34 001
Wij schepenen van Lierop verklaren bij deezen te committeeren
. . . Eijck de H Verhees
omme zig te begeeven naar Helmond en
daar waar te neemen de extraordinaire
qartiersvergadering , welk op dingsdag
den 24e deezer maand jannuarij des voormiddags de kokke tien uuren sal gehouden
worden , over de gedaane propositie , om
adres te maaken en op de gepaste wijze
tegen te gaan het( amalgameeren) der
oude gewestelike schulden over
gansch Nederland en om nopens
deeze zaak als danzodanig nader
te delibereeren en resolveeren als
de vergadering zal vermeenen te behooren
Zullende voor goed , vast , steedig en
onverbreekelijk van waarden houden
het gene onze bovengemelde gecommitteerdens uijt kragte deezes zullen
komen te doen en verrigten mits doende behoorlijk rapport .
Actum Lierop den een en twintigsten jannuarij
1700 zeeven en negentig
N.Doers
D.Hermans
Ant v.Dijk
34 002 v
Wij scheepenen van Lierop
Committeren bij deesen Jan Willem
van den Eijnden , president en Dirk
Hermans scheepen om sig te begeven
naar Lieshout en aldaar waar te ne
neemen de ordinaire quartiersvergadering welke op maandag den 10 julij
deeses jaars 1797 des voormiddags ten 10 uuren
aldaar staat gehouden te worden .
Eerstelijk om op te neemen en te sluijten de
rekening en verandwoording van H van Will
en H Tromp wegens de extraordinaire omslag over desen quartiere in den jaare 1796 gedaan.
Ten tweeden om met insmelting van
der provisioneelen staat van kosten ge-

??

formeerd bij de vergadering deeses quartiers
den 24 e december 1796 , te ontwerpen een
nieuwen staat van kosten sedert den
last geformeerden staat en gesloote reekening beijde van 24 junij 1795 tot 24 junij
1796 , tot den dag der aanstaande vergadering
Ten derden om ingevolge den 18 art. van
het reglement op het houden der quartiersvergaderingen in dato 30 meij 1797 het
getall van vijf ordinaire gecommitterdens
deeses quaeriers te brengen op ses en
daar toe een ordinaire gecommitteerde
te kiesen
34 002 r
Ten vierden , om ingevolge den 29e
articul van gemelde reglement aan
te stellen een rendmeester deses quartiers
voor den tijd van drie jaaren
Ten vijfden om te delibereeren en resolveeren over het formeeren van een reglement van ordre so voor de ordinaire
en extraordinaire generale vergaderingen dese quartiers als voor de vergadering van president en ordinaire
gecommitteerdens .
En ten sesden mede om te delibereeren
en resolveeren over het formeeren van
een reglement , gecombineert met de drie
andere quartieren der Meijerije op het
houden der Meijerijsche verpondingen
en daar op de approbatie van de representanten van het volk van Bataafch Braband te versoeken .
Sullende voor goed vast steedig en onverbrekelijk van waarden houden het geene
onse bovengenoemde gecommitteerdens uijt kragte
deses sullen komen te doen en verrigten ,
mits doede behoorlijk rapport.
Actum Lierop den sevenden julij 1700 seeven
en negentig Ant.v.Dijk
J.vanden Boomen
M.van Eijck
34 003 v

Wij scheepenen van Lierop
committeeren bij deesen Jan Willem
van den Eijnden , president en Dirk
Hermans scheepen om sig te begeven
naar Lieshout en aldaar waar te
neemen de ordinaire quartiersvergadering welke op maandag den 10e julij
deeses jaares 1797 des voormiddags te 10 uuren
aldaar staat gehouden te worden .
Eerstelijk om op te neemen en te sluijten de
rekening en verandwoording van H.van Will
en H. Tromp wegens de extraordinaire omslag , over desen quartiere in den jaare 1796
gedaan
Ten tweeden om met insmelting van
der provisioneelen staat van kosten geformeerd bij de vergadering deese quartiers
den 24 e december 1796 te onterpen een
nieuwen staat van kosten sedert den
laast geformeerden staat en gesloote reekening , beijde van 24 junij 1795 tot 24 junij
1796 tot den gag der aanstaande vergadering.
Ten derden om ingevolge den 18 art van
het reglement op het houden der quartiersvergadering in dato 30 meij 1797 het
getal van vijf ordinair gecommitterdens
deeses quartiers te brengen op ses en
daar toe een ordinaire gecommitteerde te kiesen.
34 003 r
Ten vierden om ingevolge den 29
articul van gemelde reglement aan
te stellen een rendmeester deese qartiers
voor den tijd van drie jaaren .
Ten vijfden om te delibereeren en resolveeren over het formeeren van een reglement van ordre , so voor de ordinaire
en extraordinaire generale vergaderingen deses quartiers als voor de vergadering van president en ordinaire
gecommitteerdens
En ten sesden mede om te delibereeren
en resolveeren over het formeeren van
een reglement , gecombineert met de drie
andere quartieren der Meijerije op het
houden der Meijereijsche vergaderinge ,

en daar op de approbatie van de representanten van het volk van Bataafsch Braband te versoeken .
Sullende voor goed , vast steedig en onverbrekelijk van waarden houden , het geene
onser bovengenoemde gecommitteerdens uijt kragte
deeses sullen komen te doen en verrigten ,
mits doende behoorlijk rapport.
Actum Lierop den sevenden julij 177 seeven
en negentig Ant v.Dijk
J.van den Boomen
M.van Eijck
34 004 v
Compareerde voor ons Jan Willem
van den Eijnden , president loco officier , Antonij van Dijk Hendrik Verhees , Dirk
Hermans , Jan van den Boomen
Martinus van Eijck en Nicolaas Doers
schepenen van Lierop bij de hier ondervogende lijst opgenoemde persoonen
alle wonende binnen den dorpe
van Lierop voormeld dewelke hebben
verklaart , ieder voor zo veel zijne 0pgaaf aangaat , waar en waaragtig
te zijn , dat de opgaave des schaades
van beesten , contante penningen en
roerende goederen aan hun comparanten door de rampen des oorlogs
toegebragt zo naauw mogelijk en naar
hun beste weeten , bedraagen als in de
hier geinsereerde en onderstaande lijst
is opgegegeeven .
Antonij van Rijt
Door de rampen des oorlogs van hem ontnomen
in specie ses gulden seeventien stuijvers dus F 6 - 17
Joost Kusters
Door de rampen des oorlogs van hem ontnomen
of ontweldigt te same aandragende , ingevolge specifique opgaaf de somme
van
F 27 - 10
34 004 r

Goort van den Broek Door de rampen des oorlogs
van hem ontnomen of ontweldigt te samen aandragen
de ingevolge specifique opgaaf de somme van F 69 - 15
Jan Willem van den Eijnden
Door de rampen des oorlogs van hem ontnomen
of ontweldigt te samen
aandragende ingevolge
specifique opgaaf de somme van
F 29 - 17
Jan Antonij van den Door de rampen des oorBoomen molenaar logs geleden eerstelijk op den
alhier
3 /4 den julij 1794 door den gouverneur van 's Bosch de
deuren van de molen moeten
optrekken , zo dat mijn kost winning most stil staan
en buijten staat van kostwining
Dat op den 18 e augustij
daar aan volgende de borgemeesters van Lierop door
een commande Hollandse
militaire zijn geordineert
geworden de vier sluijsdeuren naar 's Bosch te
transporteeren .
Dat bij het invalle van de
franse troupens op dertig
september 1794 mij hebben moe34 005 v
ten voorzien van nieuw deuren gerequireert door den
franschen generaal compererende oude deuren nimmer
wederom gehad belopen in
kosten de somme van
F 24 - 11
En hebben den 19e september de
deuren ingezet , en der 20e dito
wederom beginnen te malen ,
zodat de molen stil gestaan heeft 59 werkdagen
buijten de zondaagen gere-

Pieter Hermans

Peter van Bussel

kent op drie gulden per
dag bedraagt een hondert
seeven en seventig guldens
F 177 - 0 -0
Door de rampen des oorlogs van hem ontnomen
of ontweldigt te samen aan dragende , ingevolge specifique opgaaf de somme
van
F 128 -2 Door de rampen des oorlogs van hem ontnomen
in specie vier gulden en
twee stuijvers dus
F4-2Door de rampen des oorlogs
van hem ontnomen of
ontweldigt , te samen aandragende de somme van
F 6 - 17
5 - 12
-----------F 12 - 9 - 0

34 005 r
Gerard Kerkers

Door de rampen des oorlogs
van hem ontnomen of ontweldigt , te samen aandragend de somme van F 4 -0 -0
Jan Jr vanden Boomen
Dat dessels zoone met
naame Pieter in zijn 12e
jaar op den 23 e september
1794 door de rampen des
oorlogs de regterhand is
afgehouwen met een sabel
door een fransche houleer
??
Waar door buijten staat is
geraakt om met de handen arbeijd de kost te kunnen winnen .
Willem Sleegers
Door de rampe des oorlogs
van hem ontnomen of ontweldigt , te samen aandragende
ingevolge specifique opgaaf
de somme van
F 19 -6 - 0
Geevende zij comparanten voor
redenen van welwetenschap , zulx hun

zeer wel bewust te zijn , en daar van
respective nog goede kennisse te dragen en hebben dezelve ieder , voor zo veel
zijn opgaave aangaat het voorschreven
34 006 v
met solemneele eede bekragtigt zeggende de woorden : "Alzo waarlijk
helpe mij God Almachtig "of
gelegt in handen van Willem
Jan van den Eijnden , president loco officier
de scheepenen en verdere leden municipaal , ieder ten overstaan van hun ne respective mede leeden ende verdere opgenoemde comparanten ten
overstaan van de municipaliteit
voornoemd.
Aldus gedaan en gepasseert op
den raadhuijze van Lierop , heeden
den ses en twintigsten julij 1700 zeeven en negentig .
Dit merk + stelt Goort van den
Broek verklaart niet te konne schrijve.
Dit + merk stelt Antonij
van Rijt verklaart niet
te konne schrijven
J.van den Eijnde
Peeter Hermans
Goort Kusters
Johanna Janse van Eijck
Jan Antonij van den Gerardus Kerkers
Boomen
J.van den Boomen
Dit merk stelt Willem
Sleegers + verklaart niet te
konne schrijven
Jan W. van den Eijnde president
Ant .v.Dijk
J.van den Boomen
D.Hermans
M.van Eijck
N.Doers.
34 006 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Hendrik Verhees eerder weduwenaar van wijlen Johan-

na Van Hoof, en Maria Cox , echte lieden
en inwoonderen alhier alhier binnen Lierop
welke voornoemde comparanten uijt (s)onderlinge liefde en genegentheid so wel
aan hen voorkind met name Petronella in sijn eerste comparants (eerste )
huwelijk bij wijlen Maria Cox , als aan
de kinderen in dit tweede huwelijk
bij hen te samen verwekt , toedragende
om redenen hen daar toe moveerende
te raden sijn geworden aan te gaan en te
maken deese navolgende contracte en sulx
met overleg en volkomen goedvinden van
hen comparanten voor dogter met name
Petronella Verhees voorszijde en dat in voege
en maniere navolgende .
Eerstelijk dat den langstlevende van hen
comparanten gedurende sijn of haar leeven
sal blijven in het volle besit en gebruijk van
alle het gene de eerst(st)e ende metter dood
ontruijmen en naarlaten sal , en dat so wel
van de goederen , welke reeds op den eersten
comparants voordogter mogten sijn verstorven
als alle de andere .
Ten tweeden dat na doode van de langst
34 007 v
levende van beijde de comparanten
alle vaste en onroerende goederen mits gaders haavelijke , erfhaavelijke , gereede ,
obligatien , actien , crediten , contante
penningen . . en eijndelijk alle het gene
??
na doode van hen comparanten als dan
sal worden bevonden sullen worden geerft
en geprofiteert en genoten , bij hen comparanten voordogter voormelt en bij de kinderen van dit hen twede huwelijk hoofd voor
hoofd , even ende gelijk alsof het kinderen van
eender bedde waaren , en dat wel sonder aansien op wien of wat sijde , of bij welkers
tijden dese goederen ook mogte sijn verstorven
of gedevolveert , of welke ook nog mogten
aansterven of devolveeren .
En compareerde alhier mede de voornoemde
Petronella Verhees meerderjarige jonge dogter voor so veel
des noods ten deesen geadsisteert met Hendrik van Vler-

ken wonende te Mierlo als haar aantrouwden oom , dewelke uijt hoofde voorszijde
en tot voorkoming van dispuuten en oneenigheeden met bovengenoemde Hendrik Verhees haaren
vader en Maria Cox , haare stiefmoeder het
een en ander voorszijde bij desen mede is accordeerende , en dat de kinderen van dit tweede huwelijk , na doode van beijde de eerste comparanten met haar comparante hoofd
34 007 r
voor hoofd in alle het gene bij hen
metter dood ontruijmt en naargelaten
sal worden , sonder aansien waarin ook
bestaande ofte van welkers sijde sulx ook
mogten aangekomen sijn of reeds op de comparante verstorven sijn als die geene welke
nog sullen mogen aankomen , sulle
erven en deijlen , even of het kinderen van
een en het selfde bedde waaren.
Tot naarkoming en welvoldoening van
alle het geene voorszijde verbinden de comparanten te samen en ieder afsonderlijk henne
personen en goederen hebbende en verkrijgende
als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen
Lierop den vijftienden augustij 1700 seeven
en negentig , ten huijse van de comparanten , ten overstaan van Martinus van
Eijck en Dirk Hermans schepenen .
H.Verhees
Dit merk stelt Maria
+
verklaart niet te konne schrijven.
Dit + merk stelt Petronella
Verhees verklaart niet te
konne schrijven
Dit + merk stelt
D.Hermans
Hendrik van Vlerken
M.van Eijck
verklaart niet te konne
schrijven
N.Doers loco secretaris
34 008 v
Articulen omme
daar op ter instantie

Compareerde 1e Gerrit
Colen
Segt omtrent 54 jaaren
oudt te sijn te Lierop
woonagtig , smit , winkelier en herbergier .

Art. 1
te vragen des deponents
ouderdom woonplaads en
hantwerk

34 008 r

Segt ja

2
Of hij deponent tot het geeven
van getuijgenis de waarheid door den vorster niet
behoorlijk is geciteert

Den comparant segt
des avonds omtrent
9 uuren van Stipdonk
t huijs gekomen te sijn

3
Of hij comparant op zondag den 3e deeser lopende
maand september den
geheelen nademiddag is
thuijs gebleeven

Jan Dirk van Brussel
Jan Hendrik van Eijck
Aroldus Verbernen
Jan Janse van Dijk
Willem Ant van den

4
Wie als toen ten sijnen
huijse present was .

34 009 v
Eijnden en mogelijk
meer andere , die thans
niet noemen kan
Segt neen

Segt Neen ,want niet
buijten de deur geweest
te hebben maar sulx na-

5
Of er ten huijse van
den comparant geen
rusie of qestie voor
gevallen was
6
Of niet gehoort of gesien
heeft dat er als toen
buijten rusie of questie
voorgevallen is

??

derhand te hebben hooren
seggen .
Segt neen

7
Wat de comparant
van deese rusie

34 009 r
questie meerder kennelijk is ?
Aldus gevraagd gehoort en geexamineert
en heeft den comparant
geandwoord so als bij
en nevens ieder articul
staat geannoteert en
na duijdelijke prelecture
daar bij gepersisteert
geevende voor redenen
van welwetendheid , het
selvehem nog in goede
en versch geheugen
te sijn en het selve also
waar ende waaragtig
Aldus gedaan op heeden
ten raadhuijse binnen
34 010 v
Lierop den dartienden september 1700 seeven en negentig presenten de ondergetekende scheepenen.
G.Koolen
Jan van den Eijnde
Ant.v.Dijk
J.van den Boome(n)
D. Herman(s)
N.Doers
34 010 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop Antonie Bogaars , woo-

nende te Lierop , dewelke door den vorster
alhier behoorlijk geciteert tot het geeven
van getuijgenis der waarheid , ter instantie en requisitie van Jan Willem
van den Eijnden , president loco officier
verklaart op sijn burgertrouw waer
en waaragtig te weesen , dat hij comparant op zondag den 3e deeser lopende
maand september des avonds circa
neegen uuren is komen gaan door
de Groene Beemden en wel door het
velt van Jenneke van Moorsel , al
waar de Kerkpad doorloopt.
Dat als toen Antonie Jan Thijssen van
Hugten op den comparant is komen aanloopen so vermeent , met een scheepersschup , en heeft hem daar mede een sodanige slag aan het hoofd heeft toegebragt,
dat er geheel duijselachtig van geworden was.
Dat den comparant daarna terstond
34 011 v
sonder verder eenige woorden met
Antonie Jan Thijssen van Hugten
gehad te hebben na huijs gegaan is .
Eijndigende den comparant hier
mede dese sijne gegeve verklaaring
waerbij naar duijdelijke voorleesing
in allen deelen heeft gepersisteert
gevende voor redenen van welweetendheid het selve also waar en waaragtig te weesen .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
ten raadhuijse binnen Lierop den
dertienden september 1700 seeven en negentig
Dit + merk stelt Antonie
Bogaars verklaart niet te konne schrijven
Jan van den Eijnde
Ant. v.Dijk
J.van den Boomen
D.Hermans
N.Doers

34 011 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop , Jan Hendrik van Eijck
alhier woonagtig , door den vorster
behoorlijk geciteert (d)ewelke ter instantie
en requisitie van Jan Willem van
den Eijnden , president loco officier verklaart op sijn burgertrouw waer en
waaragtig te weesen , dat hij comparant
des avonds gewwest is ten huijse van Gerrit
Colen , herbergier en inwoonder alhier,
dat hij des avonds circa half tien uuren
buijten aan de deur heeft staan praaten
met Jan Janse van Dijk en dat aldaar
nog meerder jonge lieden buijten stonden.
Dat Antonie Jan Thijssen van Hugten
als toen op den comparant is komen
aanlopen , met een instrument , het
welk hij comparant niet positief heeft
kunnen onderschijden , en heeft hem daar mede
een deerlijke slag toegebragt , waar van
tot heeden toe nog gevoel heeft , sonder op dat
ogenblik voor of na die slag met voornoemde
Antonie Jan Thijssen eenige woorden
34 012 v
gehad te hebben en waar op den
comparant regt na huijs gegaan is .
Eijndigende den comparant hier mede
deese sijne gegeve verklaring waar bij
in allen deelen naar duijdelijke voorleesing persisteert , gevende voor reedenen van weetendheid , het selve als
waar en waaragtig te weesen , en
hem nog in goede en versche geheugenis te sijn .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden tn raadhuijse binnen Lierop den
dartienden september 1700 seeven en neegentig
Jan van Eijk
J.van den Eijnde
Ant. v.Dijk
J.van den Boome

D.Hermans
N Doers
33 012 r
Compareerde Willem
Antonie van den Eijnden , Arnoldus Verbernen , Jan Janse van Dijk

Articulen omme daar
op te hooren vragen en
examineerde Willem
Antonij van den Eijnden

art. 1
Segt omtrent 22 jaaren
Der deponenten ouderdom
oud te sijn te Lierop woon- woonplaads en handwerk
agtig en een boer van stijl
te sijn .
Den 2e comparant oud omtrent
28 jaaren
Den 3e comparant oud omtrent
45 jaaren
34 013 v
Den 1e deponent segt ja
Den 2e deponent segt ja
Den 3e deponent segt ja

Segt ja
Den 2e deponent segt ja
Den 3e deponent segt ja

2
Of sij comparanten des
namiddags op zondag
den 3e september 1797 niet
sijn geweest ten huijse en
herberge van Gerrit Colen alhier
3
Of des avonds circa negen
a 10 uuren niet buijten de
deur heeft staan praaten
met meer andere

34 013 r
Den 1e deponent segt ja
Den 2e deponent segt ja
Den 3e deponent segt ja

4
Of aldaar toen ter tijd
niet present waren Jan
Hendrik van Eijk , Arnoldus Verbernen , Jan Janse
van Dijk , en Jan Derks
van Brussel en Willem
van den Eijnden

Den 1e deponent segt dat voor hem
4
comparant is komen voorlopen
Of niet gesien hebben
Antonij Jan Thijssen van Hugten
als toen Antonie Jan Thijssen
met een stuk hout of ander instrument
van Hugten niet een hout
in de hand , en heeft , als doen
of ander instrument is komen
Jan Hendrik van Eijk daer
aanlopen en daar mede
mede een slag toegebragt , waer
Jan Dirk van Brussel
op hij comparant terstond op de
en Jan Hendrik van Eijck
loop is gegaan
slagen heeft toegebragt.
Den 2e comparant segt wel gesien te
hebben , dat Antonie Jan Thijssen
van Hugten met een houd of
ander instrument is komen
aanlopen , en heeft gehoord , maar niet gesien , dat hij dan een
of ander daar mede geslagen heeft , en waar hij comparant
34 014 v
terstond is na huijs gegaan .
Den 3e deponent segt wel gesien te hebben dat Antonie Jan
Thijssen van Hugten met een hout of ander instrument
als toen is komen aanlopen , maar niet gesien of gehoort te
hebben , dat daer mede geslagen heeft.
Segt neen

den 3e deponent afsonderlijk
te vragen of niet heeft horen
roepen , ik sal de Lieropse
alle kapot slaan of dergelijke woorden

Wat hen comparanten
nog meerder van deese
Den1e comparant segt neen saak kennelijk is
Den 2e comparant segt neen
Den 3e comparant segt neen
34 014 r
Eijndigende de comparanten
hier mede deese henne ge
Aldus gevraagt , ge 34 015 v
hoort en geexamineert
en hebben de comparanten

geandwoord (geandwoord)
so als bij en nevens ieder
articul staat geannoteert ,
gevonde en naar duijdelijke
voorleesinge daar bij geannoteert , gevende voor reedenen van welwetendheid
als in den text.
Aldus gedaan en gepasseert op heden ten raadhuijse
binnen Lierop den dartienden
september 1700 seeven en neegentig
Willem van den Eijnde
Dit + merk stelt
Arnoldus Verbernen verklaert
niet te konne schrijven
Jan van Dijk
Jan van den Eijnde
Ant v.Dijk
J.van den Boome
D.Hermans
N.Doers
34 015 r
Wij schepenen van Lierop quartiere
van Peelland , Meijerije van 's Bosch committeeren bij dezen Dirk Hermans onzen medeschepen om zig te begeeven naar 's Bosch en
aldaar waar te neemen de verpagting der
gemeene 's lands middelen van consumptien ,
welke op maandag den 25 september dezes
jaars 1797 door de gecommiiteerdens van de
representanten des volks van Bataafsch
Braband aldaar staat gehouden te worden
vo(o)r den jaare ingaande met den eersten
october 1797 en eijndigende met den laasten
september 1798 en hem ten dien eijnde
te laten aanteijkenen als pagter en wij als
borgen voor deze voorszijde plaats alles
ter voldoening en naarkoming aan de
aanschrijving van voorszijde middelen
en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den twee en twintigsten september 1700 zeeven en negentig .
Ant.v.Dijk

H.Verhees
J.van den Boome
M.van Eijck
N.Doers loco secretaris
34 016 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Anthonetta van de Loverbosch , weduwe
wijlen Hendrik van den Boomen
wonende te Vlierden , voor so veel
desnoods ten deesen geadsisteert met
Abraham van Nouhuijs als haare gekore
momboir , dewelke bij deesen verklaerde te renuntieeren en af te gaan het togtregt of vrugtgebruijk van de na te noemende vaste onroerende goederen
alle gelegen alhier , en dat ten behoeve
van haare twee kinderen met naame
Petronella Luijtgarde en Anthonetta , in echte
verwekt bij wijlen voornoemde haare overleedene man sonder daar op eenig regt ,
actie of pretensie meerder te hebben of
behouden , gereserveert den huurder
sijn regt , en welke huur cedulle met
Francis van Brussel alhier laast gemaakt
en aangegaan in volle kragt en waarde
sal blijven en effect moeten sorteeren ,
bestaende dese goederen in de navolgende parcelen .
Eerstelijk een huijs en stalling met het
aangelag , sijnde een hoeve genaemt
Moorsel , te samen groot omtrent een
34 016 r
loopense nevens erve van Goort van den Broek.
Item de helft van en schuur met den
grond daar aan en bij gehoorende , groot
omtrent een copsaad nevens erve van
Goord van den Broek
Item het land bij en agter het voorszijde
aangelag geleegen te samen groot omtrent een en sestig loopense twaalf roeden en negen voeten , nevens erve de

eene sijde Joost Kusters
Item een parceel genaamt het heijdvelt
groot vier en vijftig loopense en vier en
twintig roeden nevens erve d'eene sijde
den voorigen akker , d'ander sijde de gemeente
Item een parceel groese genaamt het
La(t)broek , groot omtrent vijftig loopense

??

34 017 v
nevens erve van de weduwe Hendrik Kusters
Item een parceel groese sijnde de Heijhorsten , groot agtien lopense vijf en
veertig roeden en een halve voet , nevens
erve van de weduwe Lambert Vlemminx
en de weduwe Peter van Bussel
Item een parceel sijnde een velt langst
den akker , omtrent half heijde , groot
elf lopense vijf roeden , nevens erve de
eene sijde den akker , de andere sijde de
heij van de Hoof.
Item de heijvelden langst het Latbroek
groot omtrent (lopense) 2 lopense vijf en twintig roeden , nevens erve d'beijde sijde weduwe Hendrik Kusters.
item een parceel hooijland sijnde de
voorste middelste en agterste Gooren
groot omtrent twee en twintig loopense
en twee en twintig roeden nevens erve
d'eene sijde de Kleijn Aa, d'ander sijde de gemeente
34 017 r
Item den Schaapsbeemt , groot omtrent
elf lopense vier roeden , vier en een halve
voet , nevens erve d'eene sijde de rivier
d'Aa , d'ander sijde weduwe Hendrik Kusters.
Item een parceel hooijland genaemt
het Strijbroek , groot twintig lopense
sestien roeden , seeven en een halve
voet , nevens erve d'eene sijde de rivier
de Aa , d'ander sijde Jan van den Boomen .
Item een parceel groese genaamt de
Bruijsteldonk , groot omtrent vier lopense
nevens erve d'eene sijde de rivier de
Aa , d'ander sijde Pieter van Eijk
Laastelijk een parceel genaemt de
Lammerdries , groot een loopense twin-

tig roeden , seeven en een halve voet
nevend erve d'eene sijde de gemeente
d'ander sijde weduwe Hendrik Kusters
Sijnde allodiaale goederen , los en vrij
34 018 v
gereserveert , dat de verkrijgers in deesen
sullen moeten blijven vergelden en betalen
de helft van eene chijns van
eene gulden jaarlijx aan de heer van Helmond
Item de helft in eene chijns van
dartien stuijvers en vier penningen jaarlijx
aan den heer van Mierlo.
Item de helft van een chijns van agt
penningen jaarlijx aan 's lands domeijnen .
Edog de chijnsen te vergelden die met regt
bevonden sullen worden uijt deese goederen
te gaan , verder 's lands en gemeentes
lasten , met sodanige voor en naadelige
regten daarop staande en gehoorende ,
en dat so en in dier voege als deese goederen bij transport aangekomen sijn
den 17e december 1770.
Aan te vaarden terstond bij het passeeren
deeses met de 's lands en gemeentens lasten
te rekenen van dato deeses en chijnsen
na derselver eerste vervaldagen
34 018 r
Belovende de comparante deese renuntiatie en afstand van togte ten allen tijden
ten behoeve als voor te sullen houden
en doen houden voor goed vast , steedig
en onverbreekelijk van waarden , alles
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den veertienden november 1700 seeven en negentig ten overstaan van
Antonet van den Boomen
Jan van den Eijnde
J.van den Boome
A.v.Nouhuijs
N.Doers
A.v.Nouhuijs secretaris
34 019 v

Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Hendrik
Jansen alhier woonagtig , te kennen
gevende , dat hij in een eerder huwelijk
bij wijlen Catharina van Moorsel
sijne huijsvrouw hadde verwekt twee
kinderen welke thans nog in leven
sijn , met name Jennemari getrouwt
met Thomas van Zoest en Catharina
meerderjarige jonge dogter , en in laater huwelijk bij wijlen sijn comparants
huijsvrouw Jennemari Bollen insgelijks twee kinderen met name Joost
en Jan beijde meerderjarig .
Dat den comparant met overleg en
volkomen goedvinden van deese sijne
kinderen te raden was geworden
te maken desen navolgende contracte
Dat na doode van hem comparant
alle vaste en onroerende goederen , mitsgaders haavelijke , erfhaavelijke gereede
obligatien actien crediten contante penningen
en eijndelijk alle het geene na doode van
hem comparant als dan bevonden sal
34 019 r
worden , sal worden geerft , geprofiteert
en genoten bij sij comparants kinderen
so in 't eerste als tweede huwelijk verwekt , hooft voor hooft , even ende gelijk als of het kinderen van eender
bedde waaren , en dat wel sonder aansien van wat sijde of op welke tijden
dese goederen ook mogte sijn verstorven
of gedevolveert of welke nog mogte versterven of devolveren .
En compareerde ten deesen mede
Thomas van Zoest in huwelijk hebbende
Jennemari Jansen , Catharina Jansen
meerderjarige jonge dogter voor so veel
des noods geadsisteert met Abraham
van Nouhuijs als haare gekoore mom(boir)
mits gaders Joost en Jan , kinderen en
erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen , dewelke
tot voorkominge van disputen het hierboven-

staende sijn accorderende , Edog dat
Jan hennen broeder uijt deese nalatenschap vooruijt sal profiteren en genieten
vijf en twintig gulden en vervolgens de
geheele nalatenschap onder hen te samen
hooft voor hooft gedeelt en geerft worden
even of het kinderen van eender bedde waaren.
Tot naarkoming en welvoldoening
34 020 v
van alle het gene voorszijde verbinden
de comparanten te samen en ieder
afsonderlijk henne personen en goederen als regtens is .
Actum Lierop den een en twintigsten
november 1700 seeven en negentig.
Dit + merk stelt Hendrik Jansen
verklaart niet te konne schrijven
Tomast van Sost
Dit merk + stelt Catharina Jansen
verklaart niet te konne schrijven
Joost Jansen
Jan Hendrik Jansen
A.v.Nouhuijs
D.Hermans
N.Doers
34 020 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Adriaan
van Brussel alhier woonagtig weduwenaar van wijlen Elisabeth Meulendijk te kennen gevende dat den comparant op den 14e september deeses jaars
1797 binnen 's Hage voor notaris en
getuijgen hadde gepasseert renuntiatie
van togt , onder den mits en conditie
daar bij bepaald . Edog dat hij comparant vermeent dat voorszijde acte geensints om reden bestaanbaar is , en daarom te raden is geworden alhier te passeeren acte in forma
So verklaar hij comparant bij deesen
te renuntieeren en ten eene maal af te

gaan het togtregt of vrugtgebruijk van
een huijsinge met nog een kleijn huijsje
hoove en aangelag , mitsgaders van een
parceel Nieuw Erve ter groote van omtrent 4 lopense of so groot en kleijn als
gelegen is alhier binnen Lierop tussen
henne bekende reengenoten , en dat ten
behoeve van sijne kinderen in echte
verwekt bij wijlen sijne voornoemde overleedene huijsvrouw , sonder dat hij comparant daarop eenig regt ,( actie) of pre34 021 v
tensie meerder wil hebben of behouden
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den sesden december
1700 seeven en negentig .
Adriaan van Brussel
DVerhees
34 021 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Johannis Janse Vlemminx weduwenaar van wijlen
Helena van Eijck alhier woonagtig , sijnde
siekelijk te bedde leggende , dog sijn verstand
memorie ende sinnen magtig en gebruijkende ,
dewelke overdenkende de sekerheid des doods
en de onsekere tijd en uure van dien , en alvorens uijt deese weereld te moeten scheijden
te raden was geworden om van sijne teijdelijke goederen en effecten te disponeeren , doende
sulx uijt vrije eijge wille sonder inductie of
persuasie van iemande.
Naar al(v)orens sijn dood lighaam de aarde met
een eerlijke begrafenisse na sijnen staat en sijn
onsterfelijke ziele in de handen van God sijnen
Schepper en Zaligmaker bevoolen te hebben
En komende also ter dispositie , so verklaart hij
comparant en testateur uijt onderlinge liefde
en genegentheid te nomineeren en te institueeren tot sijn eenige en universeele erfgenamen sijn comparants drie kinderen in echte ver-

??

wekt bij wijlen bovengenoemde sijn comparants
overledene huijsvrouw , met name Martinus
Maria , thans getrouwt met Peeter Seegers en
Jan , en dat in alle het gene den comparant
metter dood ontruijmen en naarlaten sal
en waarvan eenige meesterschap is hebbende
34 022 v
hoe ook genaamt ofte waarin ook bestaande
ende dat met uijtsluijtng van alle andere
Alle het gene voorszijde staat aan den comparant
duijdelijk voorgelesen , so verklaart hij dit te
weesen sijn testament laaste of uijterste wille , willende en begerende dat het selve
na doode van hem effect sorteeren en also sal moeten agtervolgt worden
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den agtsten december 1700 seeven en negentig , ten woonhuijse van den
comparant vermids desselfs onpasselijkheid
ten overstaan van de ondergetekende schepenen.
Dit merk stelt Johannis
Janse + Vlemminx verklaart
niet anders te konne schrijven
Ant.v.Dijk
D.Verhees
N.Doers
34 022 r
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deezen dat wij zijn verzogt om een
acte van cautie voor Peeter Jan de Wit , en
zulx tot decharge van den Armen van
Mondfort bij Uijtrecht , en vermids den
zelven alhier wettig geboren is en zijnde
voor zo veel ons bekend is van een goed
gedrag , zo beloven wij bij deezen , dat in
cas van onverhoopte armoede denzelven
nimmer zal komen tot lasten van
den Armen van Mondfort voornoemt nog
ook van andere plaadsen , alwaar hij
zig metter woon mogte komen neder
te zetten , maar dat wij hem als dan
beneffens alle andere onze arme

inboorlingen zullen alimenteeren en
onderhouden , voor zo veel de toestand
onzer arme kasse zal toelaten , en
dat alles onder verband als na regten
Actum Lierop den zeeven en twintigsten decenber 1700 zeeven en negentig
J.van den Eijnde president
D.Hermans
D.Verhees
N.Doers loco secretaris
34 023 v
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Josina Dirk van Moorsel , en
sulx tot decharge van den Armen
van Maarheese , en vermids deselve,
voor so veel ons bekent is van een
goed gedrag , so beloven wij bij desen
dat in cas van onverhopte armoede
deselve nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Maarheese
voornoemt , nog ook van andere plaedsen
alwaar sij sig metter woon mogte
komen neder te setten , maar dat wij
haar als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so
veel de toestand onser arme kasse
sal toelaten , en dat alles onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den negen en twintigsten december 1700 seeven en negentig .
D.Hermans
D.Verhees
34 023
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Petronella
van Helmond ,weduwe Antonie van Moorsel dewelke om reeden haar moveerende en uijt sonderlinge liefde en
genegentheid aan haare twee kinderen bij haar inwoonende met name

Jan en Peeter Antonie van Moorsel
te raden was geworden te maken te legateeren of
te bespreeken de twee beste koeijen alle het hooij en strooij met alle het koorn beneffens
twintig ellen hembdlaken te voldoen en uijt te keeren door de na te noemene erfgenamen ofte wel 200 gulden in plaadse van dien ten
keuse van Jan of Peeter voornoemt
Staat te weeten dat de bijen voor de
eene helft toebehoren aan Antonie van
Helmond en aan Peter Antonie van Moorsel voor de andere helft .
Voots institueert en nomineert de comparante testatrice haare soonen en dogters en bij aflijvigheid van deselve de
kinderen van dien bij representatie of plaadsvulling
uijt wettig huwelijk gesproten tot erfgenamen .
Alle het geene voorszijde staat aan de
comparante testatrice duijdelijk en
34 024 v
distinct voorgeleesen sijnde so verklaart deselve dit te weesen haar testament laaste of uijterste wille
willende en begeerende dat het selve
na doode van haar punctuelijk sal
agtervolgt of nagekomen worden .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den vierden jannuarij 1700 agt en negentig ten woonhuijse van de comparante , vermids
desselfs onpasselijkheid , ten overstaan
van de ondergetekende schepenen .
Dit + merk stelt Petronella
van Helmond verklaart
niet te konne schrijven
D.Hermans
J.van den Boome
N.Doers schepen loco secretaris
34 024 r
Staat en inventaris
gedaan maken en opgegeven bij Joost van

Rijt alhier woonagtig
weduwenaar van
wijlen Maria van
Geffen , waar bij heeft
verwekt drie kinderen welke thans nog
in leeven sijn met
name Peternel , Francis en Paulus
Also denselven van
voornemen is sig in
een tweede huwelijk
te begeeven met Johanna van der Linden en sulx
ter voldoening van
den
articul
van het Echt Reglement , gearresteert
bij de representanten
des volks van Bataafsch
34 025 v
Braband van dato
Bestaande in het navolgende
Staat te weeten , dat den inventaris met wijlen sijne overleedene huijsvrouw geen vaste goederen heeft beseeten gehad .
Eerstelijk een bed met sijn toebehooren gevult met veeren
Item een kaffe bedt met sijn toebehooren
Item vier paar slaaplakens
Item een hoogkar sonder beslag
Item een aardkar
Item een ploeg
Item een eegd
Item een booterstand
Item een melktob
34 025 r
Item een gaartob
Item een kopere koeijketel
Item een dito handketel

Item twee wateremmers
Item ses stoelen
Item twee kisten
Item twee kasten
Item twee theemoren
Item een gootbank
Item een trog
Item een tafel
Item vier tinne schootelen
Item een koorevat
Item een wan
Item drie vleegels
Item een haam saal en ligt
34 026 v
Item een helfster
Item een paar hagten
Item twee laaijrieken
Item een breekriek
Item ses koeijbakken
Item twee kuijpen
Item een koffijmolen
Item vijf kopjes en schoteltjes
Item vijf tinne leepels
Item vijf forchetten
Item vijf kemmels van tuijers
Item een koekepan en hangijser
Item een kopere bedpan
Item een vuurijser
Item een zaal
34 026 r
Item een zigt en pikhaak
Item een seijsie
Item een haargetouw
Item een schoep
Item een turfschoep
Item een bijl
Item een sligtmes
Item twee galeije schootelen
Item vier dito borden
Item twee seeven
Item vier kooresakken
Item een lantaarn
Item een kopere lamp

??

Item een soutdoos
Item een meelkorf .
34 027 v
Item een kopere roomseij
Item een steijne pot
Item een moosvloot
Item een tang
Item een moespot
Item een papketel
Item een hooijriek
Item een koorengaffel
Item twee spinnewielen
Item twee schaakels
Item twee haamklippels
Item een booterteijl
Item een houteren deurslag
Item een braak
Item een swong

??

34 027 r
Item een swangstapel
De kleederen tot den lijve
van des inventarisants overleedene huijsvrouw gehoort hebbende
sullen de kinderen worden aangemaakt
Memorie
Compareerde Joost van Rijt
alhier woonagtig , denwelke bij deesen verklaart hem in 't formeeren
en opgeeven van desen inventaris
getrouwelijk gedraagen te hebben , sonder sijnes weetens iedwes versweegen of te rugge
gehouden te hebben , belovende bij aldien hem na dato deeses iedwes te binnen mogte komen tot desen inventaris behoorende denselven ten allen
tijden daar mede te sullen amplieeren
34 028 v
en vermeerderen

??

Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den dartiende
jannuarij 1700 agt en negentig
ten overstaan van
Dit + merk stelt Joost van
Rijt verklaart niet te konne schrijven.
D. Verhees
D.Hermans
N.Doers
34 028 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Jan van
Wilderen als vader en voogd over
sijne minderjarige kinderen met name
Catharina , Antonij , Hendrina en Joost
in echte verwekt bij wijlen Anna Antonij van Moorsel beneffens Arnoldus Welten in qualiteit als deelvoogd
over voornoemde minderjarige kinderen
dewelke bij deesen beloven om het intrest
van voornoemde minderjarigen in
allen deelen te sullen waarneemen
en behartigen ,so en in dier voege als
voogden volgens wetten en costuijmen
locaal gehouden en verpligt sijn , mitsgaders te sullen formeeren staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van
wijlen Antonie van Moorsel , Peternel
van Helmond voor so verre dese minderjarige betreft , en des gerequireert daar
van te sullen doen rekening bewijs en reliqua.
Actum Lierop den een en dartigsten jannuarij 1700 agt en negentig , ten overstaan
van de ondergetekende schepenen
J.v.Wilderen Arnoldus Welten
J.van den Eijnde
Ant v.Dijk
J.van den Boome
34 029 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Jan
en Peeter van Moorsel , Josijna vanden

??

Heuvel weduwe Francis van Moorsel , Jan
van Wilderen in qualiteit als vaader en
voogd van sijne minderjarige kinderen
met name Catharina , Antonij , Joost en
Hendrina in echte verwekt bij Anneke
Antonij van Moorsel , Jan Verbernen
en Antonie Joosten alhier woonagtig
welke comparanten onbedeelt is toebehoorende een parceel heijde of nieuw erve
gelegen alhier aan of of omtrent het Meereven en waarvan sij van voorneemens
sijn te laaten passeeren deese henne wettige , scheijding en deijling , in voege en
maniere navolgende .
Mits welk so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toe en aanbedeelt aan Jan en Peter van Moorsel , Josijna
van den Heuvel weduwe Francis van Moorsel ter
togte en haare kinderen ter erfregte , Jan van
Wilderen in qualiteit als vader en voogd van
sijne minderjarige kinderen bovengenoemd
en dat voor en ten behoeve van gemelde kinderen .
De helft van een parceel heijde of
nieuw erve geleegen alhier aan of omtrent
het Meerven groot in 't geheel volgens
34 029 r
de meeting onder no 1735.1736 twaalf
lopense vijf en twintig roeden , nevens
erve de eene sijde nevens de weg na de
heijde d'ander sijde het tweede loth
Mits welke so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe en
aanbedeelt aan Jan Verbernen alhier woonagtig
Een vierde gedeelte van een parceel heijde
of nieuw erve gelegen alhier aan of omtrent het Meerven , groot in 't geheel volgens de meeting onder no. 1735, 1736 twaalf
lopense vijf en twintig roeden , nevens erve
d'eene sijde de erfgenamen Antonie van Moorsel d'ander sijde het derde loth
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toe en aanbedeelt aan Antonij Joosten alhierwoonagtig
Een vierde gedeelte van een parceel heijde
of nieuw erve , gelegen alhier aan of omtrent

34 030 v
het Meereven , groot in 't geheel volgens
de meeting onder no 1735, 1736 twaalf
lopense vijf en twintig roeden neevens
erve d'eene sijde Cornelis Doers d'ander
sijde Jan Verbernen
Allodiaal los en vrij uitgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
mt soanige voor en naadelige regten
servituten en usantien als van ouds .
Aan te vaarden ieder sijn aanbedeelde
terstond met de lasten van den jare 1798.
Belovende de comparanten dese henne
minnelijke scheijding en deijling , in voege
en maniere navolgende altijd voor goed
vast steedig en onverbreekelijk van waer den te sullen houden en doen houden , onder
verband als naar regten .
Actum Lierop , den tweeden maart 1700 agt
en negentig , ten overstaan van
Dit merk + stelt Jan
van Moorsel verklaart niet
te konne schrijven
Jan van Wilderen
Dit + merk stelt Antonij
Joosten verklaart niet
te konne schrijven

Peeter van Moorsel
Josijn van den Heuvel
Jan Verberne
M.van Eijck
J.van den Boomen
N.Doers

34 030 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Jan en
Peeter van Moorsel , Josijna van den
Heuvel , weduwe Francis van Moorsel
Jan van Wilderen in qualiteit als vader
en voogd van sijn vier minderjarige
kinderen in echte verwekt bij wijlen
sijne overleedene huijsvrouw Anneke
Antonij van Moorsel , alle alhier woonagtig welke voornoemde comparanten
bij desen verklaaren onderhen te hebben verdeelt alle de vaste onroerende

goederen gestaan en gelegen alhier
aangekomen hij versterf van wijlen
Antonie van Moorsel en Peternel van
Helmond in leeven echte lieden en
inwoonderen alhier en dat in voege
en maniere naavolgende.
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen en word dien volgende erffelijk toe en aanbedeelt aan Jan
en Pieter Antonie van Moorsel alhier woonagtig .
Eerstelijk een huijs met een gedeelte van het
aangelag ter groote omtrent drie vierde
lopense , so en in dier voege als het selve afgepaalt nevens erve van Martinus van Eijk.
34 031 v
d'eene sijde ander sijde het tweede loth
Item een parceel land gelegen alhier
genaamt land in de Hasselt , groot volgens
de meeting, onder no. 322 neegen en twintig
roeden , nevens erve van Hendrik van Eijck .
Item een parceel land gelegen alhier
genaemt land bij het Weevelsdaal , groot volgens de meeting onder no. 367,vier en
twintig roeden , nevens erve van Wilbert Verberne .
Item een parceel land gelegen alhier
genaamt land in de Beekhurk , groot
volgens de meeting onder no. 534 , twee
lopense twintig roeden , nevens erve van
Hendrik Verberne cum suis.
Item een parceel land gelegen alhier
genaemt de Nieuwe Erve , groot volgens de
meeting onder no 541 , twee lopense vier
en twintig roeden , nevens erve van Peter Welten .
Item een parceel groese geleegen alhier
genaemt de Oetert , groot volgens de meeting onder 1442 een lopense negen
34 031 r
tien roeden , nevens erve van Wilbert Verbernen
Item een parceel groese gelegen alhier
genaamt den Keetelaar of Schutsboom
groot volgens de meeting onder no 1613

een lopense negen en twintig roeden
nevens erve van den verkrijgers.
Laastelijk de helft van een parceel heijde of Nieuw Erve , groot in 't geheel ses lopense twaalf en een halve roede
nevens erve Jan Verberne .
Mits welke minnelijke scheijdinge en
deijling , so is ten deel gevallen en word
diengevolgende erffelijk toe en aanbedeelt
aan Francijn van den Heuvel , weduwe Francis
van Moorsel ter togte en haare kinderen ten
erfregte sijnde deselve voor so veel des noods
ten desen geadsisteert met Abraham van
Nouhuijs als haare geadsumeerde momboir.
Eerstelijk de schuur , met een gedeelte van
34 032 v
het aangelag , ter groote van omtrent
een half lopense , so in dier voegen
als het selve is afgepaaldt , nevens erve
van Jan en Peter van Moorsel .
Item een parceel land geleegen alhier
genaamt de Steenkamp , groot volgens de
meeting onder no 248 , een lopense seeven
roeden , nevens erve van Jan Hermans
Item de helft van een parceel groese gelegen
alhier genaemt den Boetsaard groot in 't geheel volgens de meeting onder no 1339, twaalf lopense seven roeden
nevens erve van Jan van den Boomen
Item een parceel land geleegen alhier
genaemt de Kamp , groot volgens de meeting
onder no 465 een lopense ses en dartig roeden , nevens erve van de kinderen Peter Wijnen .
Laastelijk een vierde gedeelte van een
parceel heijde of nieuw erve , groot in 't geheel volgens de meeting onder no. 1755, ses
lopense twaalf en een halve roede , nevens
erve dit gedeelte van Jan en Peeter
van Moorsel
34 032 r
mits welke minnelijke scheijding en
deijling so is ten deele gevallen en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan Jan van Wildere alhier woon-

agtig in qualiteit als vader en voogd van
sijne vierminderjarige kinderen , met
name Catharina , Antonij , Joost en Hendrina in echte verwekt bij wijlen Anneke
Antonij van Moorsel ?en dat voor en ten
behoeve van dese sijne gemelde kinderen .
Eerstelijk een parceel akkerland , geleegen
alhier genaemt den Renakker groot volgens de meeting onder no 279 twee lopense
vijf en twintig roeden nevens erve van
Francis van Brussel .
Item de helft van een parceel groese gelegen
alhier genaamt de Boetsaard , groot in 't geheel
volgens de meeting onder no. 1339 twee lopense
seeven roeden , neven erve van Hendrik van Eijk.
Item een parceel groese , gelegen alhier
genaemt den Dries groot volgens de meeting
onder no. 1573 een lopense , drie en twintig roeden , nevens erve van Wilbert Verbernen
Laastelijk een vierde gedeelte van een par-

??
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ceel heijde of nieuw erve , groot in 't geheel ses lopense twaalf en een halve
roede , nevens erve van dit gedeelte
een heijweg , d'ander sijde het tweede loth .
Sijnde alle dese voorszijde goederen allodiaal
los en vrij uijtgenomen s'lands en gemeentes lasten , verder met sodanige
voor- en nadeelige regten , serviteiten
en usantien als van ouds .
De vijf boomen staende op het aangelag aan
het tweede loth toebedeelt sijn voor de helft toebehorende aan het . . . . en voor de ?ander helft
?aan het derde loth , welke sullen mogen blijven
staan tot Joost Jan van . . . lden . . . . .is
. . te vaarden de groese te half maart
de huijsinge en schuur te Paessen en het
land 't oigst blood aan de stoppelen in
deesen jaare 1798 met de lasten van de
huijsinge schuur en groese van 1798 en
van het land van den jaare 1799.
Den agtersten sal den agtersten moeten wegen
ter naaster velde en minste schade en den
dries het eerste loth toebedeelt te weegen
voor het huijs door.

?
?
??

Belovende de comparanten in qualiteit
als voor deese henne minnelijke scheijding
en deijling in voege en maniere voorszijde altijd
voor goed vast steedig en onverbreekelijk
van waarden te sullen houden en doen
34 033 r
houden onder verband als naar regten
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop , den tweeden maart
17 agt en negentig , ten overstaan van
Dit merk stelt
Peeter van Moorsel
Jan van + Moorsel verklaart niet te konne schrijven
Josijna van den Heuvel
Jan van Wilder
A.V.Nouhuijs
J.van den Boomen
M.van Eijck
N.Doers
34 034 v
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor
Dirk sone Adriaan van Brussel
tot decharge van den Armen van
Eijndhoven , en vermids den selven alhier wel ende wettig geboren is , en
sijnde , voor so veel ons bekent is
van een goed gedrag , so beloven wij
bij desen , dat in cas van onverhoopte
armoede denselve nimmer sal
komen tot lasten van den Armen van
Eijndhoven voornoemt nog ook van andere
plaedsen , alwaar hij sig metter woon
mogte komen neder te setten , maar dat
wij hem als dan beneffens alle andere
onse inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de
toestand onser arme sal toelaten , en
dat onder verband als naar regten ,
Actum Lierop den negen en twintig-

sten maart 1700 agt en negentig
Jan van den Eijnde
Jan van den Boome
N.Doers loco secretaris
34 034 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jan Francis
van den Boomen alhier woonagtig , in qualiteit als wettige aangestelde voogd over
de minderjarige kinderen van wijlen
Jan Manders en Maria van den Boomen
in leeven echte lieden en inwoonderen
te Erp. Den welke in qualiteit als voor bij deesen ter requisitie van Hermanus de Laure , woonagtig te Erp , dog thans alhier present
verklaart te consenteeren in het aan gaan en voltrekken van het huwelijk
van Maria minderjarige dogter van
bovengenaamde Jan Manders en Maria
van den Boomen , met voornoemde Hermanus
de Laure , requirant in deesen sonder
sig daar
(geen verdere tekst )
35 035 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Godefridus
Sanders en Henrica Sanders voor so veel
des noods ten desen geadsisteert met voornoemde
haaren broeder so voor hen selven als voor
henne absente suster , Wendelina Sanders
en hen daar voor fort en sterk makende
mitsgaders de rato te sullen caveeren in
deesen denwelke bij deesen verklaaren te
constitueeren en volmagtigen te maken
haaren broeder Willem Sanders wonende
te Helmond , om ter secretarije alhier voor
scheepenen op den 25 e maij deeses jaars
1798 des namidaags om twee uuren , met
de overige erfgenamen van wijlen Jan
van Eijk en Margareta van Dijk , te compareeren en aldaar te cederen , transporteeren en in vollen eijgendom op te dragen

een huijsinge en hof met de daar bij en
aangehorende groese en teullanden alle
gelegen alhier aan en ten behoeve van
Dirk Jan Tijssen van Hugten alhier woonagtig
als mede om namens de comparanten
te compareeren ter secretarije van Mierlo
en aldaar in vollen eijgendom met de overige
erfgenamen van wijlen Jan van Eijck en Margareta van Dijk voornoemt op te dragen een parceel groese gelegen aldaar op de oude Beemd den groot omtrent twee lopense of so groot
en kleijn als gelegen is , welk een en ander
op den 12 april provisioneel en op den
34 035 r
26e daar aan volgende . . . . . . is verkogt , blijkende bij de verkoops conditie
en dat om en voor de somme daar bij vermelt , de cooppeningen te ontfangen
daar voor te quiteeren , en voor alle
aanmaaning te caveeren
Sullende voorgoed vast steedig en
onverbreekelijk van waarden . houden
het gene onse bovengenoede constitueerde kragte deeses sal komen te doen
?
en verigten , onder verband als naar regeten .
Actum Lierop den sesentwintigsten
april 1700 agt en negentig , ten overstaan
van de ondergetekende schepenen
Godefridus Sanders Henrica Sanders
N.Doers
J.van Asten
Jan van den Eijnde
V.N.Nouhuijs . . .
?
34 036 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt , Willem
Maas in huwelijk hebbende Hendrina
Hendrik Waarenburg alhier woonagtig ,
Francis Hendrik Waarenburg mede alhier
woonagtig als mede Catharina Clophas
weduwe Joost Hendrik Waarenburg wonende
te Maarheese , voor so veel des noods ten
desen geadsisteert met Abraham van

?

Nouhuijs als haare gekoore momboir
te kennen geevende , van voornemens te
sijn om de vaste onroerende goederen geleegen alhier , naargelaten bij wijlen
Hendrik Waarenburg en Hendrien Verhuijsen in leeven echte lieden en inwoonderen , te verdeelen en daar van
te laaten passeeren deese henne wettige
scheijding en deijling , in voege en maniere navolgende
Mits welke so is ten deel gevallen en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Willem Maas in huwelijk Hendrina Hendrik
Waarenburg alhier woonagtig.
Eerstelijk een parceel land , geleegen
alhier genaamt akker aan Bogaersbrug.
34 036 r
Item een parceel land , geleegen
als voor genaamt Renakker groot volgens de meeting onder no. 274 twee lopense
twee roeden nevens erve van Hendrik Peter
Vlemminx en Anthonij Roijmans .
Item een parceel land geleegen als voor
genaamt aan de Ren van Antonis Warenburg ,
groot volgens de meeting onder no 283 , een
lopense vijf roeden , nevens erve van de
weduwenaar Leonardus Warenberg .
Item een parceel land , geleegen als
voor genaamt den akker voor de Vonder ,
groot volgens de meeting onder no 452
een en veertig roeden nevens erve van
Dielis Benders .
Laastelijk een parceel groese geleegen
als voor genaemt groese aan 't Kromven,
groot volgens de meeting onder no. 1626 een
lopense drie en veertig roeden .
Sijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentes en de chijnsen die
bevonden sullen worden met regt daar uijt te
gaan aan den Heer van Helmond 8 penningen .
Mits welke so is ten deel gevallen en word
dien volgende erffelijk toe en aan bedeelt aan
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Francis Hendrik Waarenburg alhier woonagtig .
Eerst en laatstelijk een huijs , hof en
aangelag , geleegen alhier , groot in 't geheel volgens de meeting met het
bij
en aangehorende land en groese ,ses
lopense vijf en dartig roeden onder no.
473, 474 , nevens erve van de kinderen
Joost Verbernen
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten en speciaal
belast met vijf stuijvers chijns aan 's lands domeinen .
Item met een jaerlijxe pagt van twee gulden en tien stuijvers aan de Armen te Aarle .
Laastelijk met een gelofte van twee hondert gulden capitaal , uijtgelooft aan Jan
Antonij van den Boomen , staande ten intresse a drie gulden en tien stuijvers pro cento.
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan Catharina Clephas , weduwenaar Joost
Waarenburg , geadsisteert als voor , in qua34 037 r
liteit als moeder en voogdesse van
haar drie minderjarige kinderen met
name Hendrikus , Wilhelmus en Joost ,
in echte verwekt bij wijlen haare voornoemde
overledene man en dat voor en ten behoeve van gemelde kinderen
Eerstelijk een parceel land , geleegen
alhier genaemt Kerkakker , groot volgens de meeting onder no 291 een lopense
neegen en veertig roeden , nevens erve van
Hendrik van Tilburg
Item een parceel land , geleegen als
voor genaemt Doorenbosch , groot volgens
de meeting onder no. 311, neegen en dartig
roeden nevens erve van de kinderen Peter Hermans .
Item een parceel land , geleegen als
voor genaemt de Schilmeer , groot volgens de meeting onder no 471, een lopense
sestien roeden nevens erve van de weduwenaar
Jan Verhuijsen
Item een parceel groese , geleegen als voor

?

genaamt Bullekamp , groot volgens de meeting
onder no 1151 een lopense dartien roeden ,
nevens erve van de kinderen Peter Hermans .
Item een parceel land , gelegen als voor genaamt Land in 't Heesven , groot volgens de
meeting onder no 456 , een lopense twee roeden .
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Item een parceel groese gelegen als
voor genaemt de Oetert, groot volgens de
meeting onder no. 1456, agt en twintig roeden , nevens erve van Antonij Francis van Moorsel.
Laastelijk een parceel groese geleegen
als voor, genaamt de nieuwe erve groot
volgens de meeting onder no. 1507 negen
en veertig roeden , nevens erve van Dielis Benders .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
met sodanige voor- en nadelige regten ,
servituten en usantien ,als van ouds
en speciaal belast met twaalf penningen
chijns aan den Heer van Helmond .
Aante vaarden de huijsinge groese terstond en . . .
land oigst blood aan de stoppelen in deesen jaare 1798 met de . . . . van de
groesen over 1798 en van het land over
1799 en chijnsen , renten en pagten
naar der selver eerste vervaldagen .
Belovende comparanten condi34 038 r
videnten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde altijd voor goed vast
steedig en onverbrekelijk van waarden
te sullen houden en doen houden onder
verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den seeven en twintigsten april 1700 agt en negentig , ten
overstaan van
Willem Maas
Sis Warsenburg
Katharina Kleeffas

?
?

N.Doers
J.van Bussel
A.v Nouhuijs
34 039 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Johannis van Eijck wonende te Mierlo
Goort, Willem, Dirk en Maria en Hendrina Jan Sanders
Jacobus van . . . .in huwelijk hebbende
??
Johanna Jan Sanders so voor hen selven
als voor henne absente suster Wendelina Jan Sanders , Hendrik Deenen woonende te Mierlo , Goverdina van Rooij
meerderjarige jonge dogter wonende
te Mierlo , geadsisteert met een gekoore
memboir , Nicolaas van Asten wonende
te Heese als in huwelijk hebbende
Johanna van den Bogaert , ter eenre
en Jan en Francis van Dijk, Antonij van
Rijt in huwelijk hebbende Anneke
van Dijk , Arnoldus van Geffen in huwelijk hebbende Josijna van Dijk wonende
alhier, Hendrik ?Martens Berkers in hu?
welijk hebbende Willemina van Dijk
wonende te Asten , Joost , Adriaan, Martinus en Dirk van Dijk , so voor hen selven als sig fort en sterk makende ende
. . . . . . .. . . voor Willem en Antonij
van Dijk alhier woonagtig , Jan , Hendrik
Dirk , Antonij en Francijna , so voor hen
selven als voor henne absente suster
Annemaria , kinderen van Jan Tijssen
van Hugten , alle alhier woonagtig ,
als mede Leendert van de Vorst in
(index van hier uit nog invullen)
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huwelijk hebbende Josijna van Brussel
alhier woonagtig , ter andere sijde , alle
erfgenamen van wijlen Jan Goort van
Eijck en Margareta van Dijk in leeven
echte lieden en inwoonderen alhier ,
welke voornoemde comparanten ter eenre
en andere sijde bij deesen verklaaren
te hebben gemaakt een scheijding en deij-

ling van alle de effecten naargelaten ,
bij wijlen voornoemde Jan Goorts van Eijck
en Margareta van Dijk , en van voornemen te sijn daar van te laaten
passeeren dese henne wettige scheijding
en deijling in voege en maniere navolgende .
Mits welke so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan de comparanten ter eenre .
Eerstelijk een obligatie ten lasten van de
gemeente van Lierop groot in capitaal
agt hondert gulden van dato 19e augustij 1796.
Item een gelofte ten lasten als voor , groot
in capitaal twaalf hondert gulden van
dato Lierop 24e october 1794.
Item een obligatie ten lasten van Pieter
34 040 v
Kusters cum suis groot in capitaal twee
hondert en vijftig gulden van dato Lierop
3e april 1766.
Item een obligatie ten lasten van hen
Dirk van Tilborg . . . . . groot in capitaal vier
hondert gulden , van dato Lierop 11 julij 1777.
Item een obligatie ten lasten van Jan
Antonij Vlemminx , groot in capitaal
een hondert vijftig gulden , van dato Lierop
19 meij 1780.
Item een obligatie ten lasten van de
kinderen van Dirk van de Vijf Eijken
groot in capitaal een hondert en vijftig
gulden , van dato ?unen 20e december 1792.
Item een obligatie ten lasten van Antonij van Veldhoven , groot in capitaal
vier hondert gulden van dato Mierlo
26e maart 1783.
34 040 r
Item een obligatie ten lasten van Hendrik Tijssen van Hoof , groot in capitaal
agt hondert gulden van dato Mierlo

?

?

december 1791
Laatstelijk een obligatie ten laste van
Willem Berghouds , groot in capitaal een
een duijsend gulden van dato Son 3e april 1775.
Dan sullen de condividenten van dit loth
tot egalisatie moeten trekken van het volgende
loth twintig gulden hollandts gelt , sonder meer

?

Mits welke so is ten deel gevallen en
word word dienvolgende toe - en aanbedeelt aan
de comparanten ter andere sijde.
*
Eerstelijk een obligatie , ten laste van
het Corpus van Lierop groot in capitaal
vijftien hondert gulden van dato Lierop 1e december 1795
(tekst kantlijn) den ondergetekende Dirk de Groot in
??
huwelijk hebbende Annemie van Hugten bekent
voor sijn aandeel van dit nevens . . .staande capitael
ontfangen te hebben drie hondert gulden Lierop 5e
junij 1802.
Dit merk stelt + Dirk de Groot verklaart niet te konne schrijven
Testes A v.Nouhuijs
Dirx en Antonij van Hugten , so voor sig als verdere erfgenamen
bekennen ontfangen te hebben twee hondert gulden Lierop 24 e
februarij 1802
Dirk van Hugten
N.Doers
M.van den Heuvel )
Item een obligatie ten lasten van Willem
van Dijk , groot per rest in capitaal twee
hondert en vijftig gulden van dato Lierop 1e
februarij 1765

??

34 041 v
Item een obligatie ten lasten van
Christiaan van de Goor , groot per rest
in capitaal seven hondert gulden van
dato Helmond 21e november 1788.
Item een obligatie ten lasten van Tho-

??

mas Janse van Kemenade , groot in capitaal vijf hondert gulden van dato
Son 1e julij 1779.
Item een obligatie ten lasten van
Dielis Benders , groot in capitaal drie
hondert gulden , van dato Lierop 29e junij 1781.
Item een obligatie ten lasten van het
Corpus alhier , groot in capitaal agt hondert gulden , van dato Lierop 6e september 1794.
Item een obigatie ten lasten van Albertus van Driel , groot in capitaal drie hondert gulden van dato Mierlo 29e junij 1796
Item een manuale gelofte ten lasten van
Dorus van den Berk , groot in capitaal
veertig gulden van dato Mierlo 10e september 1758
34 041 r
Item een manuale obligatie ten lasten van Jan M. van den Eijnden , groot in
capitaal twee hondert gulden , van dato
Lierop 1e augustij 1774 en 10e januarij 1787.

?

Item een manuale obligatie , ten lasten
van Jan Kerkhof en kinderen , groot in
capitaal per rest een hondert gulden
van dato Lierop 30e november 1781.
Item een somme van vijftig gulden wegens
geleent gelt aan Jan Kerkhof , van dato 6e october 1770.
Item een somme van een hondert gulden
wegens geleent gelt aan Thomas van Zoest
van dato 24e augustus 1760
Item een somme van drie hondert gulden
wegens geleent gelt aan Antonij Roijmans
van dato 1e junij 1796.
Item een somme van vijftig gulden wegens
geleent gelt aan Hendrien Waarenburg
van dato 16e september 1781 , staende deese
vier bovenstaende posten geannoteert door den
overleden Jan Goorts van Eijk.

Dan sullen de condividenten van dit loth
tot egalisatie moeten voldoen en uijtkeeren
aan het eerste loth , twintig gulden , hollands gelt van twintig stuijvers het stuk
sonder meer.
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aan te vaarden ieder sijn aanbedeelde
terstond met de agterstallige en loopende intressen.
Belovende comparanten ter eenre en
andere sijde dese henne minnelijke scheijding en deijling in voege en maniere
voorszijde altijd voor goed , vast , steedig en
onverbreekelijk van waarden te sullen
houden en doen houden onder verband als
naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den tweeden meij 1700 agt en
negentig , ten overstaan van ,
Jan van Dijk
Dirk van Hugten
Dit merk + merk stelt
Leendert van de Vorst
verklaart niet te konne
schrijven
Dit merk stelt
Joost + van Dijk verklaart niet te konnen
schrijven

J.van Eijck
Godefridus Sanders
Wilh.Sanders
Dirk Sanders
Jacobus van Elsen
?
Henrica Sanders
Maria Sanders
Hendrik Deenen
Gordina van Rooij
Dit + merk stelt Luijkas van
den Bogaart niet te konnen schrijven

N.Doers
M.van Eijck
J.van Bussel
A.v.Nouhuis adintermi ..secretaris
34 042 r
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om
een acte van cautie voor Jan Lambert
Kusters , beneffens desselfs kind met name Petronella oud circa een en een half jaar
tot decharge van den Armen van Stra-

?

them en vermids deselve alhier alhier wettig gebooren sijn en gemelde Jan Kusters ( voor
so veel ons bekend is ) van een goed gedrag sijnde .
So beloven wij desen , dat in cas van verhoopte armoede , deselve nimmer sullen
komen tot lasten van den Armen van
Strathem voornoemt nog ook van andere plaedsen , alwaar sij sig metter woon mogten
komen neder te setten , maar dat wij hen
als dan , beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en
onderhouden , voor so veel de toestand onser arme kasse sal toelaten , en dan alles
onder verband als naar regten is.
Actum Lierop den agtsten junij 1700 agt en negentig.
N.Doers
M.van Eijck
J.Roijmans
J.van Bussel

N.Doers
Jan Roijmans
J.van Bussel
A.V.Nouhuijs secretaris

34 043 v
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt Anthonij Hoebergen , alhier woonagtig den welke bij
deesen ter requisitie van het officie verklaaren
voor de suijvere en opregte waarheid , dat bij comparanten op donderdag den 7e junij 1798 des
's morgens omtrent half ses uuren dood
in een graaf of sloot in het waater heeft
hebben vinden leggen Josijna Waarenburg
huijsvrouw van Joost Kusters in het het parceel Nieuw Velt , geheeten . . .horende aan
??
Johannis van Bussel alhier op Moorsel al mede woonagtig , sonder daar in eenige levens geesten bespeurt te hebben .
In kennisse der waarheid en des te oirconde
bij de comparanten ondertekent op heeden
binnen Lierop den agtsten junij 1700 agten
negentig , coram de ondergetekende schepenen
J.van Bussel
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs secretaris

34 043 r
Compareerde voor schepenen van
Lierop ondergenoemt , Godefridus Sauve meester
chirurgijn , wonende .te Asten , den welke bij
desen verklaart , dat hij ter requisitie van
het officie alhier met ende beneffens de ondergetekende schepenen en secretaris sig heeft
begeven ten huijse van Joost Kusters alhier op Moorsel woonagtig , en aldaar gesien hebben het dood lighaam van Josijna
Warenburg , huijsvrouw van gemelde Joost
Kusters en welk dood lighaam door
gemelde comparant , ter requisitie als
voor is gevisiteert en daar aan bevonden
heeft , dat na de borst geopend te hebben , dat
de bronchia de long met schuijmende waaters
sijn opgeset , en vonden geen uijtwendige teekens daar aan bespeurt te hebben , als aan drenkelingen .
In kennisse der waarheid bij ons eijgenhandig ondertekent tot Lierop den agtsten
junij 1700 agt en negentig .
J.Sauve
J.van Bussel
M.van Eijck
A.v.Nouhuijs secretaris
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Wij schepenen van Lierop certificeeren
bij deezen , dat wij zijn verzogt , om een
acte van cautie voor Willem Janse de
Witt , en zulx tot decharge van den
Armen van Stratum , en vermidts
den zelven alhier wel ende wettig geboren is , en
zijnde voor zo veel ons bekend is , van een
goed gedrag , zo beloven wij bij deezen
dat in cas van onverhoopte armoede ,
denzelven nimmer zal komen tot lasten
van den Armen van Stratum voornoemt nog
ook van alle andere plaadzen , alwaar
denzelven zig metter woon mogte komen
neder te zetten , maar dat wij hem
als dan beneffens alle andere onze
arme inboorlingen zullen alimenteeren
en onderhouden , voor zo veel de toestand

??

??

onzer arme casse zal toelaten , en dat
alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijftienden Junij
17e agt en neegentig
N.Doers
J.van Asten
J.van den Eijnde
J.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 044 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Francis Koolen oudt omtrent 54 jaaren
en Martinus Willem van Dijk oud
omtrent 24 jaaren , beijde alhier
woonagtig , en ter goeder naam en
faam dewelke bij deesen ter requisitie van het officie verklaaren
waar en waaragtig te weesen ,
dat sij op dinsdag den 3e julij deses
jaars 1798 , des namiddags omtrent
5 uuren gehoort en gesien hebben , dat
er rusie of questie was ontstaan tussen
Wilhelmus sone Pieter Kusters en
tussen Petronella Francis van Bree
jonge dogter beijde alhier woonagtig ,
en welke questie niet alleen in woorden
maar ook in daden heeft bestaan , also sij
comparanten duijdelijk hebben gesien
dat Petronella van Bree met een
houd verschijde gevoelige slagen Wilhelmus sone
Peter Kusters heeft toegedragt , dermate
dat hij aan het hoofd of uijt de neus bloeijde.
Eijndigde de comparanten hier
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mede dese henne gegeve verklaring,
maar hij in allen deelen persisteert
gevende voor reden van welweetendheid , het selve hen nog in goede en
versche geheugenisse te sijn , belovende
het selve ten allen tijden (des gerequireert ) met H.Eede te sullen bevestigen .

Actum Lierop den sesden julij 1700 agt
en negentig coram . . . (Ontbreekt verder)
Dit merk
stelt Francis + Kolen
verklaart niet te
konne schrijven

Dit + merk
stelt Martinus Willem van Dijk verklaert
niet te konne schrijven
N.Doers
Jan van den Eijnde
J.van Bussel
A.v.Bussel secretaris

34 045 r
Compareerde voor schepenen van
Lierop , onder genoemt Philip van Bree
wonende te Heeze , Hendrikus van Bree
alhier woonagtig , Johannis van Bree
wonende te Maarheeze , Jacobus Hurkmans in huwelijk hebbende Helena
van Bree , alhier woonagtig , Petronella
van Bree , meerderjarige jonge dogter
ten deeze geadsisteert met haaren
broeder Hendrikus van Bree , alhier
woonagtig , Willem van de Voort in
huwelijk hebbende , Johanna van
Bree wonende te Someren , en
Pieter van Bree , wonende te Eijndhoven , te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Francis van Bree
en Jennemie Philip Hendriks , in
leeven echte lieden en inwoonderen
alhier , welke voornoemde comparanten
bij deezen verklaaren , onder hen te
hebben verdeelt , alle de vaste onroerende
goederen geleegen alhier bij gemelde
henne vootnoemde ouders naargelaten
en dat in voege en maniere navolgende.
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , zo is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toeen aanbedeelt aan Philip van
Bree wonende te Heeze eene capitale
somme van eenhondert en vijf en twintig gulden , eens zonder , meer te voldoen

34 046 v
en uijtte keeren door Jacobus Hurkmans
in huwelijk hebbende Helena van
Bree alhier woonagtig.
Mits welke minnelijke scheijding , en
deijling zo is ten deel gevallen , en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt
aan Hendrikus van Bree alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceel groese geleegen
alhier , genaamt groese in de Groene ,
Beembden , groot volgens de meeting
onder no. 1322 , een lopense negentien roeden.
Item een parceel akkerland geleegen
als voor , genaamt het Klampke groot volgens de meeting onder no. 226 agt
en dertig roeden .
Item een parceel akkerland geleegen
als voor , genaamt Agterste Sleutelakker,
ter groote van omtrent een en een
vierde lopense , of zo groot en kleijn
als geleegen is , onder no. 226 nevens erve van.
Laastelijk een parceel akkerland ge34 046 r
leegen als voor genaamt Lankakkerke
ter groote van omtrent een lopense of zo
groot en kleijn als geleegen is onder no 226
Zijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder met
zodanige voor- en nadelige regten, servituten en usantien als van ouds zijnde,
speciaal belast voor dit loth met eenen
jaarlijxen erfpagt van drie gulden en tien
stuijver aan kinderen en erfgenamen van wijlen
Jan Thijssen van Dijk te Asten .
Item met eenen jaarlijxen pagt van aan 't gemene
land F 2 - 9 - 0 te betalen ten comptoire van den
Rendmeester Verster te 's Bosch.
Dan zal den condivident van dit loth
gehouden en verpligt weezen om tot
egalisatie uijt te keeren aan Willem
van de Voort, als in huwelijk hebbende

?

Johanna van Bree, wonende te Someren,
eene capitale somme van hondert vijf en
twintig gulden eens zonder meer.
Mits welke minnelijke scheijding en
24 047 v
deijling zo is ten deel gevallen en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt
aan Johannis van Bree , wonende te Maarheeze.
Eerstelijk een parceel akkerland geleegen
alhier genaamt Land in de Hastelt , groot
volgens de meeting onder no 331 een lopense
drie en twintig roeden , nevens erve van
Luijkas Kranenbroek.
Laastelijk een parceel groese gelegen als
voor genaamt Hoek ter groote van
omtrent een lopense ses en twintig roeden
nevens erve van Jacobus Hurkmans
d'eenre zijde , d'ander zijde het Dijkske
Zijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verders met
zodanige voor- en nadeelige regten, servituten en usantien als van ouds ,
zijnde speciaal belast voor dit loth
aan het gemeene land
met eenen jaarlijxe pagt van F 2 - 9- 0 te
betalen ten comptoire van den Rendmeester Verster te 's Bosch .
Mits welke minnelijke sheijding en
34 047 r
deijling zo is ten deel gevallen en word
dien volgende erffelijk toe- en aanbedeelt
aan Jacobus Hurkmans , als in huwelijk
hebbende Helena van Bree , alhier woonagtig.
Eerstelijk het Kleijn Huijske met het aangelag , genaamt den Nieuwe Dries gelegen
alhier , groot omtrent een lopense agt
en veertig roeden , of zo groot en kleijn
als geleegen is .
Item een parceel akkerland geleegen

als voor , genaamt land op de . . . groot volgens de meeting onder no 240 een lopense neegen roeden
Item een parceel akkerland gelegen als voor
genaamt Langenakker , groot volgens de
meeting onder no. 334 , een lopense
twintig roeden .
Item een parceel akkerland gelegen
als voor , zijnde twee korte akkerken
op de Hasselt , groot volgens de meeting
onder no. 331 een lopense seeven roeden

?

Item omtrent de helft van drie cop34 048 v
saad van een parceel akkerland genaamt
Sleutelakker , groot in't geheel volgens
de meeting onder 226 , drie lopense seeven
roeden , nevens erve dit gedeelte Nocolaas van
den Heuvel , d 'ander zijde Petronella van Bree
Laastelijk een parceel groese gelegen als
voor genaamt den Hoek , ter groote van omtrent
een lopense , ses en twintig roeden , nevens
erve van dit gedeelte , d'eene zijde C Doers
en Jan Hermans d'ander zijde Joh.van Bree.
Zijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten verber ,
zodanige voor- en nadelige regten , servitituten en usantien als van ouds zijnde
belast , voor dit gedeelte niet eenen
jaarlijxen pagt van , 1 - 15 - 0 aan de
oude schutterije alhier .
Item eenen jaarlijxen pagt van 7 - 2 - 0
aan 't gemeene land ten comptoire
van den rendmeester Verster te 's Bosch.
Dan zal den condivident van dit loth gehouden en verpligt zijn tot egalisatie
te voldoen en uijttekeeren aan Philip
van Bree wonende te Heeze , eene capitale
somme van hondert vijf en twintig .
34 048 r

?

?

gulden , als mede aan Pieter van Bree
wonende te Eijndhoven aan gelijke capitale somme van hondert vijf en twintig gulden.
Met welke minnelijke scheijding en
deijling , zo is ten deel gevallen , en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt
aan Petronella van Bree , alhier woonagtig.
Eerstelijk het oudt huijs , met de schuur
en aangelag gelegen alhier , groot om trent een lopense en negentien roeden .
Item omtrent de helft van drie copsaad
van een parceel akkerland genaamt Sleutelakker , groot in 't geheel volgens de meeting onder no. 226 , drie lopense seeven
roeden en dat met het regt en geregtig heid van te torven in de Somerse Peel
Zijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen
s'lands en gemeentens lasten , verder met
zodanige voor- en nadelige regten ,servituten en usantien als van ouds , en speci34 049 v
aal belast voor dit gedeelte , met een jaarlijxen pagt van 3 - 15 - 0 aan Willem
Lomans te Asten
Item met een jaarlijxen chijns van
F 0 - 10 - 0 aan den Heer van Helmond
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , zo is ten deel gevallen , en word dien volgende , toe- en aanbedeelt aan Willem
van de Voort , in huwelijk hebbende Johanna
van Bree wonende te Someren ,
Een capitale capitale somme van hondert vijf
en twintig gulden , eens zonder meer
te voldoen en uijttekeeren door Hendrikus
van Bree condividenten van het tweede loth
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , zo is ten deel gevallen , en
word dienvolgende toe- en aanbedeelt

aan Pieter van Bree wonende te
34 049 r
Eijndhoven
Een capitale somme van hondert vijf en
twintig gulden eens zonder meer , te voldoen en uijttekeeren door Jacobus Hurkmans condivident van het vierde loth.
Aan te vaarden ieder zijn aanbedeelde
te weeten de huijzinge te Paessschen , de
groese te half maart , en het akkerland
't oigst blood aan de stoppelen , alles in
den aanstaande jaare 1799 met de
's lands en gemeentens lasten van de
huijzinge en groese van den jaare 1799
voorschreven en van het akkerland vanden
jaare 1800 ende chijnsen en pagten
na derzelver eerste vervaldagen
Belovende de comparanten condividenten
deeze henne minnelijke scheijding en
deijling in voege en maniere voorschreven altijd
voor goed ,vast, steedig ende onverbreekelijk van waarden te zullen houden en
doen houden , onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
34 050 v
heeden binnen Lierop den agtienden
julij 1700 agt en negentig , ten overstaan
van Nicolaas Doers en Martinus van
Eijck schepenen
Dit merk stelt
Philip + van Bree
verklaart niet te
konne schrijven

Dit merk stelt Hendrikus + van Bree verklaart niet te konne
schrijven

Dit + merk stelt Johannis
van Bree verklaart niet te konne schrijven
Jacobus Hurkmans
Dit merk stelt Petronella
Dit merk stelt Johanna
van Bree verklaart niet te
van + Bree verklaart niet te
konne schrijven
konne schrijven .

Peter van Bree
N.Doers
M.van Eijck
A.V.Nouhuijs secretaris
34 050 r
Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij deezen , dat wij zijn
verzogt om een acte van cautie voor
Annamaria Jan Thijssen van Heugten
en zulx tot decharge van den Armen van Gestel bij Eijndhoven .
En vermids dezelve alhier wel ende
wettig geboren is , en zijnde , voor zo
veel ons bekend is , van een goed
gedrag , zo beloven wij bij deezen , dat
in cass van onverhoopte armoede dezelve
nimmer zal koomen tot lasten van
den Armen van Gestel voornoemt nog
ook van andere plaadzen , alwaar
zij zig metter woon mogte komen
neder te zetten , maar dat wij haar
als dan beneffens alle andere onze
arme inboorlingen zullen alimenteeren en onderhouden , door zo veel
de toestand onzer Arme kasse zal
toelaten , en dat alles onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den twintigsten
september 17 agt en negentig.

`

N.Doers
J.van Bussel
J.Roijmans
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris

34 051 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt , Jan Willem
van den Eijnden alhier , woonagtig den
welke bij deesen verklaart wel deugdelijk ende regtvaardig schuldig te weesen
aan en ten behoeve van Antonij van
Dijk mede alhier woonagtig eene ca-

pitale somme van drie hondert gulden
hollants gelt , van twintig stuijvers het
stuk spruijtende de oorsaak deeser
?
schult , wegens deugdelijke geleende en
ten dank ontfangen penningen , renuntieerende dienvolgende aan de exceptie
van . .aangetelde gelden , met belofte
om jaerlijx daar van voor intrest te sullen voldoen en betalen aan handen van
den crediten of desselfs regt verkrijgende
. . . gulden , makende also eenen jaerlijxen intrest van twaalf gulden , waar
van het eerste jaar sal verscheijnen en
betaalt moeten worden . . . . . . jaar
?
en in die betaling te sullen blijven continueeren tot so lange het voornoemde capitaal
zal worden gerepeteert of afgelast , het
welk jaarlijx sal konnen en moogen
geschieden , mits de een d'ander drie

?

34 051 r
maanden te vooren behoorlijke opsegginge doende .
Tot naarkoming en welvoldoening
van een en ander voorszijde verband den
comparant en debiteur , sijn persoon
en goederen hebbende en verkrijgende
deselve stellende ten bedwang en executie als regtens is .
Actum Lierop den tweeden november 1700 agt en negentig .
Capitaal F 300 - 0 - 0
7 - 10 -0
40 e p. . .
Jan van den Eijnde
J.van Asten
N.Doers
A. v.Nouhuijs secretaris
34 052 v
Staat en inventaris
gedaan maken en opgegeven bij Josijna van
den Heuvel , weduwe wijlen
Francis van Moorsel , al-

?

?

hier woonagtig en sulx
ter voldoening aan het
Echt Reglement gearresteert bij den representanten des volks van Bataafsch
Braband van dato.
Vermids van voornemen
is , sig in een tweede huwelijk te begeven , bestaande in het navolgende.
Staat te weeten , dat de comparante
ter togte , en haare twee minderjarige
kinderen verwekt bij voornoemde haaren
overleeden man ten erfregte is toeen aanbedaalt een schuur met een
gedeelte van het aangelag met
nog vier parceelen so groese als
akkerland , gelegen alhier , sijnde
34 052 r
van dato 2e maart deses jaars 1798
waar toe ten desen word gerefereert.
Meubilaire goederen
eerstelijk een bed met veeren gevult
een dito hoofdpeuluw
een dito bed met kaf gevult
een wolle deeken
een dito linne deeken
drie paar slaaplakens
een paar groene bedgordijnen
ses stoelen , 4 biese en 2 houte
een tafel
een kast
een kist
een baktrog
een boterstand en melktob
een steijne pot
een eijsere moespot
een dito ketelke
een kopere (onleesbaar)
34 053 v
een kopere handketel
een kopere roomseij

?

een tinne trekpot
vijf tinne leepels
een dito soudvat
vier dito schotelen
een vuureijser en tang
een haal
een schoep
een breekriek
een turfschup
een spinnewiel
een spoel
een goodbank met eenig aardewerk
een eijsere lamp
34 053 r
item vijf forchetten
item een sligtmes
item een koeijbak
item een eijsere koeijketel
item een kuijpke
4 schoteltjes en 5 kopjes
koekepan en hangijser
item een seijsie
item een ligt en pikhaak
item een kruijwagen
De klederen van den overledene
sijn gedeeltelijk en sullen verders voor
de kinderen worden aangemaakt ,
Compareerde voor schepenen
34 054 v
van Lierop ondergenoemt Josijna
van den Heuvel , voor so veel des
noods geadsisteert met Martinus van
den Velden , dewelke bij deesen verklaart haar in het formeeren
en opgeven van desen inventaris
getrouwelijk gedragen te hebben ,
sonder haares weetens iedwes verswegen ofte ter kwade trouwe te rugge gehouden te hebben , belovende
niet te min , bij aldien van haar

na dato deeses nog iedwes mogte te
binnen komen tot desen inventaris ,
behoudende denselven ten allen tijden
te sullen amplieeren en vermeerderen .
Aldus gedaan gepasseert op
heden binnen Lierop den seventien den november , 1700 agt en negentig .
Josijna van den Heuvel
J.van Asten
J.van Bussel
A.v. Nouhuijs secretaris
34 054 r
Compareerde de ondergenoemde personen ingeseseten van Lierop,
den welke bij desen bekennen en verklaren uijt handen van de munici??
pabiteit alhier ontfangen te hebben
de ricipissen aan hen toegekent , ingevolge
en op grond van de resolutien den geweese
representanten , de datis 4e en 7e augustij
1797 , spruijtende uijt geleedene en voor ree?
kening van Bataafsch Braband overgenoomene oorlogslasten .
Eerstelijk aan Antonij van Rijt een recipis
groot
F6-0-0
Joost Kusters
F27- 0 - 0
Goort van den Broek
F69 -0 - 0
Jan W. van den Eijnden
F29 -0 - 0
Jan Ant.van den Boomen
F329 -0 - 0
Peter Hermans
F 4 -0 - 0
weduwe Peter van Bussel
F52 -0 - 0
Gerard Kerkers
F 4 -0 - 0
Willem Sleegers
F 19-0 - 0
Lierop 7e december 1798
----------F499-0 -0
Dit merk stelt
Antonij + Verrijt
Joost Kusters
Dit merk stelt Goort Jan van den Eijnde
van + den Broek
Jan Antonij van den
P.Hermans
Boomen
Gerardus Kerkers .
34 055 v

Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Jan
Antonie van den Boomen en Jan van
den Boomen in qualiteit als testamentaire voogden van den minderjarige kinderen en erfgenamen wijlen Anna Wilhelmina Fransen weduwe Francis van
den Boome , te kennen gevende , dat door
hen qq(qualitate qua) voorszijde besloten inventaris van
den boedel en nalatenschap wijlen voornoemde
Anna Wilhelmina Fransen weduwe Francis van den Boomen was gemaakt en opgerigt ter obedientie van de waarschouwing
van den Raad van Braband in dato 7e junij
1764 en overgegeven om ter secretarije van
Lierop bewaart te worden .
En versogte de comparanten , dat aan
hen aangemelde inventaris mogt worden
ter hand gestelt , so als deselve bij deesen
verklaaren voornoemde inventaris te rug ontfangen te hebben en verdere aanmaninge caverende bij deesen.
Lierop den twee en twintigsten januarij
17e negen en negentig .

?

J.van den Boomen
Jan Antonij van den Boomen
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs
34 055 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jennemie
Joseph Kusters , meerderjarig jonge dogter
en Francis Koolen van competenten ouderdom , beijde alhier woonagtig en ter goeder
naam en faam , denwelke bij deesen ter requisitie van het officie verklaaren voor
de suijvere en opregte waarheid , en welke
. . Jennemie Joseph Kusters , voor so veel des
noods ten deesen geadsisteert met A.v.Nouhuijs
als haare gekoore momboir dat gister avond circa de klokke
ses uuren , van voornemen sijnde te gaan
na Wilbert Verbernen , wonende aldernaast
het raadhuijs en tegen over de schuur van

Cornelis Doers alhier , als doen heeft gesien
dat het rookte aan de schuur van gemelde
Doers en terstond op brande , waar op sij comparante , na de huijsinge van Francis Koolen
alhier naast de brandende schuur woonagtig,
gelopen is , om hulp en welke voornoemt Koolen ook aan
stons ter hulp toegeschoten of gekomen is
En verklaarde den 2e comparant Francis Coolen
dat Jennemie Joseph Kusters hier boven vermelt gister avond circa ses uuren ten sijnen
woonhuijse gekomen is , roepende om hulp,
en seggende , dat er brand was . Dat hij comparant daar op aanstons dat huijs is uijtgeloopen en gesien heeft , dat er brand was van
34 056 v
agter op de hoek aan de schuur aan
Cornelis Doers alhier toebehorende en
naast sijne wooninge gelegen , dat dat hij comparant met sijne handen daar op is aangevallen , en voor so veel hem doenlijk het brandend strooij heeft
uijtgevat , uijtgetrokken en tegens den grond
gesmeeten heeft waar van de gebrande blaairen nog aan sijn comparants handen te sien
sijn , En dat Wilhelmus sone Pieter Kusters alhier woonagtig met meer andere
mede tot hulp als toen sijn komen aanloopen.
Eijndigende de comparanten hiermede
dese haare gegevene waaragtige verklaaring , waarbij naar duijdelijke voorlesing
in allen deelen persisteeren en hebbende
ieder sijn gedeponeerde tot meerder corroratie
met H. Eede bekragtigt , seggende de woorden :
"So waarlijk helpe mij God Almagtig ten overstaan van . . .
Actum ter Raadhuijse binnen Lierop den
vijf en twintigsten januarij 1700 negen en negentig.
Dit merk stelt
Jennemie Joseph + Kusters
verklaart niet te konne schrijven
J.van Asten
Jan Roijmans
A.v Nouhuijs secretaris
34 056 r

Dit merk stelt
Francis + Kolen verklaart niet te konne schrijven.

Compareerde voor scheepenen van
Lierop ondergenoemt , Antonij Bukkums
en Cornelis Doers beijde alhier woonagtig
ter goeder naam en faam van competenten ouderdom , dewelke ter requisitie
van het officie verklaaren voor de suijver en opregte waarheid , waar en waar(ag)tig te weesen en wel den 1e in ordine
comparant gisteravond circa ses uuren
gehoort te hebben dat er brand was aan de schuur
van Cornelis Doers , naast Francis Koolen
en tegen over Wilbert Verbernen alhier geleegen , dat hij comparant daar na toe geloopen is , en aldaar gekomen sijnde den brand
geblust was , alwaar onder meer andere personen
Cornelis Doers , tweden comparant in deesen
mede present was . Dat hij comparant onder
het in brand geweest sijnde strooij een ?linne vot?
of tot , op een genaaijt gevonden heeft welke aan
't branden was geweest , en daar mede na het
ligt ten huijse van Francis Kolen gegaan sijnde
hetselve ook also bevonden heeft , alwaar toen
Cornelis Doers met andere mede present
het insgelijks bevonden hebben .
Verklarende den 2e comparant Coenelis
Doers , dat gisteravond circa ses uuren
door 't geroep gehoort hebbende , dat er brand was
en wel aan de schuur van hem comparant
. . . . hij comparant ook terstond na toe
34 057 v
gelopen is , dat hij comparant aldaar gekomen sijnde , bevonden heeft , dat de brand geblust was .Dat onder meerdere personen
Antonij Bukkums aldaar mede ter hulp is toegekomen . Dat hij comparant als toen gesien
heeft , dat gemelde Bukkums aldaar onder het in
brand geweest sijnde strooij een linne vot
??
(bij het passeeren deses aan ons vertoont)
of tot op een genaaijt , gelijkende naar
een londt , en welke aan het branden
was geweest , gevonden heeft en aldaar mede
na het ligt ten huijse van Francis Koolen
gegaan sijnde alwaar hij comparant mede
na toegegaan was , het selve ook also bevonden heeft.

?

Eijndigende de comparanten hier mede
dese henne waaragtige verklaaring , waar
bij naar duijdelijke voorleesing in allen delen
persisteren , hebbende ieder sijn gedeponeerde
tot meerder corroboratie met H. Eede bekragtigt , seggende de woorden : "Soo waar lijk helpe mij God Almagtig , ten
overstaan van Jan van Asten en Jan Roijmans schepenen.
Actum ten raadhuijse binnen Lierop den vijf en twintigsten januarij
34 057 r
1700 negenen negentig
Dit + merk stelt Antonij Bukkums
C.Doers
J.van Asten
Jan Roijmans
A.V.Nouhuis secretaris
Wij ondergetekende scheepenen en
secretaris van Lierop , verklaaren bij desen
ter requisitie van het officie te hebben genomen oculaire inspectie van en ons selven te
hebben begeven na de schuur van
Cornelis Doers gelegen alhier naast de huijsinge van Francis Coolen , en tegen over de huijsinge van Wilbert Verbernen , en bevonden
dat het strooij van agter op den hoek aan
gemelde schuur , ter hoogte van circa vier
voeten uijt den grond aan het branden was
geweest , en ons voorkomt dese brand , volgens bewijzen en omstandigheden door kwaaddoenders begaan en gepleegt te sijn
t'oirconde bij ons ondertekent tot Lierop den
vijf en twintigsten januarij 1700 neegen en neegentig.
N.Doers
J van Asten
M.van den Heuvel
H.Verhees
Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs

34 058 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Johanna Hermans , huijsvrouw van Johannis Rietjens alhier woonagtig , dewelke bij deesen ter requisitie van het officie , verklaart voor de suijvere en
opregte waarheid waar en waaragtig
te weesen , dat op zaterdag den 26e
januarij deses jaars tijde wanneer
Antonij Waarenburg den jonge met
Arnoldus van Lierop en Antonie Peeter
Linders in de schuur van de comparante
dorsten ten haaren woonhuijse door gemelte
Antonij Waarenburg , onder meer andere woorden in presentie van bovengenoemde personen is gebeesigt of
gesegt geworden , dat hij Warenburg
wou dat hij katoen konde spinnen
want dat sij hem wel boer sonden ?
afmaken
Verder dat bij aldien sij hem in quartieren verdeelde , hij dat eerder soude
kunnen vergeten , dan deese behandeling
Al het geene voorszijde staat aan de com34 058 r
parante duijdelijk en distinct voorgelesen sijnde , so verklaart deselve daarbij
te persisterende , presenterende het selve
dit gerequireert met H.Eede te sullen bevestigen .
Actum Lierop den seeven en twintigsten februarij 1700 negen en negentig ten overstaan van
Anna Hermans
Jan Roijmans
J.van Bussel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 059 v

Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Arnoldus van Lierop.
Inwoonder alhier ter goeder naam
en faam en van competenten ouderdom , denwelke bij deesen ter requisitie
van het officie verklaaren voor de
suijvere en opregte waarheid , waar
en waaragtig te weesen .
En wel den eersten in ordine comparant . Dat eenige dagen nadat de
brand van de schuur van Cornelis
Doers alhier ontdekt was , so vermeent op maandag den 28e jannuarij deeses jaars , sonder egter in
den precisen dag gehouden te willen
weesen ten tijde wanneer hij comparant
met Antonie Waarenburg den jonge
en Antonie Peter Linders , beijde inwoonderen alhier dorste in de schuur van
Johannis Rietjens alhier , door voornoemde
Johannis Rietjens in presentie van
bovengenoemde personen heeft hooren seggen
N.Doers en M.van den Heuvel
dat regenten rond gingen om de
klep te besteelen en vragende aan hem
comparant of sulx hem niet soude lij34 059 r
kenen , waar op hij tot andwoord gaf,
dat hem sulx niet lijkende , want dat
hij te verre van de hand was .
Dat gemelde Rietjens weeder in huijs gegaan sijnde , dog even daar na in de
schuur terug gekomen sijnde heeft
verhaalt in presentie van bovengenoemde ,
dat hij geloofde dat de klep niet be?
stelt soude worden , maar dat sij al
weg was , want dat de schutter die
soude hebben en dat geloofde , dat
regenten rond gingen om te verneemen
hoe veel dat een ieder daarin geeven
of betalen soude. En waarop Antonie
Waarenburg den jonge heeft geantwoord .
Dan krijgen sij evenwel schrik aan haar klooten .
Dat vervolgens met den anderen in het
huijs van Johannis Rietjens gegaan sijnde

?

door hem Warenburg voornoemt is gesegt
gevonden , dat hij het niet geeven soude
(denkende daarmede de personeele
setting) al smeede sij hem tot lappen van een .
(Blz 060 v ontbreekt)
34 060 r
Eijndigende hier mede deese henne
gegeve waaragtige verklaaring , waar
bij naar duijdelijke voorleesing in allen
deelen persisteren , belovende des gerequireert het selve met H. Eede te sullen bekragtigen .
Actum Lierop den seeven en twintigsten februarij 1700 negen en negentig
ten overstaan van
Arnoldus van Lierop
34 062 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Johannis
van Eijck wonende te Mierlo, Francijn Maas weduwe
Luijkas van den Bogaart wonende te Mierlo ,
Nicolaas van Asten in huwelijk hebbende
Johanna van den Bogaerd wonende
te Heese . Goverdina van Rooij , wonende te Mierlo , Wilhelmus Sanders wonende
te Helmond en Dirk Sanders wonende te
Helmond , Hendrikus Deenen wonende
te Mierlo , Maria Sanders wonende
te Helmond , Johannis Sanders wonende te
Helmond Godefridus Sanders woonende te Geldrop , Hendrina Sanders
so voor haar selve als voor haar absente
suster , Wendelina Sanders wonende te
Looven , makende de presenten sig fort en
sterk voor de absente in desen
welke voornoemde comparanten bij deesen verklaaren onder hen te hebben verdeelt
de navolgende obligatien , gekomen uijt
den boedel en nalatenschap van wijlen Jan
Goorts van Eijck , bij deeling 2e meij 1798 alhier
wettig gepasseert en dat in voege en ma-

??

niere navolgende .
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe en aanbedeelt
aan Johannis van Eijck de weduwe Luijkas van
34 062 r
Compareerde voor den Bogaart en Nicolaas van Asten
. . gout en schein huwelijk hebbende Johanna van den
penen van Lierop
Bogaard
ondergenoemt
Eerstelijk een schabinale gelofte , ten lasten
Johanna van
van Antonij van Veldhoven , groot in caden Bogaard
pitaal vier hondert gulden van dato Mierlo
weduwe wijlen
26e maart 1783.
Nicolaas van
Laastelijk een capitaal tot lasten van
Asten geadsisteert
de gemeente van Lierop groot agt honmet haaren
dert gulden , van dato 19e augustij 1796
zoon Martinus
van Asten , de
welke verklaarde
ontvangen te
hebben uijt
Mits welke so is ten deel gevallen en
handen van
word dienvolgende toe en aanbedeelt aan
regenten van
Goverdina van Rooij , Wilhelmus en Dirk
Lierop eene
Sanders
somme van
een hondert
Eerstelijk een schabinale gelofte ten lasdrie en dartien
ten van Willem Borghouts , groot in capigulden dartien
taal een duijsend gulden , van dato sonstuijvers en
13e april 1773.
voor penningen en sulks
in minden
van het neffens
staande capitaal
van agt hondert
Laastelijk een schabinale gelofte ten
gulden ten
van Pieter Kusters cum suis groot in capilasten van de
taal twee hondert en vijftig gulden van
gemeente van
dato Lierop 3e april 1766.
Lierop , consenteerende over
sulks in de cassatie
van voorszijde
capitaal , voor soo
veel gemelde somme Mits welke so is ten deel gevallen en
van een hondert
word dienvolgende toe- en aanbedeelt
drie en dartig gulden dartien stuijvers

en vier penningen betreft . Actum Lierop
eersten februarij 1800 vijf ten overstaten
van Martinus van Dremmen schout en
Nicolaas Doers schepen.
Dit sijn de handmerken van weduwe
Nicolaas ?+van Asten en Martinus van Asten
verklaren niet te schrijven
M.Dremmen , N Doers , D Hermans

?

34 063 v
De weduwe Nicolaas
Aan Hendrikus Deenen , een schabinavan Asten geadsisteert
le gelofte ten lasten van Hendrik van
met haaren soon
Tilburg , per rest groot in capitaal
bekent bij deesen
vier hondert gulden van dato Lierop
alnog uijt handen
11e julij 1777
van regenten van
Item aan Maria Sanders en Jacobus van
Lierop voor haar aanElve in huwelijk hebbende Johanna Sandeel in een derde
ders eene somme van hondert gulden in
in F 800 ontfanspecie te voldoen en uijttekeeren door
gen te hebben de
Godefridus Sanders , condivident van
somme van hondert
het vierde loth , waar van reeds voldaan
drie en dartig gulden
en betaalt sijn
dertien stuijvers vier
penningen en mits dien
van voorszijde derde
gedeelte ten volle voldaan
en betaalt te sijn en dienvolgende te conserteren in de
cassatie en roijeeringe van
gemelde derde gedeelte in
F800 - 0 -0 Actum Lierop
den 30e junij 1805 ten overstaan
van de ondergenoemde schepenen
dit . . . . . . stelt
+
. . . . Nicolaas van
Asten . . . .
Mits welke so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe en aanbedeelt
Dit merk + stelt Martien
aan Godefridus Sanders een schabinale
van Asten verklaart
gelofte ten lasten van Hendrik Thijsse
niet te konne schrijven
van Hoof , groot in capitaal agt hondert
N.Doers
gulden van dato Mierlo 15e december 1791
D.Hermans
A.v.Nouhuijs secretaris
Item aan Godefridus Sanders , Hendrina en
Wendelina Sanders te samen
Een schabinale gelofte ten lasten van

Jan Ant(onie) Vlemminx , groot in capitaal
een hondert vijftig gulden , van dato Lierop
19 meij 1780 , met nog een schabinale
gelofte , ten lasten van Dirk van Vijfeij34 063 r
ken , groot in capitaal een hondert en
vijftig gulden , van dato Nunen 20e
december 1792.
Als mede aan Hendrina en Wendelina
Sanders te samen . Een restant capitaale somme van agt hondert gulden ten lasten
van de gemeente van Lierop van dato
Lierop 24e october 1794, sinde groot geweest
twaalf hondert gulden , en also F 400 - 0 -0 daar opgelost.
Aan te vaarden ieder sijn aanbedeelde
bij de verschijnsdag.
Belovende de comparanten condividenten
ten deese henne minnelijke scheijding en
deijling in voege en maniere voorszijde altijd
voor goed , vast , steedig en onverbrekelijk
van waarden te sullen houden en doen
houden onder verband , als naar regten .
Actum Lierop den negen en twintigsten maert
1700 negen en negentig present en Nicolaas Doers , Johannis van Bussel en Martinus van den Heuvel schepenen
Godefridus Sanders D.Sanders
Wilh.Sanders
Dit merk stelt Johanna + van den BooJacobus van Elven gard huijsvrouw van
Nicolaas van Asten verHendrik Deenen
klaart niet te kenne schrijven
M.Sanders
Goverdina van Rooij Dit merk stelt
de weduwe Luijkas van
den Bogaart verklaart
N.Doers
niet te konne schrijven
M.van den Heuvel
J.van Bussel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 064 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jan Cor-

nelis van den Eijnden en Francis
Seegers en Hendrik van Bregt
de welke bij deesen de twee laaste in qualiteit als wettige voogden over de twee
minderjarige kinderen wijlen Jan
van Bregt verklaaren onder hen te
hebben verdeelt de navolgende vaste
?
onroerende goederen gelegen alhier in voege en maniere navolgende
Mits welke minnelijke schijding
en deijling so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe
en aanbedeelt aan Jan Cornelis van
den Eijnden , alhier woonagtig
Een gedeelte van het woonhuijs
met het middelste gebond op den stal
met de gront waar op dit gedeelte is staande
in de helft van het aangelag
Item een parceel akkerland , genaemt
den Heuvel , groot omtrent twee lopense
namens erve van Hendrik Vlemminx .
34 064 r
Item een parceel land genaemt den
Berg ter groote van omtrent een lopense
nevens erve van Hendrik van de Goor.
Item een parceel land genaamt den
. irakker , ter groote van omtrent
?
21e lopense nevens erve van Leonardus
Warenburg.
Item een parceel land genaamt
het Haantje , ter groote van omtrent
een half lopense , nevens erve van
Laurens de Haan .
Item een parceel groese , genaemt
den Boijbeemt , ter groote van omtrent
vier lopense 30 roeden , nevens erve van Jan van Eijck
Item een parceel groese genaemt de
Putten in Egrom , ter groote van
omtrent drie en een half lopense nevens erve
van de kinderen Willem van Bree

Item een parceel groese genaemt den
34 065 v
Goorkens ter groote van omtrent
2 lopense 40 roeden nevens erve van de weduwe
Jan Lu Vlemminx .
Item een parceel akkerland genaamt
den Donkakker ter groote van omtrent
een lopense nevens erve van Leon. Warenburg
Laastelijk een parceel groese genaemt
het Donkveltje , ter groote van omtrent een lopense , nevens erve van
Antonij Roijmans .
Allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens las ten , verder met sodanige voor - en
nadelige regten , servituten en
en usantien als van ouds
Mits welke minnelijke schijding
34 065 a
Item een parceel land genaemt
den Heuvel ter groote van omtrent twee lopense , nevens erve
van de weduwe Gijsbert Roijmans
Item een parceel land genaemt
. . rakker , ter groote van omtrent
twee en een half lopense , nevens erve
van Hendrik van Lieshout
Laastelijk een parceel land genaemt
den Dione , ter groote van omtrent
een lopense , nevens erve van de
weduwe Antoni Verberne .
Sijnde allodiaal los en vrij uijt genomen 's lands en gemeentens
lasten , ondergenoemt sodanige vooren nadelige regten , serviteiten en
usantien als van ouds , en speciaal

door ieder den condividenten often
derlijk te vergelden de chijnsen van

?

34 065 a
de gronden , welke met regt bevonden sullen worden uijt de parcelen
in ieders loth toe bedeelt .
Dan sullen de condividenten met
den anderen blijven vergelden en
betalen een jaarlijxe pagt ten comptoire van den rentmeester . . .
in der Bosch groot F 6 - 8 - 8
Belovende comparanten in
qualiteit als voor dese henne minnelijke scheijding en deijling in voege
en maniere voorszijde altijd voor goed
vast , steedig en onverbrekelijk van
waarden te sullen houden en doen
houden , onder verband als regtens is
Sullende den voorsten gehouden wesen
den agtersten wegen ter naaster
velde en minste schaade , de schaaren
op het Broek blijven ieder voor de helft .
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop , den ses en
34 066 v
tigsten april 1700 negen en
negentig ten overstaan van
Jan van den Eijnden
Francij Zeegers
+
N.Doers
M.Verhees
A.v.Nouhuijs
34 066 r
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij desen dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Francijna Jan Thijssen van Hugten en sulx

?
?

tot decharge van den Armen van Waelre
en vermids deselve alhier wel
ende wettig geboren is , en sijnde voor
so veel ons bekent is , van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in
cas van onverhoopte armoede deselve
nimmer sal komen tot lasten van
den Armen van Waelre voornoemt nog
ook van andere plaedsen , alwaar sij
sig metter woon mogte komen neder
te setten , maar dat wij haar als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden
voor so veel de toestand onser arme kasse
sal toelaten en dat alles onder verband als
regtens is .
Actum Lierop den veertienden junij
1700 neegen en negentig .
N.Doers
Jan Roijmans
J.van Bussel
M'van den Heuvel
34 067 v
Wij schepenen van Lierop committeren bij deesen Nicolaas Doers , president
schepen alhier , om sig te begeven na den
Bosch , en aldaar waar te neemen de verpagting der gemeene 's lands middelen van
consumptie , ingaende 1e october 1799 en
expirerende ultimo september 1800 welke
op woensdag den 11e september deses jaars
1799 , aldaar des voormiddags om tien
uuren staat gehouden te worden , ten
eijnde sig te laten aanteijkenen als pagter
en wij als borgen , alles ter voldoening
en naarkoming van voorszijde aanschrijving .
Sullende voor goed , vast steedig en
van waarden houden het geene onse
bovengenoemde gecommitteerde kragte
deeses sal komen te doen .
Lierop den 6e september 1799.
J.van Asten
Jan van den Eijnde
M.Verhees
J.van Bussel

Jan v.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 067 r
Staat en inventaris
gedaan maken en opgegeven bij Joost Kusters
laast weduwenaar van
wijlen Josijna Warenburg
vermids denselven van voornemens is sig in een derde
huwelijk te begeeven met
Helena Hendrik Jansen
en dat van sodanige goederen als met voornoemde sijne
overledene huijsvrouw
heeft aangekregen of aankogt.
Staat te weeten dat er geen vaste
goederen op den comparant sijn aan gestorven of gedevolveert.
Meubilaire goederen
Eerstelijk twee moespotten
Item een papketel
Item een kast
Item een schaapke
Item een kist
Item een wolle deeken
34 068 v
De klederen van de overledene
huijsvrouw sullen voor de kinderen
worden aangemaakt .
Memorie
Compareerde Joost Kusters , dewelke
bij desen verklaart hem in 't formeeren deses getrouwelijk gedragen
te hebben , sonder sijnes weetens iedwes
verswegen ofte ter kwader trouwe te
rugge gehouden te hebben , belovende
niet te min , bij aldien aan hem na dato
deses nog ieds mogte te binnen komen
tot desen inventaris behoudende denselven
ten allen tijden te sullen amplieeren en vermeerderen .

Actum Lierop den een en twintigsten
september 1700 negen en negentig
Joost Kusters
N.Doers
Jan van den Eijnde
A.v.Noohuijs secretaris
34 068 r
Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij deesen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie
voor Laurens Peter Bollen tot decharge van den Armen van den
Hage ende vermits denselven alhier
wel ende wettig gebooren is , en
sijnde voor so veel ons bekent is
van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen in cas van onverhoopte armoede denselven nimmer
sal komen ten lasten van den
Armen van den Hage voornoemt ofte
ook van andere plaads en alwaar
hij sig metter woon mogte koomen nader te setten , maar dat
wij hem als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden , voor
so veel de toestand onser arme casse
sal toelaten , en dat onder verband
als naar regten . Actum Lierop
den derden october 1700 neegen
en neegentig .
H.Verhees
M.van den Heuvel
Jan van den Eijnde
N.Doers loco secretaris
34 069 v
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Johannis sone Jan J.Thijssen van Hugten
tot decharge van den Armen van St Oe-

denrode en vermids denselve alhier
wel ende wettig geboren is , en gedurende
den tijd sijner inwooninge alhier sig wel
ende loffelijk heeft gecomporteert , so beloven wij bij desen , dat in cas van onverhoopte armoede denselven van den Armen
van St. Oedenrode voornoemt nog ook van
andere plaedsen alwaar hij sig metter
woon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij hem als dan beneffens
alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteren en onderhouden
voor so veel de toestand onser arme
kasse sal toe laten en dat alles onder verband als naar regten.
Actum Lierop den twintigsten november 1700 negen en negentig .
N.Doers
H.Verhees
M.van Bussel
J.Roijmans
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
34 069 r
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij desen dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Petronella Anthonet en Goverdina minderjarige kinderen Adriaan Daandel
Geeven en sulx tot decharge van den
Armen van Maarheese Soerendonk
en Gastel . En vermids deselve alhier
wel en wettig geboren sijn so beloven
wij bij deesen dat in cas van onverhoopte
armoede deselve nimmer sullen komen
tot lasten van den Armen van Maarheese Soerendonk en Gastel voornoemt nog
ook van andere plaedsen , alwaar sij sig
metter woon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij haar als dan beneffens alle
andere onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden voor so veel
de toestand onser arme kasse sal toelaten
en dat alles onder verband , als naar regten .
Actum Lierop den twintigsten november

1700 negen en negentig .
N.Doers
J.Roijmans
J.van Asten
Jan van den Eijnde
A.v.Nouhuijs secretaris
34 070 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Willem
Seegers en Jennemie Kusters, eerder
weduwe van wijlen Marinus van
der Sanden , echte lieden en inwoonderen alhier te kennen gevende , dat de
tweede comparante in huwelijk bij
wijlen voornoemde Martinus van der Sanden hadden verwekt vier kinderen ,
welke thans nog in leven sijn met name
Johanna , Jan , Andries en Joost , waar
van de eene met name Johanna
reeds meerderjarig is , dat de comparanten , uijt sonderlinge liefde en
genegentheid so wel dese voorkinderen
als de nakinderen in dit hen huwelijk
verwekt toedragende , te raden waren
geworden aan te gaan en te maken
deese navolgende contracte en sulx met
overleg en volkomen goedvinden van
den comparanten meerderjarige dogter
Johanna , niet alleene maar ook met Johannis van Bree alhier woonagtig
sijnde de naaste in den bloede aan
wijlen Martinus van der Sanden , der
voorkinderen vader en sulx in voege
en maniere navolgende .
Eerstelijk dat de langstlevende van de comparanten , gedurende sijn haar leven
sal blijven in volle besit en gebruijk , van alle
34 070 r
het geene eerststervende metter dood
ontruijmen en nalaten sal , en dat so wel
van de goederen , welke reeds verstorven
sijn of nog versterve mogten .
Ten tweden dat na doode van de langst-

levende van beijde de comparanten
alle vaste onroerende goederen , mitsgaders haavelijke , erfhaavelijke gereede
obligatien , actien , crediten , contante
penningen etc. en eijndelijk alle het henne
na dode van hen comparanten als dan
sal worden bevonden , sulle worden geerft , geprofiteert en genoten , bij der comparanten voor- en nakinderen hooft voor
hooft , even ende gelijk alsof het kinderen
van eender bedde waaren en dat wel
sonder aansien van wat sijde of op welkers
tijden dese goederen ook mogte sijn verstorven
of gedevolveert of welke ook nog aansterven
of devolveeren mogten .
En compareerde alhier mede Johanna ,
meerderjarige dogter van Martinus van der
Sanden voornoemt ten desen geadsisteert met
Johannis van Bree in't hoofd deeser breder vermelt , alhier woonagtig , dewelke
uijt hoofde voorszijde en tot voorkoming van
disputen of oneenigheden het een en ander
voorszijde bij desen ten vollen geneegen is accorderende , en dat de comparanten kinderen van het eerste en tweede
34 071 v
huwelijk na doode van beijde de comparanten , hoofd voor hoofd in allen het
geene door hen metter dood ontruijmt
en naargelaten sal worden sonder aan sien waar in ook bestaande ofte van
welkers sijde aanbesl .ven , sullen erven
?
en deijlen , even of het kinderen van
een en het selfde bedde waaren .
Tot naarkoming en welvoldoening
van een en ander voorszijde verbinden
de comparanten te samen en ieder afsonderderlijk henne personen en goederen , als regtens is .
Actum Lierop den drie en twintigsten
november 1700 negen en negentig .
Dit + merk stelt Willem
Segers verklaart niet
Dit merk stelt
te konne schrijven
Jennemie + Kusters verklaert niet te konne
schrijven

Dit + merk stelt
Johanna van der
Sanden verklaert
niet te konne schrijven
Johannes van Breij
Jan van den Eijnde
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
34 071 r
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij desen , dat wij sijn versogt
om een acte van cautie voor Willem
Janse van Geldrop , tot decharge van
den Armen van Maarheese , en vermids
denselven alhier wettig geboren is , en
sijnde , voor so veel ons bekent is van
een goed gedrag , so beloven wij bij deesen
dat in cas van onverhoopte armoede
denselven nimmr sal komen tot lasten
van den Armen van maarheese voornoemt
nog ook van andere plaedsen alwaar
hij sig metter woon mogte komen weder
te setten , maar dat wij hem als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden voor so veel de toestand onser
arme kasse sal toelaten , en dat alles onder
verband als regtens is .
Actum Lierop den drie en twintigsten
november 1700 negen en negentig .
N.Doers
J.Roijmans
J.van Asten
Jan van den Eijnde
A.v.Nouhuijs secretaris
34 072 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan Hendrik van Eijck en Peter Martinus van Eijck , beijde alhier woonagtig
in qualiteit als door schepenen
van Lierop geadsumeerde voogden
over de minderjarige kinderen van

wijlen Martinus van Eijck en Erke
Verseems in leeven echte lieden en
inwoonderen alhier met name Anthonij , dewelke bij deesen belooven
om het intrest van voornoemde minderjarige in allen deelen te sullen
waarnemen en behartigen so en in
dier voegen als voogden volgens wetten
en costuijme locaal gehouden en verpligt sijn te sijn , mitsgaders gerequireert
daar van te sullen doen rekening , bewijs
en reliqua .
Actum Lierop den agt en twintigsten
november 1700 negen en negentig .
Jan van Eijk
Peter van Eijk
N.Doers
J.van Asten
Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 072 r
Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij desen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Jennemaria Hendrikus van Eijck
tot decharge van den Armen van
Buedel en vermids deselve alhier
wettig geboren is , en sijnde , voor so
veel ons bekent is , van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in
cas van onverhoopte armoede deselve
nimmer sal komen tot lasten van den
Armen van Buedel voornoemt , nog ook
van andere plaedsen alwaar sij sig
metter woon mogte komen neder te
setten , maar dat wij haar als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden voor so veel de toestand onser
Arme kasse sal toelaten en dat alles
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den seven en twintig
sten december 1700 negen en negentig
N.Doers
M.van den Heuvel
J.van Bussel

J.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 073 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Francis van Brussel alhier woonagtig , denselve bij deesen bekent ende
Compareerde
verklaart , verkogt te hebben en dien
Francis van
volgende in vollen en vrij eijgen welke bij deese
dom over te geeven aan en ten behoebekent door sijnen ven van sijn comparants soon met
soon Johannis van den
name Johannis van Brussel , des
hier nevens vermelde comparants meubilaire goederen niet
somme van een duij- alleen , maar ook de haavelijke en
send agt hondert gul- erfhaavelijke goederen , niets uijtgeden ten vollen voldaan
scheijden en waar van onder wat naam
en betaalt te sijn
ook den comparant eenige meesterschap
en dienvolgende
is hebbende . Aan te vaarden terstond
te conserteeren
bij het passeeren deeses en dat om en voor
in de cassatie en
eene somme van een duijsend en agt honroijeeringe van gemeldert gulden hollands gelt van twintig stuijde somme ten protho- vers het stuk , welke penningen ten
colle Lierop den
intrest sullen blijven staan tegens drie
28e december 1804 gulden en tien stuijvers van ieder hondert
Dit merk stelt
gerekent , aanvankelijk met of bij
Francis + van Brussel het passeeren deeses.
verklaart niet te
konne schrijven , testis
Edog
Doordien den comparant Francis van
N.Doers
Brussel voornoemt en sijne huijsvrouw hebDe Hermans
ben verkosen om bij haaren soon JoA.v.Nouhuijs secretaris
34 073 r
hannis voornoemt te blijven inwoonen
en den intrest van het capitaal van
agtien hondert gulden in plaedsen van
costgelt te verteeren , so compareert
ten deese mede Johannis van Brussel ,
denwelke bij deesen aanneemt en belooft
een en ander voorszijde voor de somme hier
voor bepaalt , over te neemen en sijnen
vader en moeder voornoemt ofte wel een
van bijde na aflijvigheid van vader of

moeder voor en in plaedsen van intrest
ordentelijk te sullen onderhouden , in kost,
drank, kleedi(n)g en reeding , en dat so en
in voege als een kind aan sijn ouder of
ouders schuldig en verpligt sijn .
Sullende agter door den tweden comparant , wanneer Francis van Brussel of te
sijne huijsvrouw mogten komen goed te vinden
dit kosthuijs te verlaten en bij een ander
te gaan inwoonen , den intrest jaerlijx aan vankelijk bij de verhuijsing , ter somme van
3 gulden 10 stuijvers o(m) te rekenen aan 't
hondert door hem moeten worden voldaan
en betaalt , dog anders niet .
Tot naarkoming , so van het een als ander
voorszijde verbinden de comparanten te same
en ieder afsonderlijk henne personen en
goederen hebbende en verkrijgende .
Actum Lierop den derden januarij agtien hondert Dit merk stelt Francis
van + Brussel verklaert niet
te kunne schrijven
Johannis van Brussel
J.Roijmans J.van Bussel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 074 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Willem en
Peeter Bukkums wonende te Asten
Antonij Bukkums alhier woonagtig
Francis Deenen in huwelijk hebbende
Francina Bukkums wonende te Someren ,
Jan van Hugten , in huwelijk hebbende Maria
Bukkums , Francis Bukkums , Hendrik,
Anneke en Jan Bukkums , kinderen en erfgenamen
van wijlen Antonie Bukkums en Meggel
van Stratum , in leeven echte lieden en
inwoonderen alhier , welke voornoemd comparanten onder hen hebbende verdeelt
de vaste onroerende goederen , geleegen alhier bij gemelde henne ouders
naargelaten en dat in voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding

en deijling , so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
Willem Bukkums wonende te Asten .
Een capitale somme van hondert
en dartig gulden hollants gelt van
twintig stuijvers het stuk te voldoen
en uijttekeeren door Antonij Bukkums , condivident van het 3e loth .
34 074 r
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Peeter Bukkums , wonende te Asten.
Een capitale somme van hondert
en darig gulden , hollants gelt van
twintig stuijvers het stuk te voldoen
en uijttekeren door Antonij Bukkums
condivident van het 3e loth
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , so is ten deel gevallen en word
dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
Antonij Bukkums alhier woonagtig
Eerstelijk een parceel land , gelegen
alhier , genaemt Land aan den Hoogenweg
groot volgens de meeting onder no. 166
sesendartig roeden .
Item een parceel Land , gelegen als voor
genaemt Land in de Rijsselberg , groot volgens de meeting onder no. 181 twee lopense twaalf roeden .
34 075 v
Item een parceel land geleegen
als voor genaamt het Kampke groot volgens de meeting onder no. 223 vier
en veertig roeden .
Item een parceel land , geleegen
als voor genaemt Sleutelakker , groot

volgens de meeting onder no. (244* )drie
lopense seeven roeden (* door een gekrast)
Item de helft van een parceel Land
gelegen als voor genaemt Steenkamp ,
groot in 't geheel volgens de meeting
onder no. 244 een lopense 25 roeden
waar van de wederhelft aan het
4e loth word toebedeelt .
Item omtrent 3? lopense van een
?
parceel groese genaamt den Dries groot
in 't geheel volgens de meeting onder
no. 253 in 't geheel vier lopense ses
tien roeden , waar van het overige gedeelte aan het 6e loth word toe en aanbedeelt.
Item een parceel groese gelegen
34 075 r
als voor , genaamt het aangelag , groot
volgens de meeting onder no. 256 , twee
lopense een roede .
Item een parceel Land , geleegen
als voor , genaamt den Doorenbosch , groot
volgens de meeting onder no 308 twee
en dartig roeden .
Item een parceel land geleegen
als voor genaemt Land in de Hasselt ,
groot volgens de meeting onder no 316,
twee lopense ses en twintig roeden ,
Item drie vierde parten van een parceel land , gelegen als voor genaemt
Land in de Hasselt , groot in 't geheel
volgens de meeting onder no 327, 328
vijf lopense vier en dartig roeden , waar
van het overige gedeelte aan het 6e
loth word toe- en aanbedeelt.
Item een parceel groese , geleegen
als voor genaemt Vliegestal , groot volgens de meeting onder no. 1336 ses en
dartig roeden .

34 076 v
Item een parceel groese geleegen
als voor genaemt de Hasselse Dreef ,
groot volgens de meeting onder no.
1360 vier lopense vier en dartig roeden .
Item omtrent een en twintig lopense
van een parceel groese geleegen
als voor , genaamt de Hoekvelden , groot in 't
geheel volgens de meeting onder no. 1363, 64, 65 en 66,
vier en twintig lopense en seeven
roeden , maar van het overige gedeelte aan het 6e loth word toeen aanbedeelt.
Item een parceel groese , met
huijs en stallinge en schuur , gelegen
als voor , groot volgens de meeting onder
no 1559, een lopense dartien roeden .
Laastelijk een kleijn huijse met schuur
en stallinge , gelegen als voor , groot volgens de meeting onder no 1561 , twee
lopense veertien roeden .
34 076 r
sijnde allodiaal , los en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeenten lasten
verder met sodanige voor- en nadelige
regten , serviteiten en usantien als van
ouds , en speciaal door dit loth te
betalen 8 /9 gedeeltens , in alle renten
chijnsen , pagten en lasten , maar mede
deese goederen sijn belast en waar van
het overige negende part door den condivident van het 6e loth moet worden
betaalt.
Aan te vaarden de huijsinge met
de groese te half meert en 't akkerland 't oigst blood aan de stoppelen
in desen jaare 1800 met den lasten ,
chijnsen en pagten van deesen jaare voorszijde
Dan sal den condivident van dit loth
gehouden en verpligt weesen te

moeten uijtkeeren, voldoen en betaalen
aan het eerste , tweede , vierde ,vijfde,
sevende , agste en negende loth en wel
aan ieder hondert dartig gulden , maakende te samen eene somme van
negenhondert en tien gulden .
34 077 v
mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe - en aanbedeelt aan Francis Deenen in huwelijk hebbende Francijna Bukkums
wonende te Someren .
Eene capitale somme van hondert
en dartig gulden hollants gelt van
twintig stuijvers het stuk , te voldoen
en uijttekeeren door Antonij Bukkums , condivident van het derde loth.
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen en
word dienvolgende toe- en aanbetaalt
aan Jan van Hugten in huwelijk hebbende Maria Bukkums wonende alhier .
Een capitale somme van hondert
en dartig gulden , hollands gelt van
twintig stuijvers het stuk te voldoen
en uijttekeeren door Antonij Bukkums
condivident van het 3e loth
34 077 r
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen en word dienvolgende toe- en
aanbedeelt aan Francis Bukkums
wonende alhier .
Eerstelijk de helft van een parceel akkerland gelegen alhier genaemt
de Steenkamp , groot in 't geheel volgens de meeting onder no. 214 , een
lopense 25 roeden .
Item omtrent 3 copsaed , van een

parceel groese genaemt den Dries , groot
in 't geheel volgens de meeting vier
loopense 16 roeden .
Item een vierde part van een parceel
land , gelegen als voor genaemt land in
de Hasselt , groot in 't geheel volgens
de meeting onder no.327 en 328 vijf
lopense vier en dartig roeden .
Eerstelijk omtrent drie lopense
van een parceel groese gelegen als
voor genaemt de Hoekvelden , groot
34 078 v
in 't geheel volgens de meeting
onder no 1363, 64, 65, 66 vier en
twintig lopense en seven roeden ,
sijnde dit het voorste veld , nevens no
1360 de Dreef.
Sijnde allodiael , los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten
verder met so danige voor en nadeelige regten , servituten en usantien
als van ouds en speciaal door dit loth
te betalen . . . .gedeelte in alle renten ,
chijnsen , pagten en lasten , waer mede
deese goederen in 't geheel sijn belast
en waarvan de overige 8/9 gedeeltens
door het 3e loth moeten worden betaalt.
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , so is ten deel gevallen en word
dienvolgende toe- en aanbedeelt aan
Hendrik Bukkums wonende te Asten
eene capitale somme van hondert
en dartig gulden hollands gelt van
twintig stuijvers het stuk te vol34 078 r
doen en uijttekeren door Antonij
Bukkums condivident van het 3e loth,
Mits welke minnelijke scheijding

?

en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Anneke Bukkums alhier
woonagtig.
Een capitale somme van hondert
en dartig gulden hollands gelt van
twintig stuijvers het stuk te voldoen en
uijttekeren door den condivident
van het 3e loth.
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , so is ten deel gevallen en word
dienvolgende toe - en aanbedeelt aan
Jan Bukkums wonende te Asten .
Eene capitale somme van hondert
en dartig gulden hollands gelt , van
34 079 v
twintig stuijvers het stuk te voldoen en
uijttekeeren door den condivident
van het 3e loth
Belovende de comparanten , con
dividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde , altijd voor goed,
vast , stedig en van waarden te
sullen houden en doen houden onder
verband als naar regten .
Aldus gedaan gepasseert op heden
binnen Liewrop den agtersten jannuarij , agtien hondert.
Willem Bukkems
Peter Bukkens
Dit + merk stelt Antonij
Bukkums
Dit + merk stelt Francis
Deenen
Dit + merk stelt
Jan van Hugten
Dit merk stelt Francis Bukkums +
Dit + merk stelt
Dit merk stelt Anneke
Hendrik Bukkums Bukkums
Dit + merk
stelt Jan Bukkums
verklarende alle niet anders te konne schrijven
J.Roijmans
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris

34 079 r
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Johan nis soone Johannis Seijkens tot decharge
van den Armen van Someren , en vermids denselven alhier wettig geboren is
en sijnde voor so veel ons bekent is , van
een goed gedrag , so beloven wij bij deesen
dat in cas van onverhoopte armoede ,
denselven nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Someren voornoemt,
nog ook van andere plaedsen , alwaar
hij sig metter woon mogte komen neder
te setten , maar dat wij hem als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteeren en onderhouden ,
voor so veel de toestand onser arme kasse
sal toelaten , en dat alles onder verband
als regtens is .
Actum Lierop den seventienden jannurij een duijsend agt hondert.
N.Doers
M.van den Heuvel
J.Roijmans
J.van Bussel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 080 v
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Jennemaria van Moorsel tot decharge
van den Armen van Asten en vermids
deselve alhier wettig geboren is , en sijnde ,
voor so veel ons bekent is , van een goed
gedrag , so beloven wij bij deesen , dat
in cas van onverhoopte armoede
deselve nimmer sal komen tot lasten
van den armen van Asten , nog ook
van andere plaedsen , alwaar sij sig
metter woon mogte komen neder te
setten , maar dat wij haar als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen
sullen alimenteeren en onderhouden ,

voor so veel de toetand onser arme kasse sal toelaten , en dat alles onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den veertienden februarij een duijsend agt hondert.
N.Doers
Joh.van Bussel
Jan Roijmans
H.Verhees
A.v.Nouhuijs secretaris
34 080 r
Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt,
om een acte van cautie voor Peternel ,
Francis en Paulus kinderen van Joost
van Rijt , alhier in echte verwekt
bij wijlen Maria van Geffen en sulx tot
decharge van de Armen der Stad Helmond .
En vermids deselve alhier wettig geboren sijn , so beloven wij bij deesen , dat in
cas van onverhoopte armoede deselve
nimmer sullen komen tot lasten van
den Armen van Helmond voornoemt , nog ook
van andere plaedsen , alwaar sij sig met ter woon mogte te komen neder te setten ,
maar dat wij hen als dan beneffens alle
andere onse arme inboorlingen sullen
alimenteeren en onderhouden voor so veel
de toestand onser arme kasse sal toelaten
en dat alles onder verband als regtens is .
Actum Lierop den twintigsten februarij een duijsend agt honderd .
N. Doers
Joh. van Bussel
34 081 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Francis van Brussel en Maria van Bree,
echte liedens en inwoonderen alhier
sijnde de twede comparante sieke lijk te bedde leggende , dog haar
verstand , memorie en de sinnen
volkomen magtig en beijde tot dis-

poneeren bekwaam , de welke overdenkendede seekerheid des doods ,
en de onseekere tijd en uure van
dien te raden waren geworden ,
alvorens uijt dese weereld te moeten
scheijden te disponeeren over haare
tijdelijke goederen en effecten .
Revocerende , casseerende , dood
ende te niet doende alle voorgaende testamenten , contracten
en alle andere makingen , hoe ook
genaamt , of waar in bestaende ,
niet willende nog begeerende , dat
daar op eenig reguard sal worden
genomen in regten of daar buijten .
En also op nieuws disponeerende
verklaaren de comparanten
34 081 r
na alvorens haar onsterfelijke zielen
in de barmhartige handen van God
haaren Schepper en Saligmaker
en haar doode lighamen aan de
aarde met een eerlijke begrafenisse
na haaren staat aanbevoolen te
hebben , tot haare eenige en universeele erfgenamen te nomineeren en te institueeren haar comparants kinderen bij den anderen
in echte verwekt , welke na doode
van de langstlevende der comparanten , als dan nog in levende
lijve sullen sijn ofte derselver wettige deschendenten of erfgenamen
bij representatie .
En naardien der comparanten
dogter , met name Johanna niet in
staat is om haar persoon en goederen
te regeeren en administreeren , so is
de wil en de begeerte van de comparanten dat voornoemde dogter uijt
dese nalatenschap vooruijt sal trekken
en genieten eene somme van vijf
34 082 v

hondert gulden hollands welke welk som
aan haar dienvolgende word gepreelegaart en sal moeten worden betaalt door Johannis van Brussel
haaren broeder ofte andersints den
intrest van dien jaerlijx daar van
te betalen .
Sullende buijten of na aftrek van dese
vijf hondert gulden , den overschietende
of resterende nalatenschap van de
comparanten bij alle de kinderen
hoofd voor hoofd egaal geerft en genooten worden na doode en aflijvig heid der
comparanten te rekenen als voor.
Voorts is de wil en begeerte van de comparanten , dat na doode van haare dogter Johanna hier voor genoemt , deselver nalatenschap als dan sal worden
geerft geprofiteert en genoten bij de
overige broeders of suster of derselver
kinderen bij representatie ,
Eijndelijk stellen de comparanten
tot voogden over haare dogter Johanna
meergemelt , haar comparants beijde
34 082 r
soonen met name Marcelis en
Johannis van Brussel , ten eijnde
in allen deelen haar persoon en
goederen te regeeren en administreeren met sodanige ample magt
als aan voogden testamentair kan
of mag gegeven worden en dat met
uijtsluijting van alle magistraten
of weesmeesteren , behoudens derselver
respect.
Alle het gene voorszijde staat aan de
comparanten duijdelijk voorgelesen
sijnde , so verklaren deselve dit te weesen haar testament laaste of uijterste
wille , willende en begeerende hen volkomen
effect sorteren sal , niet willende , dat of schoon eenige o(m)missien in deesen
waren begaan , daar op eenig reguard

?

sal worden genomen .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den vijfden april een duijsend agt hondert ten woonhuijse van de compa34 083 v
ranten , vermids de onpasselijkheid van de twede comparante
ten overstaan van Nicolaas Doers
en Martinus van den Heuvel
schepenen . Dit + merk stelt Francis
van Brussel verklaart
niet te konne schrijven
Dit merk stelt Maria
van + Bree verklaert
niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Marcelis van
Brussel verklaart niet te konne schrijven
Johannis van Brussel
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 083 r
Wij schepenen van Lierop
onder het departement van de
Dommel 5e ring gelegen , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor
Joost Francis van Bree tot decharge
van den Armen van Zoetermeer ,
en vermids denselven alhier wel
ende wettig geboren is en sijnde ,
voor so veel ons bekent is van een
goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in cas van onverhoopte
armoede denselven nimmer sal
komen tot lasten van den Armen
van Zoetermeer voornoemt nog ook
van andere plaedsen , alwaar hij sig
metterwoon mogte komen needer

te setten , maar dat wij hem als dan
beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren
en onderhouden , voor so veel de toestand onser arme kasse sal toelaten
en dat alles onder verband als naar regten .
Actum Lierop den twaalfden april
een duijsend agt hondert.
N.Doers
H.Verhees
M.van den Heuvel
Jan van den Eijnden .
A.v.Nouhuijs secretaris
34 084 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Jacobus
Hurkmans thans alhier present
dewelke bij desen verklaert te te constitueeren en volmagtig te maken
den burger Abraham van Nouhuijs
secretaris alhier specialijk om sijn
comparants drie parceelen vaste
goederen gelegen alhier , genaemt
het Hoekvelt , den Geerakker en
den Akker gelegen bij de Hel,
publicq ende voor alleman te verkopen .
Sullende voor goed , vast , steedig ende
van waarden houden het gene boven
genoemde gecommitteerden kragte
dese sal komen te doen en verrigten
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijftiende april
een duijsend agt hondert.
Jacobus Hurkmans
N.Doers
H.Verhees
34 084 r
Oculaire inspectie
gedaan maken bij de
ondergetekende leeden der
municipaliteit Lierop

aan het Roomsch kerkgebouw alhier ter requisitie van het officie en
daar aan bevonden het
navolgende .
Dat na de sijde van het oosten , van voor kerkgebouw glas in
alwaar ses raamen
?
in de sijd muur staan , uijt
de eerste raam een ruijdt
defect of aan stukken of er
uijt genomen was , vervolgens
aan de tweede raam (alweer
voor de lugtigheid een kleijn
glasraamtje in gemaakt is)
in voorszijde kleijn glasraamtje
een ruijt (presumtiev) uijtgenomen was en waar door het kleijn
glasraamtje , welke met een
haak van binnen word vast
gehaakt , moet los gehaakt
sijn en door welk open . . . .kleijn glasrampje gemakke34 085 v
lijk een manspersoon in voorszijde
kerk konde klimmen
Aldus geinspecteert ten overstaan van de ondergetekende
leeden der municipaliteit binnen
Lierop den agsten februarij een duijsend
agt hondert.
N.Doers
J.van den Eijnde
M.van den Heuvel
Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 086 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Pieter Schuren Landman , oud twee
en twintig jaaren woonagtig binnen de gemeente van Glaebeeck
aan ons exhiberende declaratoir

gegeven door de leeden der agentschap
van Glaebeek , Canton van Naerssen
en sulx op versoek van Pieter Haekes
Landman vijf en seeventig jaaren
oud woonagtig aldaar , inhoudende
dat Jan Peters Landman vijf en veertig jaaren oud en Antoon Loock
Landman vier en veertig jaaren oud
meede woonagtig , binnen voorszijde gemeente sijn beede waaren van
een onbesproken gedrag en staende
ter goeder naam en faam , gelijk mede
dat dieselve in geenen deele in bloedverwandschap aan voorbenoemden
Pieter Haekes bestaan , so min als sij
eenige betrekking hebben nog interesse , of aan voorbenoemden
Pieter Haekes in den nagt van den
negenden october 1797 oude stijl
34 086 r
aldaer ontstolen paard , sijnde een
swarte merrijpaard , destijds twee
en een half jaar oud van een middele groote hebbende een luijskop
en op de voorste houven diepe cruij?
sen ingebrand
Dermate dat voorschreven Jan Peters
en Antoon Loock alleenig de vereijstens of qualiteiten besittende welke sou
de kunnen gevordert worden om de
saake van voorbenoemdePieter Haekes
goede en in regten onvraakbare
getuijgenisse de waarheid te geven.
En als Pieter Haekes of wel desselfs
gemagtigden Pieter Schueren bovengenoemt was ontwaar geworden dat
alhier op den gehugte Moorsel bij Johannis van Brussel het gemelde
gestoole paard te vinden was , welk
paard door hem van Brussel in october 1797 van Bert Simons , wonende
te weert is gekogt voor 27 franse kronen en 2
schellinge heeft hij Pieter Schueren in qualiteit
als voor het selve aan president en
schepenen alhier te kennen gegeven
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welke ook op gedaan versoek
het meergemelde paard terstond voor
oogen hebben doen brengen , ten
eijnde door Jan Peters en Antoon
Loock gekeurt te kunnen worden .
So compareerden ten dese mede
Jan Peters en Antoon Lock voornoemt
de welke bij deesen ter requisitie
van Pieter Haekes verklaaren
voor de suijvere en opregte waerheid , dat het swart merriepaard waar van
Johannis van brussel thans nog eijge
naam is , hiervoor breeder omschreeven en het welk men terstond
voor oogen heeft doen brengen ten
eijnde als voorszijde is het selfde paard
dat Pieter Haekes op den 9e october 1797
ontstolen is toebehorende
hebbende het selve tot meerder
corroboratie met Heijligen Eede
bekragtigt , afgelegt aan handen
voor den president alhier met
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de woorden , "Soo waarlijk helpe mij
God Almagtig" , ten overstaan van
Jan van den Eijnden , Martinus
van den Heuvel en Jan Roijmans
schepenen. Op heden ten raadhuijse binnen Lierop den dartigsten april een duijsen agthondert
........
........
Dit merk stelt
Antoon Loock verklaert
niet te konne schrijven
N.Doers
Jan van den Eijnde
M.van den Heuvel
Jan Roijmans

?
?

A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop , Johannis van Brussel
alhier woonagtig , denwelke bij deesen sin
swart merrie paard door hem in october 1797
van Bert Simons wonende Weert
gekogt voor 27 franse kroonen
en twee schellingen aftand en
overgeeft aan ten behoeve van den eijgenaer
van Pieter Hackes landman wonende
te glabbeek van welke het selve op
den 9e october 1797 ontstolen is ingevolge declaratoir door het agentschap van Glabbeek gegeven sonder daar voor
een eenige penning te rug ontfangen te hebben .
En compareerde mede Pieter Schuren
gevolmagtigde van Pieter Hackes
welke het gemelde paard bij deesen
ook also accepteert en overneemt
sonder eenige schaver goed in
Lierop , den dartigsten april een duijdend agt hondert
Peter . . . .
Johannus van Brussel
N.Doers
Jan van den Eijnde
A.v.Nouhuijs secretaris
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Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij deesen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Hendrina Hendrik van Eijck en sulx
tot decharge van den Armen van
Baakel en vermids deselve alhier
wettig geboren is , en sijnde voor
so veel ons bekent is , van een goed
gedrag , so beloven wij bij deesen , dat
in cas van onverhoopte armoede , de
selve nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Baakel voornoemt
nog ook van andere plaedsen alwaar

???

sij sig metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij haar als
dan beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren en
onderhouden , voor so veel de toestand
onser Arme kasse sal toelaten , en dat
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den dartienden meij
een duijsend agthondert.
N.Doers
M.van den Heuvel
J.van den Eijnde
Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan Janse van Dijk en Arnoldus Willem Maas , inwoonder alhier ,van
competenten kinderen en ter goeder
naam en faam , dewelke bij deesen
ter requisitie van het officie , verklaren voor de suijvere en opregte
waarheid , dat sij comparanten
op heden voormiddag de klokke
circa 11 uuren op een parceel land
genaamt den Eekelhof , toebehoerende
aan Francis van Dijk cum suis , gekomen
sijn en aldaar hebben vinden staan
slagkar en paard toebehorende
aan Francis van Beek voornoemt alhier
op den Boomen woonagtig en verders
gesien dat die slagkar welke met
mist geladen was geweest , was afgeslagen en onder het afgeslagen mist
dood lag Antonij sone van evengemelde
Francis van Dijk , sonder daar in eenige levensgeesten bespeurt te hebben .
In kennisse der waarheid en en des
te oire en ede ondertekent bij de com34 089 r
paranten op heden binnen Lierop

?

den vijftienden meij een duijsend agt
hondert , ten overstaan van Nicolaas
Doers en Jan van Asten schepenen
Fanca Dijk
Arnoldus Maas
N.Doers
J.van Asten
A.v.Nouhuis secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Joost van
Bussel in huwelijk hebbende , Maria Arnoldus van Bussel en Johannis Arnoldus
van Bussel beijde alhier woonagtig ,
welke voornoemde comparanten beij deesen
verklaren onder hen verdeelt te hebben
de vaste onroerende goederen gelegen alhier hen te samen competerende en dat
in voege en maniere navolgende
Mits welke scheijding en deijling so is
ten deel gevallen en word dienvolgende
toe- en aanbedeelt aan Joost van Bussel
alhier woonagtig.
Eerstelijk een huis , schuuren en stallinge
waarin den comparant thans woonagtig is , gelegen alhier in de
Item een parceel land genaamt land in 't
aangelag van Jan van de Vorst , groot
ten quohiere 26 roeden en 10 voeten
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt de Groote Vaal Zoeij van de hoeve
ter Hofstad , groot te quohiere 3 lopense
13 roeden ,
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Item een parceel land gelegen als
voor genaamt de Kleijne Vaalsoeij , groot ten
quohiere 3 lopense 2 roede 18 voeten .

Item een parceel land , geleegen
als voor genaamt den voorste Hasselt , groot
ten quohiere 7 lopense , 24 roeden 5 voeten
Item den dries aan 't huijs gekomen van Jan van
de Vorst , groot ten quohiere 1 lopense 25 roeden
4 voeten .
Item een parceel land gelegen als
voor genaemt den akker aan 't Hagelkruijs
groot ten quohiere 1 lopense 18 roeden en 5 voeten
Item een parceel land gelegen als voor
genaamt den akker in Weevesdael , groot ten
quohiere 3 lopense 18 roeden 10 voeten .
Item een parceel land gelegen als
voor genaamt land aan de Horse Poote
groot ten quohiere 31 roeden en 11 voeten .
Iitem een parceel land , gelegen als
voor genaamt aan Hogeweg , groot ten
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quohiere 1 lopense 17 voeten
Item een parceel groese gelegen als
voor genaamt den Dries bij de hofstad , groot
ten quohiere 2 lopense 42 roeden
Item een parceel groese gelegen
als voor genaamt den Coddeman , groot
ten quohiere , 1 lopense 13 roede 8 voeten
Laastelijk een parceel groese , geleegen als voor genaemt de Haemsdonk
groot ten quohiere 2 lopense , 5 roeden en 15 voeten
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Mits welke scheijding en deijling,
so is ten deel gevallen en word dienvolgende toe - en aanbedeelt aan Johannis Arnoldus van Bussel , alhier woonagtig.
Eerstelijk een huijs , schuur en stallinge , waar in den comparant

woonagtig is , gelegen alhier ter
plaedse genaemt de Winkelstraat,
Item een parceel land gelegen als
voor genaemt het Leeg Heijtvelt , groot
ten quohiere 1 lopense , 7 roeden ,1 1/2 voet.
Item een parceel land gelegen als
voor genaemt Kosterakker, groot ten quohiere
1 lopense ,19 roeden , 15 voeten.
Item een parceel land gelegen als
voor genaemt Langen Streek , groot ten
quohiere , 1 lopense , 36 roeden , 8 voeten .
Item een parceel land , gelegen als voor
genaemt akker bij 't huijs , groot ten quohiere
3 lopense 11 roeden , 10 voeten
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Item een parceel land gelegen
als voor genaemt den Leeuwerik , groot
ten quohiere , 1 lopense , 10 roeden , 4 1/2 voet
Item een parceel land , gelegen als
voor , genaemt Kosterakker , groot ten quohiere , 1 lopense , 16 roeden , 15 voeten
Item een parceel land , gelegen als
voor genaemt den Heijakker van de Hoeve
ten Berge , groot ten quohiere , 1 lopense , 38 roeden ,
10 voeten
Item een parceel land , gelegen als
voor , genaemt den Nieuwen akker , groot
ten quohiere , 2 lopense , 32 roeden , 10 voeten .
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt hooijvelt het Agterste
Eusel , groot ten quohiere , 1 lopense , 40 roeden
7 1/2 voet.
Item een parceel groese gelegen als
voor genaemt weijvelt , het agterste eusel
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groot ten quohiere , 2 lopense , 3 roeden , 9 voeten
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt Erkens eeusel , groot
ten quohiere , 2 lopense , 38 roeden , 11 voeten
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt het Heijtvelt , groot ten
quohiere 2 lopense , 13 roeden , 7 voeten
Item een parceel groese gelegen als
voor genaemt Sassenbeemt , groot ten quohiere , 1 lopense , 3 roeden , 7 1/2 voet.
Item een parceel groese , gelegen
als voor , genaemt de Putten , groot ten
quohiere 41 roeden , 4 1/2 voet
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt den Rietbeemt , groot
ten quohiere , 1 lopense , 18 roeden , 5 voeten
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt den Langenbeemt , groot
ten quohiere , 1 lopense , 29 roeden , 16 1/2 voet
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Item een parceel groese , gelegen
als voor genaemt het Nieuw Eeusel , groot
ten quohiere , 2 lopense , 44 roeden , 13 voeten
Item een parceel groese , gelegen
als voor , genaemt den dries bij 't huijs
groot ten quohiere 1 lopense , 29 roeden 4 1/2 voet.
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt groese van Jacob van
Meijl , groot ten quohiere 34 roeden
en vier voeten .
Laestelijk een parceel groese gelegen als voor genaemt het eeusel van
Jacob van Meijl , groot ten quohiere
4 lopense 27 roeden 19 voeten
34 094 v

Wij ondergetekende leeden
der municipaliteit .Lierop , declaren bij deesen ter requisiteit van
den burger R.van Brussel Drossard
in Helmond , dat (voor so veel ons bewust is ) Adriaantje van Vugt weduwe
Nicolaas Bongaars en haare dogter Maria , gedurende den tijd haaren inwooninge alhier sig wel ende hoffelijk
hebben gecomporteert en gedragen
gehad.
In kennisse der waarheid en des te
oirconde hebben wij leeden voornoemt
deese ten prothocolle eijgenhandig
onderteekent tot Lierop , den twintigsten junij , een duijsend agt hondert.
N.Doers
Jan van den Eijnde
M.van den Heuvel
J.van Asten
J.Roijmans
Mij present
A.v.Nouhuijs secretaris
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Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie
voor het onechte kind van Elisabeth Bongaars , met name Henrica
alhier geboren den 8e julij 1798 tot
decharge van den Armen te Helmond .
So beloven wij bij deesen dat in cas
van onverhoopte armoede het selve
kind nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Helmond voornoemt,
nog ook van andere plaedsen , maar
dat wij gemelde Henrica beneffens alle
andere onse arme inboorlingen en als
dan sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand onser
arme kasse sal toelaten , en dat onder
verband als naar regten .
Actum Lierop den vijf en twintigsten
augustij duijsend agt hondert.

N.Doers
H.Verhees
J.Roijmans
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Hendrik Janse van den Eijnden ,
Elisabeth Janse van den Eijnden ,
weduwe Hendik van de Goor , Jan
Janse van den Eijnden en en Marten
Verbeek , in huwelijk hebbende Maria Janse van den Eijnden alle
alhier woonagtig kinderen en
ergenamen van Jan van den Eijnden
en . . . . . . . . . . . . . . . . in leeven
echte lieden en inwoonderen alhier ,
welke voornoemde comparanten bij
desen verklaren onder hen verdeelt te hebben alle de vaste goederen bij gemelde henne ouders
naargelaten en dat in voege en
maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aan34 095 r
bedeelt aan Hendrik Janse van den
Eijnden alhier woonagtig .
Eerstelijk het agterste gedeelte van het huijs ,
beginnende met de schuur of den dorsvloer ten
eijnden uijt , met het tashool , nevens
erve d'eene sijde het 3e loth .
Item een vierde gedeelte van een parceel
land , genaamt ht Nieuw velt , groot in
't geheel volgens de meeting , onder no
30 twee lopense een en dartig roeden .
Item omtrent drie vierde lopense

en een parceel land gelegen als voor
genaemt Aarakker , groot in 't geheel volgens de meeting onder no 916 twee
lopense agt en twintig roeden
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaemt Donkakker , groot
in 't geheel volgens de meeting onder no 936 drie lopense twee en dartig roeden .
Item de helft van een parceel land ,
gelegen als voor genaamt Kamphurk , groot
in 't geheel volgens de meting onder
no. 1003 , twee lopense 11 roeden
Item de helft van een parceel land gelegen als voor , genaemt het Geluk , groot
in 't geheel volgens de meeting onder
no. 1010 , 2 lopense 10 roeden .
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Item een vierde gedeelte van een
parceel land , gelegen als voor genaemt
land bij het huijs , groot in 't geheel
volgens de meeting onder no 1071 vier
lopense , 39 roeden .
Item een vierde gedeelte van een
parceel groese gelegen als voor genaemt
het aangelag , groot in 't geheel volgens
de meeting onder no 1999, 2000 vijf lopense vier en veertig roeden .
Item een vierde gedeelte van een parceel
groese , gelegen als voor genaemt het Eusel
groot in 't geheel volgens de meeting onder no.2084,
3 lopense , 23 roeden .
Item omtrent 2 lopense seeven roeden van
een parceel groese genaemt het Eeusel , groot in 't geheel volgens de meeting onder no. 2095 , 2096,.
7 lopense 34 roeden
Item de helft van een parceel
groese gelegen als voor genaemt het Deijkvelt ,
groot in 't geheel volgens de meeting onder no. . .
Laastelijk een vierde gedeelte in een
parceel groese gelegen als voor genaemt
de Gooren , groot in 't geheel volgens de mee-

ting onder no. 2433, 2434, 7 lopense , 8 roeden
Met een vierde in de Schaaren op 't Broek
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Mits welke minnelijke scheijding
en deijling so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan Elisabeth Janse van den
Eijnden , weduwe Hendrik van de Goor
alhier woonagtig .
Eerstelijk het voorste gedeelte van
het huijs tot de schuur en toe nevens
erve d'een sijde het voorgaende loth
Item een vierde gedeelte van een parceel land , gelegen als voor genaemt het
Nieuwvelt , groot in 't geheel volgens de
meeting onder no . . .
Item omtrent een en drie vierde
lopense van een parceel land geleegen als voor genaemt Aarakker , groot in 't
geheel volgens de meeting onder no . . .
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaamt Hoogenakker
groot in 't geheel volgens de meeting onder no.. . . .
Item de helft van een parceel land
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gelegen als voor genaemt Wittenberk,
groot in 't geheel volgens de meeting
onder no 1046 , twee lopense , 28 roeden
Item een vierde gedeelte van een
parceel land gelegen als voor genaemt land bij 't huijs , groot in 't geheel
volgens de meeting onder no. 1071 vier
lopense , 39 roeden .
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt het Donkvelt , groot
seeven en veertig roeden geleegen als voor

Item een vierde gedeelte van het aan gelag , gelegen als voor groot in 't geheel
volgens de meeting onder no 1999,2000,
vijf lopense vier en veertig roeden .
Item een vierde gedeelte van een parceel groese gelegen als voor genaemt het
Eeusel , groot in 't geheel volgens de
meeting onder no. 2084, drie lopense , 23 roeden
Item omtrent 1 1/4 lopense van 't groot
Eeusel , gelegen als voo , groot in 't geheel volgens de meeting , onder no. 2095,
2096 , seeven lopense , 34 roeden
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Item de helft van een parceel groese
gelegen als voor genaemt het Dijkvelt , groot in 't
geheel volgens de meeting onder no.. . .
Laastelijk een vierde gedeelte van
een parceel groese op de Gooren , groot in 't
geheel volgens de meeting onder no 2433, 2434
met een vierde part van de Schaaren in 't Broek
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe- en
aanbedeelt aan Jan Janse van den
Eijnden en Marten Verbeek in huwelijk hebbende Maria Janse van den
Eijnden , beijde alhier woonagtig.
Laastelijk de helft van
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een parceel land gelegen alhier
genaamt het Nieuwvelt , groot in 't geheel
volgens de meeting onder no.. . . .
Item een parceel land gelegen als
voor genaemt den Dione , groot een
lopense seeven en twintig roeden no 856.
Item de helft van een parceel land

gelegen als voor genaemt Donkakker
groot in 't geheel volgens de meeting onder no. . . .
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaemt Hogenakker
groot in 't geheel volgens de meeting onder no.. . .
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaemt Kampkurk , groot
in 't geheel volgens de meeting onder no.
Item de helft van een parceel land
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gelegen als voor genaemt het Geluk
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaemt Wittenberk.
Item de helft van een parceel land
gelegen als voor genaemt Land bij 't huijs ,
Item een parceel land en groese
gelegen als voor genaemt de Heuf.
Item de helf van het aangelag
Item omtrent 3 3/4 van 't eeusel
Item de helft van een parceel groese
gelegen als voor genaemt het Eeusel
Item een parceel groese gelegen
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als voor genaemt de Bokhurst , groot
drie lopense , tien roeden
Laastelijk de helft van een parceel
groese , gelegen als voor genaemt groese op
de Gooren .
Met de helft in de schaare op 't Broek
Sijnde alle deese goederen allodiaal
los en vrij , uijtgenomen 's lands en

gemeentens lasten , verder met sodanige voor- en naadelige regten , servituten en usantien , als van ouds.
En speciaal voor het eerste en twede
loth te blijven vergelden en betalen
aan den Groten of Gemeinen Armen
alhier een jaarlijxe pagt van twee gulden
Dat blijven de overige chijnsen
en pagten uijt deese goederen te ver34 099 r
gelden staende , ten lasten van de
condividenten in 't gemeen en die voor
het eerste loth voor een vierde, voor
het twede voor een vierde, en voor
het derde voor de helft , om jaarlijx
te vergelden en waar voor deese
goederen verbonden blijven.
Belovende comparanten , condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde altijd voor goed , vast ,
stedig en onverbrekelijk van waerden te sullen houden en doen houden
onder verband als regtens is , des sal
den voorsten gehouden weesen den agterste te weegen ter naaste velde
en minste schaade.
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den derden
october duijsend agt hondert ten
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overstaan van
Dit + merk stelt Hendrik
Jansen van den Eijnden verklaert niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Elisabeth Janse van den Eijnden
verklaert niet te konne schrijven

Jan Janse van den Eijnden
Dit merk stelt Marten Verbeek verklaert niet te kunne schrijven
N.Doers
J.van Asten
J.van den Eijnden
A.v.Nouhuijs secretaris
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Wij schepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn
versogt om een acte van cautie
voor Maria Vriends , huijsvrouw
van Mattijs Scheepers , en sijne alhier
in echte verwekt 2 kinderen met
name Johannis en Goverdina .
En vermids deselve alhier wettig geboren
sijn en sig , voor so veel ons bekent is
van een goed gedrag , so beloven wij bij
deesen dat in cas van onverhoopte armoe de deselve nimmer sullen komen tot
lasten van den Armen van Vlierden
nog ook van andere plaedsen , alwaer
sij hen metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij hen
als dan beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de
toestand onser arme kasse sal toelaten , dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den derden october duijsend agt hondert .
N.Doers
J.van Asten
J.van den Eijnden
A.v.Nouhuijs secretaris
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Staat en inventaris gedaan maaken en
opgegeeven bij Maria Peeter
Haazen , weduwe van Antonie
van den Eijnden , alhier ,

woonagtig en zulke ter
voldoening aan het echt
reglement gearresteert
bij de representanten des
volks van Bataafsche
Braband van dato 20e
october 1796 , vermits
van voorneemen is , sig
in een tweede huwelijk te
begeeven , bestaande in het navolgende
Eerstelijk van de vaste onroerende goederen
Eerst een huijs , schuur en stallinge ,
staande ten quohiere in drie parceelen
folio 182 , te saamen groot ses loopense
eene roeij en drie voete,
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een acker op Hersel , groot een loopense ,
dertig roeijen en negen voeten ,
Eenstuk land genaamt den
Verloore Kost , groot sestien roeije
DenDeriff acker van G.van Doorn,
groot een loopense seeven en dertig
roeijen en seven voeten ,
Den Voorste Dries groot drie loopense
twee en twintig roeijen , en het gebruijk
van 't Broek.
De groese de Heuvelkant , groot
negentien roeijen en ses voeten ,
Item een huis schuur en stallinge ten
quohiere folio 183.
Den Witten Berk , groot een loopense
seven roeijen en ses voeten .
Den agterste Witte Berk , groot agtien roeijen en ses voeten.
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Eene acker bij 't huijs van Willem vab
Moorsel , groot een en veertig roeijen en
vijff voeten
Nog een acker den Witten Berk een lopense
seven roeijen en ses voeten ,
Den Agterste Witte Berk , groot agt en
veertig roeijen en ses voeten ,

Een parceel groese genaamt het Eeuzel
groot Dries loopense seven roeijen
en veertien voeten .
Het agterste eeesel groot drie lopense
agtien dertig roeijen .
De Voorste Putte , groot een lopense
ses en veertig roeijen en ses voeten .
Item het gebruijk van het Broek
Een stuk groese genaemt het
eeuzel , groot drie loopense seven
roeijen en veertien voeten ,
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Groese in de Voorste Witte Berk ,groot negen roeijen
Nog aldaar negen roeijen
De Voorste putte , een loopense , vijftien
roeijen en ses voeten ,
Item het gebruijk van het Broek
Item een huijs , stallinge , groese en
land te saamen groot vier loopense ,
drie en twintig roeijen , veertien en een halve voet .
Op de Witte Berk genaamt van Marten
Kerkhoff , groot een loopense en tien voeten .
Land in de Heuve , agt en derttig roeijen
en vier voeten .
Den acker de Logt , groot seven en veertig roeijen en twee voeten .
In de Voorste Witte Berke , groot agt
loopense en vijff roeijen .
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Nog land in Witte Berk een lopense ,
drie en dertig roeijen en drie voeten
Kand in Coppeleusel , groot drie en dertig
roeijen en drie voeten ,
Land genaamt het Heijtveld , groot sesen veertig roeijen en agt voeten
De Voorste Pasakker groot seven en
dertg roeijen en agt voeten
Het Euzelke , groot twee loopense en
sestien roeijen .
In Voorste dries groot een loopense
drie roeijen en dertien voeten
Den Dries bij den Witte Berk ,groot veertig roeijen .
Het Drieske in de Heuve , groot drie

en dertig roeijen en vijftien voeten .
In Coppe Eeuzel , groot drie loopense ,
elft roeijen en sestien voeten .
34 103 r
Het Cleverveld groot twaalff roeijen .
Van 't Voorste Eusel , drie loopense drie
en veertig roeijen , agt en een halve voet ,
Den Boxbeemt , groot twee loopense,
seven en veertig roeijen en tien voeten .
In Vaare Schut vijff en dartig roeijen
Lijs Boxbeemt vier loopense twee
en twintig roeijen en ses voeten .
Nog seven en dertig roeijen geleegen als voor.
In de Weert neegen en dertig roeijen
het gebruijk van het Broek.
In Boxbeemt een loopense vijff en
twintig roeijen .
De acker op Hersel aan het eijnde
een loopense dertig roeijen en negen voeten .
34 104 v
Den acker aan den Verloore Kost , groot
twee en dertig roeijen en seven voeten .
Eene acker in den Witten Berk , groot een
loopense , ses roeijen en ses voeten .
Eenen acker het Boonstuck , groot
een en veertig roeijen , een en een halve voet .
In de Voorste Witte Berk groese
groot negen roeijen .
Groese in den Voorste Dries een loopense agtien roeijen en vijftien voeten .
Dries in de Verloore Kost , groot seven tien roeijen en seventien voeten .
Het Dijkveld , groot twee loopense
agtien roeijen en sestien voeten
het gebruijk van 't Broek .
Sijnde alle deese parceelen geleegen alhier ter plaedse genaemt
34 104 r
Hersel tussen henne bekende reengenoten
Ten tweeden van
de gereede erfhaave-

lijke goederen .
Eerst drie beddens met veeren gevult
Item 3 dito hoofdpeuluwen
Item seven dito kussens
Item twee kaffe beddens
Item twee dito hoofdpeuluwen
Item vijf wolle deekens
Item vijftien paar slaaplakens
Item tien oirfluwijnen
Item vijftien tafellakens
Item agt handdoeken
Item twee booterstanden
34 105 v
Item een meltob
Item een roomtob
Item een vloot
Item twee waskuijpen
Item een gaartob
Item twee kuijpkens
Item vier halve tonnen
Item drie olijvaatjes
Item twee koornvaaten
Item een halve kop
Item een kooreschup
Item tien koeijbakken
Item twee baktroggen
Item vier kisten
Item twee kasten
34 105 r
Item twee tafels
Item tien groote en 2 kleijne stoelen
Item vijf dorsvlegels
Item negen stuks so gaffels als hooijrieken
Item twee koorewannen
Item drie schoepen
Item twee turfschuppen
Item twee rioolschuppen
Item drie laaijrieken
Item drie breekrieken
Item een hoog kar met beslage raden
Item een dito sonder beslag
Item een aardkar met beslage raden .
Item een dito sonder beslag

34 106 v
Item een houdhak
Item een misthak
Item eem misthaak
Item een ploeg
Item twee eegden
Item twee sligtmessen
Item twee bijlen
Item een ax
Item vier . . . ers
Item drie booren
Item een trektang
Item twee hamers
Item een breekijser
Item een dopgoedje
Item een bijtel

?

34 106 r
Item twee hagt
Item een paerdehelfster
Item een dito toom
Item een dito stardleer
Item een paardehaam
Item een dito saal
Item een dito ligt
Item twee osse jeukens
Item een dito saal
Item twee dito ligten
Item drie haamklippels met strengen
Item vier schakels
Item een houweel
Item 4 leeren so lange als korten
Item een karkistje
Item een kruijwage
34 107 v
Item ses koeijtuijers
Item drieeijsere koeijkettingen
Item een schroefhaal
Item een tandhaal
Item een kettinghaal
Item twee lenkhalen

Item een vuurijser
Item een tang
Item tee sneijbanken
Item twwe sneijmessen
Item drie grasseijsien
Item twee haargetouwen
Item vier kooresigten met pikhalen
Item een booterkorf
34 107 r
Item een seijkorf
Item een koekepan en hangeijser
Item een huijshorologie
Item een kopere bedpan
Item twee vlasheekels
Item drie strooijkorven
Item drie dito kleijne
Item ses hooijreekem
Item agt kooresakken
Item twee eijsere ketels
Item twee moespotten
Item twee kopere koeijketels
Item drie dito handkeetels
Item een kopere deurslag
Item een dito swarte moor
Item twee dito kopere koffijketels
34 108 v
Item een dito schepleepel
Item een dito roomseij
Item een dito roompanneke
Item een dito roomketelke
Item een dito schuimspaan
Item een eijsere streijkeijser
Item twee dito vuurpotten
Item ses tinne borden , alleen toebehorende aan de dogter Johanna
Item een tinne bord
Item twee dito trekpotten
Item een Jannever kom
Item een tinne aardappel schotel
Item een tinne kom
Item een dito mostertpot
34 108 r

Item een dito soudvat
Item twaalf forchetten
Item agt en twintig tinne leepels
Item seven geleije schotelen
Item tien dito telders
Item agt kopjes en schoteltjes
Item drie steijne potten
Item drie olijstopen
Item een vetkuijp
Item een houten deurslag
Item twee booterteijlen
Item een gootbank
Item een karhuijf
Item een lantaarn
Item een moesmes

?

34 109 v
Item vier manden
Item vier braaken
Item twee swangstapels met sijn toebehooren
Item vier spinnewielen
Item een haspel
Item een punder
Item twee paar bedgordijnen
Item een koffijmolen
Item een koffijbus
Item een blokke theebus
Item een tinne suijkerschoteltje
Item een dito booterschoteltje
Item een blikke tregter
Item een gescheelde pint
Item twee pinten sonder scheel
34 109 r
Item drie flessen
Item een bobbelfles
?
Item twee eijsere lampen
Item vier spinhekels
Item een heekelstoel
Item een kleijn kastje in de kamer
Item een spiegel
Item een spoel
Item ses messen
Item een goud gewigt

Item twee lange banken
Item een kopere waag
Item 5 pond gewigt
Item twee snaphanen
Item drie havermandjes
34 110 v
Item twee houte kranen
Item twee paar silvere gespen
Item een silvere slot
Staat te weeten , dat de
kleederen tot den lijve van
den overledenen gehoort hebben de voor de kinderen sijnen sullen worden gemaakt
memorie
Compareerde voor scheepenen van Lierop onderge34 110 r
noemt Maria Peeter Haasen
weduwe Antonie van den Eijnden
in 't hoofd gemelt , geadsisteert
met Martinus Peter Kusters ,
dewelke bij deesen verklaert
haar in 't formeeren deeses getrouwelijk gedragen te hebben
sonder hares weetens iedwes
verswagen ofte ter kwader
trouwe terug gehouden te hebben , belovende niet te min ,
bij aldien haar na dato deeses
ieds mogte te binnen komen
tot desen inventaris behorende,
denselven ten allen tijden daer
mede te sullen amplieeren en
vermeerderen .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den elfden
october een duijsend agt hondert
Dit + merk stelt Maria Peter Haasen verklaert niet te konne schrijven
Martinus Peter Kosters
N.Doers

J.van den Eijnde
A,v.Nouhuijs secretaris
34 111 v
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Martinus Pieter Kusters , jongeman als
aanstaende bruijdegom ter eenre
en Maria Peeter Haasen weduwe
Antonij van den Eijnden als aan staende bruijd ter andere sijde,
geadsisteert met Adriaan Meulendijk
alle alhier woonagtig , welke verklaerden van voornemen te sijn
met den anderen te treeden in den
echten staat , dog dat voor banden
van dien en alvorens het selve huwelijk te voltrekken over en weder
waren overeengekomen in voege
en maniere navolgende .
Dat sij aanstaende bruijdegom en bruijd
tot subsidie en onderstand van dit aanstaende huwelijk en voorkinderen
van de toekomende bruijd , sonder
der kint of kinderen , die uijt dit aan staende huwelijk mogten worden verwekt , sullen inbrengen alle soodanige
goederen als bij haar comparanten
in vollen eijgendom en in togte beseeten worden , edog ingeval uijt
dit aanstaende huwelijk kind of kin34 111 r
deren wierden verwekt, sullen deselve
egaal opgevoed en behandelt worden ,
evens eens of het kinderen van een en hetselfde bedden waaren , en hooft voor hooft
even diep en even deijlen in de haaf
en schaar .
En wanneer een of meerder van deese
voornoemde kinderen tot staat komen te
geraken en te trouwen , so sal aan
deselve een behoorlijk uijtset van een
of twee hondert gulden ieder gegeven
worden , waar van sij jaerlijx egter

drie gulden van ieder hondert gehouden sullen weesen te betalen .
En bij aldien uijt dit aanstaende huwelijk geen kint of kinderen worden
verwekt , sal den aanstaende bruijdegom als langer levende dan de aanstaende bruijd sig moeten vergenoegen en contenteeren met vijftien
hondert gulden, vooraf te trekken uijt de
haaf en schaar en daaren boven voor
een kinds gedeelte erven en deijlen
met de voorkinderen egaal hooft voor
hooft in de voorszijde haaf en schaar , na
dat deese vijftien hondert gulden door
hem vooraf getrokken sullen sijn ,
sonder meer en also den boedel moe34 112 v
ten ontruijmen en verlaten .
Dan sal het aan den aanstaenden
bruijdegom vrijstaan om het geene
hij in den boedel ingebragt heeft , ook
weder terug te neemen , als mede
sodanige meubilen welke hij in qua liteit als timmerman aan nieuws
komt te maken .
Dat bij aldien de aanstaende bruijdegom voor de aanstaende bruijd komt
te overlijden sonder kind of kinderen
in dit huwelijk na te laaten , sullen
de erfgenamen van den 1e comparant
als aanstaende bruijdegom uijt deesen boedel en nalatenschap , dog niet
eerder dan na doode en aflijvigheid van
de 2e comparante als aanstaende bruijd
moeten trekken eene somme van
vijftien hondert gulden sonder meer
en wel binnen een half jaar na het
overlijden van de 2e comparante
34 112 r
staat te weeten dat de goederen
en effecten , welke thans tot den
boedel van de tweede comparante als aan-

?

staende bruijd behoren , sullen blijven
voor de voorkinderen .
Als mede dat de goederen en effecten aan gekomen van de sijde van den eersten comparant sullen geerft en genoten worden
bij die geene , welke na costuijme locaal
daar toe geregtigt sijn .
Dan sullen de kinderen , welke tot staat
gekomen sijnde , en uijtsel van een of
twee hondert gulden gehad hebben na
doode en aflijvigheid van de tweede comparante , en wel binnen drie maanden
na dato die penningen in den boedel
weder in brengen .
Belovende de comparanten deese henne
huwelijkse voorwaerde altijd te sullen
houden en doen houden voor goed,
34 113 v
vast en onverbrekelijk van waerden
onder verband als regtens is .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop , den elfden
october een duijsend agt hondert , ten
overstaan van Nicolaas Doers en Jan van den
Eijnden schepenen
Martinus Peter Kosters
Dit + merk stelt Maria
Peter Haasen verklaert
niet te konne schrijven
Adriaan Meulendijks
N.Doers
Jan van den Eijnde
A.v.Nouhuijs secretaris
34 113 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Dielis Benders en Maria Verberne echte lieden en inwoonderen alhier , sijnde
de tweede comparante siekelijk te
bedde leggende , dog beijde haar ver

stand ,memorie ende sinnen volkomen magtig en tot disponeren
bekwaam , dewelke overdenkende
de sekerheid des doods en de onseekere tijd en uure van dien , te raaden waaren geworden , alvorens uijt
deese weereld te moeten scheijden
te disponeeren over henne tijdelijke
goederen en effecten .
Eerst en vooral recommandeerende
henne onsterfelijke zielen in de handen van God hennen Schepper en Saligmaker en hen dood lighaam aan
de aarde met een eerlijke begrafenissen haaren staat.
En also disponerende , verklaren de
comparanten testateuren te maken preelegateeren aan Antonij sone Jan van der
34 114 v
Velden in echte verwekt bij den comparanten , dogter met name Anna
Maria eene hu. . . genaemt de smis . . .den boot
gelegen alhier , groot omtrent een . . .lopense
aan te vaerden na dode en aflijvigheid
van beijde de comparanten , en dat voor
sijn legetieme portie
En dewijl voornoemt kint nog geen vier
jaaren oudt en also minderjarig ia sal
gedurende sijne minderjarigheid desselfs vader het
vrugtgebruijk daar van hebben tot so lange
hij meerderjarig of tot staat gekomen is
wanneer als dan gemelde penningen
aan hem sullen worden uijtgereijkt
met den intrest van dien tegens vier gulden van het hondert te rekenen van den
dag na het overlijden van de langstlevende
der comparanten
Voorts nomineeren en institueeren
de comparanten tot haave eene en
universeele erfgenaamen haare
kinderen met name Leonardus Jan
en Josijna , in alle het geener de com34 114 r

?
?

paranten verder metter dood ontruijmen
en nalaten sullen , niets gereserveert
of uijtgescheijden met den last van de
uijtkeringe hier voor gemelt.
Alle het gene voorszijde staat aan de comparanten duijdelijk voorgeleesen sijnde
so verklaren deselve dit te weesen hen
testament , laaste of uijterste wille
willende en begerende , dat het selve
na dode van de langstlevende der
comparanten punctueelijk sal agtervolgt of nagekomen worden .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den twintigsten october duijsend agt hondert .
Dit + merk
Dit + merk stelt
stelt Dielis Benders
Maria Verbernen
verklaert niet te konne
verklaert niet te
schrijven
konne schrijven
J.van den Eijnde
H.Verhees
A.v.Nouhuijs secretaris
34 115 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt ,
Johannes Jansen van Eijck alhier
woonagtig , en Paulus van de Mosselaar als in huwelijk hebbende Johanna Grinsven en Jan Habraken in huwelijk
hebbende Antonetta Grinsven , welke voornoemde
comparanten bij deesen verklaaren
onder hen verdeelt te hebben de navolgende vaste onroerende goederen ,geleegen alhier ter plaatse genaamt de Winkelstraat , en daar
van te passeeren deeze henne wettige scheijdinge en deijlinge , in
voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling zoo is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe-

en aanbedeelt aan Johannis Janse van Eijk .
Eerstelijk het out huijs met het aangelag , groot omtrent twee en een half
lopense , nevens erve de eene zijde
de weduwe Jan Bernaerts , d 'ander zijde de weduwe Hendrik van Eijk .
Item de helft van een parceel ak34 115 r
kerland genaamt de Korte Zeijlkens ,
de agterste helft , groot omtrent twee
lopense en twintig roeden , nevens erve
de eene zijde Thomas van Zoest , de
ander zijde de weduwe Jan Bernaards .
Item een parceel akkerlant genaamt
den Langen akker , groot omtrent ses
lopense , nevens erve de eene zijde
Antoni Roijmans , de andere zijde
de weduwe Jan Bernarts .
Item een parceel akkerland , genaamt
den Braakakker , groot omtrent een
en een half lopense , nevens erve de
eene zijde de weduwe Hendrik van Eijk ,
d'ander zijde de weduwe Jan Bernarts
Item een parceel groes en land genaamt de Zanterman , groot omtrent
twee en een half lopense , nevens erve
de eene zijde de weduwe Antoni Verberne d'andere zijde Lambert Kusters ,
Item een parceel groeze genaamt
het Hooijveltje , groot omtrent seeven lopense , nevens erve de eene
zijde Arnoldus Verberne , d'ander
zijde Leendert van de Vorst .
34 116 v
Item een parceel groeze genaamt
het Kleijn Veltje voor en over de Vleut , groot
omtrent twee en een half lopense ,
aan erve de eene zijde de weduwe Gijsbert Roijmans , d'ander zijde Arnoldus Verberne.
Item een vierde part in een weijvelt
genaamt de Hormesdonk , groot omtrent vier en een half lopense , nevens erve de eene zijde de weduwe Hen-

drik van Eijk , d'ander zijde de weduwe
Jan Bernarts .
Laastelijk een parceel heijde , genaamt de Braake , groot omtrent
een lopense , nevens erve de eene
zijde Johannes van Bussel , d'ander
zijde de weduwe Jan Bernarts
Allodiaal , los en vrij , uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten verder
met sodanige voor- en naadeelige reg34 116 r
ten , servituten en usantien als van
ouds en chijns welke met regt bevonden sullen worden uijt deese goederen te gaan.
Dan sal den condivident van dit
loth moeten blijven vergelden
en betalen aan den Armen van
Helmond jaerlijx F 3 - 7 - 8
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , zoo is ten deel gevallen en word dienvolgende erffelijk
toe- en aanbedeelt aan Paulus van de
Mosselaar in huwelijk hebbende Johannis Grinsven , wonende te Mierlo.
Eerstelijk een parceel akkerland ,groot
mtrent twee en een half lopense , genaemt
den Schutakker , nevens erve de eene
34 117 v
H(endrik) Verhees Ant(onie) Roijmans
zijde Jan Houbraken , d'ander zijde weduwe Jan Bernaerts
Item een parceel groeze genaemt
het Beemtje over de Vloet , groot
omtrent een en een half lopense ,
aan erve d'eene zijde Johannes van
Bussel , d'ander zijde Jan van Dijk
Laastelijk de helft in een parceel
groese genaemt de Weert,
groot in 't geheel omtrent vier en
een half lopense , nevens erve de
eene zijde Hendrik van Eijk , d'ander zijde de weduwe Hendrik van den Boomen .

Allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten verder
met sodanige voor- en nadelige regten,
servituten en usantien als van ouds
34 117 r
en chijns welke met regt bevonden
sal worden uijt deese goederen te gaan .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , zoo is ten deel gevallen ,
en word dienvolgende de erffelijk toeen aanbedeelt aan Jan Habraken in huwelijk hebbende Antonetta Grinsven , alhier woonagtig.
Eerstelijk een parceel groeze genaemt
het middelste Eeusel , groot omtrent
drie en drie vierde lopense , nevens
erve d'eene zijde de kinderen Willem
van Breij , d'ander aijde de weduwe
Gijsbert Roijmans .
Item een parceel groese genaemt
34 118 v
de Heijlige Geesten , groot omtrent
twee lopense , nevens erve de eene
zijde Thomas van Soest , d'ander
zijde Leendert van de Vorst ,
Item een parceel akkerland genaamt de Hormer Heijde , groot omtrent vier lopense nevens erve
d'een zijde Jan Bernards weduwe
d'ander zijde de weduwe Hendrik van Eijk.
Laastelijk een parceel akkerland
genaemt den Schutakker , groot omtrent twee en een half lopense , nevens erve met d'eene zijde Hendrik
Verhees , d'ander zijde Antoni Roijmans
Item een parceel akkerland , gelegen
in de heijde , groot omtrent 2 1/2 lopense
genaemt de de Hormerheijde
Laastelijk een parceel groese genaemt
24 118 r

het beemdje over de Vleut , groot omtrent
een en een half lopense , nevens erve van Johannis van Bussel en Jan van Dijk
Allodiaal los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
met sodanige voor en nadeelige regten ,
servituten en usantien als van ouds
en chijns welke met regt bevonden
sullen worden uijt deese goederen te gaan .
Aan te vaerden de huijsinge te Paesschen ,
de groese te half meert en het land 't oigst
blood aan de stoppelen in den aanstaenden
jaare 1801 en lusten van voorszijde jaar en chijnsen
of pagten na derselver eerste vervaldagen.
Belovende de comparanten
condividenten deeze henne minnelijke scheijding en deijling in voege
en maniere voorszijde , altijd voor goed ,
vast , steedig en van waarden te
sullen houden en doen houden onder verband als na regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
34 119 v
heeden binnen lierop den een
en dartigsten october duijsend agt
hondert , ten overstaan van
Janse van Eijck
+
Joanes Habraken
N.Doers
J.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 119 r
Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Hendrik Arnoldus en Jennemaria Verberne ter eenre mitsgaders Hendrik Janse in huwelijk hebbende
Francijna Verbernen ter andere sijde alle alhier
woonagtig , welke voornoemde comparanten ter
eenre hebben verdeelt de vaste goederen bij henne ouders naargelaten met
den comparant ter andere sijde
Mits welke so is ten deel gevallen

?

en word dienvolgende erffelijk toe- en
aanbedeelt aan Hendrik Janse van
den Eijnden in huwelijk hebbende Francina Verbernen alhier woonagtig .
Een parceel akkerland gelegen alhier
genaemt den akker in de Hoolstraat , groot
omtrent volgens de meting 37 roeden no597,
Item een dito groot 1 lopense 24 roeden volgens de meeting
onder no 593.
Item een parceel groese gelegen als
voor genaamt den Ketelaers Dries , groot
omtrent twee lopense negen en veertig roeden en agt voeten .
Item een parceel groese gelegen als
voor genaemt den beemt aan de Otterdijk groot omtrent , een en dartig roeden
en vier voeten .
Item een parceel akkerland geleegen
als voor genaamt land aan de Horse Poote
groot volgens de meting onder no 236 , 1 lopense ,8 roeden
34 120 v
Laastelijk de helft van een parceel
groes gelegen als voor genaamt de
Haamsdonk , hoijende met Jan van Geldrop.
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten , verder met sodanige voor- en
naadelige regten , servituten en
usantien als van ouds.
En speciaal belast voor dit loth
met twee gulden tien stuijvers
aan de schutterije alhier , sestien stuijvers en
dartien penningen aen . . . . en ses stuijvers agt penningen aan
de kerk en chijnse van de gronden .
Staat te weeten dat de comparanten ter eenre de overige goederen tot
nog toe onbedeelt blijven besetten .
Belovende de comparanten deese hen ne minnelijke scheijding en deijling
in voege en maniere voorszijde altijd
voor goed , vast , stedig en van waerden
te sullen houden en doen houden onder
verband als naar regten .
Actum Lierop den dartiende jannu-

?

arij duijsend agt hondert en een
34 120 r
ten overstaan van Nicolaas
Doers en Martinus van den
Heuvel schepenen .
Hendrik Verberne
+
+
+
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 121 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Jan
Dielis Benders , Leonardus Dielis Benders en Francijna Dielis
Benders , beneffens Jan van den Velden in qualiteit als vader en voogd over sijn
minderjarige kind met name Antonij in echte verwekt bij wijlen
Annamaria Dielis Benders , alle
alhier woonagtig ,welke voornoemde
comparanten bij deesen verklaeren onder hen verdeelt te hebben
de vaste onroerende goederen geleegen alhier , bij wijlen henne ouders Dielis Benders en Maria Verbernen naargelaten , en dat in
voege en maniere navolgende .
Staat te weeten , dat wijlen Dielis
Benders en Maria Verbernen sijne
huijsvrouw bij derselver testamentaire
dispositie alhier den 20e october 1800
gepasseert onder andere hebben bepaalt , dat aan Antonij minderjarige
soon van Jan van den Velden in echte
verwekt bij wijlen der comparanten
34 121 r
dogter met name Annamaria
voor sijn legitieme portie sal
moeten worden voldaen en uijtgekeert

een huijsje genaemt de Swis met
den hof , gelegen alhier groot omtrent
een half lopense
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toeen aanbedeelt aan Jan Dielis Benders alhier woonagtig
Eerstelijk een huijs stalling en
aangelag groot ten quohiere twee lopense
sestien roeden en ses voeten.
Item een parceel groese , genaemt
den dries in de Groenstraat , groot
ten quohiere een agt roeden
en drie voeten .
Item een parceel akkerland genaemt . . . . . .groot ten quohier e
drie lopense , ses en dartig roeden en ses voeten.
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Item een parceel groese , gelegen
als voor , genaemt den drires aan
't Berkeijnd , groot ten quohiere
een lopense , twintig roeden en
sestien voeten .
Item een parceel land , genaemt
den Renakker , groot ten quohiere
twee lopense een roede .
Item een dito parceel genaemt den
Renakker , groot ten quohiere twee
en veertig roeden .
Item een parceel land genaemt
akker aan Bogaersbrug , groot ten
quohiere een half lopense en drie roeden .
Item een parceel land genaemt
den akker in de Bogaert , groot ten
quohiere een half lopense neegentien roeden en vier voeten .
Item een parceel groese genaemt den beemd in de Otterdijk
groot ten quohiere een half lopense
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ses roeden , vier en een vierde voet.
Item een parceel groese genaemt

den dries in 't Cromven groot ten
quohiere een half lopense seeven
en twee derde voeten .
Aan te vaerden de huijsinge , hof en
groese te half maert , 't land oigst bloot
aan de stoppelen in deesen jaare 1801
met de lasten , chijnsen en pagten van voorsijde jaer.
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen en 's lands gemeentens
lasten , verder met sodanige voor- en
naadelige regten , servituten en usantien als na ouds en speciaal belast
met sodanige renten , chijnsen en
pagten , als met regt bevonden sullen worden uijt deese goederen te
gaan , sijnde hier onderbegreepen twee
parcelen , groot omtrent te samen 5 lopense ,
sijnde Nieuw Erve.
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en Leonardus Dielis Benders.
Eene capitale somme van twee
hondert gulden hollants gelt van
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twintig stuijvers het stuk te
voldoen en uijt te keeren door den
condivident van het eerste loth
en sulx voor en in plaeds van eenige vaste goederen .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Francijna Dielis Benders
Eene capitale somme van twee
hondert gulden hollants gelt van
twintig stuijvers het stuk , te voldoen en uijtkeeren door den condivident van het eerste loth en sulx voor
en in plaedse van eenige vaste goederen .
Mits welke , so word bij deesen ter
voldoening aan de testamentaire
dispositie van wijlen Dielis Benders
en Maria Verbernen toe- en aanbedeelt aan Jan van den Velden , in
qualiteit als vader en voogd over

34 123 r
sijnen minderjarigen soon met name
Anthonij in echte verwekt bij wijlen
Annamaria Dielis Benders.
Een smitshuijsje en schop aan malkander gebouwt met den hof en bogaert,
groot ten quohier een half lopense .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder
met sodanige voor- en nadelige regten , servituten en usantien als van ouds.
Aan te vaarden terstond met de lasten van deesen jaare 1801.
Staat te weeten dat Jan van der Velden
vader der minderjarige het vrugtgebruijk
van dese huijsinge en hof gedurende desselfs minderjarigheid ingevolge voorgemelde
testament competeert.
Belovende de comparanten deese
henne minnelijke scheijding en
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deijling in voege en maniere
voorszijde , altijd voor goed , vast , steedig en onverbreekelijk van waerden te sullen houden en doen
houden onder verband als naar regten .
Actum Lierop den dartigsten
jannuarij duijsend agt hondert en een.
Jan Diles Bendrs
Leonardus Benders
Dit merk stelt Francijna
Benders + verklaer niet te konne schrijven .
N.Doers
M.van den Heuvel
Jeh.van Bussel
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor schee-

penen van Lierop ondergenoemt
Maria van Eijck weduwe Jan Bernards
alhier woonagtig , sijnde siekelijk
te bedde leggende , dog haar verstand , memorie en sinnen volkomen magtig en tot disponeeren bekwaam , geinstitueer(t)
de erfgenaam van wijlen gemelde haaren man , ingevolge testamentaire dispositie op den 5e augustij 1761 voor schepenen van
Lierop gepasseert te kennen geevende , om na revocatie van
alle testamenten en andere uijterste wille deses mogt hebben gemaakt
en gepasseert van voorneemens
te sijn over desselfs nalatenschap
te disponeeren in voege en maniere navolgende .
En als nu ter dispositie treedende
verklaert sij testatrice te preelegateeren aan haare suster Petronella
34 124 a
deijling in voege en maniere
voorszijde altijd voor goed vast stee
dig en onverbreekelijk van waer( Boven liggende losse pagina)
Nota
Siet folio 62 bovenaan
Uw sult sien dat de agt hondert gulden sijn toebedeelt aan
Johannis van Eijck , de weduwe
Lucas van den Bogaart en
Nicolaas van Asten .
Johannis van Eijck , maakt bij
testament , onder meer anderen
dit derde gedeelte van F 800 - 0 -0
aan den Armen van Mierlo.
Te Mierlo soude ondersogt moeten worden na de datum van
dat testament bij aldien het selve aangehaalt moet worden .
34 124 a

Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Maria van Eijck , weduwe Jan Bernards
(Boven liggende losse pagina)
Den ondergetekende Aatje Ker?
kers in huwelijk hebbende de
weduwe Luijcas van den Bogaart
. . . . . . . volkomen genoegen
. . . . . . . .de gemeente van
Lierop aan de weduwe Nicolaas
van Asten wonende te Heese
haar derde gedeelte in een capitaal van 800 guldens ten
laste der gemelde gemeente te worden
terug geschoten en gelost .
Mierlo 31 december 1804
A.Dekkers
Provisooren der arme tafel van
Mierlo consenteeren
In kennisse van mij
A.van
?
?
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van Eijck weduwe Francis Grinsven
haar comparants bed met sijn
toebehooren beneffens alle de kleederen tot haaren lijve gehoorende,
geene van dien uijtgesondert en
remitteert aan haar bovendien hetgeene
haar schuldig is
Als mede te maken aan Peeter en
Antonij kinderen van wijlen haaren
broeder Martinus van Eijk alle
haare meubilen , waarentegen
deselve egter in den gemeenen boedel sullen moeten in brengen dertig gulden .
Voorts nomineert en institueert
sij comparante tot haare eenige
en universeele erfgenamen haaren broeder Johannis van Eijk ,
desselfs dogter Johanna van Eijck,
weduwe Peeter van Bussel , haare

suster Petronella van Eijck , weduwe
Francis Grinsven , derselver kinderen met name Antonetta en Johanna
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de kinderen van wijlen haaren
broeder Hendrik van Eijck met name
Jan , Thomas , Hendria, Maria en Josina
De kinderen van wijlen haaren
broeder Hendrikus van Eijck
met name Antonij , Hendrik en
Jennemaria .
En de kinderen van wijlen haaren
broeder Martinus van Eijck , so wel
van het eerste als tweede bed , met
name Peter en Antonij , beneffens
Arnoldus , Maria en Johanna.
Alle welke hier voorgenoemde
geinstitueerde erfgenamen hooft
voor hooft even dien sullen komen
te erven in de nalatenschap van de
comparante
Stellende sij testatrice tot executeurs
in deesen haaren boedel en nalatenschap Jan sone Hendrik van Eijck
en Peeter sone Martinus van Eijck ,
haar beijde neeven alhier woonagtig,
ten eijnde deese haare nalatenschap te brenge tot liquiditeit
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en dat met sodanige ample magt
als aan executeurs na regten kan
en mag gegeven worden .
Alle het geene voorszijde staat aan
de comparante testatrice duijdelijk
en distinct voorgelesen sijnde so verklaert de selve dit te weesen haar
testament , laaste of uijterste wille
willende en begeerende , dat het selve
na doode also punctueelijk sal agtervolgt en naargekomen worden .

?

?

Eijndelijk verklaert de comparante
onder de twee duijsend gulden gegoet
te weesen .
Aldus gedaan en gepasseert op heden
binnen Lierop den negentienden februarij duijsend agt hondert en een ten
woonhuise van den comparante ,
vermids desselfs onpasselijkheid , ten
overstaan van Nicolaas Doers
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en Martinus van den Heuvel scheepenen
Dit + merk stelt Maria
van Eijk , verklaert niet te
konne schrijven
testis
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
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Wij scheepenen van Lierop
certificeeren bij deesen , dat wij zijn versogt
om een acte van cautie voor Catharina
Arnoldus Maas , tot decharge van den
Armen van Geldrop , en nadien deselve
alhier wettig gebooren is , en zijnde voor
zoo veel ons bekend is van een goed gedrag ,
zoo belooven wij bij deesen , dat in cas van
onverhoopte armoede dezelve nimmer
zal koomen tot last van de kasse van den
Armen van Geldrop voornoemt , nog van andere plaatsen , alwaar zij zig met ter woon
mogte koomen needer te zetten , maar dat
wij haar als dan beneffens alle andere
onze arme inboorlingen zullen alimenteeren en onderhouden , voor zoo veel de
toestand onzer arme kasse zal toelaten
en dat onder verband als regtens is .
Actum Lierop den twintigsten maart
duijsend agt hondert en een .
N.Doers
M.van den Heuvel
Jan van den Eijnde

Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Antonij van Asten , alhier woonagtig in qualiteit als vader en
voogd over sijnen minderjarigen
soon Arnoldus van Asten , den
welken bij deesen , ter voldoening
aan de resolutie van het depart tementeel bestuur van de Dommel van dato 1700 julij 1800 verklaert , dat hij comparant nog
ook gemelde sijnen soon , aan wien de
collatie van een beurse uijt de
fundatie van P.van den Eijnden
van dato 25e maart 1800 gegeven is ,
daar voor geen de minste penning
hoe genaamt aan den collator
Jan van den Boomen gegeven of
betaalt heeft.
Hebbende hier op gedaan en af gelegt
den gedequireerden eed van zuijvering in sulk cas gebruijkelijk met de
woorden : "so waarlijk helpe mij God
Almagtig , ten overstaan van "
Op heden binnen Lierop den seven en twintigsten maart duijsend agt hondert en een
Antonie van Asten
N.Doers
M.van den Heuvel
Jan van den Eijnde
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt ,
Jan Houbraken als in huwelijk hebbende Anthonetta alhier woonagtig en Antonie meerderjarige zoone
van wijlen Hendrikus van Eijk , alhier
woonagtig , beneffens Jan Janse Bartels
in huwelijk hebbende Jennemie van

Eijk woonende te Gastel , zoo voor zig
zelven als meede voor henne moeder
Petronella Vlemminx weduwe Hendrikus
van Eijk , en zig daar voor fort en sterk
makende , mitsgaders de rato te sullen
caveeren in deesen , welke voornoemde comparanten bij deesen verklaaren onder hen
verdeelt te hebben , zoodanige vaste onroerende goederen , als hen te samen competeerende zijn , geleegen alhier ter plaedse genaemt de Winkelstraat , en dat in
voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , soo is ten deel gevallen en word
dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt
aan Jan Houbraken als in huwelijk
hebbende Anthonetta Grinsven alhier
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woonagtig
Eerstelijk een huijs hof en aangelag ,
geleegen alhier ter plaatse genaemt de
Winkelstraat , groot ten quohiere twee
lopense , neevens erve van Johannis van Eijk.
Item de helft van een parceel akkerland
genaemt de Langenakker , geleegen als
voor , groot ten quohiere voor 't geheel ses
lopense , neevens erve dit gedeelte van Johannis van
Eijk , maar van de andere helft onder het
volgende loth word toe en aanbedeelt .
Item de helft van een parceel akkerland
genaemt de Korte Zeijlkens , geleegen als
voor , groot voor 't geheel ten quohiere een
en een half lopense , neevens erve van
dit gedeelte Thomas van Zoest , waar van de andere
helft onder het volgende loth word toebedeelt .
Item een parceel genaemt de Braaken ,
geleegen als voor , groot ten quohiere
vijf lopense , neevens erve van Antoni Roijmans .
Item een parceel land , genaemt de
Hormerheide , geleegen als voor , groot
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ten quohiere vijf lopense neevens erve

van den verkrijger.
Item omtrent vijf lopense van een
parceel groese gelegen als voor
genoemt de Nieuwvelden met den . . . . .
?
groot in 't geheel 9 lopense
nevens erve van Antonij Roijmans
Item een parceel groese geleegen als
voor genaamt de Hurmesdonk , groot
ten quohiere vier en drie vierde lopense neevens erve van Johannis van Eijk
Laastelijk een parceel akkerland , geleegen als voor , genaemt het kleijn akkerke , groot ten quohiere drie vierde
lopense , neevens erve van Arnoldus Verberne.
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan
Antoni meerderjarige zoon , van wijlen Hendrikus
ven Eijk alhier woonagtig , en Jan Janse Bartels in huwelijk hebbende Jennemie van Eijk , woonende te
Gastel , zoo voor hun zelven als meede hun fort en
sterkmakende , en de rato te sullen caveeren in der
. . . , voor henne moeder Petronella Vlemmings weduwe
Hendrikus van Eijk
Eerstelijk de helft van een parceel
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akkerland genaemt den Langenakker,
gelegen alhier ter plaatse genaemt de Winkelstraat , groot voor 't geheel ten quohiere
ses lopense , en waar van d'ander helft onder
het vorige loth is toebedeelt , neevens erve
dit gedeelte van Thomas van Zoest .
Item de helft van een parceel akkerland ,
genaemt de Korte Zeijlkens , geleegen als voor ,
groot voor 't geheel ten quohiere een en een
half lopense , waar van de andere helft
onder het vorige loth is toebedeelt , neevens
erve dit gedeelte van Johannis van Eijk.
Item een parceel akkerland genaemt
Peperkoek Pasakker en 't Lankakkerke ,
geleegen als voor , groot ten quohiere drie
lopense , neevens erve van Antoni Roijmans van Hendrik van Lieshout .
Item omtrent vier lopense van een
parceel groese gelegen als voor genaamt

?

de Nieuwvelden met den Hoek , groot
in 't geheel negen lopense ,
nevens erve van Joost Vlemminx
Item een parceel groese genaemt Bruijs-

?
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tens veltje geleegen als voor , groot ten quohiere vier lopense , neevens erve van Joost Vlemminx.
Item een parceel groese , genaemt H.Geesten of Elgrom , geleegen als voor , groot
ten quohiere twee lopense , neevens erve
van Antoni Roijmans ,
Laastelijk een parceel land , genaemt
de Sanderman , geleegen als voor , groot ten
quohiere een en een half lopense , neevens erve van
de weduwe Antoni Verberne.
Sijnde allodiaal , los en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten ,
verder met zodanige voor als nadeelige
regten , servituten en usantien als van
ouds , en speciaal door het eerste loth
te blijven vergelden een jaarlijkse chijns
van 7 stuijvers , 8 penningen aan den Heer van Helmond .
Aan te vaarden de huijsinge , hof en
groese te half meert en 't land 't oigst
blood aan de stoppelen in desen jaare
1801 met de lasten van 1802 en
Chijns naderse even eerste vervaldag
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belovende de comparanten condividenten
deeze henne minnelijke scheijding en deijling in voege en maniere voorszijde , altijd
voor goed , vast , steedig en onverbreekelijk van waarden te sullen houden en
doen houden , onder verband als naar regten
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den zeeventienden julij
duijsend agt hondert en een , ten overstaan van
Joannes Habraken
Antonie van Eijk
Jan Janse Bartels
N.Doers
M.van den Heuvel
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Joost van Moorsel alhier woonagtig ,
den welke bij deesen verklaert ter
requisitie van het officie waer en
waaragtig te wesen , dat op donderdag den 20e augustij des nademiddags
circa een uur met Hendrikus en
Antonij soonen Gerrit Kolen alhier
is gegaan na de rivier de Aa om
te gaan visschen , en gekomen sijnde
in het velt van Johannis Hermans
genaemt den Deijlbeemt , alwaar sij hen
begonnen uijt te trekken of te ontkleden
alvorens in 't water gingen ,
dat terwijl den comparant nog besig
was om sig uijt te kleden , al hoorde dat
Hendrikus Koolen reeds in de rivier was
en gesien hebbende dat , even als iemand
die tragte te swemmen , besig was en
na hem toelopende en een hand willende toerijkende , denselven Hendrikus Kolen
al reeds gesonken was
En compareerde alhier mede Jan Francis van den Boomen , inwoonder alhier ,
dewelke bij zeesen ter requisitie
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als voor verklaart , dat ten dage voorszijde
des namiddags omtrent 2 uuren is gekomen ter plaedse voorszijde , alwaer Hendrik
van der Peelen en Joost van Moorsel
mede present waaren , en daar
heeft helpen opvissen Hendrikus sone
Gerrit Kolen , sonder daarin eenige
levensgeesten bespeurt te hebben .
In kennisse der waarheid en des 't oirconde bij de comparanten eijgenhandig
ondertekent , tot Lierop den tweden september duijsend agt hondert en een
ten overstaan van president en scheepenen .
Joost van Moorsel
J.van den Boomen

?

N.Doers
M.van den Heuvel
J.van den Eijnden
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan Janse van den Eijnden en Peeter Verhees , inwoonderen alhier als
door den vorster alhier geregtelijk geciteert ten eijnde als voogden over de
minderjarige kinderen wijlen Hendrik
van de Goor en Elisabeth Janse van den
Eijnden in leeven echte lieden en
inwoonderen aangestelt te worden en tot dien
alhier gecompareert , dewelke bij deesen in qualiteit voorszijde verklaaren het intrest van
gemelde kinderen , so in het regeeren van
henne personen als administreerender
goederen in allen deelen te sullen
waarneemen en behartigen , en verders waer toe voogden volgens wetten
en costuijme locaal gehouden en verpligt sijn .
Hebbende daarop gedaan en afgelegt , de
eed van getrouwigheid aan handen van den
president met den woorden , "so waarlijk helpe
mij God Almagtig ", ten overstaan van Jan van
den Eijnden en Hendrik Verhees schepenen ,
op heden ten raadhuijse binnen Lierop den
vierden september duijsend agt hondert en een .
Jan Jans van den Eijnden
Peter Verhees
N.Doers
H. Verhees
J. van den Eijnde
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Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Hendrikus
Arnoldus en Annemie Jooste Verbernen
alhier woonagtig , de welke bij deesen ter
requisitie van Hendrik Hermans mede
alhier woonagtig , verklaaren voor de
suijvere en opregte waarheid waar

en waaragtig te wesen , dat sij het parceel op heeden door hen sullende worden genaast ,
van den requisant als koper doen voor
haar selven , tot hunnen profijte en met
hunne eijgene penningen sonder bij
iemand daar toe gerequireert te sijn ,
hebbende het gene voorszijde met eede bevestigt afgelegt aan handen van Cornelis
Doers president met de woorden : "soo waarlijk helpe mij God Almagtig"
Op heden tot Lierop den vierden september duijsend agt hondert en een , ten overstaan van Jan van den Eijnden en
Hendrik Verhees scheepenen
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt Dirk Hermans alhier woonagtig , den welke bij
deesen ter requisitie van Hendrikus
Arnoldus en Jennemie Jooste Verbernen
mede alhier woonagtig verklaart voor
de suijvere en opregte waarheid , dat
hij comparant het parceel op den 23e
jannuarij laastleden aan hem getransporteert heeft
gekogt van Janse van den Eijnden en ook de somme van
F 122 - 0 -0 den regtvaardigen koop geweest is , gelijk ook
dat hij het voorszijde parceel , onder alle de
conditien so van huur als andersints ,
waarop en onder het selve aan hem op
den 23e jannuarij is aangetransporteert , in der
daad en sonder eenige reserve gekogt heeft ,
terwijl hij sig omtrent de intentie , waar
mede de voorszijde huuringe moge aangegaan sijn in 't geheel niet voorneemens is,
of vermeent te moeten inlaten , vooral
daar het een saak is buijten hem .
Hebbende het gene voorszijde met eede bevestigt,
afgelegt aan handen van Nicolaas Doers,
president met de woorden : "Soo waarlijk helpe
mij God Almagtig ", ten overstaan van Jan
van den Eijnden en Hendrik Verhees schepenen
op heden tot Lierop den vierden september duijsend
agt hondert en een .
34 133 r

?

Wij scheepenen van
Lierop certificeeren bij deesen dat
wij sijn verzogt om een actie van
cautie voor Jan Francis van Bree
en sulx tot decharge van den
Armen der stad Eijndhoven ,
en vermits den selven alhier wettig gebooren is , en zijnde voor zo
veel ons bekent is van een goed
gedrag , so beloven wij bij deesen ,
dat in cas van onverhoopte armoede , den selven nimmer sal
komen tot last van den Armen
van Eijndhoven voornoemt nog ook van
andere plaedsen , alwaar hij sig met ter woon mogte komen neder te setten , maar dat wij hem alsdan beneffens alle andere onse arme inboorlingen zullen alimenteeren en onderhouden voor so veel de toestand onser arme
Casse zal toelaten , alles onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den vijftienden october
duijsend agt hondert en een ten overstaan van
N.Doers
M.van den Heuvel
J.Roijmans
H.Verhees
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan van Deursen alhier woonagtig,
denwelke bij deesen verklaart verhuurt
te hebben aan Hendrik van de Laar
wonende te Nuenen , denwelke al
mede hier present bekent gehuurt te
hebben . Een huisige , hof en aangelag , met de daarbij en aangehoorende parceelen , so groese als akkerland alle gelegen alhier , en dat
so en in dier voegen als aan den eersten
comparant in togte beseten word , groot

omtrent te samen seeventien lopense
of so groot en kleijn als gelegen is,
beneffens een parceel groese gelegen als voor genaemt den dries bij het
huijs van de weduwe Dirk van Bree , groot
omtrent vijf en een half lopense .
Item een parceel akkerland gelegen
als voor genaemt land bij 't aangelag ,
groot omtrent drie lopense . . . van
?
. . . . . kopsaad voor een aardappelvelt.
?
Laastelijk een parceel groese gelegen
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als genaemt de Beemtjes bij de Voort,
groot omtrent twee lopense
En dat voor den tijd en termijn van
zes eerstkomende en agtereenvolgende jaaren , nogtans niet drie
jaaren te mogen scheijden wie van beijde
het sij huurder of verhuurder gelieven
?
sal mits de een de ander voor kersmis van 't expireren van 't derde jaar
behoorlijke opsegginge doende .
Den huurder sal jaerlijx aan handen
van den huurder voor huurpenningen
moeten voldoen en betalen ses en taggentig gulden hollands gelt van twintig
stuijvers het stuk en daarenboven
de 's lands gemeentens lasten uijt de goederen van den eerste comparant toebehoorende ,
moeten betalen en twee vijmen dakstrooij op
zijn kosten volgens laats gebuijk te verdekken
en aan de weduwe Dirk van Bree een vijm strooij te leveren .
Den huurder sal dese goederen wel
en loffelijk moeten bemisten en becultiveeren , op dat de goederen in geen erger
staat worden gebragt , als mede de huijsinge ordentelijk moeten bewoonen en
vooral sorg dragen voor vuur en ligt
dat door nagtsaamheid van hem ofte
de sijne geen brand veroorsaakt worden
34 135 v
Alle verdere reparatie blijft tot lasten van den verhuurder uijtgenomen

loken en lijmen het welke den huurder
sal moeten doen .
Aan te vaarden de huijsinge te Paessen , de
groese te half meert en het land 't oigst blood aan
de stoppelen in den jaare 1802.
En compareerde hier mede Francis
Daniels wonende te Someren , den
welke bij deesen verklaarde sig selven
te stellen en te verobligeeren als borg
voor den huurder in deesen en bij aldien denselven in een of ander in gebreeken bleef , als dan het selve te
sullen remedieeren en als eijge schult
te sullen opleggen , voldoen en betalen
En tot securiteit van den voornoemden Francis Daniels , so compareerde hier
mede Jan van de Laar en Hendrikus
van den Eijckhof , wonende te Nunen , Gerwen
de welke bij deesen op sig neemen en
beloven . . . gemelde Francis Daniels te
sullen indemneeren , kost en schadeloos
te sullen houden en doen houden in qualiteit als borg om wanneer den huurder in desen aan eenig poinct mogte
34 135 r
mankeeren , als dan in sulk geval
te sullen voldoen en betalen alle het gene
het welk hij gehouden en verpligt was
te voldoen , sonder toetelaten dat gemelde
Francis Daniels daar door schaade kwam
te lijden , maar in sodanig onverhoopt
geval hem die schaade te sullen goed doen
Tot naarkoming en voldoening van
een en ander voorszijde verbindende comparanten ieder afsonderlijk henne
personen en goederen hebbende en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden
binnen Lierop den dartigsten october
duijsend agt hondert en een
Jan van Deursen
Dit + merk stelt
Dit + merk stelt Jan van de Laar
Hendrik van de
verklaart niet te konne schrijven
Laar verklaert
Hendriekus van den Eijkhof
niet te konne
Dit + merk stelt Francis Daniels ver-

schrijven
klaert niet te konne schrijven
H.Verhees
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
34 136 v
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Jan Houbraken , alhier woonagtig den welke
bij deesen verklaart verkogt te hebben
en diengevolgende wel en wettig te cedeeren transporteeren ende erffelijk
over te geeven aan en ten behoeve
van Antonie Roijmans meede
alhier woonagtig .
Een parceel groese geleegen alhier
genaemt den Hoek groot omtrent
een lopene of so groot en kleijn
als geleegen is
Sijnde allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten verder met sodanige voor- en
nadelige regten , servituten en
usantien als van ouds .
Aan te vaarden te half maart in
den aanstaanden jaare 1802 met
34 136 r
met de s' lands en gemeentens lasten
van voorszijde jaar en dat om en voor
eene somme van twee en veertig gulden .
Belovende den comparant het
voorszijde getransporteerde van alle
verdere commer calange en aan tael te sullen weeren , keeren en
guarandeeren en dit cedeeren transporteeren ende erffelijk overgeeven
ten behoeven als voor altijd voor goed ,
vast , steedig en onverbrekelijk van
waarden te sullen houden en doen
houden onder verband als naar regten
Actum Lierop den dartigsten october
duijsend agt hondert en een ten
overstaan van
Joannes Habraken
koop
F 42 - 0 - 0 J.van Asten

40e pen

F 1-1-0

H.Verhees
A.v.Nouhujs secretaris

34 137 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Goort van den Broek en Jenneke
van Geldrop , echte lieden en
inwoonderen alhier , dewelke
overdenkende de sekerheid des doods
ende onsekere tijd en uure van dien
te raaden waaren geworden , alvorens
uijt deese weereld te moeten scheijden
om te disponeeren over henne tijdelijke goederen en effecten .
Revoceerende , casseerende doot
ende te niet doende , alle voorgaende testamenten , contracten
of alle andere meters hoe ook ge?
naemt ofte waarin ook bestaende
niet willende nog begeerende
dat daar op eenig reguard sal
worden genomen in regten of daar buijten.
En also op nieuws disponeerende
verklarende de comparanten
testateuren uijt sonderlinge liefde
en genegentheid d'een d'ander toedragende de eerst stervende de
34 137 r
langstlevende te nomineeren
en te institueeren tot sijn of haare
eene en universeele erfgenaam
of erfgenaame en dat in alle
het geene de eerststervende metterdood ontruijmen en naarlaten sal ,
nietwes gereserveert of uijtgescheijden , dan alleenelijk de legitime
portie , welke na scherpheid van
regten aan henne kinderen of
kindskinderen mogte competeeren .
Alle het geene voorszijde staat
aan de comparanten testateuren , duijdelijk en distinct
van woord tot woord voorge-

leesen sijnde , so verklaaren
deselve dit te weesen hen testament , laaste of uijterste wille
wille en begeerende , dat het
selve na doode van hen also sal
moeten worden agtervolgt en
34 138 v
naargekomen
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den dartienden november duijsend agt
hondert en een ten woonhuijse
van den comparanten , ten overstaan van Nicolaas Doers en
Martinus van den Heuvel scheepenen
Dit merk
stelt Goort + van
den Broek verklaart
niet te konne
schrijven

Dit merk stelt Jenneke + van Geldrop
verklaert niet te
konne schrijven
testes
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris

34 139 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Johannis van Bree , woonende te
Eijndhoven , de welke bij deesen verklaert verkogt te hebben en dienvolgende wel ende wettig te cederen ,
transporteren ende erflijk over te
geeven aan en ten behoeve van
Hendrikus van Bree sijnen broeder
alhier woonagtig
Een parceel groese gelegen alhier
genaemt den Hoek , groot ten quohier een lopense drie en twintig roeden .
Item een parceel land , gelegen
als voor genaemt Land in
Hasselt , groot ten quohiere een

lopense ses en twintig roeden .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenoomen 's lands en gemeentens
lasten verder met sodanige
voor- en nadelige regten , servituten en usantien als van ouds
34 139 r
aan te vaarden de groese te half
meert en het land 't oigst blood
aan de stoppelen in den aanstaenden jaare 1802 met de 's lands en
gemeentens lasten van voorszijde jaer
en dat om en voor eene somme
van hondert en veertig gulden
Belovende den transportant het
voorszijde getransporteerde van alle
verdere commer calange en
aantael te sullen weer en keeren
en guarandeeren en dit cederen
transporteeren ende erflijk over
geeven ten behoeve als voor altijd
voor goed vast , steedig en onverbrekelijk van waarden te sullen
houden en doen houden onder verband
als naar regten .
Actum Lierop den dartienden november duijsend agt hondert en een
koop F 140 - 0 - 0
40 penn. 3 -10- 0

Dit merk stelt Johannis
van Bree verklaert niet te
konne schrijven
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris

34 140 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Arnoldus van Hoof ,woonende op
den Brouwhuijse onder Bakel ,
denwelke bij deesen verklaert verkogt te hebben en dienvolgende
wel ende wettig te cedeeren , transporteren en erflijk over te geeven

aan en ten behoeve van Hendrien
Vermeulen , weduwe Hendrik van Eijck ,
alhier woonagtig.
Een parceel groese , sijnde een
sille hooijbeemts gelegen op de
Weerte , so en in dier voegen als
aangekomen is bij . . . 1773 en 1793
Allodiaal los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten , verder met sodanige voor en
nadelige regten , servituten en
usantien als van ouds.
Aan te vaarden te half maart
in den aanstaenden jaare 1802
met de 's lands en gemeentens
lasten van voorszijde jaar , en dat om
en voor eene somme van hondert
drie en twintig gulden .
Belovende den transportant het
34 140 r
voorszijde getransporterde van alle
verdere commer , calange en aantaal te sullen weeren , keeren en
guaradeeren en dit cederen
transporteren ende erflijk over
geeven ten behoeve als voor altijd voor goed , vast steedig en
onverbrekelijk van waarden
te sullen houden en doen houden
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den twintigsten
november duijsend agt hondert en een .
Koop F 123 - 0 - 0
40 penn F 3- 1 - 8
Arnoldus van Hoof
Jan van den Eijnden
J.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 141 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt

?

Jan Antonie van Moorsel , alhier
woonagtig , denwelke verklaarde
van voornemens te sijn om over
sijne tijdelijke goederen , alvoorens
uijt deese weereld te moeten scheijden te disponeeren sulx doende
uijt eijge vrije wille sonder in ductie of persuasie van iemande
in maniere navolgende .
Eerst en vooral recommandeerende sijne onsterfelijke ziele in
de handen van God , sijnen Schepper
en Zaligmaker , en sijn dood lighaam aan de aarde met een eerlijke begrafenisse na sijnen staat .
En also disponeerende , verklaart hij
comparant en testateur tot sijne
eenige en universeele erfgenamen
te nomineeren en te institueeren , de
vijf kinderen van wijlen sijn comparants broeder Peeter Antonij van
34 141 r
Moorsel , alhier in echte verwekt bij
Hendrina Vlemminx met naame
Peter , Antonetta , Anna Maria , Petronella en Hendrina
en dat in alle het geene den
comparant metter dood ontruijmen
en nalaten sal , nietwes gereserveert of uijtgescheijden , so wel roerende als onroerende goederen
en dat met uijtsluijting van alle
anderen , edog bij aldien een of meerder
van gemelde kinderen voor hem comparant
mogten komen te overlijden , sal deese sijne nalatenschap worden geerft bij die welke nog in leven sijn
alle het geene voorszijde aan den comparant duijdelijk en distinct voorgelesen sijnde , so verklaart den
selven dit te weesen sijn testament
laaste of uijterste wille , willende
en begeerende , dat het selve na doode
van hem punctuelijk sal agtervolgt
en naargekomen moeten worden ,
verklarende den comparant geen vijfhondert
gulden tot besitten

Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop op den vierden
december duijsend agt hondert en een
ten overstaan van Nicolaas Doers en
Martinus van den Heuvel schepenen
Dit + merk stelt Jan van Moorsel
verklaert niet te komen schrijven
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
32 142 v
Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij deesen , dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Gijsbert Hendrik Vleminx en sulx
tot decharge van den Armen te
Someren , en vermids denselven alhier wel ende wettig geboren is ,
en sijnde voor so veel ons bekend is
van een goed gedrag , so beloven
wij bij deesen , dat in cas van on verhoopte armoede , denselven
nimmer sal komen tot lasten van
den Armen van Someren voornoemt ,
nog ook van andere plaedsen ,
alwaar hij sig metter woon mogte
komen neder te setten , maar dat wij
hem als dan beneffens alle andere
onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel
de toestand onser arme kasse sal
toelaten , en dat onder verband als
naar regten .
Actum Lierop den vierden december
duijsend agt hondert en een
N.Doers
M.van den Heuvel
J.van Asten
Jan Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris
34 142 r

Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan J Thijssen van Hugten wonende
te Deurne , Hendrik J Thijssen van
Hugten , wonende te Asten , Dirk J
Thijssen van Hugten en Anthonij J Thijssen van Hugten alhier woonagtig , beneffens Dirk de Greef in huwelijk hebbende Annemie J Thijssen van Hugten wonende te Gestel bij Eijndhoven ,
als mede Wilhelmus Koppens in huwelijk hebbende Francijna J Thijssen
van Hugten wonende te Waalre ,
welke voornoemde comparanten bij desen
verklaren onder hen verdeelt te hebben
alle de vaste goederen bij henne ouders
naargelaten gelegen alhier , en dat
in voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Jan J Thijssen van Hugten
wonende te Deurne
Eene capitale somme van twee
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hondert en vijftig gulden hollands
gelt van twintig stuijvers het
stuk , te voldoen en uijt te keeren
door Anthonij Jan Thijssen van
Hugten condivident van het vierde
loth en sulx voor en in plaedse
van eenige vaste goederen
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel
gevallen en word diengevolge
toe- en aanbedeelt aan Hendrik
Jan Thijssen van Hugten wonende
te Asten , eene capitale somme
van twee hondert en vijftig gulden
hollands gelt van twintig stuijvers
het stuk te voldoen en uijt te keren
door Antonij Jan Thijssen van Hugten
condivident van het vierde loth en sulx
voor en in plaedse van eenige vaste goederen

Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe - en aanbe34 143 r
deelt aan Dirk Jan Thijssen van
Hugten alhier woonagtig
Eene capitale somme van twee
hondert en vijftig gulden hollands
gelt van twintig stuijvers het stuk
te voldoen en uijt te keren door Anthonij Jan Thijssen van Hugten , condivident van het vierde loth en
sulx voor en in plaedsen van eenige
vaste goederen .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toeen aanbedeelt aan Anthonij Jan
Thijssen van Hugten , alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceel groese gelegen alhier , genaemt het aangelag , groot volgens de meeting onder no 154-155 agt lopense
twee roeden , en huijs schuur en
schop daar bij en aangehorende groot
tien roeden .
Item een parceel groese , gelegen
als voor genaamt groese bij 't Kerkenhuis
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groot volgens de meeting onder no
158 twee lopense drie en twintig roeden .
Item een parceel land gelegen
als voor genaemt den Hoekakker over
de Straat , groot volgens de meeting
onder no 159 160 vijf lopense vijf roeden .
Item een parceel groese gelegen
als voor genaamt het drieske over de
Straat groot volgens de meeting onder
no. 160 twee lopense twee en twintig roeden .
Item een parceel land gelegen
als voor genaemt Langenakker over de
Straat , groot volgens de meeting

?

onder no. 161 , vier lopense agtien roeden
Item een parceel land , gelegen
als voor genaemt land aan de
Kerkpat , groot volgens de meeting
onder no 165 , een lopense en
veertig roeden .
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Item een parceel land gelegen
als voor genaemt Halakker, groot
volgens de meeting onder no 1601
drie lopense drie en twintig roeden
Item een parceel land geleegen als voor genaemt Rijsselberg,
groot volgens de meeting onder no
182 een lopense seeven en veertig roeden .
Item een parceel groese , geleesen als voor genaemt Oude Gooren ,
groot volgens de meeting onder no 1139
twee lopense agtien roeden .
Item een parceel groese , gelegen
als voor genaemt Oude Gooren , groot
volgens de meeting onder no. 1196 , drie
lopense sestien roeden .
Item een parceel groese geleegen als voor genaemt het Eeusel ,
groot volgens de meeting onder no
1310 , een lopense seeven en dartig roeden .
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Item een heijtvelt , gelegen als
voor , groot volgens de meeting onder
no 1834 , tien lopense neegen en dartig roeden
Item een parceel groese geleegen als voor genaamt den Shoolen
?
beemt , groot volgens de meeting onder
no 2192 , twee lopense twee en twintig roeden .
Laastelijk een parceel groese
geleegen als voor genaemt Groese op
de Weerte , groot volgens de meeting
onder no 2205 , drie lopense twaalf roeden .
Sijnde alle deese goederen gelegen
tussen henne bekende reengenoten,
allodiaal , los en vrij , uijtgenomen

's lands en gemeentens lasten , verder
met so danige voor- en naadelige regten,
servituten en usantien als van ouds
en speciaal belast met twaalf stuijvers
chijns aan de 's lands domeinen
Item met een en een halve stuijver
34 145 r
chijns aan den Heer van Helmond
Item met een jaarlijxe pagt van drie
gulden vijf stuijvers en twaalf penningen aan
het gemeene land , te betalen ten
comptoire van den rendmeester
le Hem in den Bosch
?
Laastelijk met een jaerlijxe pagt
van ses gulden en vijftien stuijvers
aan den Armen alhier .
Dan sal den condivident van
dith loth gehouden en verpligt weesen om tot egalisatie aan de vijf
overige lothen te moeten voldoen ,
uijtkeeren en betalen eene somme
van een duijsend twee hondert en
vijftig gulden , makende also voor ieder
loth twee hondert en vijftig gulden
en welke penningen niet eerder dan
na verloop van vier jaaren opgeeijscht
sullen kunnen worden in welk geval
men malkander drie maanden te
vooren behoorlijk sal moeten waarschouwen en inmiddels daar van twee
gulden jaarlijx van ieder hondert
voor intrest te sullen voldoen en betalen .
34 146 v
aan te vaarden de huijsinge
en groese terstond en 't land 't oigst
blood aan de stoppelen in desen jaare
1802 met de 's lands en gemeentens
lasten mitsgaders renten , chijnsen of pagten van voorszijde jaar
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbe
deelt aan Dirk de Greef , in huwe-

lijk hebbende Annemarie J Thijssen
van Hugten wonende te Gestel bij Eijndhoven .
Eene capitale somme van twee
hondert en vijftig gulden hollands
gelt van twintig stuijvers het stuk te
voldoen en uijt te keren door AnThonij Jan Thijssen van Hugten , condivident van het vierde loth , en
sulx voor en in plaedse van eenige
vaste goederen .
Mits welke minnelijke scheijding
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en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe - en aanbedeelt aan Wilhelmus Koppens in huwelijk hebbende Francijna J. van
Hugten , woonende te Waalre .
Eene capitale somme van twee
hondert en vijftig gulden hollands
gelt van twintig stuijvers het stuk te
voldoen en uijtte keren door Antonij Jan Thijssen van Hugten condivident van het vierde loth , en
sulx voor en in plaedse van eenige
vaste goederen .
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde altijd voor goed , vast ,
steedig en onverbrekelijk van waarden te sullen houden en doen houden
onder verband als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op
heeden binnen Lierop den vijfden
januarij duijsend agt hondert
34 147 v
en twee ten overstaan van
Nicolaas Doers en Jan van
Asten schepenen .
Dit + merk stelt
Jan J.Thijssen van
Hugten , verklaert niet

Dit + merk stelt Hendrik
Jan J Thijssen van Hugten
verklaert niet te

te konne schrijven
Ditk van Hugten
Antonius van Heughten

konne schrijven

Dit merk stelt Dirk
de + Greef verklaart
niet te konne schrijven
Anthonij Kuppens
N.Doers
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor schepenen
van Lierop ondergenoemt , Willem
Peter van Moorsel alhier alhier woonagtig,
Francis Peter van Moorsel wonende
te Deurne en Jennemie Peter van
Moorel wonende te Mierlo .
Welke voornoemde comparanten verklaaren onder te hen hebben verdeelt alle de vaste goederen hen te
samen competerende gelegen alhier
en dat in voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding en
deijling , so is ten deel gevallen en word
dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt van Willem Peter van Moorsel ,
alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceel groese geleegen alhier , genaemt Groene Beemden ,
groot volgens de meeting onder no 1313
een lopense seventien roeden .
Laatstelijk de helft van een parceel
land gelegen als voor , genaemt land
in de Hasselt , groot in 't geheel volgens de meeting onder no 320 , een
34 148 v
lopense vijf en dartig roeden en
waar van de wederhelft het volgende loth word toebedeelt .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe- en

aanbedeelt aan Francis Peter van
Moorsel wonende te Deurne .
Eerstelijk een parceel groese , gelegen alhier , genaemt den Groenen
Beemt , groot volgens de meeting onder
no 1332 , een lopense ses roeden .
Laastelijk de helft van een parceel
Land , gelegen als voor , genaemt land
in de Hasselt , groot in 't geheel volgens de meeting onder no 320 , een lopense ,
de wederhelft het vorige loth is toebedeelt .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen en
dienvolgende erffelijk toe- en
34 148 r
aanbedeelt aan Jennemie Peter
van Moorsel , voor so veel des noods
ten desen geadsisteert met A. v.Nouhuijs
als haare gekore momboir .
Eerst en laastelijk een parceel land
gelegen alhier , genaemt het Nieuw velt , groot volgens de meeting onder
no 131 , drie lopense en twee roeden .
Sijnde allodiaal , los en vrij
uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten , verder met sodanige ,
voor-en nadelige regten , servituten
en usantien als van ouds .
En speciaal door een ieder te betalen
de chijnsen van de gronden , welke met
regt bevonden sullen worden , uijt sijn
aanbedeelde te gaan .
Aan te vaarden terstond met de
lasten van desen jaare 1802.
Belovende de comparanten , condividenten dese henne minnelijke scheijding en deijling in voege en maniere
34 149 v
voorszijde altijd voor goed , vast en onverbrekelijk van waarden te sullen
houden en doen houden onder verband als naar regten .

Aldus gedaan en gepasseert
op heden binnen Lierop den twee
en twintigsten januarij duijsend agthondert en twee.
Dit + merk stelt Willem van Moorsel
verklaart niet te konne
Francis van Morsel
schrijven
Dit + merk stelt Jennemie
van Moorsel , verklaart niet
te konne schrijven
N.Doers
34 149 r
Wij scheepenen van
Lierop certificeeren bij deesen
dat wij sijn versogt om een acte van
cautie voor Johannis Janse Verbeek , en sulx tot decharge van den
Armen van Vlierden en vermits
denselven alhier wettig gebooren
is , en sijnde , voor so veel ons bekent is , van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in cas van
onverhoopte armoede , gemelde Johannis Verbeek nimmer sal komen
tot lasten van den Armen van
Vlierden voornoemt , nog ook van andere plaedsen , alwaar hij sig metterwoon mogte komen neder te setten ,
maar dat wij hem als dan beneffens
alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand onser
arme kasse sal toelaten , en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den vijfden februarij
duijsend agt hondert en twee
N.Doers
J.van Asten
H. Verhees
J.Roijmans
A.v.Nouhuijs secretaris

34 150 v
Wij schepenen van Lierop
certificeeren bij desen dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor
Johanna Wouter van den Nieuwenhuijse
en sulx tot decharge van den Armen
van Asten en vermids deselve alhier
wettig geboren is , en sijnde , voor so
veel ons bekent is van een goed gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in
cas van onverhoopte armoede de
selve nimmer sal komen tot lasten
van den Armen van Asten voornoemt ,
nog ook van andere plaedsen alwaer
sij sig metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij haar
als dan , beneffens alle andere onse
alle andere inboorlinge sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel
de toestand onser arme kasse sal
toelaten en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop de dartienden februarij , duijsend agt hondert en twee
N. Doers
M.van den Heuvel
H.Verhees
J.van Asten
34 150 r
Wij schepenen van Lierop , certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Hendrikus en Adriaan kinderen
van Pieter Adriaans , alhier in egte
verwekt bij Willemijn van den Berk ,
so beloven wij bij deesen dat in cas van
onverhoopte armoede , so beloven wij bij deesen
gemelde kinderen nimmer sullen komen tot
lasten van andere plaedsen , alwaer
sij sig metter woon mogte komen neder
te setten , maar dat wij haar als dan
beneffens alle andere onse arme
inboorlingen sullen alimenteeren
en onderhouden , voor so veel de toestand onser arme kasse sal toelaten

en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den seventientienden
februarij duijsend agt hondert en twee
N.Doers
M.van den Heuvel
H.Verhees
J.van Asten
34 151 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Peter Beijers in huwelijk hebbende
Maria Jan en A.Vlemminx en Johanna Jan Antonij Vlemminx beijde
alhier woonagtig , welke voornoemde
comparanten bekennen ende
verklaaren onder hen verdeelt
te hebben de vaste goederen gelegen alhier bij henne ouders naargelaten en also daar van te
laten passeeren deese henne
wettige scheijding en deijling en
dat in voege en maniere navolgende .
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling , so is ten deel gevallen en
word dienvolgende erffelijk toeen aanbedeelt aan Peter Beijers
in huwelijk hebbende Maria Vlemminx alhier woonagtig .
Eerstelijk een parceel akkerland
geleegen alhier , genaemt land in
34 151 r
de Oetert , groot volgens de meeting onder no. 416 twee lopense elf roeden .
Item een parceel akkerland en groese
gelegen als voor genaemt het aangelag ,
groot volgens de meeting onder no.
422 twee lopense 22 roeden .
Item een parceel akkerland , gelegen
als voor genaemt het Reijstuk , groot
volgens de meeting onder no 431 , een
lopense dartig roeden .
Item een parceel land en groese
gelegen als voor genaemt het Nieuw-

velt , groot volgens de meeting onder
no. 448 twee lopense ses en twintig roeden .
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt de Oetert , groot
34 152 v
volgens de meeting onder no 1452
drie lopense vijftien roeden .
Item een huijs , hof en aangelag , gelegen als voor genaemt het
aangelag , groot volgens de meeting
onder no 1494 ses en dartig roeden .
Item een parceel Nieuw Erve
ten deel heijde , groot volgens de
meeting onder no 1499 , ses lopense
twee en dartig roeden .
Item een parceel groese gelegen
als voor genaemt den dries nevens
het Straatje , groot volgens de meeting , twee en twintig roeden en veertien voeten .
Eerstelijk een parceel land gelegen als voor genaemt het Wortelvelt,
groot twee en veertig roeden en veertien voeten .
Sijnde alle dese goederen allodiaal
34 152 r
los en vrij uijtgenomen 's lands en
gemeentens lasten , verder met sodanige voor - en nadelige regten , servituten en usantien als van ouds .
En speciaal met sodanige renten , chijnsen en pagten , als waer
mede dese goederen verbonden sijn .
Dan sal den condivident van dit
loth gehouden wesen aan het volgende
loth moeten voldoen en uijtkeren
twee hondert gulden sonder meer.
Mits welke minnelijke scheijding
en deijling so is ten deel gevallen en word dienvolgende toe - en
aanbedeelt aan Johanna Jan Vlemminx voor so veel des noods ten desen
geadsisteert met Abraham van Nouhuijs als haar gekore memboir .
Een capitale somme van twee

hondert gulden hollands gelt van
34 153 v
twintig stuijvers het stuk te
voldoen en uijtte keren ende het eerste
loth en sulx voor en in plaedse
van eenige vaste goeederen .
Belovende de comparanten
condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en
maniere voorszijde altijd voor goed vast
en onverbrekelijk van waarden te
sullen houden en doen houden onder verband als naar regten .
Actum Lierop den ses en twintigsten februarij duijsend agt
hondert en twee.
Dit + merk
Dit + merk stelt
stelt Peter Beijers
Johannes Vlemminx
verklaart niet te
verklaart niet te
konne schrijven
konne schrijven
N.Doers
H.Verhees
A.v.Nouhuijs secretaris
34 153 r
Compareerde voor scheepenen
van Lierop ondergenoemt Maria Jan
van den Eijnden , weduwe Marten Verbeek
alhier woonagtig , voor so veel des noods
geadsisteert met haren broeder Jan ,
den welke bij desen verklaart te renuntieeren of te gaan sodanig togt regt of
vrugt gebruijk als de comparante is
hebbende in en van een parceel
groese gelegen alhier genaemt den beemd
op de Buijten Beembden , groot omtrent in 't geheel ses lopense laatende het gemelde regt over aan
de propietarisse of erfgename met
name Hendrina Verbeek , suster van
den overledene aan wien het erfregt
is competerende sonder dat sij comparante daar op eenig regt meerder pretendeert te hebben of te behouden . . . .

?

. . . . latende het selve over aan gemelde
Hendrina Verbeek aanvankelijk bij het
passeeren deses.
Belovende de comparante dese renuntiatie
altoos te sullen houden en doen houden
voor goed , vast en onverbrekelijk van waarden
onder verband als naar regten .
Actum Lierop den ses en twintigsten februarij
duijsend agt hondert en twee.
Dit + merk stelt Maria Janse van den
Eijnden verklaart niet te konne schrijven
N.Doers
H.Verhees
A.v.Nouhuijs secretaris
34 154 v
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Antonij Tomas van Soest , inwoonder alhier sijnde siekelijk dog sijn verstand , memorie en
binnen in alles volkomen magtig ,
soo als opentlijk bleek , te kennen
geevende om na revocatie van alle
testamenten en andere uijterste
wille , welke hij comparant voor
dato deses mogte hebben gepasseert
van voornemens te sijn over desselve nalatenschap te disponeeren
in voege en maniere navolgende .
En als nu ter dispositie treedende ,
verklaart hij testateur tot sijne eenige
wettige en universeele erfgenaame
te nomineeren en te institueeren
sijne zuster Jennamaria Tomas van
Soest , en sulks in sijne geheele
nalatenschap waar ook in bestaande,
soo vaste , onroerende als meubilaire
en gereede goederen , niets gereserveert of uijtgescheijden , behoudens
aan sijnen vader Tomas van
Soest het usufruct of vrugt gebruijk deselvs leeven gedurende
van des testateurs vaste goederen
mitsgaders de legitime portie
hem na scherpheid van regten
in des testateurs nalatenschap

competeerende .
Alle het geene voorszijde straat
aan den comparant en testateur duijdelijk en distinct voorgeleesen sijnde , soo verklaarde
denselven dit te weesen sijn
testament laaste of uijterste
wille , willende ende begeerende
34 154 r
dat het selve na doode also punctuelijk sal agtervogt en nagekoomen worden .
Eijndelijk verklaart de comparant
onder de vijf hondert gulden gegeve te sijn .
Aldus gedaan en gepasseert
op heeden binnen Lierop den
derden maart een duijsend agt
hondert en twee ten overstaan
van Jan Roijmans en Martinus
van den Heuvel schepenen, die
de minute deeses ten prothocolle
neffens den testateur en Nicolaas
Doers , presidentschepen , loco secretaris behoorlijk onderteekent
hebben ten woonhuijse van den
testateur , die vermits sijn onpasselijkheid niet in staat was
ten secretarije te compareeren .
Dit + is het handmerk
van Antonij Tomas Jan
Soest verklaart niet
te konne schrijven
J.Roijmans
M.van den Heuvel
N.Doers president
loco secretaris
34 155 v
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Willemijn Antonij van den Boomen , weduwe Peter Vlemminx alhier woonagtig ,
denwelke bij deesen was te kennen gevende , dat sij langer te vooren hadde
verhuurt aan Martinus Kerkhof bij welke inwonende is , en die
alhier mede present , verklaart te hebben gehuurt een huijsinge
schuur en stallinge met hof en aangelag , gelegen alhier ter plaedse,
genaemt Stipdonk, met alle de daarbij en aangehorende parcelen ,

groese en akkerland , staande ten quohiere bekent onder navolgende groote en benamingen , als huijs ,schuur en hof met land aan eengelegen , groot vijftien lopense en tien voeten . Item den Saathof , groot
negenen veertig roeden en tien voeten .
Item den Fellenbeemt bij 't huijs , groot ses lopense drie en twintig roeden en drie voeten .
Item het koeij eusel , groot drie en twintig lopense
34 155 r
Laastelijk het gebruijk van 't Broek
Eerstlijk heeft deese huuringe haaren aanvank genomen te Paessen of ordinaire verhuijsens tijd van de huisinge , hof en groese te
half maart en het akkerland te oigst , blood aan de stoppelen ,
alles in den gepasseerden jaare 1801 en dat voor den tijd en termijn van
ses eerstkomende en agtereenvolgende jaaren met drie jaaren nog tans te mogen scheijden , wie van beijde het sij verhuurdersse of huurder sulx sulx sal gelieven , mits in soodanig geval de een de ander voor
Kersmis van het expireren van 't derde jaar behoorlijke opsegginge doende .
Den huurder sal gehouden wesen jaerlijx voor huurpenningen te
moeten voldoen en betalen eene somme van seventig gulden hol34 156 v
lands gelt sonder meer , blijvende alle reparatien ten lasten van
de verhuurdersse , als mede de 's lands en dorps lasten van dese goederen
jaerlijx verschult , welke bij huurder egter gehouden sal wesen te betalen
en van de huurpenningen kunnen en mogen korten .
Den huurder sal naukeurig en goede toesigt moeten deugen voor
vuur en ligt , op dat door nalatigheid van hem of de sijnen geen
brand veroorsaakt worde.
Tot naarkoming en welvoldoening so van een als ander voorszijde verbinden de comparanten , so huurder als verhuurdersse henne personen
34 156 r
en goederen hebbende en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heden binnen Lierop , ten
woonhuise van de comparante vermids desselfs onpasselijkheid
ten overstaan van Nicolaas Doers en Martinus van den
Heuvel schepenen den elfden maart duijsend agt hondert en twee.
Dit + merk stelt Willemijn Antonij van den Boomen weduwe
Peter Vlemminx verklaart niet te konne schrijven
Dit + merk stelt Martinus Kerkhof verklaart niet te
konne schrijven
N.Doers
W.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris

34 157 v
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt
Willemijn Antonij van den Boomen weduwe Peter Vlemminx alhier
woonagtig , dewelke bij deesen was te kennen gevende , dat sij lange te
vooren hadde verhuurt aan Johannis Peter Vlemminx haaren soon
en die mede alhier present verklaart te hebben gehuurt een huisinge,
schuur , schop , stallinge met hof en aangelag , gelegen alhier ter plaedse ,genaemt de Schouw , met alle de daar en aangehorende parcelen
groese en akkerland , staende ten quohiere bekent onder de navolgende
groote en benamingen en waarvan sij als nu voornemens sijn te laten
passeeren deese henne wettige huurcedulle .
34 157 r
Eerstelijk heeft dese huuringe haaren aanvank genomen te
Paesschen of ordinaire verhuijsenstijd van de huijsinge , hof en groese
te half maart en het akkerland 't oigst blood aan de stoppelen ,
alles in den gepasseerden jaare 1801 en dat voor den tijd en termijn
van ses eerstkomende en agtervolgende jaaren met drie jaren
nogtans te mogen scheijden , wie van beijde , het sij verhuurdersse
of huurder sulx sal gelieven , mits in sodanig geval de een de ander
voor Kersmis voor het expireren van 't derde jaar behoorlijke opsegginge doende.
Den huurder sal gehouden weesen
34 158 v
jaerlijx voor huurpenninge te moeten voldoen en betalen
eene somme van veertig gulden hollands gelt sonder meer , blijvende alle reparatien ten lasten van de verhuurdersse , als
mede de 's lands en dorps lasten van dese goederen jaerlijx verschult
welke hij huurder egter gehouden sal wesen te betalen en van de huurpenningen kunnen en mogen korten .
Den huurder sal naukeurig en goede toesigt moeten dragen voor vuur
en ligt , op dat door onagtsaamheid van hem of de sijne geen brand
veroorsaakt werde.
Tot naarkoming en weldoening
34 158 r
so van een als ander voorszijde verbinden de comparanten , so huurder als verhuurdersse henne personen en goederen hebbende
en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heden binnen Lierop , ten
woonhuijse van de comparante ,vermids desselfs onpasselijkheid ,
ten overstaan van Nicolaas Doers en Martinus van den Heuvel ,
schepenen , den elfden maart duijsend agt hondert en twee .

Dit + merk stelt Willemijn Antonij van den Boomen
weduwe Peter Vlemminx , verklaart niet te konne schrijven.
Johannes Vlemminx
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 159 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Jan Janse van den Eijnden en Maria Jan Janse van den Eijnden ,
broeder en suster alhier woonagtig , te kennen gevende , dat
sij comparante , overdenkende de sekerheid des doods en de onseekere tijd en uure van van dien te raaden waaren geworden , alvorens
uijt dese weereld te moeten scheijden om te disponeeren over henne
tijdelijke goederen en effecten , welke sij stervende metter dood
ontruijmen en naarlaten sullen , doende sulx uijt eijge vrije wille
sonder inductie of persuasie van iemande en dat in voege en maniere navolgende :
Eerst en vooral recommanderende henne onsterfelijke zielen in de
handen van God haren Schepper en Zaligmaker en henne doode lighamen aan de aarde met een eer34 159 r
lijke begrafenisse na hennen staat.
Revoceerende , casseerende , dood onder te niet doende alle voorgaende testateuren , contracten en alle andere makingen , hoe
ook genaemt , niet willende nog begeerende , dat op eenige van
dien eenig reguard sal worden genomen of in regten of daar buijten .
En also op nieuws disponerende verklaren de comparanten testateuren , uijt sonderlinge liefde en genegenheid d'een d'ander
toedragende de eerststervende de langstlevende te nomineeren
en te institueeren tot sijn of haar eene en universeele erfgenaam of erfgename , en dat in alle het geene de een stervende
metter dood ontruijmen en naarlaten sal , nietwes gereserveert of
uijtgescheijden en dat met uijtsluijting van alle andere
34 160 v
alle het geene voorszijde staat aan de comparanten duijdelijk en distinct voorgelesen sijnde , so verklaren deselve dit te
wesen hen testament laasteof uijterste wille , willende
en begeerende , dat het selve na doode effect sorteren en agtervolgt sal moeten worden .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop , den
twintigsten maart duijsend agt hondert en twee.

Verklarende de comparanten niet meerder dan F 600 - 0 -0 gegoet te sijn .
Jan Jans van den Eijnden
Dit + merk stelt Maria Janse van den Eijnden verklaart niet te
konne schrijven .
N.Doers
M.van den Heuvel
A.v.Nouhuijs secretaris
34 160 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Peeter Verhees en Jan Janse van den Eijnden , in qualiteit als wettige voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik van de Goor en
Elisabeth Janse van den Eijnden in leeven echte lieden en inwoonderen alhier , welke voornoemde comparanten in dese voorszijde henne qualiteit
verklaart te hebben verhuurt aan Hendrik Janse vanden Eijnden , die
alhier mede present , verklaart te hebben gehuurt huijsinge met
de daar bij- en aangehoorende parceelen , so groese als akkerland
aan gemelde minderjarige comparanten , als eerstelijk het voorste gedeelte van het huijs , een vierde part van het Nieuwveld , omtrent een en 3/4 lopense
van den (Ren)akker , de helft van den Hoogenakker , den helft van den Wittenberk , een vierde part van 't land bij 't huijs , groese het Donkvelt , een
vierde part van het aangelag , een vierde part van het eeusel , een
en 1/4 lopense van het groot eeusel , de helft van het Dijkvelt en een vierde part
van de Gooren alle aangekomen
34 161 v
bij deeling 3e october 1800 waartoe gerefereert word
Eerstelijk sal deese haare aanvank neemen te Paesschen of
ordinaire verhuijsenstijd in desen jaare 1802 van de huijsinge , hof
en groese te half maart en het land 't oigst blood aan de stoppelen , alles in desen jaare voorszijde en dat om en voor eene somme van
twee en veertig gulden hollands gelt 's jaars aan handen van de
verhuurders qq. te betalen en daar en boven een en een halve vijm
wel geschut dakstrooij ten sijnen kosten 's jaars te verdekken van
vier hondert pond ieder vijm toe te weegen , of anders ten sijnen keuse daar
voor te betalen in gelt tegens vier per vijm .
Deese huure sal continueeren ses eerstkomende en agtereen volgende jaaren met drie jaaren
34 161 r
op die wie van beijde , het sij verhuurders qq huurder sal gelieven,
mits de een de ander voor Kersmis den ander voor het expireeren van het
derde jaar behoorlijke opsegginge doende .
De 's lands en dorps lasten , renten , chijnsen of pagten , welke
jaerlijx van dese goederen verschult worden , sal door de verhuurders

?

qq worden betaalt
Den huurder sal naukeurig sorg dragen voor vuur en ligt , dat
door onagtsaamheid van hem of die van sijn huijsgenoten geen
brand veroorsaakt worde , als mede dese goederen wel en naar
behoren moeten bemisten op dat sij niet verergert , maar in een beetere staat gebragt worden .
Den huurder sal het schaarhout op deese goederen wassende , mits vijf jaaren
oud sijnde , mogen kappen en daar het de gelegenheid aan sig heeft weeder
34 162 v
moeten aanpoten .
Tot naarkoming en voldoening van een en ander voorszijde verbinden de comparanten henne personen en goederen , als regtens is .
Aldus gedaan en gepasseertop heden binnen Lierop den ses en twintig
sten maart duijsend agt hondert en twee.
Peter Verhees
Jan Janse van den Eijnden
Dit + merk stelt Hendrik Janse van den Eijnde verklaart
niet te konne schrijven
N.Doers
H.Verhees
A.v Nouhuis secretaris
34 162 r
Wij scheepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn versogt om een acte van cautie voor Hendrik sone Pieter Bollen en sulx tot
tot decharge van den Armen van 's Hage en vermits denselven alhier wettig
geboren is , en sijnde , voor so veel ons bekent is , van een goed gedrag , so
beloven wij bij deesen , dat in kas van een onverhoopte armoede denselven
nimmer sal komen tot lasten van den Armen van s'Hage voornoemt , nog
ook van andere plaedsen , alwaar hij sig metter woon mogte komen
neder te setten , maar dat wij hem als dan , beneffens alle andere onse
arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de
toestand onser arme kasse sal toelaten en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den ses en twintigsten maart duijsend agt hondert en twee.
N.Doers
H.Verhees
34 163 v
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Meggel van de Vorst ,weduwe Antonij van Eijk alhier woonagtig , sijnde siekelijk te bedde leggende , dog haar verstand , memorie ende sinnen volkomen magtig en tot disponeren bekwaam , dewelke overdenkende
de sekerheid des doods en de onsekere tijd en uure van dien , te raden

?

was geworden , alvorens uijt deese weerelt te moeten scheijden , om te
disponeeren over haare teijdelijke goederen en effecten , doende sulx
uijt eijge vrije wille , sonder inductie of persuasie van iemande in maniere navolgende :
Eerst en vooral recommandeerende haare onsterfelijke ziele in de barmhartige handen van God , haaren Schepper en Saligmaker en haar dood lighaam aan de aarde met een eerlijke begraafenisse naar haaren staat. .
Revoceerende , casseerende , dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten , contracten of alle andere
34 163 r
makinge , hoe ook genaemt , niet willende nog begeerende dat daar
op eenig reguard sal worden genomen en also op nieuws disponeerende , verklaart sij comparante testatrice te maken en te bespreeken
aan beijde haare susters Helena van de Vorst , weduwe Gijsbert Roijmans en
Annamaria van de Vorst weduwe Jan Lambert Vlemminx , alle de
vaste onroerende goederen , bestaande in een huisinge met de
daarbij en aangehorende parceelen, groese en akkerland , alle binnen
deesen dorpe geleegen en wel ieder voor de helft .
Voorts nomineert en institueert sij comparante testatrice tot haare
eenige en universeele erfgenaame haar comparants suster Helena van
de Vorst weduwe Gijsbert Roijmans en dat in alle het geene sij comparante , boven en behalve het hiervoor bepaalde metterdood ontruijmen en naarlaten sal , nietwes gereserveert of uijtgescheijden , waar
en tegen deselve egter gehouden en
34 164 v
verpligt sal wesen om te betalen haare schulden en kosten van begrafenisse
als andersints
Alle het geene voorszijde staat aan de comparante duijdelijk en distinct
van woord tot woord voorgeleesen sijnde , so verklaart deselve dit te
weesen haar testament laaste of uijterste wille , willende en begeerende , dat het selve na doode van haar punctuelijk sal agtervolgt en
naargekomen moeten worden .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop ten woonhuise van
de comparante , vermids desselfs onpasselijkheid den seeven en twintigsten
maart duijsend agt hondert en twee , ten overstaan van Nicolaas Doers en Hendrik Verhees , schepenen .
Verklarende comparante voor geen vijf hondert gulden gegoet te sijn
Dit merk stelt Meggel van de Vorst verklaart
niet te konne schrijven
N.Doers
H.Verhees secretaris
34 164 r

Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
Peter en Antonie , kinderen Martinus van Eijck alhier woonagtig ,
en Jan Thomas , Hendrien Maria en Josina kinderen Hendrik
van Eijck mede alhier woonagtig , welke te samen onbedeelt zijn
competeerende een huijsinge met de daarbij en aangehorende
parcelen , groese , land , geleegen alhier ter plaedse genaemt
de Winkelstraat en welke goederen hen niet langer convenieerde onder den anderen onbedeelt te laten , maar van voornemen
te sijn dat van te laten passeeren dese henne wettige scheijding en deijling in voege en maniere navolgende :
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Peeter en Antonij ,
kinderen Martinus van Eijck alhier woonagtig.
Een capitale somme van see34 165 v
ven hondert en veertig gulden eens sonder meer , te voldoen
en uijttekeeren door het volgende loth en sulx voor en in plaedse van eenige vaste goederen .
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel
gevallen en word dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan
Jan Thomas, Hendrina , Maria en Josijna Hendrik van Eijck .
Eerstelijk een nieuw huijs en aangelag , gelegen alhier ter plaedse
genaemt de Winkelstraat , groot ten quohiere een lopense .
Item een parceel heijde , gelegen als voor genaemt de Braake , groot
ten quohiere vijf lopense .
Item een parceel land , gelegen als
34 165 r
voor genaemt den Heijakker, groot ten quohiere vier lopense .
Item een parceel , sijnde heijde, land en groese , gelegen als voor
genaemt Hormerheijde , groot ten quohiere vijf lopense .
Item een parceel , sijnde heijde en groese , gelegen als voor , genaemt
Hormersheijde , groot ten quohiere negen en een half lopense .
Item een parceel groese , geleegen als voor , genaemt de Heijlige
Geesten , groot ten quohiere vier lopense .
Item een parceel groese , gelegen als voor genaemt Voorste Eeusel,
groot ten quohiere drie lopense.
Item een parceel land , gelegen als voor genaemt Agterst Hofakker,
34 166 v
groot ten quohiere een en een vierde lopense .
Item een parceel groese , geleegen als voor , genaemt Heijdvelt,

groot ten quohiere twee en een half lopense .
Item een parceel groese , geleegen als voor genaemt de Weerte , groot
ten quohiere twee en een vierde lopense .
Laastelijk een parceel groese geleegen als voor genaemt Heijlige
Geesten , groot ten quohiere drie lopense .
En verders so groot en kleijn als gemelde parcelen geleegen sijn
en hen bij deeling in dato 30e maart 1792 aangekomen sijn.
Sijnde Allodiaal , los en vrij , uijtgenomen 's lands en gemeentens
34 166 r
lasten , verder met sodanige voor- en naadelige regten , servituten en usantien als van ouds.
Aan te vaarden terstond bij het passeeren deses met de 's lands
en gemeentens lasten , mitsgaders renten , chijnsen en pagten
van desen jaare 1802 .
Dan sullen de condividente van dit loth tot egalisatie
moeten voldoen en uijtkeeren aan het voorige loth aan Peeter
en Antonij Martinus van Eijck toebedeelt seeven hondert en
veertig gulden sonder meer.
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke scheijding en deijling in voege en maniere voorszijde altijd
voor goed , vast steedig en onverbreekelijk van waarden te sullen
34 167 v
houden en doen houden onder verband als naar regten .
Actum Lierop den dartigsten april duijsend agt hondert en
twee , ten overstaan van Nicolaas Doers en Jan van Asten schepenen.
. . van Eijk
Antonus van Eijk
Jan van Eijck

?

N.Doers
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
34 167 r
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt
Albertus Meulendijk in huwelijk hebbende Jennemaria van den Eijnden,
Jan van den Eijnden , weduwe wijlen Pieter Kusters , alle alhier woonagtig , welke voornoemde comparanten te samen nog onbedeelt hebbende eenige
vaste onroerende goederen , geleegen alhier ter plaedse genaemt
Stipdonck , en also van voornemens sijn daarvan te laaten passeeren
dese henne wettige scheijding en deijling , ofschoon deselve goederen
reeds in den jaare 1799 onder hen waaren verdeelt geworden en dat in

voege en maniere navolgende :
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan Albertus Meulijk nomine uxoris , alhier woonagtig.
Eerstelijk een parceel groese en land , gelegen alhier ter plaedse
34 168 v
genaemt Stipdonk ?, groot omtrent ses lopense , of so groot en kleijn
?
als ter plaedse voorszijde gelegen is .
Item een parceel groese , gelegen als voor genaemt het Heijtvelt,
groot ten quohiere vijf lopense seeven en dartig roeden .
Item een parceel land , gelegen op Hersel , genaemt den akker in de
Pas , groot ten quohiere ses lopense en twaalf roeden .
Item een gedeelte in de Vloeten ter
groote omtrent een derde gedeelte gelegen op Stipdonk tegens de Hollandsche Bosschen , groot in 't geheel drie en twintig lopense en vier en dartig roeden .
Laastelijk een parceel groese , geleegen op Hersel , genaemt den Dries van
Adriaan van Doorn , groot ten quohiere drie lopense , sijnde den dries , waar den
comparant woonagtig is .
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mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel
gevallen en word dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan Jan
van den Eijnden , alhier woonagtig .
Eerstelijk een huijs en hof , geleegen alhier ter plaedse genaemt Stipdonk,
genaemt den Koolhof , groot ten quohiere seventien en een halve roede.
Item een parceel land geleegen als voor genaemt de Oude
Kooij , groot ten quohiere vijftien lopense .
Item een parceel land , geleegen als voor , genaemt den Akker in 't
Sand , groot ten quohiere seeven loopense , drie roeden en eene voet.
Item omtrent twee derde parten van een parceel groese , geleegen als voor genaemt de Vloeten , groot in 't geheel drie en twintig
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lopense en vier en dartig roeden .
Item de helft van een parceel groese geleegen als voor genaemt de
Vloethorst , groot agt lopense , nevens erve dit gedeelte van de
kinderen Jan van Bussel
Item een parceel groese en heijde , geleegen als voor genaemt Koeijeusel , groot ten quohiere drie en dartig en een derde lopense .
Sijnde allodiaal , los en vrij uijtgenomen 's lands en gemeentens lasten ,
worden met sodanige voor- en naadelige regten , servituten en usantien als van ouds , en speciaal belast voor het tweede loth met een
jaerlijxe pagt van twee gulden en tien stuijvers te betalen ten comp-

34 169 r
toire van den rendmeester le Heu in den Bosch in een meerdere pagt.
Eerstelijk blijft het gebruijk in 't Broek tussen de comparanten condividenten voor den eerste comparant met een derde en den tweeden comparant
voor twee derde in de lasten te betalen en ook te gebruijken als mede na rato
in de verponding der thienden .
Dan heeft een condivident van dit loth tot egalisatie op sig genomen
om te voldoen voor Pieter Kusters twee hondert vijftig gulden aan Jan G. van Eijck
F 200 aan de weduwe Jan van de Vorst 100-0-0 aan de erve Goort Hermans en daaren boven
aan denselven betaalt te hebben vier hondert gulden en de resterende tot dartien
hondert gulden in chijns met malkander geliquireert en verrekent te hebben .
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Willemijn van den Eijnden
weduwe Pieter Kusters voor so veel des noods tot het passeeren .
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deeses geadsisteert met Martinus Kusters haaren meerderjarigen soon
alhier woonagtig.
Eene capitaale somme van een duijsend drie hondert gulden hollans gelt
van twintig stuijvers het stuk te voldoen en uijttekeeren door het tweede loth,
beneffens eenige eijke boomen gestaan hebbende aan het parceel genaemt
de Hollandsche Bus en van welk een en ander de condividente bekent
reeds over lange voldaan en betaalt te sijn en dat sulx voor en in plaedse van
eenige vaste goederen .
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en maniere voorszijde altijd voor goed , vast ,
steedig en onverbrekelijk van waer34 170 r
den te sullen houden en doen houden onder verband als regtens is .
Aan te vaarden terstond , met de lasten deeses jaars 1802 weegen
en steegen sullen houden haare oude servituten en regten en den
voorste den agtersten te laten drijven in de Vloeten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den seevenden meij duijsend agt hondert en twee , ten overstaan van Nicolaas Doers en Jan van Asten scheepenen.
Albertus Meulendijk
Jan van den Eijnde
Willem van den Eijnde
Martinus Peter Kosters
N.Doers
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Antonij
Warenburg den ouden , alhier woonagtig weduwenaar van wijlen Petronella Koppens,
den welken bij deesen verklaart te renuntieeren en af te gaan sodanig
togtregt als hem comparant competeerende is in alle vaste onroerende
goederen , welke hij comparant in togte ook in eijgendom besittende en dat ten
behoeve van sijne kinderen en kindskinderen sonder dat hij comparant daarop
eenig regt of aanspraak meerder pretendeert te hebben te behouden , sijnde alle
voorszijde goederen geleegen so binnen de jurisdictie van Someren
tussen henne bekende reengenoten , dan sullen voornoemde sijne kinderen en kindskinderen gehouden en verpligt weesen en daar van
laten passeeren schabinale acte om jaarlijx aan hem te voldoen en
uijttekeeren eene somme van een hondert en vijftig gulden hollands
gelt aanvankelijk bij het passeeren deeses en dat geduurende
sijn comparants leeven en waar
34 171 v
voor deese goederen speciaal verbonden sullen blijven als
meede voor den titul voor desselfs soon den Eerwaarde Heer
Johannis Warenburg in qualiteit als Roomsch priester.
Belovende den comparant deese renuntiatie en afstand
ten behoeve en in maniere voorszijde altijd voor goed , vast en
onverbreekelijk van waarden te sullen houden en doen
houden onder verband als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den
een en twintigsten meij duijsent agt hondert en twee , ten woonAntoni van de Warsenburgh huijse van den comN.Doers
parant , vermids sijne
J.van Asten
onpasselijkheid
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Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt
den Eerwaarde Heer Johannis Antonie Warenburg , thans alhier,
present Anthonij Anthonie Warenburg , Francis Seegers in huwelijk hebbende Annamaria Warenburg beneffens Jan Janse van Dijk weduwenaar van wijlen Josina Warenburg , waar bij heeft verwekt 3 kinderen welke thans nog in leeven sijn , en also in qualiteit als vader
en voogd over gemelde sijne minderjaarige kinderen alhier woonagtig.
Te kennen geevende dat door de renuntiatie en afstand op heeden
voor den gerechte alhier van hennen vader Antonie Warenburg gepasseert op hen te samen en also ieder pro parte waaren gedevolveert
alle vaste onroerende goederen .
En waarvan de comparanten voor nemens sijn te laten passeeren
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deese henne wettige scheijding en deijling in voege en maniere navolgende :
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , soo is ten deel gevallen en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan den Eerwaarde
Heer Johannis Warenburg eene capitale somme van een duijsend gulden hollands geldt te voldoen en uijttekeeren door
Anthonie Warenburg condivident van het tweede loth en sulx
voor en in plaedse van eenige vaste goederen .
Staat te weeten , dat dit capitaal ten intresse a drie gulden en
tien stuijvers pro cents 's jaars sal blijven staan tot so lange
het dat condivident van dit loth gelieven sal .
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel
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gevallen en word dienvolgende erffelijk toe- en aanbedeelt aan Antonie
Anthonie Warenburg alhier woonagtig.
Eerstelijk een oud huijs 's huur en stallinge met hof en aangelag groot 9 lopense.
Item een parceel land gelegen als voor genaamt Boommeseakker groot 3 lopense
Item een parceel land gelegen als voor genaamt den Koddeman , groot 1 1/2 lopense
Item een parceel land gelegen aan den binnekant van den Renkant groot 3 1/2 lopense
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Item de helft van een parceel land en groese gelegen aan den Varrenhof ,
groot in 't geheel 2 lopense 35 roeden .
Item omtrent een lopense van een parceel heijde , genaamt
Boommese heijde groot omtrent in 't geheel tien lopense waervan de overige drie lopense aan het vierde loth worden toe- en aanbedeelt.
Item een parceel land en groese gelegen ter plaedse genaamt de
Oude Vlaasroot groot genaamt 1 1/2 lopense.
Item een parceel sijnde oude nieuwe erve groot twee lopense .
Item omtrent twee lopense van een parceel nieuw erve geleegen
ter plaeds genaamt het Eijkven
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groot in 't geheel ses lopense en waar van de overige vier lopense
aan het derde loth worden toe- en aanbedeelt.
Item een parceel groese genaamt den Beemd in de Oetert groot 3 lopense .
Item een parceel groese genaamt het Voorste Beemdje groot 1 lopense .
Laastelijk een parceel groese genaamt het Veltje over de Kleijn Aa geleegen
onder de jurisdictie van Someren omtrent een en een half lopense .
Dan sal den condivident van dit loth tot egalisatie moeten voldoen
en uijtkeeren aan den condivident van het eerste loth aan eene capitale
somme van een duijsent gulden hol-
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lands gelt , dog welke somme ten intresse a drie gulden en tien stuijvers pro cento
's jaars sal blijven staan tot so lange het den convident van het eerste loth,
sal komen goed te vinden en waar voor dese goederen speciaal verbonden blijven .
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende erffelijk toe - en aanbedeelt aan Fransis
Seegers in huwelijk hebbende Annamaria Warenburg alhier woonagtig.
34 175 v
Eerstelijk het kleijn huijsje met schuur , schop stallinge hof en aangelag groot omtrent 5 lopense.
Item een parceel genaamt den Akker aan den Boomen nevens den weg groot 1 3/4 lopense
Item een parceel land gelegen als voor genaamt den Berg groot 1 1/4 lopense
Item een parceel land gelegen als voor genaamt D. . .ersseijlke groot 1/2 lopense .
Item een parceel land geleegen als voor genaamt de Weversdaal groot 3 1 /2 lopense.
Item een parceel land geleegen als voor genaamt het lopense over de weg groot 1 lopense .
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Item een parceel land geleegen als voor genaamt het Brugske groot 3/4 lopense
Item een parceel oude nieuwe erve groot twee lopense .
Item een parceel groese gelegen agter Jennemie Vlemminx , groot 3 1/2 lopense .
Item een parceel sijnde nieuwe erve genaamt het Veltje aan den Kolhof , groot
twee lopense .
Item vier lopense van een parceel heijde geleegen ter plaedse genaemt het Dijkven ,
groot in het geheel ses lopense , waar van de overige twee lopense aan het tweede
loth sijn toe- en aanbedeelt .
Item de helft van een parceel , sijnde land en groese geleegen
34 176 v
ter plaedse genaamt de Vaarenhof , groot in 't geheel 2 lopense 35 roeden ,
waarvan de wederhelft aan het tweede loth is toe- en aanbedeelt .
Item een parceel groese genaamt de Boetselt groot 1 lopense .
Item een parceel groese genaamt het Veldje aan de Voort groot 1 lopense .
Item een parceel groese genaamt de Houtvelden groot 1 1/2 lopense
Item een parceel groese genaamt de Gelukken , groot omtrent een en een half lopense.
Laastelijk een parceel groese geleegen onder de jurisdictie van
Someren aan de rivier de Aa , groot twee lopense.
34 176 v
Mits welke minnelijke scheijding en deijling , so is ten deel gevallen
en word dienvolgende toe- en aanbedeelt aan Jan van Dijk
in qualiteit als vader en voogd over sijne minderjaarige kinderen

en Adriaan Warenburg in qualiteit als deijlvoogt en dat voor en ten
behoeve van gemelde kinderen .
Eene capitale somme van een duijsend gulden hollands geld te
voldoen en uijttekeeren door Fransis Seegers condividenten van het
derde loth , dog welke penningen ten intresse tegens drie gulden
en twee stuijvers pro cento 's jaars sullen moeten blijven staan
tot so lange gemelde kinderen meerderjaarig of tot ander geapprobeerde
staat sullen gekomen sijn .
Dan word voor en ten behoeve van gemelde kinderen alnog toe- en aanbedeelt.
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omtrent drie lopense van een parceel heijde genaamt de
Boomen heijde , groot in 't geheel tien lopense waar van de overige
seven lopense aan het tweede loth sijn toe- en aanbedeelt .
Sijnde alle deese voorszijde goederen allodiaal , los en vrij uijtgenomen
's lands en gemeentens lasten , verder met sodanige voor- en nadeelige regten , servituten en usantien als van ouds en blijven
speciaal verbonden voor den titul van den Eerwaarde Heer Johannis
Waarenburg als meede , voor sodanige renten , chijnssen en pagten ,
welke met regt bevonden sullen worden uijt deese goederen te gaan
en welke ieder der condividenten uijt sijn loth gaande sal moeten
blijven vergelden en betalen ,
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aan te vaarden ieder sijn aanbedeelte terstond met de lopende
lasten , renten, chijnsen en pagten van desen jaare 1802 , gereserveert de huurders haar regt waar en tegen door de condividenten
de huur sullende verschijnen Paesschen1803 sal worden geprofiteert
en genooten .
Dan blijft den bakoven tot beijde gebruijk en onderhout.
Staat te weeten dat ingevolge en ter voldoening aan de renuntiatie
en afstand door Anthonie Warenburg den ouden voor den gerechte
op heeden gepasseert ieder der condividenten bij deesen sig verbinden en aannemen om jaarlijx aan gemelde hennen vader aanvankelijk
bij passeeren deses en dat geduurende sijn leeven uijttekeeren te voldoen en te betalen eene somme van een hondert en vijftig gulden hollands
welke door de condividenten van 't twede en derde loth sullen moeten betaalt worden
en welke also gedurende die tijd vrij van intrest sullen sijn
34 178 v
Belovende de comparanten condividenten deese henne minnelijke
scheijding en deijling in voege en maniere voorszijde altijd voor goed,
vast en onverbrekelijkvan waarden te sullen houden en doen houden
voor verband als naar regten .

Tot naarkoming en welvoldoening van een en ander voorszijde verbinden
te comparanten te samen en ieder afsonderlijk henne personen
en goederen hebbende en verkrijgende als naar regten .
Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Lierop den een
en twintigsten meij duijsend agt hondert en twee ten overstaan
van Nicolaas Doers.
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en Jan van Asten schepenen
(Johannis) van den Waarsenburgh vice president et deser (. . . ) tot
Antonie van den Waarsenburg
Turnhout
Francis Zeegers
Ariaan Warssenburgh
Jan van Dijk
N.Doers
J.van Asten
A.v.Nouhuijs secretaris
34 179 v
Wij scheepenen van Lierop certificeeren bij deesen , dat wij sijn
versogt om een acte van cautie voor Martinus Willem van Dijk en sulx
tot decharge van den Armen van Hugten en vermits den selven alhier wettig gebooren is , en sijnde , voor so veel ons bekent is , van een
goede gedrag , so beloven wij bij deesen , dat in cas van onvehoopte
armoede den selven nimmer sal komen tot lasten van den Armen
van Heugten voornoemt , nog ook van andere plaedsen , alwaar hij
sig metter woon mogte komen neder te setten , maar dat wij hem
als dan beneffens alle andere onse arme inboorlingen sullen alimenteeren en onderhouden , voor so veel de toestand onser arme kasse
sal toelaten , en dat onder verband als naar regten .
Actum Lierop den agt en twintigsten meij agten hondert en twee
N.Doers
J.van Asten
H.Verhees
J.Roijmans
34 179 r
Compareerde voor scheepenen van Lierop ondergenoemt Lambert
van derVelden. alhier , woonagtig weduwenaar van wijlen Anneke.
Sijnde siekelijk , dog sijn verstand , memorie en de sinnen volkomen magtig en
tot disponeeren bekwaam , de welke overdenkende de seekerheid des doods ende
onsekere tijd en uuure van dien , te raden was geworden alvorens uijt deese weereld
te moeten scheijden om te disponeeren over sijne tijdelijke goederen .

Eerst en vooral recomandeerende sijne onsterfelijke ziele en barmhartige
handen van God sijnen Schepper en Zaaligmaker en sijn dood lighaam aan
de aarde met een eerlijke begraafenisse na sijnen staat.
En komende also ter dispositie verklaart hij comparant en testateur te
(verder ontbreekt)
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Compareerde voor scheepenen van Lierop en ondergenoemt Jan Francis van den Boomen , alhier en woonagtig , de welke verklaarde te institueeren en volmagtig te maken Michiel van
Schaijk , procureur voor de geregte der stad Helmond , wonende te Deurne
om namens hem comparant als eijsscher in regten te ageeren voor
scheepenen van Bakel Milheese contra Wilbert Swinkels en Antonij
van Deursen , wonende binnen Bakel en Milheese voorszijde om en ter voldoening van een eijgenhadige schultbekentenis ieder van vijf en twintig
gulden hollands door voorgemelde Wilbert Swinkels en Antonij van Deursen
van hem comparant in dato Cleeve 3e augustij 1801 geprofiteert en genoten .
Geevende hij comparant bij deesen waar boven genoemde sijnen geconstitueerden
generaale magt om voor hem ter bekoming van gemelde penningen na
stijl en practijck te procedeeren daarinne alle dagen en termijnen van regt waar
te neemen en te vervolgen , tot bekome sententie en executien van dien als
34 180 r
mede des noodig te stellen cautie (met
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