemminx , de welke bij dese ver- 
klaert in beste forme van regten te con- 
stitueeren ende volmagtig te maken de 
Heer Abraham van Nouhuijs omme in  
name en van wegen van haar comparante  
publicq ende voor alle man te verkopen  
twee parceelen haer in eijgendom competerende  
beijde alhier gelegen als namelijk een parceel  
akkerland genaemt Hasseltakker groot 1 loopense  
4 roeden en een parceel groese genaamt den  
Buunder van Willem van Moorsel groot  
47 roeden en 10 voeten , en aan de koper of kopers  
ter secretarije alhier te transporteren  en op te  
dragen na behoren , onder verband als na regten  
belovende alle hetgeene uijt kragte deses door  
haaren geconstitueerde , sal worden gedaen  
en verrigt , het selve te sullen approbeeren .  
Actum Lierop den twee en twintigsten de- 
cember 1700 agt en taggentig , ten overstaen van  
Antonij van Dijk en Martinus Peter van  
Eijk schepenen .  



 Johan van Moorsel  
 Dit merk stelt Johannis Vlem- 
 minx + verklaert niet te konne schrijven  
 Testis A.v. Nouhuijs  
 M. van Eijck 
 Antonij van Dijk  
 Mij present  
 C. Doers president schepenen  
  loco secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeren bij desen , dat wij zijn versogt 
om een acte van cautie voor Jan van de 
Velden tot decharge van den Armen van  
Asdonck gelegen in Vlaanderen en doordien 
denselve alhier van wettige en eerlijke ouders 
gebooren is , en sijnde , voor so veel ons bekent 
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen ,  
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde Jan van 
der Velden tot armoede kwame te geraken 
(het geene God verhoede ) sodanig , dat uijt de arme  
kasse behoorde geadsisteert te worden , dat wij als 
dan denselve , beneffens alle andere onse arme 
ingesetenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den en de magistraat of armbesorgers van  
Asdonck voornoemt ofte alwaar , denselven anders 
mogte komen te woonen , ten allen tijden ter 
saake deses sullen ontlasten en bevrijden inge- 
volge Hun Hoog Moogende Resolutie van den 7e 
september 1731 , op verbant als na regten.  
Aldus gedaen en gepasseert op heden , binnen 
Lierop den eenen twintigsten februarij 1700 
negen en taggentig.  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  Peter Vlemmix  
  M.van Eijck  
  Mij present A.v.Nouhuijs substituut secretaris 
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Wij schepenen van Lierop certifi- 



ceeren bij deesen dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Maria van Bree  
getrouwt met Adriaan van Bussel als mede  
voor haare twee kinderen met namen Johanna  
en Antonij tot decharge van den  
Armen der Heerlijkheid Mierlo ende doordien  
deselve alhier gebooren sijnde , voor so veel ons bekent 
is van een goed gedrag , so beloven wij bij desen  
indien het mogte gebeuren , dat deselve tot  
armoede kwame te geraken (het geene God  
verhoede ) sodanig dat uijt de arme kasse  
behoorde geadsisteert te worden , dat wij als  
dan hen beneffens alle andere onse arme in- 
gesetenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den , en de magistraat of armbesorgers der  
Heerlijkheid Mierlo voornoemt , ofte alwaer de- 
selve anders mogte komen te woonen , ten  
allen tijden ter sake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , in gevolge Hun Hoog Mogende Resolu- 
tie van den 7e september 1731 , op verband als  
na regten . Actum Lierop den ses en twin- 
tigsten febriarij 1700 negen en taggentig .  
 C.Doers  
 Peter Vlemmix  
 M.van Eijck  
 J.van den Eijnde 
 Mij present  
 Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren bij deesen  
dat wij sijn versogt om een acte van cau- 
tie voor Dirk soone Peter van den Otter- 
dijk , tot decharge van den Armen der 
Heerlijkheid Vlierden , en vermids denselven  
alhier van wettige en eerlijke ouders geboo- 
ren is en sijnde voor so veel ons bekent is 
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen 
indien het mogte gebeuren dat den voornoemden  
Dirk van Otterdijk tot arm(oed)e kwame te gera- 
ken (het geene God verhoede ) sodanig , dat uijt 
de arme kasse behoorde geadsisteert te worden , 
dat wij als dan hem beneffens alle andere 



onse arme ingesetenen sullen alimenteren 
en onderhouden , ende magistraat of arm- 
besorgers der Heerlijkheid Vlierden voornoemt 
ofte alwaar hij ook mogte komen te woonen 
ten allen tijden ter saake deses , sullen ontlas- 
ten en bevrijden ingevolge Hun Hoog Mogende 
Resolutie van den 7e september 1731 op ver 
band als na regten . Actum Lierop den vijf- 
tiende april 1700 negen en taggentig  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx 
 M. van Eijck  
 Antonij van Dijk 
 Jan van den Eijnde 
 A.v Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop certifi- 
ceeren bij deesen dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Jan Beijers tot  
decharge van den Armen van Zeelst , en  
vermids denselven alhier van wettige en  
eerlijke ouders gebooren is , en sijnde voor 
so veel ons bekent , van een goed gedrag,  
so beloven wij bij deesen indien het mogte  
gebeuren dat voornoemde Jan Beijers tot armoede  
kwame te geraken (het geen God verhoede) 
sodanig , dat uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan  
hem beneffens alle andere onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van  
Zeelst voornoemt ofte alwaar hij ook anders mogte  
komen te woonen , ten allen tijden ter saake  
deeses sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
Hun Hoog Mogende Resolutie van den 7e sep- 
tember 1731 op verband als na regten . Actum  
Lierop den vier en twintigsten april 1700 negen  
en taggentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop 
quartiere van Peelland , Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deesen dat 
wij sijn versogt om een acte van cau- 
tie voor Johanna van Aalst tot de- 
charge van den Armen van Someren 
En vermids deselve alhier van wet- 
tige en eerlijke ouders gebooren is 
en sijnde voor soo veel ons bekend 
is van een goed gedrag soo beloven 
wij bij deesen , indien het mogte ge- 
beuren , dat de voornoemde Johanna van Aalst 
tot armoede kwame te geraken (het- 
geene God verhoede ) sodanig dat uijt 
de arme kasse behoorde geadsisteert 
te worden , dat wij als dan haar be- 
neffens alle andere  onse arme  
ingeseetenen sullen alimenteeren  
en onderhouden en de magistraat 
of armbesorgers van Someren voorschreeve  
ofte alwaar deselve ook mogte koo- 
men te woonen ten allen tijden  
ter sake deeses , sullen ontlasten en  
bevrijden , ingevolge hun Hoog Mogende  
Resolutie van den 7e september  
1731 , op verband als naa regten . Ac- 
tum Lierop den twee en twintigsten  
meij 1700 neegen en taggentig .  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx  
 M.van Eijck  
 Antonij van Dijk  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
 
32 203 r 
 
Wij schepenen vn Lierop quar- 
tiere van Peelland Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deesen , dat wij sijn  
versogt om een acte van cautie voor Jenne- 
maria van Bree tot decharge van den Ar- 
men van Asten en vermids deselve alhier  



van wettige en eerlijke ouders gebooren is ,  
en sijnde voor soo veel ons bekent is van een  
goed gedrag , so belooven wij bij deesen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde Jennema- 
ria van Bree tot armoede kwame te  
geraken , het geene God vehoede , sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan  
haar beneffens alle andere onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den en de magistraat of armbesorgers  
van Asten voornoemt ofte alwaar sij ook  
mogte komen te wonen ten allen  
tijden ter sake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende  
Resolutie van den 7e september 1731 , op  
verband als naer regten . Actum Lierop  
den ses en twintigsten junij 1700 negen en  
taggentig  
  C.Doers  
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk  
  M. Jansen van Eijk 
  Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop quar- 
tiere van Peelland , Meijerije vsn 's Bosch cer- 
tificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een 
acte van cautie tot decharge tot decharge   van 
den Armen der Heerlijkheden Deurne en Lies- 
sel voor Antonij van Stiphout ende naardien 
denselven alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is en sijnde voor so veel ons bekent is 
van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen 
indien het mogte gebeuren , dat voonoemde Antonij 
van Stiphout tot armoede kwame te geraken 
(het geene God verhoede ) sodanig , dat hij uijt de 
arme kasse behoorde geadsisteert te worden , dat 
wij als dan hem beneffens alle andere onse arme 
ingesetenen sullen alimenteeren en onderhouden 
en de magistraat of armbesorgers der Heer- 
lijkheden Deurne en Liessel voornoemt ofte 
alwaer hij mogte komen te woonen , ten allen 
tijden ter saake deses sullen ontlasten en bevrij- 



den ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie van 
den 7e september 1731 , op verband als naer reg- 
ten . Actum Lierop den seventiende julij 1700 nee- 
gen en taggentig .  
  C.Doers  
  M.van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  Antonij van Dijk  
  Av.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt om  
een acte van cautie voor Elisabeth Doers  
tot decharge van den Armen der Vrijheid  
St. Oedenrode ende naardien deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders gebooren is , 
en sijnde ( voor so veel ons bekent is ) van een  
goede gedrag , so beloven wij bij desen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde Elisabeth 
Doers tot armoede kwam te geraken (het 
geene Gode verhoede) sodanig , dat sij uijt de  
arme kasse behoorde geadsisteert te worden  
dat wij als dan haar beneffens alle andere onse  
arme ingesetenen sullen alimenteeren en  
onderhouden en de magistraat of arm- 
besorgers van Oedenrode voornoemt , ofte alwaar  
sij ook mogte komen te woonen ten allen tijden  
ter sake deses sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie  
van den 7e september 1731 , op verband  
als naer regten . Actum Lierop den een en  
dartigsten julij 1700 negen en taggentig .  
 
  C.Doers  
  Jan Vlemminx 
  M.van Eijck  
  Antonij van Dijk      
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Nicolaas Doers 
oudt omtrent vier en twintig jaaren , Goverdina Doers  
oudt omtrent twintig jaaren en Johanna van Hug- 
ten oudt omtremt sestien jaaren , wonende  
alhier , den welke ter instantie het het Hoog Officie  
der stad en Meijerije van 's Bosch hebben getuijgt          
waar en waaragtig te sijn , dat op zondag den 
23e augustij jongstleden , ten huijse en herberge 
van Cornelis Doers alhier , (waarvan de twee 
eerstgenoemde comparanten kinderen en de  
laatste dienstmaagd is ) des avonds omtrent neegen  
uuren gekomen is Leonardus sone Franciscus van  
Brussel , mede woonende alhier den welke ten 
hunnen huijse gecommandeert heeft en hem 
ook gegeven sijn twee pinten bier en twee glaasen  
sen genever , dat het inmiddels des avonds tien 
uuren geworden sijnde , wanner volgens het 
dorpsreglement in geene herbergen alhier 
meer mag getapt of geschonken worden , hij  meer- 
der drank willende hebben , hem sulx  geweijgert 
wiert en gesegt , dat hij moeste heen gaan dat 
hij van Brussel daar over te onvrede sijnde de twede  ge- 
melde comparante die miden op den vloer 
stonde met den arm vatte(n)de en sijn mes 
mede uijttrok en haar daar mede een swaere  
en diepe sneede in den regteren arm toebragt 
met nog verschijde sneeden door haar klederen 
dat den eersten Comparant daerop een stoel vat- 
te(n)de en daer mede hem meende te slaan dog 
 
 
32 205 r 
 
dat hij altoos de twede comparante vast  
en voor hem hielde , en sulx daar door belette(n)de  
en so agter uijt gaande de deur uijtgeraakt  
ia , en doe weg liep .  
Eijndigende de comparanten hier mede deese  
hunne waaragtige verklaaring , geevende voor  
redenen van welweetendheid , het geene voorszijde  
also waar ende waaragtig te weesen , en nog  
in goede geheugenisse te zijn , en hebben  
naar duijdelijke voorlesinge daar bij geper- 
sisteert en het selve met heijlige eede  
bekragtigt , afgelegt aan handen van de  
Heer Jan Willem van Nouhuijs , stadhouder  



deses quartiers , met de woorden : Soo waerlijk  
helpe mij God Almagtig .  
Actum op heden ter raadcamer binnen  
Lierop den eersten september 1700 neegen  
en taggentig , ten overstaan van Peeter Vlem- 
minx en Martinus Peeter van Eijck sche- 
penen .  
  Nicolaas Doers  
Dit +merk stelt Gover- 
dina Doers verklarende   Dit + merk stelt  
vermids de quetsuur aan   Johanna van Hugten  
haar altans niet     verklaert niet te konne  
anders te konne schrijven   schrijven  
 
J.W. Van Nouhuijs  
     Peter Vlemmix  
     M.Peter van Eijck  
     Mij present  
     A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij ondergetekende schepenen  
van Lierop , quartiere van Peelland en Meij- 
erije van 's Bosch , verklaren bij deesen ter 
instantie van het Hoog Officie der stad en 
Meijerije voorszijde op den eedt bij het 
aanvangen van onse bedieningen gedaen ,  
dat ons seer bekent , den persoon van 
Leonardus van Brussel , woonende alhier 
dat den selven Leonardus van Brussel is 
een dangereus persoon welke sig meerma- 
len aan rusien en vegterijen heeft schuldig 
gemaakt , en die wegens door den stadhouder  
van den Heere quartierschout is gecalan- 
geert geworden , kunnende het geene voorszijde 
ook verder blijken , bij de geregtelijke verkla- 
ring , daer van ter secretarije alhier gepasseert 
door Johanna Vlemminx en wijlen Helena 
van Eijk sijne huijsvrouw , in dato 26en  
meij 1786 en door Johannis Peter Vlemmix  
met meer andere in dato 15e december 1787 
alhier mede gepasseert . 
Aldus gegeven op heeden ten raadhuijse bin- 
nen Lierop den eersten september 1700 neegen  en  
taggentig  



  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  Peter Vlemmix 
  M.Peeter van Eijck  
  Jan van den Eijnde  
  Antonij van Dijk  
  M.Jansen van Eijk  
   Mij present  
   A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Nicolaas  
Doers oudt vier en twintig jaaren ,  
Antonij van Asten , oudt omtrent twee en veer- 
tig jaaren , Martinus van den Heuvel oudt  
omtrent vijf en twintig jaaren en Hendrikus  
Vlemminks oudt omtrent vier en twintig jaren  
alle luijden van eer en woonende alhier den welke  
ter instantie van het Hoog Officie der stad en  
Meijerije van 's Bosch voor de opregte en  
suijvere waarheid hebben getuijgt en ver- 
klaart , soo als getuijgen en verklaren bij  
ende mits desen en wel eerstelijk den eers- 
ten in ordine comparant , dat op maandag  
den 24 augustij jongstleden , uijt de tweede  
misse komende , en een treede of tien buijten  
de kerk met Antonij van Asten staande te  
praaten , sonder eenig woord te hebben op  
hem is komen aanloopen Leonardus van  
Brussel , mede woonende alhier , welke tot  
hem comparant riep , so hij vermeent deese 
woorden : "Gij moet er aan (dog door de onstel- 
tenis kan hij comparant dit niet seeker seggen ) 
en hebbende een blood mes in de hand , dat  
hij daer mede op hem aanviel , dog doordien  
hij te nabij was , deese sneede mis ging , en  
sijn vuijst op des comparants schouders stiet ,  
dat denselven van Brussel een tweede sneede  
meende te doen , die de comparant wederom  
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ontweek en dat hij de derde sneede doende  



den comparant hem met sijn vuijst op den 
arm sloeg , dat het mes uijt sijn hand viel  
en hij also met een ligt quetsuur aan de 
regterhand is vrij geraakt  
En verklaerde den tweeden comparant  
Antonij van Asten , dat hij op tijde en plaatse 
voorszijde staende te praaten met den eersten  
comparant Nicolaas Doers , heeft gesien dat 
Leonardus van Brussel , bij Adriaan van 
Brussel wonende bij het Kerkenhuijs alhier  
uijt het huijs af kwam , en op hen aanloopende  
seggende :"Blixems kint ,  nu moet gij er  
aan , grijpende met d'eene handt na Nico 
laas Doers en hebbende d'andere opgeheeven 
en dat Nicolaas Doers terug sprong , hebbende 
hij comparant door de ontsteltenis niets meer  
gesien .  
Verklaarende den derde comparant Mar- 
tinus van den Heuvel tijde voorszijde mede  
nabij het Kerkenhuijs te hebben geweest  
en gehoort te hebben dat Leonardus van  
Brussel eenige harde woorden uijtte(n)de 
sonder die te regt verstaan te hebben , ende  
hij Nicolaas Doers een eijnd weegs na liep  
en wederkeerende een mes opraapte , na-  
bij de plaedse daer Nicolaas Doers , met Antonij  
van Asten gestaan hadde .  
Eijndelijk verklaarde den vierde comparant  
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Hendrikus Vlemminks , dat hij op daage  
en tijde voorszijde mede gestaan heeft bij of  
omtrent het Kerkenhuijs alhier en gesien  
te hebben dat Leonardus van Brussel op  
Nicolaas Doers aan liep met een opgeheeve  
handt , hebbende een blood mes in deselve  
en dat Nicolaas Doers terug sprong en  
ging loopen , sonder eenige woorden te  
hebben verstaan die hij sprak .  
Eijndigende de comparanten hier mede dese  
henne waaragtige verklaaring , gevende voor  
redenen van welweetendheid , het geene voorszijde  
also waar ende waaragtig te sijn , en hebben  
naar duijdelijke voorleesinge daar bij geper- 
sisteert en het selve met heijligen eede be- 



kragtigt , afgelegt aan handen van de Heer  
Jan Willem van Nouhuijs stadhouder  
deeses quartiers , met de woorden : "Soo waar- 
lijk helpe mij God Almachtig. " 
Actum op heeden ter raadcaamer  
binnen Lierop den eersten sep- 
tember 1700 neegen en taggentig  
ten overstaan van Jan Lambert  
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Vlemminx en Antonij van Dijk sche- 
penen  
 Nicolaas Doers  
 Antonij van Asten  
 Martinus van den Heuvel  
 Hendriecus Vlemmix  
 J.W.van Nouhuijs  
  Jan Vlemmincx 
  Antonij van Dijk  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Mejuffrouw Ma- 
ria van Lingen weduwe Aalbert Everts wonende 
alhier en aan ons bekent , den welke , overdenkende  
de seekerheid des doods , ende onseekere tijd en uure 
van dien , te raaden was geworden , alvorens uijt 
deese weerelt te scheijden , omme van haare tijdelijke  
goederen en effecten te disponeeren doende sulx 
uijt haare eijge , vrije en onbedwonge wille sonder 
inductie of persuasie van iemandt  
Beveelende alvoorens haer onsterfelijke ziele  
in de genaadige handen van God haaren Schep- 
per en Zaaligmaker en haar dood lighaem  
d'aarde met een eerlijke begravenisse naer  
 
 
32 208 r 
 
haaren staat .  
Voorts verklaert sij testatrice te revoceeren  
casseren , dood ende te niet te doen alle voor- 
gaande  testamenten , codicillen , giften ter saake  
des doods ofte onder de leevende , die de testatrice  



voor dato deeses mogte hebben gemaakt of gepasseert , 
niet willende of begeerende dat daer op eenig  
regard sal worden genomen in regten of  
daer buijten .  
Ende also op nieuws disponeerende , verklaert  
testatrice bij deesen te nomineeren en te  
institueeren tot haare eenige en universeele  
erfgenamen de na te noemene personen , ofte wel  
bij deselver voor overlijden henne of haare wettige  
efgenamen of descendenten .  
En wel eerstelijk haare suster Willemina van  
Lingen , getrouwt met Thieleman Roosen , coster  
en schoolmeester alhier , bij wie sij testatrice tans  
inwoonende is , en dat in de helft van alle goe- 
deren en  effecten , welke sij testatrice met er dood  
ontruijmen en nalaten sal , en bij voor overlijden  
van haar voornoemde suster haare kinderen welke als dan  
in leeven sullen sijn en so tot meerderjarigheid ofte  
andere geapprobeerde staat mogte gekomen sijn , dog  
inge(val)deselve minderjarig zijn , sal haar aandeel uijt  
dese erffenisse onder hunnen vaader ofte wel die geene ,  
welke als dan over hun gestelt sijn moeten blijven  
berusten en bewaart worden tot dat meerderjaarig sijn .  
Ten tweeden verklaart sij testatrice de wederhelft van  
alle het geene sij nalaten sal bij deesen te bespreeken  
en te maaken aan haar testatrices broeder Willem van  
Lingen voor een derde in dese helft , ofte bij derselver  
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overlijden sijne wettige erfgenamen of descendenten.  
Mitsgaders aan haar testatrices suster Geertruij 
van Lingen weduwe de Wringer mede voor  
een derde in de voorszijde helft en bij derselver 
voor overlijden , de naaste erfgenamen in desen .  
En laestelijk aan de kinderen van wijlen  
haer testatrices suster Celia van Lingen verwekt 
bij wijlen Pieter Samuel Viala , meede voor een derde 
in deese voorszijde helft.  
Nomineerende en institueerende sij testatrice 
bij deesen tot executeurs over haare nalatenschap  
en begraavenisse , haaren broeder Thieleman  
Roosen , coster en schoolmeester alhier beneffens 
den wel eerwaerde heer Casijn van Zelm predi-  
kant van Someren en Lierop ofte wel bij sijn 
wel eerwaarde vertrek of overlijden desselfs opvolger 



in der tijd , en dat om alle het geene sij testatrice 
met 'er dood ontruijmen en nalaten sal na afbe- 
taalinge van het geene sij mogte schuldig weese 
te moeten uijtrijken en voldoen aan de erfgenamen  
hierinne genoemt , en dat op behoorlijke tijd waar 
voor dese voorszijde executeurs sullen persileren opgemeten 
eene somme van vijf en twintig guldens  
Willende en begeerende dat na doode van haer testa- 
trice de hier voorgenoemde executeuren van de 
heer Henderik Lauverhek ofte bij sijn ed overlijden 
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desselfs successeur of successeuren alleenlijk  
onder behoorlijke quitantie , sullen moeten over- 
nemen en ontfangen , al het geene van haer  
testatrices nalatenschap onder genoemde heer Lau 
verhek mogte berustende sijn , sonder dat hij  
heere Lauverhek ofte een van sijn ed. succes- 
seurs ooijt of 't eeniger tijd sullen gehouden of  
verpligt weesen aan dese executeurs ofte iemand  
der erfgenamen in deesen eenige reekening ,  
bewijs of reliqua te doen van dese sijne of  
henne administratie of nalatenschap , het  
welk tot onaangenaemheid soude kunne ver- 
streeken , maar sullen sig in tegendeel seer  
voldaen moeten houden en te vreeden weesen  
met het geene van sijn Ed. ofte een sijner  
successeuren op behoorlijke quitantie aan dese  
bovengenoemde executeuren overgegeven sal wer- 
den , als sijnde sij testatrice volkomen overtuijgt ,  
dat sijn Ed. een lange reeks van jaaren met veele  
zorgvuldigheid en trouw , verseldt met veel moeijte  
haer testatrices saaken sonder eenige de minste  
voordeelen heeft behartigt en waargenomen  
en daer om aan sijn Ed. (om evenswel eenige  
blijken van dankbaarheid te toonen ) bij deesen  
offeren en inrelegateeren een half dousijn silvere  
leepels en een half dousijn silvere vorken , ofte  
wel ieds anders van het silverwerk ter waerde als voor  
het geene  
na sijn Ed. genoegen mogte weesen , welk een of  
ander door dese voorgenoemde executeuren aan  
meer gemelde heer van Lauverhek ofte bij desselfs  
voor overlijden  sijne successeur of successeurs  
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sal moeten worden uijtgereijkt en ter hand gestelt  
 
Al het welk voorschreeve staat , verklaert sij testatrice  
(naer duijdelijke voorleesinge ) te weesen haar  
testament , laaste of uijterste wille , willende  
en begeerende , dat alle het selve , also naer  
overlijden sal worden agtervolgt en naer- 
komen , het sij als testament , codicil ofte  
andere makinge , hoe ook genaemt , so als het 
selve best sal konnen bestaan , alwaer het ook dat 
alle solemniteiten , naer regten gerequireert 
hier inne niet waaren geobserveert , die sij tes- 
tatrice alhier is houdende voor geinsereert.  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den tweeden october 1700 ne- 
gen en taggentig , ten huijse van Thieleman  
Roosen , koster en schoolmeester alhier , alwaer  
de comparante inwoonende is , ten overstaan  
en bijweesen van Cornelis Doers en  
Martinus Janse van Eijck scheepenen die 
de minute ten prothocolle beneevens de 
comparante testatrice en mij onderge- 
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schreeve substituut secretaris eijgen- 
handig hebben onderteekent .  
 Maria van Lingen  
 Weduwe A.Everts  
 C. Doers  
 M. Janse van Eijk  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop 
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch certificeeren bij dee- 
sen  , dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge van  
den Armen in 's Graavenhaage  
voor Catharina Hendrik van  
Moorsel en vermids deselve alhier  
van wettige en eerlijke ouders ge- 



booren is , en sijnde voor soo veel  
ons bekent is van een goed gedrag ,  
soo belooven wij bij deesen , indien  
het mogte gebeuren , dat voornoemde  
Catharina Hendrik van Moor- 
sel tot armoede kwaame te ge- 
raaken (het geene God verhoede ) so - 
daanig dat wij uijt de arm kasse  
behoorde geadsissteert te worden  
dat wij als dan haar beneffens  
alle andere onse arme ingesee- 
tenen sullen alimenteeren  
en onderhouden , en de magistraat  
of armbesorgers in 's Graavenhaa- 
ge voornoemt ofte alwaar deselve  
ook anders mogte koomen te  
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woonen ten allen tijden ter saake 
deeses sullen ontlasten en bevrij- 
den , ingevolge Hun Hoog Mogende 
Resolutie van den 7e september  
1731 op verband als naar reg- 
ten . Actum Lierop den ses- 
tienden october 1700 neegen en  
taggentig .  
 C.Doers  
 Peter Vlemmix  
 Jan Vlemmix  
 M.van Eijck  
 Mij present  
 A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije  
van 's Bosch certificeeren bij dee- 
sen , dat wij sijn versogt om een  
acte van cautie tot decharge  
van den Armen der Heerlijkheid  
Asten voor Hendrikus Hendrik  
Vlemminx , en vermids denselven  
alhier van wettige en eerlijke  
ouders gebooren is en sijnde voor 
soo veel ons bekent is van een  
goed gedrag , soo belooven wij bij  



deesen , indien het mogte koomen  
te gebeuren dat voornoemde Hendrikus  
Hendrik Vlemminx tot armoede  
kwaame te geraaken (het geen  
God Verhoede ) soodaanig dat hij uijt  
de arme kasse behoorde geadsisteert  
te worden , dat wij als dan hem  
beneffens alle andere onse arme  
ingeseetenen , sullen alimentee- 
ren en onderhouden en den magi- 
straat of armbesorgers der heer- 
lijkheid Asten voornoemt , ofte alwaar 
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hij ook anders mogte koomen te  
woonen , ten allen tijden ter saake  
deeses sullen ontlasten en bevrijden   
ingevolge Hun Hoog Mogende Resolitie  
van den 7e september 1731 op verband  
als naar regten . Actum Lierop   
den sestiende october 1700 neegen  
en taggentig .  
 C.Doers  
 Jan Vlemmincx 
 M.van Eijck  
 Peter Vlemmix  
 Mij present  
 Av.Nouhuijs substituut secretaris  
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Fran- 
cis Verberne , Peter Welten in huwelijk heb- 
bend Jennemie Francis Verberne , Francis  
soone Francis   Vlemminx als vader en voogd  
over sijnen minderjaarigen soone met nameFran- 
cis , verwekt bij wijlen Josijna Francis Verbernen  
Thomas van Zoest , als vader en voogd over sijne  
vier minderjarige kinderen met namen Francijn  
Johannis , Antonij en Jennemie verwekt bij wijlen  
Elisabeth Francis Verbernen , te samen kinderen  
kints kinderen en erfgenamen van wijlen  
Francis Verbernen en Ammerens van  
Bussel in leeven echte lieden en in- 
woonderen alhier tot Lierop voorszijde 
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welke voornoemde comparanten in qualiteijt 
als voor bij deesen verklaaren onder hen 
te hebben verdeelt alle vaste goederen  
gekomen van voornoemde henne ouders en groot- 
ouders , waaronder geene leenen sijn  
gecomprehendeert en dat in voege en  
maniere navolgende  
Staat te weeten , dat Antonij Francis Ver- 
bernen eerste comparant in deesen voor 
de eene helft bij transport in dato 11 juni 
1784 eijgenaar van voorszijde goederen gewor 
den is .  
Eerstelijk is also ten deel gevallen en wordt 
dienvolgende erflijk toe en aan bedeelt aan 
Antonij Francis Verberne , wonende alhier 
Eerstelijk een huijs schuur , stallinge , hof 
en aangelag gelegen alhier ter plaedse genaemt  
den Broekkant , met het land bij het huijs daar 
aan gelegen , groot omtrent ses loopense ses 
roeden nevens erve d'eene sijde de gemeente 
d'ander sijde de weduwe Jan Van Eijck . 
Item een parceel teulland genaemt de Schrob- 
bert , gelegen als voor , groot een lopense vijf en  
twintig roeden en agt voeten , nevens erve d'eene 
sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander sijde  
Lambert Kusters .  
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Item een parceel Nieuwland in de Schrob- 
bert , groot omtrent drie loopense gelegen  
als voor , nevens erve d'een sijde Lambert Kus- 
ters , d'ander sijde goederen in desen.  
Item een parceel teulland , genaemt den Akker  
in de Hoeve , groot omtrent vier lopense , twin- 
tig roeden en vijf voeten , nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander sijde Arnol- 
dus van Bussel .  
Item een parceel groese in de Schrobbert  
groot omtrent vier lopense vieren twintig  
roeden en vier voeten , nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , d'andere sijde Lambert Kusters .  
Item het Heijtvelt , groot agt loopense agt  



roeden en twaalf voeten , nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , d'ander sijde Willem van Bree.  
Item een parceel groese , geleegen aan het huijs  
groot een en veertig roeden en tien voeten , nevens  
erve huijs hof en aangelag.  
Item het Velt agter Jan van Eijck , groot twee  
loopense , drie en dartig roeden , nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Jan van Eijck , d'ander  
sijde de gemeente .  
Item een parceel Nieuw Erven , groot vier loopense  
(15?) roeden nevens erve de eene sijde de gemeente  
d'ander sijde Marcelis van Brussel.  
 
 
32 213 v 
 
Item een parceel genaemt het Silleke 
groot drie loopense , ses roeden en twaalf  
voeten , nevens erve d'eene sijde de erfgenamen 
Jan Tomas van Zoest , d'ander sijde Mar- 
celis van Brussel .  
Item een parceel groese genaemt de Smal- 
velden , groot twee lopense drie roeden  
en negentien voeten , nevens erve d'eene  
sijde Mejuffrouw Johanna Gualtherie , d' ander  
sijde Arnoldus Verberne.  
Item een parceel genaemt het Heijtvelt t’eijnden 
Andries van den Eijnden , groot een lopense 
drie voeten nevens erve d'eene sijde Willem  
van Bree, d'ander sijde Lambert Kusters 
 
Laestelijk een parceel , genaemt het Houtveldt 
groot omtrent een loopense ses en dartig 
roeden en seventien voeten nevens erve d'eene  
sijde  Arnoldus van Lierop , d'ander sijde de erfgenamen  
Jan van de Vorst .  
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen  
's lands en gemeentens lasten en daeren - 
boven  met twaalf stuijvers en agt 
penningen , jaerlijx aan het gemeene landt 
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ten comptoire van de heer rentmeester  
de Kempenaer te 's Bosch.  
Aan te vaarden deese voorszijde toe en aanbe- 



deelde goederen , de groese te half meert en  
het landt 't oigst blood aan de stoppelen van  
den jaare 1790 , met de 's lands en gemeentens  
lasten van voorszijde jaar.  
En moet den condivident van dit loth  
aan het tweede en derde loth tot egalisa- 
tie uijtkeeren voldoen en betaalen eene  
somme van van een hondert vijftig gulden aan  
ieder , makende also te samen drie hondert gulden .  
 
Ten tweeden is also ten deel gevallen  
en wordt dienvolgende erflijk toe en aanbe- 
deelt aan Peter Welten in huwelijk hebbende  
Jennemie Francis Verberne , wonende alhier .  
Een parceel groese , sijnde een hooijvelt  
gelegen onder den dorpe van Someren ,  
groot omtrent twee loopense , nevens erve  
d'eene sijde Hendrik van Tilburg en d'an 
der sijde de weduwe Peter van Eijck 
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En sal daer en boven dit loth tot ega- 
lisatie moeten trekken eene somme van  
een hondert en vijftig gulden te voldoen 
en uijt te keren door den condivident van 
het eerste loth.  
 
Ten derden is also ten deel gevallen en 
wordt dienvolgende erflijk toe en aan- 
bedeelt aan Francis Vlemminx  
dat voor en ten behoeve van sijnen minder 
jaarigen soon Francis , verwekt bij  
sijne huijsvrouw Josijna Francis  Verberne 
wonende alhier .  
De helft van een parceel akkerland genaemt 
den Renakker van de weduwe Joost Verberne 
groot in 't geheel twee lopense sesendar- 
tig roeden en seventien voeten , nevens erve  
d'eene sijde den Kerkweg , d'ander sijde  de 
kinderen Tomas van Zoest .  
En sal daar en boven dit loth tot ega- 
lisatie moeten trekken eene somme van  
een hondert en vijftig gulden te voldoen 
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en uijttrekken en door den condivident  
van het eerste loth.  
Ten vierden is also ten deel geval- 
len en wordt dienvolgende erflijk toe- 
en aanbedeelt aan Thomas van Zoest , en  
dat voor en ten behoeve van sijne minder- 
jaarige kinderen met namen Francijn,  
Johannis Antonij en Jennemie , verwekt  
bij wijlen Elisabeth Francis Verberne  
wonende alhier.  
 
Eerstelijk een parceel akkerland genaemt  
den Hooge Graaf , groot omtrent een lopense  
agt roeden twaalf voeten , nevens erve  
d'eene sijde Marten Verbeek , d'ander sijde  
Jan de Haan .  
Item een parceel akkerland genaemt den  
akker in de Heijtvelden , groot omtrent drie  
lopense , drie en twintig roeden en ses voe- 
ten , nevens erve d'eene sijde Willem van  
Bree , d'ander sijde Jan Vlemminx.  
Item een parceel groese genaemt den Beembt  
op de Buijtenbeemden , groot een lopense agt  
en twintig roeden , elf en een halve voet   
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neevens erve d'eene sijde rijdende met 
Jan Verhagen nevens erve van Marcelis van  
Brussel .  
Laestelijk de helft van een parceel akker 
landt genaemt den Renakker van de weduwe Joost 
Verberne, groot in 't geheel twee lopense 
ses en dartig roeden en seventien voeten waar- 
van de wederhelft van het derde loth toe- 
en aanbedeelt nevens erve d'eene sijde 
Francis sone Francis Vlemminx , d'ander sijde 
Jan van de Vorst .  
Zijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen 
's lands en gemeentens lasten .  
Aan te vaarden de groese te half meert en 
het land 't oigst blood aan de stoppelen  
aanstaanden jaare 1790 met de 's lands en  
gemeentens lasten van voorszijde jaer.  



Belovende deese gemelde comparan 
ten condividenten in qualiteit voorschreeven dese 
scheijdinge en deijlinge altijd voor goed vast 
steedig ende van waarden te zullen houden 
en doen houden , den voorsten den agtersten 
te sullen wegen en verder sullen onderhou- 
den alle weegen steegen , rivieren,en waater  
laaten met te sullen betaalen zodanig dat de  
chijnsen welke namaals soude mogen  
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bevonden worden uijt deese voorszijde  
toe - en aanbedeelde goederen te gaan  
 
Aldus gedaen gepasseert  
op heeden binnen Lierop den vierden  
december 1700 neegen en tagtig , ten over- 
staan aan Cornelis Doers  president , Mar- 
tinus Peter Eijck en Martinus Janse van  
Eijck schepenen .  
Antonie Verberne  
Francis Vlemix  
Peeter Welten  Toes van Sost  
 C.Doers  
 M.Peeter van Eijck  
 M.Jansen van Eijck  
 Mij present  
 A.v. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quartiere  
van Peelland , Meijerije van 's Bosch certificee 
ren bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van 
cautie tot decharge van den Armen van Geldrop 
voor Mattijs Gerrit van Hugten en vermids 
denselve alhier van wettige en eerlijke ouders ge- 
booren is en sijnde voor so veel ons bekendt (s van 
een goed gedrag , so beloven wij bij desen , indien het 
mogte gebeuren , dat voornoemde Mattijs van Hugten tot 
armoede kwame te geraken het geene God verhoede 
sodanig , dat denselven uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan hem benef- 
fens alle andere onse arme ingestenen sullen alimen- 



teeren en onderhouden ende magistraat of armbe- 
sorgers van Geldrop voornoemt ofte alwaer denselve 
anders mogte komen te woonen ten allen tijden ter 
saake deses sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
Hun Hoog Mogende Resolutie van 7e september 1731 op 
verband als naar regten . Actum Lierop den twee- 
en twintigsten januarij 1700 en negentig  
 
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M. Peeter van Eijck  
  J.van den Eijnde 
  Peter Vlemmix  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch  
certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Asten voor Wille- 
mina dogter Antonij van Dijk , en vermids  
deselve alhier van wettige en eerlijke ouders  
gebooren is en sijnde voor so veel ons bekendt is ,  
van een goed gedrag , so beloven wij bij desen ,  
indien het mogte gebeuren , dat voornoemde  
Willemina van Dijk tot armoede kwame  
te geraken (hetgeene God verhoede) sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse behoorde ge- 
adsisteert te worden , dat wij als dan haar  
beneffens alle andere onse arme ingesee- 
tenen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van Asten  
voornoemt en alle andere plaedsen waar sij  
ook mogte kome te wonen , ten allen tijden  
ter saake deeses sullen ontlasten en bevrij- 
den ingevolge Hun Hoog Mogende Resolutie  
van 7e september 1731 op verband als naar  
regten . Actum Lierop , den negen en twintigsten  
januarij 1700 en negentig.  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M.Peeter van Eijck  
  Peter Vlemmix  



  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peelland , Meijerije van  
's Bosch , certificeeren bij deesen dat wij sijn 
versogt om een acte van cautie(tot de- 
charge van den den Armen der Heerlijk- 
heid Mierlo voor Jan sone Jan de With 
en vermids denselve alhier van wettige 
en eerlijke ouders gebooren is , en sijnde 
voor so veel ons bekent is van een goed ge- 
drag , so beloven wij bij desen , indien het mog- 
te gebeuren , dat voornoemde Jan de With tot  
armoede kwam te geraken (het geene  
God verhoede ) sodanig , dat hij uijt de arme  
kasse behoorde geadsisteert te worden , dat wij 
als dan hem beneffens alle andere onse arme 
ingeseetenen sullen alimenteeren en onderhou- 
den en de magistraat of armbesorgers der 
Heerlijkheid Mierlo voornoemt ofte alle andere  
plaedsen waar hij ook mogte komen te wonen  
ten allen tijden ter saake deeses sullen ontlas- 
ten en bevrijden ingevolge Hun Hoog Mogende 
Resolutie van 7e september 1731 op verband als 
naar regten .Actum  Lierop den tweeden 
februarij 1700 en negentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx  
  M.Peeter van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  M.Jansen van Eijck  
  Mij present  
  A.v. Nouhuijs substituut secretaris  
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Wij schepenen van Lierop , quar- 
tiere van Peelland , Meijerije van 's Bosch ,  
certificeeren bij desen, dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Sterksel voor  
Hendrikus Francis van Bree , en vermids  



denselven alhier van wettige en eerlijke ou- 
ders gebooren is en zijnde voor so veel ons be- 
kendt is , van een goed gedrag , so beloven wij  
bij desen , indien het mogte gebeuren dat  
voornoemde Hendrikus van Bree tot armoede  
kwame te geraken (het geene God verhoede) 
sodanig , dat hij uijt de arme kasse behoorde  
geadsisteert te worden , dat wij als dan hem  
beneffens alle andere onse arme ingeseete- 
nen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat of armbesorgers van  
Sterksel voornoemt ofte alle andere plaedsen  
waar hij ook mogte komen te woonen , ten  
allen tijden ter saake deses sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende Reso- 
lutie van den 7e september 1731 , op verband  
als naar regten . Actum Lierop den tweden februarij  
1700 en negentig .  
  C.Doers  
  Jan Vlemmincx 
  M.Peeter van Eijck  
  Peter Vlemmix  
  M.Janse van Eijck  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepen(en van ) 
Lierop ondergenoemt Willem Verhees oudt 
omtrent vijf en dartig jaaren Willemina Jan 
Doense sijne huijsvrouw oudt dartig 
benevens Anna Verhees suster van voornoemde Willem 
Verhees , oudt omtrent dartig jaaren , alle inwoon- 
deren alhier , de welke ter instantie van  de heer 
J.W. van Nouhuijs stadhouder van den heere 
quartierschout deses quartiers van Peellandt 
hebben getuijgt en verklaert waar en waarag- 
tig te weesen . En wel eeestelijk Willem Ver- 
hees voorgemeld , dat op donderdag den vierde 
der laast gepasseerde maand februarij des mid- 
dags omtrent half twaelf uuren is gegaen in  het  
huijs van sijn buurman Francis Janse Vlemmings  
mede alhier wonende , welke hem beschuldigde hadde 
van bij hem een schoep te hebben gestolen om daar 
over te spreeken in het huijs van denselven Fran- 



cis Vlemmings sijnde en tegen de vrouw seggenden  
dat sij niet moesten denken , dat hij comparant 
hun schoep gestolen hadde en meer andere woor- 
den schoon Francis Vlemmings als doen mede in  
huijs gekomen is hebbende een strooijmes in  
de handt . Dat gemelde Francis Vlemmings teegens 
hem comparant seijde , maakt uw uijt mijn 
huijs hij comparant ook aanstons daarop 
willende heen gaan , dog eer hij uijt de deur 
komen konde , meer gemelde Francis Vlemmings 
hem met het strooijmes , dat hij in sijn hand) 
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hadde een slag op sijn hooft en een swaare  
wonde op sijn hooft heeft toegebragt , dat hij  
ter aarde neder viel en seer sterk bloeijde , waer- 
op hij comparant een swaare schreeuw gee- 
vende en sijn vrouw de tweede comparante  
bij hem gekomen sijnde , welke hem uijt dat  
huijs met assistentie van geburen heeft thuijs gebragt.  
 
Verklarende de tweede comparante Willemi- 
na Doense, dat sij op tijde voorszijde doe haar man  
in het huijs van Francis Vlemmings waare 
en ongerust wordende , daer na toe gegaan is  
en haar man in het selve huijs op den grond  
heeft sien leggen , sterk bloedende en staende  
voorszijde Francis Vlemmings bij hem niet beter wetende dan  
met strooijmes nog in sijn hand , dat sij comparante, 
seer ontstelt sijnde , tegens Francis Vlemmings   
gesegt heeft , nu kunt gij uw ook wel weg  
maken , want Willem sal er van sterven , 
waar op gemelde Vlemmings tegens haar seijde : 
"Houdt gij uw mondt ook maar toe ." Dat sij  
comparante haaren man doe met moeijte  
heeft overeijnden en uijt het huijs gekregen ,  
dan dat sij een weijnig buijten het huijs sijnde  
haaren man neder leeg en sij comparante  
doe geroepen heeft over de derde comparante ,  
welke gekomen sijnde , hulp geroepen heeft ,  
wanneer Johannis Rietjens , Nicolaas van  
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den Heuvel en sijn soon Martinus met 
meer andere sijn toegekomen en haaren man 
onder de armen genomen en na huijs gebragt 
hebben . Wijders verklaert sij comparante dat 
de kinderen van Francis Vlemmings haar verschijde 
maalen drijgementen hebben gedaen en sulx 
nog laastmaal op heden , dat sij haar compa- 
rante als sij uijt de kraam was ook nog 
wel eens krijgen souden .  
Verklarende de derde comparante Anna 
Verhees , dat sij op tijde voorszijde haar broeders 
vrouw , Willemina Doense voorgemelt  horende 
roepen en schreeuwen uijt haar huijs is gegaan  
gemelde haaren broeder met sijne vrouw heeft 
sien komen uijt het huijs van meer voorszijde Fran- 
cis Vlemmings en siende , dat hij sterk bloeijde 
om hulp heeft geroepen , waar op eenige nabueren  
sijn toegekomen , als Johannis Rietjens en Nico- 
laas van den Heuvel met sijn soon Mar- 
tinus en andere , welke haaren gemelden  
broeder hebben in huijs gebragt . Dat sij ook 
wel gehoort heeft en nog laastmaal op heden 
dat de kinderen van Francis Vlemmings de 
tweede comparante dreijgde , seggende haar 
ook wel eens te sullen krijgen , als sij uijt de  
kraam was .  
En compareerde al nog Nicolaas van  
den Heuvel oudt omtrent vijf en sestig jaaren 
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Martinus van den Heuvel , oudt omtrent  
vijf en twintig jaaren ende Johannis Rietjens  
oudt omtrent twee en veertig jaaren , alle  
woonende alhier , de welke ter instantie als voor  
hebben getuijgt en verklaert , dat sij op tijde  
voorszijde op het geroep van Anna Verhees , welke  
sijde , dat haaren broeder Willem Verhees dood  
bloeijde, sijn komen toelopen en hem hebben  
gevonden met sijn vrouw bij hem op de straat  
tussen sijn huijs en het huijs van Francis Vlem- 
mings hier vooren gemeldt, gekwetst  aan sijn  
hooft en bloedende . Dat sij hem mede hebben  
helpen thuijs brengen en dat de vrouw van  
Willem Verhees en sijne suster beijde hier  
voorgemeldt doe aan hun gesegt hebben , dat  



meergemelde Francis Vleemings aan haaren  
man en broeder respective die wonde toegebragt hadde.  
 
Eijndigende de comparanten hier mede  
deese henne waaragtige verklaaring , gevende  
voor redenen van welweetendheid , het geene 
voorszijde hun also wedervaaren te sijn en nog  
in goede geheugenisse te hebben en hebben  
naar duijdelijke voorleesinge daer bij geper- 
sisteert en het selve tot meer corroboratie  
met heijligen eede bevestigt , afgelegt aan  
handen van de heer Jan Willem van  
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Nouhuijs stadhouder deses quartier met 
de woorden : "soo waarlijk helpe mij God  
Almagtig .  
Actum op heden ter raadcamer binnen 
Lierop den vijf en twintigsten meert 
1700 en negentig , ten overstaen van Cornelis 
Doers en Martinus Janse van Eijck  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Jan Verbeek ,  
eerder weduwenaar van wijlen Jennemie  
Janssen en Maria van Leensel sijne huijsvrouw  
wonende alhier , welke voornoemde comparanten  
overdenkende de sekerheid des doods en de onsekere  
tijd en uure van dien , dienvolgende te raden  
sijn geworden om henne tijdelijke goederen  
en effecten te disponeeren doende sulx uijt hen- 
ne eijge vrije en onbedwonge wille , sonder  
inductie of persuasie van iemand .  
Revoceerende , casseerende , dood ende te niet  
doende , alle voorgaende testamenten , codicillen  
ofte andere makingen , welke door een van beijde  
de comparanten voor dato deses mogten sijn ge- 
maakt of gepasseert , niet willende daarop eenig  
reguard sal worden genomen in regten of daar buijten .  
En also op nieuws disponeerende so verklaaren  
de comparanten testateuren in deesen uijt (s)onder 
linge liefde en genegendheid , welke d'een d'ander  



is toedragende de eerststervende de langstlevende  
te maken volkomen meester of meestereese  
in alle het geene metter dood ontruijmt en naar- 
gelaten sal worden , sonder aansien van wat sijde  
het selve ook mogte aangekomen weesen ofte nog  
soude kunnen aankoomen , onder dese mits nog- 
tans dat alle het geene na doode en aflijvigheid  
van de langstlevende van hun comparanten  
sal komen over te schieten als dan sal worden  
geërft en verdeelt bij der comparanten voorkinderen    
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en nakint hooft voor hooft even of het 
kinderen van eender bedde waaren sonder 
aansien op wien of van wat sijde of bij welkers 
tijden deese goederen ook waren verstorven of gede- 
volveert of welke ook nog mogte aansterven of 
devolveren .  
En compareerde ten desen mede der comparan- 
ten voorkinderen Maria Verbeek , Jan Verbeek 
en Joost Verbeek so voor sig selven als mede voor 
haar suster Peternel Verbeek , alle woonende alhier 
te samen gebroeders en susters en meerderjarig  
sijnde , de welke tot voorkoming van disputen of 
eenigheeden met henne vader Jan Verbeek en 
stiefmoeder Maria van Leensel uijtn achting en  
genegendheid hen toedragende en door de eerste 
comparanten aan hun mede betoont het een en  
ander voorszijde sijn acoordeerende en daarinne 
volkomen sijn consenterende , dat namelijk sij 
comparanten met het nakind Johannes genaemt 
verwekt bij het twede huwelijk , na dood en aflij- 
vigheid van hen comparanten vader en stiefmoe- 
der hooft voor hooft in alle het geene als dan metter dood 
ontruijmt en nagelaten sal worden sonder aan- 
sien waar ook in bestaende , sal worden geërft 
en gedeijlt , sonder aansien waar ook in be- 
staende , niets gereserveert of uijtgescheijden  
ofte van welkers sijde sulx ook mogte aange- 
komen sijn ofte nog aankomen mogte.  
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alle het geene voorschreeve staat aan de eerste  



comparanten voorgelesen sijnde , so verklaren  
deselve dit (te) weesen hen testament laaste of uijter- 
ste wille , willende en begeerende , dat het selve  
na doode van hen comparanten also sal worden  
agtervolgt en naargekomen, het sij als testament  
codicil ofte andere makinge , hoe ook genaemt  
so als het selve in regten best sal konnen en moo- 
gen bestaen , alwaer het ook dat eenige solemni- 
teijten hiertoe gerequireert , hierinne waren  
geomitteert , die sij testateuren alhier sijn  
houdende voor geinsereert .  
Tot naarkoming van een en ander voorschreeve 
verbinden alle de comparanten te samen  
en ieder afsonderlijk henne personen en goe- 
deren , hebbende en verkrijgende als naar regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
binnen Lierop den ses en twintigsten meert  
1700 en negentig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Martinus Janse van Eijck schepenen .  
  Jan Verbeek  
 
Dit +merk stelt Maria  Dit merk stelt Maria Ver- 
van Leensel verklaert   beek + verklaert niet te konne 
niet te konne schrijven   schrijven  
 
 Jan Verbeek  
 Joost Verbeek 
  C.Doers  
  M.Janse van Eijck  
  Mij present  
  A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Goort van den 
Broek wonende alhier , den welke verklaert 
te hebben verhuurt aan en Johanis Versandvoort 
mede alhier woonagtig den welke verklaert te 
hebben gehuurt een huijs , hof en aangelag 
met eenige parcelen so groese als akkerland 
alle alhier gelegen ter plaedse genaemt het 
Heijeneijndt , bestaende in het navolgende                                                    ; 
Eerstelijk omtrent veertig roeden gelegen 
aldaer genaemt het Drie Copsaad.  
Item een parceel genaemt het Heijvelt , groot een  



lopense twee en twintig roeden .  
Item een parceel akkerland , nevens Goort 
Hermans groot een lopense een roede en  
seven voeten.  
Item een parceel akkerland daarneevens 
groot een lopense agt en veertig roeden 
Item een parceel akkerland , den Camp groot 
een lopense sestien roeden .  
Item een parceel genaemt den Turfput groot  
sevenen veertig roeden .  
Item een parceel genaemt aan 't Heijen- 
eijndt , groot veertien roeden en agtien voeten  
Item een parceel genaemt nog land aan het 
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Heijeneijnd twee en veertig roeden en twaalf voeten.  
Item een parceel genaemt het Delleke groot om- 
trent twintig roeden.  
Item een parceel genaemt den Dries aan  
Jaspersven groot twee lopense twee en veertig roeden . 
Item een parceel genaemt den Dries in het  
Berke ven , groot een lopense vier en twintig roeden .  
Item een parceel genaemt den Dries bij het huijs  
groot seventien roeden en vijf voeten .  
Item een parceel genaemt den Boetzaart 
groot een lopense vijtien roeden .  
Item een parceel Nieuw Erve groot twee lopense .  
Laastelijk een parceel genaemt den Sandkamp,  
groot drie lopense tien roeden , alle gele- 
gen ter plaedse voorschreeve tussen henne  
bekende reengenoten .  
Eerstelijk sal deese huuringe duuren en conti- 
nueeren (en continueeren ) den tijd en termijn  
van ses eerstkomende en agtereen volgende  
jaaren , mits nogtans met drie jaaren te mogen  
scheijden wie sulx sal gelieven het sij verhuurder  
of huurder , mits d'een d'ander voor Kermis  
van het derde jaar huur behoorlijke opsegginge  
doende . En sullende aanvank neemen  
de huijsinge te Paessen of ordinaire verhuij- 
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senstijd , de groese te half meert en het 



landt (landt )'t oigst blood aan de stoppelen 
alles in desen jaare 1790 en al het selve 
ook also wederom binnen drie eerstkoomende. 
ofte wel ses jaaren te ontruijmen of te ver- 
laten mits voor Kersmis voor het expireeren 
van het derde of sesde jaar behoorlijk 
opseggende . Den huurder sal gehouden weesen jaarlijx 
om Paessen aan handen van den huurder ofte 
sijn regt verkrijgende promt voor huurpen- 
ningen te betalen de somme van negen en  
dartig gulden sonder eenige kortinge en 
daerenboven voldoen en betaalen de 's lands 
en dorps lasten , jaarlijx van dese goederen  
verschult , gedurende den tijd deeser huuringe 
aanvank genomen hebbende met desen jaare 
1790 alles buijten kosten en schade vanden 
verhuurder  
Den verhuurder sal gehouden weesen jaarlijx  
op de huijsinge schuur of schop ter plaedse daar  
hem sal aangewesen worden te laaten dekken   
twee vijmen wel geschut dakstrooij ten 
sijnen kosten , als mede de wanden alle wel 
en naar behooren moeten luijken en lijmen ten 
kosten als voor  
Den huurder sal gehouden weesen dese huij- 
singe met derselver groese teullanden wel en  
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loffelijk te moeten bemisten en gebruijken  
so als een huurder verpligt is en men gebruij- 
kelijk is te doen , en ook voor het selve buijten ca- 
lange van de schouw houden  
Den huurder sal goede toesigt moeten heb- 
ben voor vuur en ligt dat door nalatigheid  
van hem ofte die van sijn huijsgesin geen  
schade nadeel aan de goederen toegebragt worde. 
Den huurder sal alle het schaarhout op  
dese goederen staende , ter gewoonlijker tijd  
mits vijf jaaren oudt sijnde mogen kappen,  
dog alle opgaende boomen blijven voor den verhuurder .  
Den verhuurder sal de schaapen mogen weijden  
opdrijven op deese verhuurde goederen van  
den herfst tot half meert van ieder jaar .  
Den huurder zal een parceel genaemt de Voorste  
Gooren geleegen op de beemden agter Stipdonk  
alle jaaren de eerste sneeden mogen maijen  



en hooijen mits de wal van voorste parceel  
behoorlijk opmakende en onderhoudende , dat den  
verhuurder daar door geen nadeel kome te lijden  
Den huurder sal gehouden weesen jaarlijx  
voor den verhuurder ,ten sijnen behoeven eerste  
requisitie vier daagen te mogen maaijen en  
(.)dagen anders werken waar voor aan hem alleen kost  ?? 
en drank sal toegelegt worden , dog geen loon.  
Den verhuurder en huurder sullen jaarlijx  
te samen alle het fruijt , welke op de boomen   
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van deese verhuurde goederen komen te 
wassen , half en half moeten afdeijlen . 
Op alle voorszijde conditien en voor 
waarden , so verklaaren den verhuurder  
en huurder alle het geene voorschreeve staat also 
te sullen voldoen en naarkomen verbindende 
hij huurder tot het geene voorschreeve niet alleen  
sijn persoon , maar ook alle sijne goederen  
meubilaire haavelijke schaar so geschuurt als ten velden 
 en alle het   geene waar in hij meesterschap  
is hebbende  niets gereserveert of uijtgescheijden consen- 
teerende voor nu als dan door den verhuurder 
in deesen bij nalatigheid van hem huurder     
in een of ander , daar op werde versogt  
 en geobtineert de willige con- 
demnatie van heeren schepenen alhier * ten  
dien eijnde constitueerende de  twee eerste 
procureurs in officio voor desen geregte postu- 
leerende aan wien de uijtgemaakte acte deser 
sal worden ter hand gestelt  de eenen om  
voorszijde condemnatie te versoeken en den andere 
om in dat versoek te consenteren .  
Tot naarkoming en voldoening van het 
geene voorschreeve verbinden de comparanten  
beijde henne personen en goederen , hebbende ende  
verkrijgende als naar regten .  
Aldus gedaan en gepasseert op heeden  
 
* om alle dese voorgenoemde goederen also publiq 
ende voor alleman naer voorgaende publicatie te  
konnen en mogen verkopen .  
 
 



32 224 r 
 
binnen Lierop den ses en twintigsten meert  
1700 en negentig , ten overstaen van Corne- 
lis Doers en Martinus Janse van Eijk schepenen .  
 
Dit + merk stelt Goort  
van den Broek , verklaert  
niet te konne schrijven        Dit + merk stelt  
    Johannis Versandvoort 
    verklaart niet te konne schrijven  
    C.Doers  
    M.Janse van Eijk  
    Mij present  
    A. v.Nouhuijs substituut secretais  
 
 
32 225 v 
 
Wij schepenen van Lierop  
quartiere van Peellandt , meijerije van ’s Bosch 
certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen der Heerlijkheid Asten voor Peeter 
soone Anthonij Bukkums  , en vermits denselven 
alhier van wettige en eerlijke ouders gebooren is 
en sijnde , voor so veel ons bekent is van een  
goed gedrag , so belooven wij bij deesen ,indien het 
mogte gebeuren, dat voornoemde Peeter Bukkums tot 
armoede kwame te geraken( het geene God ver- 
hoede) , sodanig dat hij uijt de arme kasse 
behoorde geadsisteert te worden , dat wij als dan  
hem beneffens alle andere onse arme ingeseetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden en den magis- 
traat of armbesorgers van Asten voornoemt ofte 
alle andere plaedsen , waar hij ook mogte (omen  
te woonen ten allen tijden ter saake deses sullen  
ontlasten en bevrijden , ingevolge Hun Hoog Mogende 
Resolutie van den 7e september 1731 op verband 
als naar regten . Actum Lierop den twaalfden  
april 1700 en negentig .  
   C.Doers  
   Jan Vlemmincx  
   M.Peeter van Eijck  
   M. Janse van Eijck  
   Antonij van Dijk  
   Mij present  



   A.v.Nouhuijs substituut secretaris  
 
 
32 226 r 
 
REGISTER VAN ALLE DE ACTENS IN DIT 
PROTHOCOL GEPASSEERT  VOLGENS A.B.C. 
 
Staat te weeten , dat de inventarissen en  
interrogatorien op de letter I te vinden zijn  
 
Alle attestatien certificatien van schepenen  
etc op letter R ook ontlastbrieve 
 
Scheijdinge en deijlinge op de letter D 
 
Testamente op de letter T 
 
Voorts alle andere actens op den naam van den  
comparant , off die deselve hebbe laten passeeren  
 
A 
Antonij Warenburg tietel  
(...) sijn student   ______29 
Arnoldus van Gog acoort _____56 
Antonetta van den Loverbosch 
(ende )Hendrik van den  
(Boomen ) huurcedul    ?? 
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B  C 
  Cornelis Coole alimentatie 
  voor Maria Verseems  
 
32 227 r 
 
D    E 
 
Deijlinge van kindere  
Hendrik Verhuijsen  30r 
Deijling van de kindere  
Willem Teunis van Bree 41 
Deijlinge van kindere  
Francis van Bussel 43r 
Deijling tussche de kindere  



Willem van den Eijnde 
Kindere Cis van Brussel 47r 
Deijlinge tusschen Hen- 
dricus en Maria Meu- 
lenhoff  43r 
Deijlinge van de kindere  
 Laurens van Asten ......67r 
Deijlinge van de kindere  
Goort van den Eijnden ........72r 
Deijlinge van kindere  
Gerrit Lambers met  
Jan Spruwenberg ......97 
Ad idem van weduwe Tomas  
Verhees en Antoni Francis  
van  Moorsel    .....99 
 van kinderen Jan van de  
Vorst     .....101 
Deijling tusse Dirk van Brussel  
En Nol Verberne   ......112 
 
F.    G. 
 
 
32 228 r 
 
 
H   I 
 
(Hendricus ) Verberne cums 
alteere visse van buijte  
liede in't Beuven  79   
   Jan van de Vorst accoort   7 
   Jan van den Eijnde cum suis accoort 8r 
   Inventaris van Jan Antoni 
   van den Boomen    10r 
   Inventaris van Jan Spreuweberg  18r  
   Ampliatie inventaris van  
   Jan Antoni vanden Boomen   25  
   Jan Peter Vrients attesteert voor  
   regente van Maris   26r 
   Jenneke van Bussel weduwe Jan van de 
   Vorst titel voor haar student   29r 
   Joost van Bussel cum attes- 
   teere voor Pieter Verhees   50r 
   Inventaris van de voogde  
   over de kindere van Jan van Bussel  51r 
   Inventaris van Josijn  



   Warenberg weduwe    58 r 
   Jan Cornelis van den Eijnde  
   attesteert     60r 
   Joost Jacob Baasse ontslaat  
   huwelijks beloften    80r 
   Inventaris van Martinus  
   van Eijk weduwenaar    82  
   Johanna van den Born cum suo 
   procuratie op C.Doers    98 
   Josijn van Bussel weduwe Jan  
   Coolen inventaris    107r,  
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L   M 
 
   Maria Vlemminx weduwe Peter  
   van Otterdijk procuratie   6 
   Martinus Evers attesteert  
   voor Pieter van Moorsel   38r 
   Mattijs Schepers cum suo 
   voogde     62 r 
 
32 230 v 
 
N   O 
 
32 230r 
 
P 
 
Peeter Swinkels cum suo  
attesteere voor Pieter  van  
 Moorsel   44r 
Pieter Verhees revocatie van  
In jure    49r.  
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R 
 
Ontlastbrieff voor Jan Adriaans   Ontlastbrieff voor 4 kindere 
na Beverwijk     27 van Jan Metten na Asten 111 
---voor Cornelia Vrients na Mierlo       28 Jan Arnoldus Jansen ontlast  6r  
---voor Joost Warenberg en twee  na Nunen  



    kindere na Asten    28r Jan Mattijs van Hugten vrouw 
---Voor Joost Coolen cum suis   en kindere na (Vlierden) 115r  
    na Asten     29 
---voor Maria van Bree  
   na Helmont     30  
---Arnoldus Dirk van  
    Morsel na Rotterdam.  43 
---voor Jan van den Nieuwen- 
    huijse  voor Vlierde   55 
---Hendrik van Hugten na Asten cum  55r 
    commissie na quart(i)ers 
    vergadering     57 
--- Anna van Boen na 's Haage  58 
---Hendrik Janse Warenborg 
    na Weert     62 
--- Anna Maria Hermens na  
    Someren     63 
---Johannes Smits na Geldrop  71r 
---Jan Maas na Mierlo    75r 
---Schouwinge van dood lighaam  
   Cornelis Coole    78r 
---Jenne Maria Coole na Mierlo 81 
---Elisabet Janse na Mierlo   88 
---Peter Vriens cum suis na Hees 90r 
--- Aalbert  na Hees  91 ? 
---Jennemie Hendrik van  
   Moorsel na Asten    91r  
---Attestatie voor drost van 
    Helmont    100r 
---Leendert van der Sande na Hees  105 
---Willem Huijbert van de Waren- 
   berg na Weert    105r 
---Hendrik Verberne met vier  
   kindere na Weert    106 
 
 
32 231 r 
 
Jan Peters van Eijck en vrouw  
 testeere    1 
Jan van Dijk en vrouw ad idem   2r 
Hendrik  Bernards en vrouw  
 testeere    4r 
Testament van Huijbert  
van den Boomen    22 
Testament van Johannes  
    van Moorsel    77 



---Hendrik Jan Vlemminx  
   en vrouw    92 
---van Antoni Janse van den  
   Broek en vrouw    93 
Testament van Hendrik van Bree 97 
Test. van Cornelis Sanders   104 
Test. van Peternel van Bijstervelt  106r 
 
 
32 232 v 
 
V Voogde etc.     W 
Willem van Gogh en Beniers 
   voogde over Antoni Walrave   18 Willem van den Boomen attes- 
      teert voor drost van Vlierden   23r 
Jan vanden Eijnde en Martinus    Willem Janse van 
van Eijk voogde over de kindere  cum suo attesteere voor 
van Eijk voogde over de kindere   Pieter van Moorsel     34r 
    Jan van Bussel    42r 
      Willem van den Born 
      arrest op goederen     85r 
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  Mijn Heer,  
 
Bij mijn weeten heb ik niet gehoort in het  
voor lesen van het testament dat voor de twee  
executeurs te saame vijf en twintig gulde  
benoemt is , gelieft het selve daar in te  
plaatse soo het selve daar niet in en staat.  
 
Versoeke mijn vrijpostigheijt ten besten  
te neeme verblijve mijn Heer 
 
 U Edele dienares  
 M.v.Ingen   ? 
 Weduwe A Everts  ? 
 
 
32 233 r 
 
  (.......)fol. 69 
Meggel van de Vorst het lot in de straat  
huijs en aangelog , met het lant  
vier lopense lant op de d'Oeijenbraake  



de derde paert van heijtvelt op de d'Oeijenbra(a)k  
de nieu erven en Aaw Go(o)r 
Een velt op de Bemt 
 
  123 
 
Jan Vlemmincx op de d'Oeijenbra(a)k 
het huijs en half aen gelog 
en de helft van het landt 
en de derde paert van het heijtvelt 
en Hillen Blek en de derde paert  
van den bemtacker aen gekomen  
van Jan van Doren en den Bosbemt 
en deijkse op de Gerkes en groetse  
Smaal Velt 
 
  168  
 in huwelijk hebbende Peter Goort van Bussel  
Johanna van Eijck het huijs  
en half aangelog op de d'Oeijenbraek  
gekomen van der Schoet en half landt  
en de derde paert van 't heijtvelt  
en de Schel Brack den bemt op  
de derde paert nae en Strepke  
op de Gerkes nog en velt op de  
Gerkes en kleijnse Velt op de Smael  
Velden .  
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   transp / 8---8---12 
 
Op den 25 october (.....) 
Joost Tomas van Soest aan ende  
ten behoeve van Peeter Antonij  
Coolen drie parcelen soo groes  
als lant groot samen circa 5 lopense  
24 roeden gelegen alhier voor  
de somme van    141--0--0 
Sijnde hierop begroot 2 gulden     ?? 
agt penningen chijns twee 
stuijvers aan 's landt ...... 
... in capitale      3---2--8 
    ------------ 
    144--2--8 
40 penningen      3---12---2 



 
 
Op den 29 november  ..... transporteert    ?? 
Maria.van Eijk weduwe Antthonij  
van Bussel aan ende ten behoeve  
van Jan en Anthonij Vlemminx  
een vierde part in een huijs hof  
en aangelagh en nege parceelt 
jes soo groes als ackerlant  
alles staande ende gelegen alhier  
groot te samen voor 't geheel 24  
loopense 28 roeden 1 1/2 voet voor de  
somme van     80----0 ---0  ?? 
Sijnde hier op begroot een 1/4 part  
in een renthe van 8 gulden jaar 
lijx aan den Armen van Leende  
is in capitale voor 1/4    50---0 -----0 
Item een vierde part i(n) drie  
(rentjes) samen tot 2--15---0 jaarlijx  
aan den Armen van Lierop is in  
capitaale voor 1/4   17---3------12  
 
   
      
         
 
   
 
        
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
   
     
       
 
 
   
  



   
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
  
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
                                                                                                                
  



  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
INDEX VAN PERSONEN 
 
Aalst ,    Jan van    pag 135r,  
Aalst ,(Soomeren )  Johanna van    pag 203v,  
Aarts ,    Maria     pag 118v,118r,118a v,    
Aarts ,    Peter(Jan )    pag 73v,74r,75r,    
Adriaans ,   Hendrik   pag 56r,57v,122r,129r,130v,132v,      
Adriaans , (Beverwijk)Jan     pag 27r, 
Apt van Postel       pag 141v,   
Asten ,    Antoni van    pag 68v,68r,69r,70v,72v,206r,208v,        
Asten ,schepen,loco secr Jan van   pag 
4v,68v,68r,70v,71v,72v,170v,171v,186v,  
Asten ,    Jan van (Nederweert)  pag 170r,171v,         
Asten ,    Laurens van    pag 68v,  
Asten   ` Mechel van    pag 170v,170r,171v,  
Asten , cappellaan de Made,Wilhelmus van  pag 68v, 70v,71v,72v, 
Baasen ,   Joost Jacobus    pag 81v,81r,  
Bank ,    Tomas    pag 94r,97v, 
Beek ,    Marten van    pag 138r,  
Beels , herbergier Martienus   pag 128r,  
Beers ,    Peter     pag 136r,   
Benders ,   Dielis     pag 
99r,100v,132r,139r,141r,145r,165v,166v, 
       167v,167r,169v,         



Benders ,   Jelis     pag 100v,  
Benders ,   Leonardus (Bernadus)  pag 172v,176v,188r,          
Beijers ,   Huijbert    pag 47r,143r,144v,  
Beijers , (Zeelst) Jan     pag 202r   
Beijers ,   Peeter    pag 130r,  
Beijers , (Vlierden ) Peter ,     pag 48r,135r,   
Beniers , (Helmond) Goort    pag 18r, 
Berkers ,   Dirk    pag 44v,46r,48r,49v,49r,100v,195v,          
Bernards,   Hendrik    pag 5v,6v,42v,150 v,151r,154v,     
Bierings , (Maarheeze) weduwe   pag 39v, 
Bijstervelt,   Peternel van    pag 107v,107r,   
Bogert,    (Mierlo) Marthina van den   pag 3r,  
Boomen ,   Anneke van    pag 44v,  
Boomen ,   Anthonij van den   pag 11v, 
Boomen ,(Buul) Catharina van den   pag 21v,23v,    
Boomen ,   Francis Anthonij van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   de weduwe Francis van den  pag 34v,56r,70r,73r,150r,     
Boomen ,(Vlierden )  Hendrik van den   pag 21v,23v,24v,86r,114v,177v,     
Boomen , schepen  Huijbert van den   pag 4v,11r,12v,21v,22r,23r,185v,186r,      
   Anna Maria nigte van Huijbert pag 21r  
Boomen ,(mulder)  Jan van den    pag 12v,21v,23r,44r,45v,46v,52r,118r,  
Boomen , brouwer    Jan van den    pag 54r,        
Boomen ,   Jan Anthonij van   pag 18v,23r,25r,26r,    
Boomen ,   Johanna van den   pag 22r,   
Boomen ,   Johanna Francis van den + pag 11v,25r,   
Boomen ,   Maria Anna Christina van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   Maria Antonetta Cicilia v.d. pag 11v,25r,  
Boomen ,   Maria Johanna van den  pag 11v,25r,   
Boomen ,   Willemijn van den   pag 21r, 
Born , ('s Haage) Anna van den    pag 58r, 
Born ,    Anna Margareta van den  pag 98r,   
Born ,    Franciscus van den   pag 98r,  
Born , ('s Haage) Johanna van den   pag 98r,99v,  
Born ,    Hendrien    pag 98r,99v,   
Born , vorster geregtsbode Willem van den   pag 24v,25v,31r,58r,86v,     
Bree ,  (Helmond) Anna Maria van   pag 30r,41r,42v,    
Bree ,Breij   Dirk Wouter van   pag 73v,75v,75r,     
Bree ,    Francijna Goort van   pag 19v,  
Bree ,    Francis van    pag 97v,150r,151v,156r,     
Bree ,    Goort van    pag 19v, 
Bree ,    Hendrik van    pag 97r,98v,99r,     
Bree , (Asten )  Jennemaria    pag 41r,42r,203r,   
Bree , (Someren)  Johanna Francis van   pag 158v,  
Bree ,    de erffgen. Lambert van  pag 113r,138r,  
Bree , (Mierlo)  Maria van    pag 201r,      
Bree,    Margrieta van    pag 41r,  
Bree, knegt   Marten van    pag 12v,54v,180r,  



Bree,    Martienus van   pag 160r,   
Bree ,(Mierlo)   Petronella Huijbert van   pag 178r,  
Bree ,    Willem    
 pag20v,64v,65v,95r,96v,112r,113r,114r,138v, 
       185v,185r,212r,213v,214r,             
Bree ,    Willem Teunis van    pag 41r,  
Bree ,    Wouter van    pag 99r,102v,120r,151v,181v,182v,       
Bregt ,    Jan van    pag 9v,10r, 
Broek ,(Gemert)  Antoni Janse van den   pag 93r,   
Broek , (Gemert) Goort van den    pag 93r,94r,103r,141r,181r,    
Broek ,   Johanna Jan Jacobs van den  pag 124r,  
Bruijnen ,   Dirk     pag 27v,37r,39v,115v,  
Bruijsten ,   Mattijs Jan Bruijsten  pag 42r,  
Brussel , Winkelier Adriaan van    pag 207v,    
Brussel ,   Arnoldus van    pag 139v,      
Brussel,   schepen Dirk van    pag 
2r,41r,108r,109v,109r,112r,115r,159v,160v,         
Brussel ,   Francis van(Moorsel)   pag 86r,88v,128r,177v,177r,   
Brussel ,   de kindere Jan van  pag 139v,139r,      
Brussel ,   Josijna van     pag 108v,110r,11v,   
Brussel ,   Leonardus van (Moorsel) pag 
128r,129v,159r,173r,174v,174r,176v,187v,187r, 
       205v,206v,207v,207r,             
Brussel ,   Marcelis van    pag 133v,136v,213v,   
Brussel ,   Marten van    pag 3r,139v,   
Buckums ,   Antoni     pag 70r,102v,120r, 
150v,154v,157v,172v,172r, 
       173v,174r,175v,167v,180v,187v,187r,             
Buckums ,   Francijna Francis   pag 150v, 
Buckums ,   Francis +   pag 150v,    
Buckums ,   Helena     pag 5v,6v,150v,151r,  
Buckums , (Mierlo)   Jan Francis    pag 150v,154v,   
Buckums , (Mierlo) Johanna Francis   pag 150v,154v,    
Buckums , (Mierlo)   Johanna Hendrik   pag 150v,152v,   
Buckums , (Mierlo)   Joost Hendrik    pag 150v,152v,      
Buckums ,   Jozijna Francis    pag 5r,  
Bukkums ,(Heeze) Ida Francis    pag 4r,150v,  
Buckums , (Mierlo)  Maria Hendrik    pag 150v,  
Buckums , (Asten )  Willem     pag 120v, 
Bussel ,   Adriaan van    pag 201r,  
Bussel ,   Ammerens van    pag 211r,   
Bussel ,   Annamaria van    pag 43v,44r,52v,   
Bussel ,   Antonetta van    pag 44v,  
Bussel ,   Antoni van   pag 43v,44r,52v,201r,  
Bussel ,   Antoni Francis van   pag 183v    
Bussel ,  Arnoldus van   pag, 32r,44v,45v,45r,48r,49v,49r, 
    



 49ar,53r,54v,108r,109v,109r,113r,120r,126v,126r, 
     127r,138r,141v,183v,194r,195v,212r,         
Bussel ,   Elisabet Gijsbert van   pag 92r,93v,             
Bussel ,   Francis van    pag 11r,44v,  
Bussel ,   Francijn van    pag 43v,44r,52v,    
Bussel ,   Jan van +   pag 43v,44v,44r,49v,49r,52v,      
Bussel ,   Jenneke van   pag 44v,49v,101v,141v, 
Bussel ,   Johanna    pag 201r,  
Bussel ,   Johannis van    pag 183v,194r,      
Bussel ,   Joost van    pag 51v,51r,194r,198v,198r,    
Bussel ,   Joost Wilbert van   pag 183v,  
Bussel , (Mierlo) Marcelis van    pag 81 r,212r,213v,     
Bussel , timmerman doodkisten, Nicolaas van   pag 54r,151v,  
Bussel ,   Wilbert van    pag 183v,   
Bussel ,   Wilhelmus van    pag 43v,44r,52v,    
Bussel ,   Willemijn van   pag 43v,44r,52v,     
Cleovas ,   Dielis    pag 21v,23v,  
Coolen ,   Andris     pag 108v,  
Coolen ,   Annamaria    pag 108v,  
Coolen , smit   Cornelis    pag 76v,76r,77v,77r,79v,79r,80v,     
Coolen ,   Gerrit    pag 75v,121r,144v,151v,190r,192v,       
Coolen ,   Jan     pag 108v,108r,110r,112r,113v,113r,114v, 
       126v,134r,145v,          
Coolen ,   Jan (jr.)    pag 108v,  
Coole ,   Jan (Peter)   pag 73v,74v,75r,  
Coolen ,   Martijn    pag 108v,  
Coolen , (Mierlo) Jenne Maria    pag 81r 
Coolen ,   Peter     pag 108v, 
Coolen ,   Willemijn    pag 108v,   
Cox ,    Leendert      pag 102v,103r,182v,    
Cox ,    Leonardus    pag 101r,102r,104v,141r,144v,181r,    
Cox ,    Maria     pag 163r,     
Cox ,    Nicolaas   pag 86v,118a r,163r,  
Deelen , (Weert) Antonetta Willem   pag 123r,       
Deenen   (Mierlo) Jan     pag 3r, 
Deursen ,   Jan van (Someren)  pag 166v,167v,167r,169v,180r,181v,182v,         
Dijk , (scheepen) Antoni van    pag 68r,69r,183r   
Dijk ,    Drieske van    pag 3r,  
Dijk ,    Goortie van    pag 9v,9r,10v,10r,     
Dijk ,    Jan van    pag 3r,71v,173r,    
Dijk ,    Jan Janse van    pag 59v,  
Dijk ,    Jenneke van    pag 3r,198r,   
Dijk ,    Margareta van    pag 3v,4v,  
Dijk ,    Willem van    pag 3r,19r,83v,84v,95r,96r,102r,103r,116r,  
       141r,180r,181r,          
Doers , schepen  Cornelius    pag 23v,66v,75v,83v,107v,131v, 
Doers , (St. Oedenrode)Elisabeth    pag 204r, 



Doers ,   Goverdina   pag 205v,205r,        
Doers , collecteur der verp. Jan    pag 116r,117v,117r,      
Doers ,   Nicolaas   pag 23r,207v,207r,208v,       
Doorn ,   Adriaan Lambert +  pag 19v,  
Doorn ,   Gerard van    pag 42v,130r,  
Eijk ,    Anneke van    pag 3r,  
Eijk ,    Antoni van    pag 82v,132v,134v,137v,141r,      
Eijk ,    Catharina van    pag 3v,  
Eijk ,    Donatus van +   pag 31v,  
Eijk ,    Engel van    pag 3r,  
Eijk ,    Helena van    pag 128r,129r,206v,    
Eijck , kuijper  Hendrik Peters van   pag 54r,  
Eijk ,   (Mierlo)  Hendrik van    pag 3v, 
45v,65v,66r,96v,96r,113r,114r,126v, 
       130r,131v,186v,192v,     
Eijk ,    Hendrik Janse van   pag 159v,160v,      
Eijk ,    Jan van    pag 
3v,75v,83v,138r,139r,184v,185r,186r,212r,      
Eijk ,   Jan Claasse van   pag 140v,    
Eijk ,    Jan Goort van    pag 73r, 
Eijck ,    Jan Hendrik van   pag 173r,174v,175r    
Eijck , armmeester  Jan Janse van    pag 58v,   
Eijk ,   Jan Peters van    pag  1r,2r,7r,8v,8r, 
Eijk ,    de weduwe Jan van   pag 
65v,65r,108r,108r,112r,113v,113r,114v,114r, 
      
 126r,127r,131v,134v,135v,136r,137r,186v,212v,  
       pag 186r,212r,                     
Eijk ,    Josijna Janse Peters van  pag 31v,  
Eijk    Johanna van    Pag 132v,133v,134v,135r,137v,       
Eijk ,  (Mierlo) Johannes van    pag 3v,132v,133v,    
Eijk ,    Lucia van    pag 3r,  
Eijk ,   Maria van    pag 3r, 
Eijck , schepen  Martinus van    pag 55r, 150r,166v,179r,180v,     
Eijk , winkelier  Martinus van    pag43r,52v,53r,54v,54r,141r, 
Eijk , borgemeester Martinus van    pag 79r,102r,      
Eijk ,    Martienus Janse van   pag 
43v,44v,48r,49ar,54v,82v,85r,159v,160v,182r,      
Eijk ,    Peter van    pag 82v, 
Eijk ,    de wed. Peter van   pag 213r,   
Eijck ,    Willem van    pag 95 r,96v,96r,126r,135r,         
Eijk ,    Willem Willemse van   pag 19v,19r,20v,   
Eijnde ,   Andries van den  pag 114v,213v,     
Eijnden ,   Annemarie van den   pag 73v, 
Eijnden ,   Antoni vanden    pag 73v,75r,145r,191r,192r,193v,        
Eijnde ,   de weduwe Antoni van den  pag 69r,71v,   
Eijnden ,   Cornelis van den +  pag 9v,9r,10v,10r,    



Eijnden , dienstknegt Cornelis van den   pag 9v,10r,19r,42v,61v,149r,   
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Warenberg , (Vlierde) Elisabet van de    pag 116v,  
Warenberg ,   Francis    pag 165v,167v,   
Warenberg ,   Hendrik   pag 31v,34r,58v,141v,144r,165v,167v,167r,       
Warenborg ,   Hendrik Janse   pag 62r,  
Warenberg ,   Huijbert van    pag 59v,  
Warenberg ,   de weduwe Jan van de pag 46r,  
Warenberg ,   Jennemaria    pag 29v, 
Warenberg ,   Johanna    pag 29v,  
Warenberg ,   Johannes van den   pag 29r,59v,60r,75v,      
Warenberg , (Asten ) Joost     pag 29v 
Waarenberg ,  Josijna wed v Johannes Warenberg pag 59v,60r,   
Warenberg ,   Leonardus   pag 96v,96r,114v,136r,185r,193v,193r,        
Warenberg ,(Asten ) Maria van de    pag 56r,  
Waarenburg ,   Peeter    pag 139r,  
Warenberg ,   Philip    pag 42v, 
Warenberg , (Breugel) Willem Huijbert van de   pag 106v,  
Warsenburgh,   Antoni van den    pag 29r, 170v,  
Welten ,   Annamaria Hendrik  pag 179r, 
Welten ,   Arnoldus    pag 179r,180r,182r,     
Welten ,   Goort    pag 79r,80r,179r,180v,182r,     



Welten ,   Hendrik    pag 179r,  
Welten ,   de weduwe Hendrik   pag 82r,101r,102r,141v,142v,151v,    
Welten ,(Baakel) Hendrien    pag 124r,  
Welten ,(Baakel Milheese) Jan     pag 124r,179r,181v,182r,    
Welten ,(Baakel) Jennemie    pag 124r, 
Welten ,   Johanna    pag 179r,181r,182r,     
Welten ,(Baakel)  Johannis    pag 124r,     
Welten ,   Maria     pag 82v,  
Welten ,   Maria Hendrik   pag 179r,  
Welten ,   Peeter    pag 179r,181v,182r,211r,213r,      
West ,    Frederik van der +   pag 107v,  
Wetting , (Rotterdam ) Andreas   pag 98r,   
Weijnen ,(Someren )  Mechel Jan    pag 81v,81r,  
Weijgaars ,   de heer Cornelis  pag 151r,    
Weijnen ,   Peter    pag 120r,140v,181r,   
Willems ,(Asten ) Jennemie Peter   pag 28r,  
   Gerrit zoon v.Jennemie Peter. pag 28r,  
   Hendri(c)us zoon van Jen.P. pag 28r. 
   Peter zoon v.Jennemie Peter pag 28r, 
Willems(e)  Peter     pag 142v,  
Wit,    Jan Willemse de  pag 177r,143v,143r,    
Wonderval ,   Tomas    pag 100v,  
Wijgers , ('s Bosch) de heer    pag 32r,33r,   
Zeegers ,   (Ar)nol(dus )   pag 74v,74r,132r,142r,     
Zeegers ,   Francis    pag 29r,  
Zeeland , (Geldrop) Arnoldus    pag 79r, 
Zelm , (pedikantSoomeren )Casijn van    pag 209v,  
Zoest ,    Antoni van    pag 211r,214r,   
Zoest ,    Francijn van    pag 211r,214r,   
Zoest ,    Jan van    pag 137r,  
Zoest ,    Jennemaria van   pag 137r,139r,  
Zoest ,    Jennemie van    pag 211r,214r,    
Zoest ,    Marcelis van    pag 137r,139r,140r,    
Zoest ,    de kindere Jan van   pag 113v,126r,127r,  
Zoest ,    Johannis van    pag 214r,     
Zoest ,    Tomas van    pag 99r,108r,109r,137r,140r,211r,214v,214r,        
Zoomers koopman Helmond Francis   pag 61v,  
 
 
TOPONIEMEN 
d' Aa     pag 11r, 69v,69r,71v,    
Aalvoort , groese   pag 69v,70r,   
Acker gekomen van der Schoote pag 19r, 
Acker bij Aart Verhees  pag 113v, 
Acker , den bij 't   pag 125r,139v,    
Acker gek. v.Mattijs Jan Bruijsten pag 42r, 
Acker van Goort van Moorsel pag 141r,  



Akker , den bij den hof   pag 142r,  
Akker in de Hoek   pag 143r,161v,  
Akkerlandt van van der Schoote pag 168r,    
Alstvoort acker , den    pag 68r,  
Arm Venneke , acker aan het  pag 82r,  
Balisboomen acker , den   pag 68r,  
Baronnie van Cranendonk  pag 35v,40v,40r,   
Baronnie van Heeze en Leende pag 35v,40v,40r,  
Beemde , groese op de  pag 121v,  
Beemdeke , een    pag 109r, 
Berg den     pag 192r,  
Berkakker , den    pag 137r,    
Berkeijndt , het  de schuur aan  pag 142r,  
Bieskensven     pag 40v,40r,  
Bijlsteel , den     pag 185r,   
Bogersbrug , den acker aan   pag 31r,165v,166v,167r,     
Bogaart ,  parceel den   pag 99r,100v,182v,    
Bogert , den acker inden   pag 31r,165v,166v,167r,     
Bogt , den groes    pag 144v,161r,   
Boomen , op den    pag 68v,  
Boomerheij ,     pag 69v,71v,  
Boomerstraat , de   pag 103v,141r,  
Bosbeemt , den    pag 134v,    
Boxbeemt    pag 20v,96v,96r,109r,114v, 
Braak , de half    pag 185v,186r,      
Braakacker gek. v.Hoeve ter Hoffstad pag 32r,33r,  
Braakakker , den    pag 126r,184v,185r,    
Braake,  heij en houdveld  pag 66r,184r,  
Braakske , het     pag 130v,   
Braakske , het Lank   pag 130r, 
Breedbijl , het    pag 185r,  
Bremdries , den    pag 136v, 
Broek , de schaar op het  pag 191r,192v,193r,       
Broek , in't van Mierlo  pag 45r,46,52r,66r,185v,186r,    
Broekkant    pag 92r,212v,   
Brugske , eenen acker aan't bij het Heesven pag 47r,   
Bruijseldonk , de   pag 69r,71v,   
Buijten Beemde , groese op de pag 130r, 
Buijten beemde , beemt op de  pag 133v,214r,    
Bullecamp , den    pag 73r,  
Bunder , den gekomen v.Willem vM pag 100v,200r,   
Bunder , den     pag 180v,   
Camp , eene acker (in de)  pag 45r,151v,  
Camp , een huijs etc etc inde  pag 73v,  
Campacker, de(Lieropse)  pag 16r,  
Campke , het   
Camphurk , in de    pag 193v,  



C(e)elenacker off Coolenacker pag 109v,113v,   
Capel , agter off bij de (Vlierde) pag 24v,  
Coddeman , de    pag 195r,  
Coppel , de (ten quohiere bekend) pag 64r,  
Coole , den akker aan de   pag 185v,  
Cr. . mer heij,  teulland en houtbos  pag 66r,  
Cromde , de    pag 184r,  
Crommenacker , den    pag 65r, 
Cromven , aan 't   pag 73r,139r,    
Cromven , de helft in 't  pag 32r,34v,   
Cromven , den dries aan het  pag 33r,165r,166r,   
Cromven , het nieuw velt in 't  pag 46r,  
Delleke , den akker in 't  pag 182v, 
Dionen , de gek.van Gerard vanDoornpag 41v,  
Dobbelheg , Nieuwlant ontrent de  pag 45v,46v,52r,  
Donk , de agterste    pag 185r,  
Donkacker , den   pag 113v,138v,    
Donkveltje , het    pag 114v,131v,184r,   
Donkvelden , de    pag 185r,    
Dooreboschacker , den   pag 33v, 
Dries bij 't huijs    pag 127r,135v,135r,138v,     
Dries , eene aan den hoff  pag 66r,  
Dries , den agter de schuur  pag 66r,69r,   
Dries , acker den    pag 65v, 
Dries ,over het huijs    pag 66r,  
Drieske bij 't huijs v. Jan H Simons pag 131v, 
Drieske van Marten Verberne  pag 141v,  
Drieske van Willem Jacobs   pag 140v,   
Drieske nevens Straatje  pag 59r,  
Drievenne , den dries bij  pag 83v,103r,141r,    
Dijk , den Gemeenen   pag 70r,  
Eerkens Eeusel    pag 127v,196v,    
Elender off Elder , acker den (Heugten)pag 35v,36v,36r,37r,  
Eijkendonk ,     pag 69v,71v, 
Eusel , het     pag 191v,193v,193r,    
Eeusel , het agterste    pag 126r,139v,196v,    
Eeusel , het agter de Winkelstraat pag 135v 
Eeusel , het half   pag 135v,  
Eusel , het groot   pag 191r,  
Eeusel , het middelste   pag 139v,  
Eeusel , het voorste   pag 126r,138r,    
Euselke , Kleijn      pag 109r,  
Euzel van Jan Goorts    pag 114v,  
Garstte Kempke , groes  pag 144v,161r,   
Geluk ,  den dries het   pag 69r,191v,   
Gereformeerde kerk , de  pag 138r.  
Gerrit Lijsse heuvel    pag 135v,     



Goor , het    pag 12v, 
Goor , het Leeg    pag 134v,  
Goore , het veldje in de  pag 184r, 
Goorke , het     pag 193v,   
Goorkes , op de   pag 134v,136r,191r,     
Groene Beemden , een velt in de pag 83v,102r,  
Groene Beemden , parceel groese  pag 121r,  
  Groote Dries   pag 121r,   
Groenstraat , den dries in de  pag 46r,181r,   
Grooten akker bij den dries  pag 142r,145r,   
Haag , de Groote   pag 184r,  
Haagdries , den    pag 191r,193v,   
Haage , de Kleijne    pag 186r,  
Haas , den     pag 65r, 
Haaske , het van G.van Doorn pag 130r, 
Hagelkruijs , aan het    pag 195r,   
Hamelsdonk , groese   pag 69v,70r,185v,186r,195r,      
Hamesdoncq , een hooijbeemd aan de pag 66v,127v, 
Hommesdonk, in de    pag 186v,  
Haavervelt , het    pag 145r,  
Haaverhorst , de   pag 186v,  
Hasselt , de voorste   pag 195v,  
Hasselt akker     pag 151v,200r,   
Hastelt , op de groote    pag 150r,    
Haverlant , het    pag 69r,145r,   
Heesven , eene acker in 't  pag 47r,165r,  
Heesven , groese in 't (in quohiere ) pag 109v, 
Hemelaer , voorste   pag 150r,  
Hennepvelt , het    pag 151r,  
Henseman , den    pag 113r,   
Hense veltje v.Philip Warenberg pag 42v,  
Hersel ,     pag 64v,64r,92r,163r,192r,      
Heij , de    pag 45v,46v,74v,   
Heij teijnden het weijvelt,  pag 184r,186v,   
Heijacker , den    pag 65v,112r,184r,    
Heijeneijnt , (eenen acker aan het) pag 83r,102v,141v,180r,    
Heijeneijnt , del(le)ke  aan 't   pag 102v,102r,  
Heijhorst , de    pag 109r, 
Heijligen Geest , den beemt in den  pag 138r,   
Heijt , een     pag 109v,   
Heijtje , het (Vlierden )  pag 24v, 
Heijveld , het inde Goore   pag 109v,113v,113r,114v 
Heijtvelt , het     pag 145v,145r,191v,192v,196v,212r,213v,        
Heijtvelt , het half    pag 135v,136v,   
Heijtvelt , land en heijde  pag 127v,133v,134v,134r,143v,      
het Heijvelt van Hendrik Verheije  pag 126r,   
Heijtvelt , het leeg   pag 112r,195r,  



Heijtvelden , in de   pag 214r,     
Heugten     pag35v,35r,39v,40v,40r,     
Heugterberg    pag 35v,  
H. Geest , twee beemde genaamt de pag 109r, 
   , beemtje    pag 114v, 
   , in den naast Mierle   pag 114v,   
   , twee loopense  pag 114r,  
Hillebleek , land inde    pag 133r,136r,   
Hoeff , de acker   pag 113v, 
Hoef , drieske in de    pag 125r,    
Hoenderven , het   pag 35v,36v,36r,38v,39v,40v,40r,  
Hoek , den acker in den neven deVloet pag 45r, 
Hoek , parceel lant in den   pag 82r,143r,198r,   
Hoeksil , de     pag 125v, 
Hoeve , den akker in de   pag 212r,    
Hoeve ten Berge   pag 112r,114r,196v,   
Hoeve ter Hofstad ,    pag 151v,195v  
Hoff , den Agtersten, acker    pag 113r,  
Hollanse Busch , den acker den pag 45v,52r,         
Hollenweg (Heugten )   pag 35v,36v,36r,37v,37r,38v, 
Hoogen Akker , den    pag 120r,139r,   
Hoogenberg, den akker aan   pag 181r, 
Hoogen Graaff , den    pag 113v,126v,138v,214r,   
Hoogen pas ,den 
Hooge weg     pag 195r,  
Hoolpan , de     pag 154,    
Hoolstraat , acker aan de   pag 82r,179r,  
Hoornerheij , de   pag 186r,  
Hormensdoncq   pag 65r, 
Hornerheij , afgegr.velt van de  pag 114r,  
Hornsdonk  , het    pag 113r,  
Horse hoeve , de   pag 150r,    
Horse Poote een parceel land aan de pag 59v,195r,   
Houtvelt , het  een parceel heijde  pag 143v,146v,  
Houtvelde , aan de    pag 74v,   
Hovenakker , den    pag 137r,      
Hugten     pag 27v,154r,   
Hulsakker , den    pag 180r, 
Hurk , lant aan den    pag 70r,  
Huijs etc etc.    pag 19r, 
Huijs etc ten quohiere in 3 parceele pag 112r,  
Jankerhoff , de    pag 42v,  
Jaspers ven     pag 83r,84v,  
Joost Muije Kampke parc. akkerl. pag 130v,  
Joost veltje    pag 113r, 
Joppenakker , den    pag 126v,134r,     
Kalvereeuwsel land op Hersel pag 64r,  



Kamp , land in de    pag 132r,134r,  
Kempke , het   groese    pag 143v,     
Kemerke , het    pag 35v,36r,37r,  
Kempke , het    pag 161v,   
Kerkacker , den    pag 31r,165r,   
Kerkpat , het    pag 12v,151v,180v,   
Kerkpat , den acker nevens den  pag 132r, 
Kerkweg , de     pag 214v,    
Klaverveltje , het    pag 45v,46v,52r, 
Kleijn Aa,     pag 142r,  
Kleijn Veltje , het   pag 136v,     
Koeije eusel , het   pag 11r,45v,46v,52r,    
Koolhoff , den    pag 45r,182v,    
Koolveldie, het   pag 11r, 
Kosterakker , de    pag 196v,   
Krijtenberg , akker den   pag 134r,139v,   
Kuijlen , tot de   pag 11r, 
Kustersakker , de    pag 126r,  
Kwaat velt , het   pag 135v,  
Lammervelt , het   pag 114r, 
Landboeke , staande ten   pag 121v 2x,133r,135v,136r,138r,165v,      
't Land in't aangelag van Maria v. Lieshout pag 126v,  
Land van Marten Jan Joosten   pag 133v,  
Land van Peter Willems   pag 142v,    
Land van van der Schoote   pag 133r,136v,  
Land van Willem Turken   pag 141r  
Langen akker , den    pag 126v,137r,143v,144r,161v,   
Langenbeemt , groese   pag 144r,161r,   
Langen dries , den    pag 168r,181v,  
De lange streek , de    pag 196v,     
Lank Braakske , het   pag 130r,    
Lankveld ,     pag 19r,95r,96r,144v,161r,   
Leeg Goor , den beemt aan 't  pag 136r,  
Leeg Heijvelt, het   pag 125r,     
Leemkuijlen , de   pag 40v,40r, 
Leuwerick , de    pag 126v,1966v, 
Lingen beemt , den    pag 196r,    
Lodderp... (ten quohiere de dries bij etc)pag 65r, 
Looacker , de     pag 65v,  
Loop , de    pag 96r,100v,  
looijakker , de    pag 138v,184r,185r,     
Lijntjesacker , de   pag 109v,112r,   
Lijsbetsbeemd , eenen beemd in  pag 66r,144r,162v,   
Lingebeemt , de   pag 127r,  
Marten Joosten land    pag 136v,  
Meerdijk , den    pag 83r,84v,    
Meerloop , eenen acker aan de pag 83v,83r,   



Meulenacker , den off Spartelacker pag 70r,  
Meulenstraat , de   pag 44r,  
Missie , de weg die over de M. loopt pag 151r,  
Moolenbeemt , de    pag 135r,142r,   
Moolenstraat , de   pag 11r,46v,  
Moore euzel ,    agter het pag 73r,74v,  
Moorsel ,     pag 93r,128r,   
Moorsel , hoeve genaamt  pag 86r,   
Moorselsen Dijk , den   pag 66r,  
Mortel , eene acker( in )de   pag 108r,109v, 
Mortel , het drieske in de  pag 109r,  
Mortelkant , de   pag 109r, 
Neerven ,     pag 121v,  
Nieuwen akker , den    pag 196v,     
Nieuwe Beemd , Hooijbeemd de pag 65r, 69r,  
Nieuwe erve    pag 12v,73r,82r,83r,84v,100v,102v, 
     103v,103r,121v,121r,132r,141r,195v,           
Nieuwe erve , acker in de agterste  pag 102v,  
Nieuwe erve , acker in de voorste  pag 102r,181v,       
Nieuwe erve , den dries inde  pag 120r,  
Nieuwe erve , het agterste parceel  pag 131v,  
Nieuwe erve , het voorste parceel  pag 131v,  
Nieuwe Eeusel , de    pag 127r,196r,   
Nieuwe Koij , de   pag 65r,  
Nieuw land     pag 19r,  
Nieuw veld     pag 19r,34v,45r,   
Nonnecamp , den acker in den,bij Schilmeer pag 33r,108r,134r,   
Oetert , een stuck groese in den  pag 102r,161v,161r,  
Oetert , eenen beemt inden   pag103v,103r,143r,144v,146v,   
Oetert , den halven beemt in de pag 144v,  
Op den berg , akkerl daaraan geleegen  pag 137r,  
Oude Goor , groese in het  pag 130r,132r,142r,146v,       
Oude Goore , de beemde in de  pag 66v,  
Oude Kooij , nu genaamt de seven loop.pag 44r,52r,     
Otterdijk ,     pag 32r,100v,161v,165r,166r,167r,     
Otterdijk ,     pag 143v,143r,   
Paalacker , den    pag 130r,   
Pan de,     pag 27v,35r,38v,39r,154r,  
Papenbeemt , de   pag 192v,193r,   
parceelen ten quohiere folio 75 pag 99r,  
parceelen ten quohiere folio 73 pag 99r,  
    ten quohiere folio 202 pag 99r,  
     pag 165v, 
Pasakker , de    pag 131v,  
Patacker , de    pag 74r,75v,    
Peelvelden , de (Someren )  pag 70v,71r,     
Peer Franke dries , land in   pag 31r,32r,165r,  



Postel , de abt van    pag 141v,  
Putte , de    pag 127v,135r,196r,    
Ren , de     pag 69r,150r,151r,     
Renacker , den    pag 75v,144r,162r,166v,214v,      
Ren , huijs etc etc.    pag 46r,   
Renacker , den    pag 31r,59r,132r,141r,167r,      
Renloop , den     pag 31r,82r, 
Reijstuk , het     pag 139r,   
Rolacker ?, de    pag 65v,  
Rietbeemt , den    pag 127r,196r,  
Rietbeemtje , het    pag 127r, 
Rijsselberg , den agtersten   pag 151v,180v,    
Rijsselberg , de leege   pag 150r,  
Rijstelberg , de   acker  pag 102v,150r,  
Saardonk , den acker genaamt den pag 45r, 
Sandacker , teulland    pag 65r, 
Sassenbeemt , den    pag 127v,127r,138r,196r,       
Schaapenbeemd,  Vlierden  pag 12v,  
Schaapsdries ,     pag 69r,  
Schaapshorst , de Vlierden  pag 12v,  
Schepsbraak , groese de  pag 134v,136v,   
Scherse , de    pag 126v,137r,138v,    
Schilmeer , den acker en groese opde pag 33r,  
Schilmeer , lant op de   pag 33r, 
Schilmeer , dries op    pag 33r, 
Schooten , eene acker gekomen van van der Pag 95v,96r, 
Schrobbert , de    pag 212v,212r,   
Schuffeler , parceel teulland  pag 64v, 
Silleke , het    pag 213v,  
Sleutelakker , de    pag 151v,  
Slootje , huijs etc genaamt het pag 52r,  
Slootje , 't    pag 44r,45v,52r,       
Slootie 't  acker  pag 11r,  
Smalvelde , de    pag 114v,134v,136v,136r,151r,152v,213v,       
Smitsakker  , in   pag 120r,121v,  
Soomerse Peel    pag151v,    
Spartelacker , de   pag 70r,  
Spleten , de (Asten ) 
Spoelacker , de van Jan Simons  pag 130r,  
Stap , het heijtvelt en groese aan de pag 46v,  
Stapacker , de    pag 75v 
Steene brug , de   pag 11r,  
Steene paal (heugten )   pag 35v,36r,37r,40v,40r,154r,   
Stemitse akker    pag 121r,   
Stipdonk,     pag 12v,44v,45v,52v,     
Stipdonkse watermoolen   pag 11r, 
Straatje , den dries nevens het  pag 144v,  



Streepakker , de   pag 138v,  
Toorn , den van Gerard van Doorn, pag 42v,  
Vaal zoeij , de    pag 70r,195v, 
Vaal zoeij , de kleine   pag 195v,   
Vaare schut , beemt aan de   pag 102v,180r,181v,191r,193v,      
Varreschut , eene hooijbeemd in de pag66r, 
Varrenhoef , nieuw landt aan de   pag 143r,144v,161v,161r,     
Verkensdries , den    pag 68r,70v, 
Vlerkse Dijk , aan de (Soomeren ) pag 140v,  
Vleut , de    pag 95r,114v,134v,150r, 
Vliege staal , parceel groese  pag 150r,       
Vloeijeneijnt (Vlierden)  pag 24v, 
Vloet , de (onder Soomeren)  pag 142v,   
Vloet(e) , de bij Stipdonk  pag 44r,45v,45r,46v,48v,49v,49r,52r,180v,    
Vloet , beemt in de    pag 102v,        
Vlutie , 't    pag 12v, 
Voort , den beemt aan de  pag75r, 
Vreede,     pag 27v,  
Vrekwijk (Deurne)   pag 24v,  
Waaterdries de   pag 168r,  
Waterdel off Cromven   pag 73r,  
Weegen en Bergen , Huijs etc etc. pag 185v,  
Weerte ,  de beemd op de   pag 19r,95r,114v,    
Wevelsdaal , stuck lant  pag 68r,100v,195r,   
 
Willigenakker de    pag 192v,193r,    
Winkelstraat     pag 92r, 
Winkelstraat , de    pag 195r,  
Witten berg , den    pag 135v, 
Witte Berk , de   pag 191r,193v,   
Witte Berk , de agterste  pag 193v,  
Witte Berk , de voorste  pag 191v,192r,     
Wortelveld, het    pag 120r,137r,185r,    
Zille , de    pag 114v,  
Zilleke , het Kleijn    pag 114v,  
Zille , op de     pag 114r,115v 


