
 
 
 
 
Lierop R.A.  1751 Boek 30.  (transcriptie M.v.Helmond ) 
 
Register van alle actens   in dit  
prothocol volgens A.B.C. 
 
Inventantarisse en interrogatorien te vinden op de letter I 
 
Attestatien off certificatien door schepenen  
off regenten gegeven op de letter  R 
 
Scheijdinge off deijlinge op letter D 
 
Testamente op de letter T 
 
De actens van aangestelde en beedigde  
voogde op de letter V 
 
En voorts alle andere actens moet gesogt 
worden op de naame van de comparanten off die  
deselve hebbe laten passeere , volgens het 
A.B.C. soo als volgt 
 
Antoni Joost van Moorsel cum suis  
attesteere voor Goort Hermans  27v 
 
Adriaan van Doorn acte van ontslag 
van conditie   77v 
 
 Anneke Verberne procuratie     81 v 
 1763 
 Antoni vanden Eijnde cum suis  
 attesteere voor Wilbert Welten 127r 
 
 Antoni Warenberg verhuurt 
 aan Joost vande Warenberg 144r 
 
 Antoni vanden Eijnde attesteert 160r 
 
 C      D 
 Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse 
 arrest    019r en Jenneke Verdoeijenbraake    003 v 
  
 



 Cornelis Janse vanden Eijnde  Dirk Verhees acte van borgtogt 
 huwelijkse voorwaarde 051 v voor Laurens de Haan     048 v 
 
 Cornelis Sanders attesteert 157 r Deijlinge van Joost vanden  Eijnde  
     en Jan Franse vanden Eijnde    054 r 
 
 Clara Janse Van Geldrop cum Deijlinge van de kindere Jan  
 suis attesteere   176r Franse vanden Eijnde en Maria 
     van de Warenberg     059 v 
 
     Deijlinge vande goederen van  
     Jan Hendriks van Eijk    082 r 
 
     Deijlinge tusschen Jan Hendrik 
     Verhees en Lambert Vlemminx   102 r 
     1761 
 
     Deijlinge tusschen de kindere 
     Joost Warenborg    118 v 
 
     Deijlinge tusschen Antoni en  
     Adriaan Waarenborg    120 r 
 
     Deijlinge tusschen de kindere 
     Antoni van Bussel     124 v 
 
     Deijlinge tusschen de kindere 
     Jan Hendrik van Breij     140 r 
 
     Deijlinge tussche de kindere 
     Antoni vanden Boomen    167 v 
 
     Deijlinge tusschen de kindere 
     van Marten Custers     177 v 
 
     _ van kindere kintskindere 
        Jan Peters van Eijk    179 
     _tusse Jan en Hendrik van den 
       Boomen     200 v 
     _  tusschen de kinderen Willem  
       Geeven van Dijk    214 v 
     1768 
     Deijling van Peter en Joseph 
     Vlemminx      225 v 
     Deijling van kindere Peter 
     Antoni Coolen      222 v 
 



  E    F 
 
Elisabet Vlemminx renun-  Francis Verbeek cautie  
tiatie van togt  012 r  voor bastert kint  139 r 
 
  G 
 
Goort van Eijk cassatie van  
contract off accoort  008 v 
 
Gerrit van Brussel cum suis  
accoort van erffenis  049 r 
 
Goort Cornelis van Kessel  
huwelijkse voorwaarde  182 v 
 
  H    I 
 
Huijbert van Warenborg  Inventaris van Willemvanden 
afstand van togt   012 r  Heuvel    001 v 
 
Heijlke weduwe Sijmon van   Interrogatorium voor officier 011 v 
Bussel afstant van togt    070r 
     Interrogatorium voor officier 015 v 
Hendrik van Heuvel transporteert 
gereede goederen aan    Inventaris van de weduwe 022 v 
Nicolaas van(de) Heuvel  109 v   Hendrik Vlemminx 
 
Hendrik Costers cum suis   Jan en Willem Verberne 
procuratie                        173 r  gelove haare broeder Wilbert Verberne 
     sijn leve te alimenteere  032 r 
Huijbert vanden Boomen cum suis 
accoort over weg     203 v  Interrogatorium voorden   
     stadhouder   041 r 
     
     Inventaris van weduwe Jan  
     Lambert Vlemminx   043 v 
 
     Jenneke Janse vanden Eijnde 
     opening van testament van  
     Hendrik Custers  066 v 
 
     Inventaris van Hendrik  
     Lambert Iven   067 r 
 
     Jenneke vanden Boomen weduwe Joost 
     Warenborg cum suis accoort 



     van erffenis    069 r 
 
     Jenneke Koppens cum suis 
     procuratie    078 r 
 
     Inventaris van Willem  
     Jan Weijnen    086 v 
 
     Interrogatorium van den  
     geregte van Geleen   087 r 
 
     Jan Dirks van Moorsel cum suis  
     attesteere voor Peter Koolen 106 r  
 
     Isaacq van Cleeff en Peter 
     Coole accoort   110 r 
 
     Inventaris van Laurens  
     de Haan    114 r 
 
Inventaris van Peter Franke 
schoolmeester    136 v  
 
Inventaris van Jan Willem de With 158 v 
_van Maria van Grunsven   163 v 
 
Inventaris van Jenneke Custers 
weduwe Joost Verberne   180 r 
deselve huwelijkse voorwaarde 182 v 
 
Inventaris van Francis Willems  
van Bree    184 v 
 
Interrogatien voor den  
stadhouder     194 v 
 
Inventaris voor het onmondige kint 
van Marten van Brussel   199 r 
 
Johanna Verhofstad afstand  
van togt    202 v 
 
Inventaris voor Hendrik    L 
Vlemminx   205 v  Laurens de Haan huwe- 
     lijkse voorwaarde  046 r 
Inventaris van Hendrik  
Jansen    210 v  Leijneke van Bree afstand  



     van togte   155 r 
Inventaris van Hendrik  
van Gerwen  218 r  
 
   M 
 
Maria van Eijk procuratie  
om verband brieff ter leen en  
tolkamer te passeere   079 v 
 
Maria Verbeek cum suis ad  080 v 
 
Maria Thresia weduwe 
Courtois declaratoir   087 v 
 
De heer Martinus van Dijk 
 tritel    214 v 
 
   
   P 
Peter Bollen cum suis  
attesteere voor Huijbert 
van den Boomen    017 r  
 
Peter Hermens cum suis accort 
over weg van hoijvelt   030 v 
 
Pieternel van den Eijnde cum suis  
attestatie voor Justitie militoir  033 r 
 
Pieter de Leeuw destineert 
vande secretarije    076 r 
 
Peter Gerrit Coolen gelooft voor  
sijne borge     111 r 
 
Peter Jan Aarts cum suis over gift 
gereede goedere aan Jan  
Willems de With   113 r 
 
Peter Franken en soon  procuratie 
op de heer Adriaan Bogaarts   211 r 
Denselve Peter Franke na de pro- 
curatie op voornoemde Bogaarts 212 r 
 
 
  R 



 
Ontlastbrieff voor Catarina  Regenten verklaare ter requisitie 
   Janse van Geldrop 007 r    van rentmeester de Back  107 r 
ad idem voor Catariena van Bregt Deselve voor rentmr.der domeijne 108 r   
   na Segwaart  021r   deselve ontlastbrieff voor Anneke 
Ontlastbrieff off borg voor  Deselve ontlastbrieff voor Anneke   
   Catarina Laarmans 024 v   van de Vorst    116 v 
Ontlastbrieff voor Peter  Deselve verklaare voor rentmr.  
   Laurens Cox na Bakel025 v    de Back    116 r 
ad idem voor Elisabet van Eijk  Deselve onlastbrieff voor Geertruij 
   na Someren   025r   van Eijk na Hees   117 v 
ad idem voor Tomas Vlemminx  1761 
   cum suis na Vlierde 029 v  deselve ontlastbrieff voor 
--voor Catalijn Verberne na Mierlo 29rGerrit Bockhorst   117 r 
--voor Jacobus Hurkmans   Deselve voor Jan Dirks van Moorsel 129 r 
   na Asten   032 v    1762 
--voor Jan van Bregt na Hollant033v Deselve ontlastbrieff voor 
-- dat er geen branderijen van   Hendrik Buckums   135 r  
   gedisteleerde wateren sijn 035r  Deselve voor Wijnant van Eijck 139 v 
--ontlastbrieff voor Francis Goort --cautie voor natuurlijk 
   van Moorsel na Buul  036v  kint     139 r 
Procuratie van regente op secrs. -- voor Jan vanden Boomen en  
   en 2 schepenen 040 v   sijn vrouw na Mierlo   160 v 
Ontl. voor Antonet van Bregt  --Hendrik Verspeek    164 v 
   na Hollant  041 v  --Catarina vanden Boomen   172 v 
--voor Antoni van Helmont  --Johanna van den Boomen   172 r 
   na Buul  046v  -- Antonetta van Bussel   173 v 
-- voor Marcelis Hendrik van  -- Willemijn Peters Neerven   175 r 
   den Heuvel na Venroij 053 v  --Jan Wijnants van Eijk  176 v 
Regente certificeere voor wed.Jan  --de regente attesteere voor het  
   Joost vande Vorst dat haar af-   Hoge Offici over verdrinke van  
   gebrant huijs is opgebouwt 072v Arnoldus Verspeek   183 r 
Ontlastbrieff voor Cornelis   Ontlastbrieff voor Jan Bernaarts  190 r 
   Verspeek na Oorschot 085 r -- voor Arnoldus Meulendijk  191 v 
Certificatie voor Jan    -- voor Anneke Janse van Bree 191 r 
   Bernarts   101 v -- Peternel Vlemminx    193 r 
Ontl. voor Jenneke van   -- Hendrik vanden Boomen   202 r 
   Bussel na Helmont  101 r -- Jenneke Custers cum suo  204 r 
Reijnier de Wit cum suo accoort -- Elisabet van den Eijnde  207 r 
   met Joost Vlemminx  105 v  -- Johanna Hurkmans   213 r 
Ontl. voor Hendrik van Moorsel 
   na Waaldere   106 v 
Ontl. voor Jan Warenborg 
   na Nederweert  107 v 
 
 
  T 



 
Testament van Willem Janse van den Eijnde  009 v 
Testament van Huijbert Warenborg en vrouw  012 r 
Testament van Dirk Warenborg   020 v 
Adidem van Dirk Willems van Dijck en vrouw 026 v 
ad. van Francis Verseems en sijn vrouw  036 r 
--van Andries Aart Custers en sijn vrouw   038 r 
Testament van Hendrik Damen en vrouw  109 r 
Testament van Jan Bernards cum   128 r 
Tomas Verdonschot transorteert gereede goederen aan sijn suster 130 v, 
Taxaat van goederen Jan van de Loverbosch  138 v 
Tomas Verberne over gift aan Peter Verberne cum suo 143 r  
Testament van Jan Biemans     161 v 
Testament Dirk Verhees     164 r 
Testament van Antoni van Moorsel en suster  185 v 
---van Lambert Vlemminx en vrouw    192 v 
---van Jan Vlemminx                                                     208 v 
--Lambert vlemminx en vrouw 
 
                    
  V 
 
Voogdij over de soon van Hendrik Iven   162 v 
 over Johanna van(den )Boomen   166 v 
--------kindere Joseph Costers    166 r 
--------kint Marte van Brussel    197 r 
--------overHendrik Vlemminx    204  
--------over kindere Jan Custers   209 v 
 
 
  W 
 
Willem Verberne cum suis borge voor Cattarina Laarmans  024 v 
Willem Verberne alimentatie voor sijn suster    024 r 
Wilbert Verberne procuratie      031 r 
Willem vanden Borne arrest      077 r 
Willem van den Heuvel ampliatie van Inventaris    081 r 
Willem van den Born cum suo attesteert bij recollectie voor Peter Coolen 112 r 
Denselve attesteert voor rentmeester de Back    116r 
Willem van den Born cum suo attesteere    156v 
Willemijn Franse weduwe Fr. vanden Boomen gelooft voor haar dogter bagijn 197 v 
 
 
 
 
 
 



 
 
      
 
             
      
 
 
 
30 001 r  
 
Staat , inventaris  
van descriptie van alle 
soodaanige erffelijke en  
erffhaaffelijke goederen  
en effecten als Willem  
van den Heuvel weduwe- 
naer van Willem Joost 
Verberne , en deese sijne  
overleedene huijsvrouwe  
staende huwelijk hebben  
beseeten , en door en bij 
overlijden van de selve op 
den voornoemde langstleevende  
ter togte , en op sijne drie 
kinderen genaemt Catha- 
rina , Johanna , en Josijn  
uijt hetselve huwelijk ver- 
wekt , ter erffregte en  
proprieteijten sijn aange- 
koomen en verstorven ,  
opgerigt en in geschrifte  
doen stellen bij den voornoemden  
langstleevende om voor  
het voltrecken van sijn  
tweede huwelijk , waer in  
hij voornemens is sig te 
begeeven daer meede  
wetteliDejk en schabinael  
bewijs van goed eren te 
doen , ten behoeve van  
sijne in voorsijde eerste huwe- 
lijk verwekte drie kinderen  
ingevolge en conform den  
53e articul van haer hoog 
mogende egt reglement van  
dato den 18e maert 1656 



opgevolgde derselver  
resolutie van 8 april 
1708 
Vaste goederen  
een gedeelte in een huijs , gemeen  
 
30 002 v 
 
met Cornelis Doers , met een gedeelte  
in't agterhuijs off stal , met den hoff 
daer aan gehoorende , groot circa elf 
roeden en drie voeten , geleegen binne 
desen dorpe van Lierop , aant Agterbroek  
neevens erve d'een sijde , de kinderen 
Frans vanden Eijnde , dander sijde de 
kinderen Lambert Vlemmincx 
Item een hoeijvelt mede gelegen alhier 
aan de Schouw groot circa een lopense  
veertien roeden agtien en een halve voet 
neevens erve d'een sijde de Schouw , dander 
sijde Cornelis Doers,  
 Volgen alhier de erffhaaffe- 
 lijke goederen  
Drie linne weeffgetouwen met 
haer toebehoort 
Item een scheerraem , 
inventarient met permissie van  
de weth alhier tot betalinge der schul- 
den publicq ende voor alle man verkogt 
en de kleederen van den inventarients  
overledene huijsvrouw sijn bij de voornoemde 
drie kinderen verdeelt en tot klee- 
dinge gebruijkt , 't welk alhier dient 
voor    memorie 
 
Compareerde voor d'ondergetekende  
schepenen in Lierop Willem  
van den Heuvel weduwenaer van  
Willemijn Joost Verberne  woonende  
alhier de welke verclaerde deesen  
inventaris en bewijs te sijn deugde- 
lijk en opregt en daerbij alles ge- 
trouwelijk te hebben op- en aange- 
geven wat tot hetselve bewijs eenig- 
sinds behoort , sonder sijnes weetens  
eenige goederen  te rugge gehouden  
off daer van gelaten te hebben  



directelijk oft indirectelijk  
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beloovende niette min in dien  
naermaals bevonden wierden dat 
deesen inventaris met eenige  
stucken behoorden te worden  
vermeerdert off vermindert dat aan  
de weth alhier te sullen koomen  
op- en aangeeven , presenteerende  
voorts deesen inventaris als wel  
ende deugdelijk geformeert sijnde 
ten allen tijden des gerequireert 
wordende met solemneelen  eede 
te sullen sterken  
Aldus gedaen ende gepasseert bin- 
nen Lierop voornoemt op heeden den  
seven entwintigsten october 1700 
een en vijftigh , ter presentie van Peter  
Verberne en Peeter van Eijk schepenen  
in Lierop voornoemt  
Willem vanden Heuvel  
Peter Verberne  
Peeter van Eijck 
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
30 003 v 
 
 
 Deelinge 
 
Compareerde voor ons Peeter Ver- 
berne schepen en loco officier , Jan Vlemmincx en Joost van Lieshout  
scheepenen des dorps en dingbanke 
van Lierop , Goort Jooste van Lies- 
hout inwoonder alhier , als in huwelijk  
hebbende Maria Verdoeijenbraeke , weduwe Rijnier 
Joppen woonende tot Mierlo , mits- 
gaders Goort Hermans en Goort van  
de Vorst beijde alhier woonagtigh  
in qualiteijt als bij deesen eerwaarde geregte 
aangestelde voogden en momboire 
over de innocente Margriet Verdoeij- 
enbraeken , weduwe Jan Hermans , alsoo  
te samen susters en swager respective mits- 
gaders erffgenaamen van Jan , An- 
dries en Jenneke Verdoeijenbraeke  
in haer leeven meede alhier gewoont  
hebbende , ende verclaeren sij com- 
paranten met malkanderen te  
hebben aangegaaen een scheijdinge 
ende verdeelinge der goederen en  
effecten , eerst door voornoemde  
Jan , daer na door Jenneke ende  
laast door Andries Verdoeijenbraeke 
metter doodt ontruijmt ende  
naergelaeten  , welke deelinge  
sij respective comparanten bij blinde 
lootinge verclaeren te hebben  
aangegaen ende voltrocken in 
voegen ende manieren naer 
volgende ,  
 Eerste loth 
Het eerste loth is bij blinde 
lootinge te deel gevallen aan de 
twee laaste comparanten in haer 
voorsijde qualiteijt , bestaende in de  



 
 
 
 
 
 
 
30 003 r 
 
naervolgende vaste goederen gelegen  
binnen deese dorpe van Lierop 
namentlijk , een woonhuijs stal 
aan malkanderen gebouwt met de helft 
van 't aangelagh , groot voor 't geheel 
circa drie copsaat , staende ende gelegen  
ter plaetse genaemt in de Winkel- 
straat , en aldaer aan erve d 'een sijde Jan  
Hendrikx van Eijk , dander sijde Hen- 
drik Jan Tijsse cum suo,  
Item een stuk ackerlant genaemt 
het Leeg heijtvelt , groot circa in 't 
geheel een loopense aan erve d'een  
sijde Jan van Breij , dander sijde 
het naervolgende tweede loth,  
Item een stuk ackerlant genaemt  
het Kreijterbergh geleegen als voor 
groot circa negen copsaat , aan erve  
d'een sijde Peeter van Eijk , dander 
sijde de gemeente alhier,  
Item een stuk ackerlant genaemt  
Joppenacker geleegen als voor 
groot circa een loopense  
en drie copsaat , aan erve d'een sijde 
Joost van Lieshout 
Item de oostense helft in een  
stuk ackerlant  gelegen als voor  
genaemt den Nonnecamp groot 
circa voor 't geheel vier lopense nevens 
erve d'een sijde Jan van Soest ,  
dander sijde Marte van Brussel  
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Item de helft sijnde de noordense helft 
in een stuk ackerlant genaemt  
het Land inde Camp geleegen als  
voor groot circa voor't geheel drie 
loopense tusschen erffenisse d'een  
sijde de weduwe Antonij van Bussel ,  
Item eeen stuk hoeijvelts genaemt 
de Hoeksil gelegen als voor groot 
circa twee loopense en drie copsaat 
aan erve d'een sijde de weduwe Jan  
Hermans , dander sijde de erffgenamen  
Anthonij vanden Boome ,  
Item een stukske groese off putten  
in't geheel een halff loopense aan  
erve d'een sijde de weduwe Willem Maes 
dander sijde Jan van Bakel ,  
Item de noordense helft in een  
stuk groese genaemt den Dries  
bij't huijs geleegen als voor groot 
circa voor't geheel een en een 
halff loopense aan erve d'een sijde de 
weduwe Anthonij van Bussel dander 
sijde Joost van Lieshout ,  
Item de helft in een stuk hoijvelts  
gelegen als voor groot circa in't ge- 
heel drie loopense aan erve d'een  
sijde Hendrik Jan Tijsse , dander  
sijde een van de vooren staende  
parceelen ,  
Item de oostense helft in een  
stuk groese genaemt het Eeuwsel 
groot circa in't geheel elff een een 
halff loopense aan erve d'een sijde  
Joost van Lieshout , dander sijde  
Jan Janse van Eijk. 
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Item een stuk groese , genaemt het 
Drieske inde Heuve groot circa 
een halff loopense , aan erve d'een sijde 
de weduwe Anthonij van Bussel dander 
seijde Jan van Brussel  
Item een stuk groese off putten gelee- 
gen als voor , groot circa in't ge- 
heel een halff loopense aan erve d'een  
sijde de Mierloose putten , dander 
sijde de Hoeksil 
Sijnde alle de voorsijde goederen losch 
en de vreij , uijtgenomen 'slands en  
dorps lasten en een renthe van  
eene gulden jaerlijcx in een meerdere 
renthe aan    tot 
Leende , aan te veerden 't huijs en acker- 
landen aanstonds , en de groeselanden  
te halff maert van den aanstaende 
jaere 1752 , met de 's lands en dorps 
lasten van den selven jaere 
 
 Tweede Loth 
Het tweede loth is bij blinde lootinge 
voorsijd te deel gevallen aan den eersten  
comparant Joost van Lieshout  
als in huwelijk hebbende Maria  
Verdoeijenbraeke , bestaende in de 
naervolgende vaste goederen , gelee- 
gen onder deesen dorpe van lierop  
als eerstelijk de schuur en schaaps 
kooij aan malkanderen gebouwt , met  
helft in't aangelagh daer aan  
geleegen ter plaatse genaemt  
in de Winkelstraat , en aldaer aan  
erve d'een sijde de weduwe Anthonij 
van Bussel , dander sijde Joost van  
Lieshout groot voor't geheel circa 
drie copsaat 
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Item een stuk ackerlant genaemt 
het Heijtvelt geleegen als voor 
groot circa in't geheel een loopense  
en drie copsaat , aan erve d'een  
sijde Jan van Brussel , dander sijde  
Hendrik Jan Tijsse,  
Item en stuk ackerlant genaemt 
het Leeg heijtvelt geleegen als voor  
groot circa twee en een halff loopense  
tusschen erffenisse d'een sijde  
Jan van Brussel dander sijde  
Jan Hendrikx ven Eijck 
Item een parceel ackerlandt genaemt 
het Lank Ackerke gelegen als voor 
groot circa een loopense aan erve  
d'een sijde Hendrik Jan Tijsse , dander  
sijde Jan Janse van Eijk 
Item de westense helft in een stuk  
ackerlant geleegen als voor , genaemt  
den Nonnecamp groot circa voor't 
geheel vier loopense aam erve 
d'een sijde Jan van Soest , dander 
sijde Marte van Brussel ,  
Item de suijdense helft in een  
stuk ackerlant genaemt het 
Lant in de Camp geleegen als  
voor groot circa voor't geheel  
drie loopense aan erve d'een sijde  
Joost van Lieshout , dander sijde  
de weduwe Anthonij van Bussel  
Item den zuijdense helft in een  
stuk groese genaemt den Dries  
bij't huijs , geleegen als voor groot 
circa voor't geheel , een en een  
halff loopense , aan erve d'een  
sijde de weduwe Anthonij van Bussel 
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dander seijde Joost van Lieshout, 
Item de helft in een stuk hoijvelts  
geleegen als voor groot circa in't geheel  
drie loopense , aan erve d'een sijde 
Hendrik Jan Tijsse , dander seijde  
een van de vooren staende parceele,  
Item de westense helft in een stuk  
groese genaemt het Eeusel , gelegen  
als voor groot circa voor't geheel  
elff en een halff loopense , aan erve 
d'een sijde Joost van Lieshout , dander 
sijde Jan Janse van Eijk 
Item een stuk hooijvelts geleegen  
als voor , groot circa twee en een  
halff loopense , aan erve d'een sijde 
Jan Janse van Eijk , dander sijde  
Marte van Brussel ,  
Item een stuk hooijvelts genaemt 
den Beemt inde H(eilige). Geeste , gelegen  
als voor groot circa drie loopense  
aan erve d'een sijde Marte van  
Brussel dander sijde Jan Janse van  
Eijk 
Weesende alle de voorsijde parceelen  
losch ende vreij uijtgenomen 's lands en  
dorps lasten en eene renthe van  
tien stuijvers jaerlijcx aan den Armen van  
Deurne , mitsgaders nog eene chijns 
van ses stuijvers , en eenen van eene 
stuijver vier penningen , beijde aan den  
Heer van Helmont , aan te veerden  
de schuur en ackerlanden  aan - 
stonds naer't passeeren deser , en de  
groeslanden te halff maert van  
den aanstaende jaere 1752 , met 
de 's lands en dorps lasten vanden  
selven jaere ,   
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  Derde loth 
Het derde loth , is te deel bevallen  
aan de tweede comparante An- 
tonet Verdoeijenbraeke weduwe Rij- 
nier Joppen woonende tot Mierlo 
bestaende in eene capitaele 
somme van twee hondert en  
vijftigh gulden , welke somme  
de voornoemde comparante  ook bij dee- 
sen bekent reeds uijt den  
gemeenen boedel te hebben ge- 
nooten en ontfangen verclaerende  
dus den selven boedel daer van te  
quiteere mits deesen,  
Voorts verclaeren de gesament- 
lijke comparanten dat sij tusschen  
hun lieden hebbende verdeelt en  
tot wederseijds genoegen gepartageer(..) 
alle de meubilaire , haaffelijke  
en andere gereede goederen , blij- 
vende alleenlijk onder haer comparan(te) 
nog gemeen , eenige pacten sien  
des boedels , die nog moeten worden  
ondersogt , en ingevordert ,  
Wijders is tusschen haer comparanten  
en condividenten , wel expresselijk  
geconditioneert en ondersprooken  
dat in dien naermaals bevonden wort 
dat de voorsijde goedere mogten  
weesen belast met eenige meerder(e) 
renthen dan bij ider loth , staen  
gespecificeert , sij comparante 
gehouden sullen sijn , soodaanige  
meerdere renthe , malkanderen  
te helpen draegen , affdoen  
en quijten losbaere volgens de  
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losbaeren daer van sijnde , ende  
onlosbaere tegens den penningh 
vijffen twintigh , dog de chijnsen die  
uijt deese goederen mogten gaen  
meerder dan hier vooren gespe- 
cificeert sullen blijven ten lasten  
van soodanig loth waer uijt die  
sijn gaende , sonder diesweegens  
eenige vergoedinge te moogen pre- 
tendeere,  
Met welke voorsijde schiftinge scheij- 
dinge en verdeelinge sij  
respective comparanten ver- 
claeren volkoomen vergenoegt 
ende wel te vreeden te sijn  
met belofte van deese ten al- 
len tijden te sullen houden  
en doen houden voor goet  
vast steedig ende van waerde,  
sonder hier tegens ooijt iets  
te sullen doen ofte gedoogen  
dat gedaen sal worden het 
sij in regten off daer buijten  
ende hebben sij comparanten  
dienvolgende malkanderen ende 
den een den andre van elks 
aanbedeelde goederen , volkomen  
vertigtinge , transport , ende op- 
dragt gedaen , sonder dat d'een  
op des anders portie kavel , ofte  
loth eenig het minste regt  
actie ofte pretensie meer is  
houdende ofte reserveerende 
alles naer schijdings regt en  
onder verbant als naer regten  
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Aldus gedaen ende gepassseert 
binnen Lierop voornoemt op hee- 
den  vierden november 1700  
een en vijftigh 
  Goordt vande Vorst 
  Goort Hermans  
  Goort van Lieshout 
Dit + merck stelt Antonet Ver- 
doeijenbraake weduwe van Rijnier (Joppe) 
die verclaert niet anders niet te 
 konne schrijven testes  
Jan Peeter Vlemmix 
 
Peter Verberne schepen  
lockoo ofesier 
Joost van Lieshout  
Jan Peeter Vlemmix 
Peeter van Eijck scheepen in  
absenseij vanden secretaris 
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Wij Peeter van Eijk president 
Peeter Verberne , Cornelis Doers , en  
Peeter Hermans scheepenen des dorps  en  
dingbanke van Lierop quartiere van  
Peellant Meijerije van 's Bosch , certificee- 
ren ende verclaeren bij deesen dat Catharina  
Janse van Geldrop , geboortig alhier sig 
onlangs met Adriaen Verhaegen ten huwelijk en metter woon  
begeeven hebbende tot Nederwetten  
haar altoos eerlijk ende ordentelijk  
(voor soo veel ons bekent is ) heeft gedragen  
ende gecomporteert , Wijders belooven  
wij dat ingeval deselve Catharina  
Janse van Geldrop tot armoede off 
decadentie (dat Godt verhoede) mogte  
koomen te vervallen , soodaanig dat uijt 
de arme kasse behoorde geassisteert te 
werden , haer beneffens onse andre 
arme ingesetenen , naer vermoogen  
te sullen alimenteeren ende onder- 
houden , en den Armen van Needer- 
wetten , ende van alle andre plaatsen  
alwaer de voornoemde Catharina Janse van  
Geldrop haar metter woon soude moo- 
gen koomen ter needer te setten  
daer van te sullen ontlasten  , en scha- 
deloos houden , daer voor verbindende  
de revenues en inkomsten van  
onsen Armen hebbende ende ver- 
krijgende egeen uijtgesondert  
Actum Lierop den veertiende ja- 
nuarij 1700 twee en vijftigh.  
 
 Peeter van Eijck 
 Peter Verberne  
 Cornelius Doers  
 Peeter Hermans 
 
 Mij present  



 P de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Peeter 
Verberne en Cornelis Doers schepenen  
in Lierop Goort Hendrikx van Eijk woo- 
nende tot Mierlo , te kennen geevende  
hij comparant dat hij op den 21 december 
1737 , met sijnen soon doen nog minder- 
jarig sijnde soon Hendrik Goorts van Eijk 
hadde aangegaen seeker accoort waer  
bij sijnen voornoemde soon hadde bekent 
van hem comparant te hebben ontfangen  
eene somme van een hondert en vijftigh 
gulden , waermeede hij bekende , ende  
verclaerde voldaen te weesen van 't 
geene als doen off naer de doodt 
van sijne ouders op hem soude komen  
te versterven , soo van erffelijke , erff- 
haaffelijke goederen  en haaffelijke  
hoe genaemt off waer gelegen egeene 
ter werelt uijtgesondert off gereserveert 
volgens den selven contracte daervan  
voor heeren schepenen alhier gepasseert 
Soo verclaerde hij comparant  
de voornoemde somme van een hondert 
en vijftigh gulden aan sijnen voornoemden  
soon nooijt te hebben voldaen off 
betaalt , verclaerende verder  
het voornoemde contract voor nul 
kragteloos en van onwaerde te her- 
laatende  aan sijnen voornoemden soon  
het volkoome regt van successie  
in de goederen van hem comparant 
en sijne huijsvrouwe is hen 
eenigsinds is competeerende even- 
alsoff de selven contracte nooijt  
ofte nimmer meer was aangegaen  
ofte gepasseert , belovende deese  
ten allen tijden , te sullen houden  
en gestant doen , sonder hier tegens  
ooijt iets te sullen onderneemen in 
regte , off daer buijten onder verbant 



van sijne persoonen goederen hebbende 
ende verkrijgende , conserteerende 
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dat hier van sal werden gemaakt 
en uijtgelevert acte in forme om  
sijnen voornoemde soon te strecken daer 
ende soo't behoort 
Aldus gedaen ende gepasseert tot 
Lierop op heeden den veertiende januarij  
1700 twee en vijftigh 
 
 Goort van Eijck 
 Peter Verberne 
 Cornelius Doers 
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Peeter 
Verberne en Cornelis Doers scheepenen  
des dorps en dingbanke van Lierop  
Willem Janse vanden Eijnde 
inwoonder alhier , sijnde gesont van  
lighaeme sijn verstant , memorie 
ende uijtspraeke allomme wel mag- 
tig ende gebruijkende soo uijtterlijk 
scheen ende bleek ,  
Te kennen geevende hij comparant 
dat hij overdenkende de seekerheijt 
des doods , inde onseekerheijt van  
den tijt en de uure van dien niet 
gaarne uijt deese weereldt , soude 
schijden sonder alvoorens van de 
tijdelijke goederen hem bij Godt  
almagtigh genadiglijk verleeent uijtter- 
lijk te hebben gedisponeert , dog  
alvoorens daer toe te koomen be- 
veelt hij comparant sijne onsterffe- 
lijke siele in de genadige en  
barmhertige handen Godes , ende  
sijn sterffelijk lighaem de aarde met 
een eerlijke en cristelijke begraeffe- 
nisse  
Voorts verclaert hij comparant 
en testateur , te revoceeren , casseere 
doodt ende te niet te doen , alle 
soodanige testamenten , ofte andre 
actens van uijtterste wille , welke  
hij voor dato deeses mogte hebben  
aangegaen , ende gepasseert , en spe- 
cialijk soodanige testamentaire 
dispositie als hij comparant op  
den 23en december 1741 , voor heeren  
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scheepenen alhier heeft aangegaen  
ende gepasseert , niet willende dat 
het selve eenige staat grijpen ofte 
effect sorteeren sal maer sal worden  
gehouden , even als off hetselve 
nooijt was aangegaen ofte gepasseert,  
koomende nu op nieuws tot sijne 
voorgenoome dispositie , soo ver- 
claert hij comparant en testateur 
te legateeren aan Jan Anthonij 
(doorgehaald :Vlemmincx inwoonder alhier eene  
somme van hondert guldens , en  
dat voor de getrouwe diensten door 
gemelde Jan Anthonij Vlemmincx 
aan hem comparant , en sijne huijs- 
houdinge gedaen ende bewesen  
welke somme sijne hier naer te 
(n)oemen effgenaem off erffgenamen  
aanstonds naer't overlijden van  
hem comparant sullen moeten  
uijtkeeren ,) 
Ende in de resteerende goederen  
welke hij testateur , sal koomen   
naer te laten , soo van erffelijke 
erffhaaffelijke , en haaffelijke gelt, 
gout silver gemunt en ongemunt  
Item obligatien actien crediten  
en inschulden , egeene uijtgesondert 
't sij waer die geleegen sijn ofte 
bevonden soude moogen worden  
verclaert hij comparanten en testa- 
teur tot sijne eenige en universeele 
erffgenaamen te nomineeren  
en institueeren , Cornelis Sanders  
en sijn huijsvrouw Maria Anthonij 
Vlemmincx te samen ofte wel in  
cas van overlijden vn een van  
beijde de langstleevende van haer, 
ende bij voor overlijden van beijde 
 



(Tekst kantlijn)* Compareerde Jan Anthoni 
Vlemminc inwoonder alhier den welke verklaarde  
nevestaande somme van een hondert gulden te hebben  
van Cornelis Sanders en dese gelegateerde hondert  
gulden alhier . .  . roijeere .Actum Lierop de agten  
meert 1700 drie en taggentig ten overstaan van Tieleman  
F.Doosen en C. Doers schepenen . Dit  is + het merk van Jan  
Anthoni Vlemmincx niet konnende schrijven .FDoosen , C.Doers 
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haere naerte latene kint ofte 
kinderen , en wettig dessendenten  
onder den mits nogtans dat  
de selve Cornelis Sanders , ende  
sijne huijsvrouw ofte bij voor overlijden  
van beijde haare kinderen en  
dessenten gehouden en verpligt 
sullen weesen hem testateur  
sijn leeven lank geduurende  
te onderhouden in kost drank 
kleedinge ende reedinge , ent geene 
verder tot gemak en onderhout 
van een oudt mensch noodig is  
soo wel in siekte als gesondheijt 
deselve onder dien   . . . .   tot 
sijne enige ende universeele erffge- 
namen institueerende ende substitipeerende  
bij ende mits deesen,  
Allent welk voorsijde staat ver- 
claert hij comparant en testa- 
teur te weesen sijn testament 
laaste ende uijtterste wille  
die hij verclaert te hebben beraamt 
ende in geschrifte doen stellen  
uijt sijn vrij , eijgen en onbedwon- 
gen gemoet , sonder eenige per- 
suagie ofte inductie van imant,  
begeerende daer omme dat het 
selve ende ider poinct van dien  
naer sijn doodt volkoomen sal  
worden agtervolgt ende naar 
gekoomen het sij als testament,  
codicille , gifte ter saake des doods 
ofte onder den leevende ofte hoe- 
danig imants testament , laaste  
ende uijtterste wille op het  



bondigste sal konnen ende mogen 
bestaen , niet tegenstaende eenige 
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requisiten naer scherpheijt van  
regten hier inne niet naer behoo- 
ren waaren geobserveert ofte  
ook eenige noodige solemniteijten  
mogten weesen geommitteert, 
Aldus gedaen ende gepasseert  
binnen Lierop voornoemt op heden  
den vijffentwintigsten februarij 
1700 twee en vijftigh 
 
Dit ist + merk  van Willem  
Jansen van den Eijnde vercla- 
rende niet te konnen schrijven  
 testes 
 Johannes Hanewinkel. 
 Peter Verbene  
 Cornelius Doers  
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor d'onderge- Interrogatorien  
tekende scheepenen van  en vraegpoincten omme 
Lierop , Anthonij Vlemmincx, daerop ter instantie 
Joost Janse Verberne  en requisitie van den  
Johannes Janse van Eijk Weled. Gestr. Heer Gijsber- 
Francis Dirks Verberne  tus Ghualtheri stadhouder 
Hendrik Janse Van Eijk  van den quartiere van  
en Joost van Moorsel , alle Peellant te hooren  
inwoonders alhier , de welke  vragen , en examineeren  
op de nevenstaende articule de persoonen in mar- 
hebben gedeponeert en geant- gine deser genoteert  
woordt soo als voor ijder  
derselver staat geameteert  Art 1 
    Te vragen der deponen- 
 Art 1   ten ouderdom 
Den eersten in ordine deponent 
verclaert oudt te weesen on- 
trent veertigh jaer 
Den tweeden deponent verclaert oudt  
te wesen ontrent dertigh jaer 
Den 3 deponent verclaert oudt te wesen  
ontrent vijff en twintig jaer 
Den 4 deponent verclaert oudt te wesen  
ontrent vier en twintig jaeren  
Den 5 deponent verclaert oudt te  
wesen ontrent drie en twintig jaer 
Den 6 deponent verclaert oudt te  
wesen ontrent negentien jaer 
 
 2    2 
    Off sij deponenten  
De deponenten verclaeren  den 29 september 1751 
gesamentlijk jae  tijde wanner de sooge- 
    naemde Mulkschut 
    teerde , niet sijn ge- 
    weest ten huijse van  
    Jan Goort Bernards  
    herbergier alhier 
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 3     3 
 
1,2,4, en sesde    off onder meer andre   
deponenten verclae-   aldaer niet meede pre- 
ren alle jae    sent waaren , Anthonij 
3 en 5 deponent verclaeren   Franse Buckems , Adri- 
savonds eerst aan't huijs van   aan Waerdenborgh , Tomas 
Jan Goort Bernards gekomen   Vlemmincx , Francis en 
te sijn den de personen in toixt-  Hendrik Buckems , 
velt aldaer niet gesien   inwoonders alhier    
te hebben 
 
 4     4 
deponenten verclaeren    off er op dien dagh geen 
gesamentlijk dees niet   questie tusschen de 
(te) weeten    genoemde persoonen  
(. . . . ) den eersten deponent  off eenige van haer is 
(verc)laert gehoort te hebben  voorgevallen , soo jae  
(dat)ter questie was tusschen   tusschen wie,   
(Tom)as Vlemmincx en  
(An)thonij Buckems 
(. . . .)deponent verclaert gehoort te 
(heb)ben datter questie was tusschen  
(Adr)iaan Waerdenborgh en Anthonij 
(Buc)kems 
  5    5 
      off sij deponent niet 
      gesien hebben ,dat de 
      selve persoonen hunne  
      messen hebben ge- 
      trocken tegens el- 
      kanderen , ofte 
      tegens imant anders  
      van 't geselschap 
      in off buijten't huijs  
      van genoemde Jan Goort  
      Bernards 
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  6     6 
De gesamentlijke deponenten    off haer deponenten verder 
verclaeren naderhant te hebben hooren   ontrent deese saake 
seggen dat Tomas Vlemmincx    iets bekent is , en off 
Adriaan vanden Waerdenburgh   sij imant weeten off 
en Anthonij Buckems questie    gehoort hebben die 
hadden gehadt en hunne messe   eenige bijsondere kennis    
   
tegens elkanderen , getrocke   van dese saake hebben     
sonder te wete wie hun  
sulx gesegt heeft , en verclaren  
verders van dese saake niet 
meer te weeten  
 
  Aldus de voorsijde deponenten  
  op den inhoude van de voorenstaende 
  articulen gehoort en ondervraegt 
  en hebben deselve daer op geantwoort 
  als voor ijder articul staat genoteert 
  en hebben naer duijdelijke proclecture 
  (ijder soo veel sijn gedeponeerde aa- 
  gaat) daer bij gepersisteert , en dese 
  met solemneelen eede bekragtigt 
  aan handen van Peter van Eijk pre- 
  sident loco officier met de woorden  
  soo waerlijk helpe haer Godt 
  almagtigh,  
  Aldus gedaen en gepasseert binnen  
  Lierop voornoemt ten overstaen van Peeter 
  Verberne , en Cornelis Doers , schepenen  
  op heden den seventiende maert 
  1700 twee en vijftigh 
  Antonij Jansen Vlemmikx 
  Joost Verberne 
Dit+hantmerck stelt Joost Jannis Janse van Eijck 
van Moorsel 
verklaarende niet  Francis Dierckx Verberne 
te konnen schrijven   dit hant + merk stelt Hendrik Jansen van Eijk 
Cornelius Doers  verklaarende niet te konnen schrijven Cornelius 
testis    Doers testis Peeter van Eijk 



     Peter Verberne  
     Cornelius Doers   
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Compareerde voor ons Peeter 
Verberne en Cornelius Doers schepenen 
des dorps en dingbanke van Lierop  
Huijbert Waerdenborgh weduwenaer van  
Elisabet Vlemmincx inwoonder alhier 
de welke verclaerde ingevolge den appoine- 
temente van heeren , den president 
loco officier en scheepenen alhier , sijnde  
van dato deses , affte gaen ende te 
renuntieeren van de togte hem  
comparant competeerende in ende  
van alle de erffhaaffelijke mobilaire  
goederen , als hij comparant staende 
huwelijk met sijne voornoemde overledene 
huijsvrouw heeft beseeten ende ge- 
possideert , geene van dien uijtge- 
schijden ende dat voor ende ten  
behoeve van sijn twee minderjarige 
kinderen verwekt bij sijne voorsijde 
overledene huijsvrouw ten eijnde  
omme te genieten het effect bij 
voorsijde appoinctemente ofte decreet 
breeder vermelt  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den  
seevende april 1700 twee en vijfftigh 
Dit ist hant + merk van Huijbert Waerdenborgh 
verclaerende niet te konnen schrijven  
Peter Verberne  
Cornelius Doers 
 
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris  
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In den naame Godes amen  
 
Compareerde voor ons Peeter 
Verberne en Peeter Hermans  
scheepenen des dorps en dingbanke  
van Lierop Huijbert Waerdenborgh 
ende Jennemaria Hendrikx van  
den Heuvel egte luijden woonende 
alhier sijnde gesont van lighaeme  
haer verstant memorie ende uijt- 
spraake allomme wel magtigh 
ende gebruijkende soo uijtterlijk  
scheen ende bleek ,  
te kennen geevende sij comparanten  
dat sij overdenkende de seekerheijt  
des doods ende de onseekerheijt van   
den tijt ende uuure van dien , niet  
gaarne uijt deese weereld soude 
schijden sonder van de tijdelijke  
goederen haer bij Godt Almagtigh ge- 
nadiglijk verleent uijtterlijk te 
hebben gedisponeert,  
Beveelende voor aff haare onsterffe- 
lijke sielen wanneer die uijt haare 
sterffelijke lighamen sullen kome 
te schijden in de genadige en  
barmhertige handen Godes , ende  
haare doode lighame , de aerde 
met een eerlijke en cristelijke be- 
graeffenisse ,  
Komende nu tot haare voorge- 
nome dispositie , soo verclaeren  
sij comparanten uijt een conjungaele 
lieffde die sij verclaaren den andere 
toe te dragen , ingeval den langst 
leevende niet komt te hertrouwen  
malkanderen  ende sulcx de eerst 
stervende de langstleevende van  
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hun testateuren te stellen  
laten maaken ende bespreeke 
tot sijne ofte haare eenige ende 
universeele erffgenaem , ende dat  
in alle de goederen , soo roerende  
als onroerende , erffelijke , erffhaaffelijke  
en haaffelijke , mitsgaders gelt gout 
silver gemunt , ende ongemunt , Item  
actien crediten en in schulden egeene 
ter weereld uijtgesondert het sij waer 
die geleegen sijn ofte bevonden  
soude mogen worden , als de eerst 
stervende metter dood ontruijmen  
ende naarlaten sal de langstlee- 
vende daer inne institueerende bij  
ende mits deesen onder den mits ende  
conditie nogtans dat de langst 
leevende gehouden en verpligt sal  
sijn de kinderen die sij bij mal- 
kanderen sullen komen te verwecken * 
en mede ingeval de testatrise 
langstleevende blijfft , de twee voor- 
kinderen van hem testateur in  
sijn eerste huwelijk verweckt bij 
Elisabet Vlemmincx , te samen  
 
*voeden en alimenteeren , met 
een behoorlijke educatie , en dat  
soo lange tot deselve kinderen  
sullen sijn gekomen tot den  
mondige daege, huwelijk ofte 
anderen geapprobeerden staat  
en alsdan aan deselve uijtte 
reijken een ordentlijk uijtsetsel 
naer staat en gelegentheijt 
des boedels en dat voor ende 
in plaatse van de legitime 
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portie de voorsijde kinderen naer 
regten competeerende * deselve  
daer inne meede institueerende 
bij desen ,  
Allent welke voorsijde staat ver- 
claaren sij comparanten en  
testateuren , te weesen haer  
testament laasten ende  
uijtterste wille , die sij verclaren  
met malkanderen te hebben  
beraemt ende in geschrifte  
doen stellen uijt haar vrij 
eijgenen onbedwongen gemoet  
onder eenige persuagie ofte  
inductie van imant , be- 
geerende daaromme dat  
hetselve volkomen sal 
worden agtervolgt , ende  
naargekomen  , het sij als  
testament codicille gifte ter 
saake des doods ofte onder 
den leevende ofte hoedanig  
imands testament op het  
bondigste sal komen ende  
moogen bestaen , niet tegen- 
staende eenige requisiten  
naer scherpheijt van regten  
hier inne niet naer behoo- 
ren waaren geoberveert 
ofte ook eenige noodige  
solemniteijten mogten wesen 
geommitteert ,  
Aldus gedaen ende gepasseert 
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binnen Lierop voornoemt op heden  
den agt en twintigsten pril  
1700 twee en vijftigh 
 
 Dit ist hant + merk van Huijbert 
 Waerdenborgh verclaarende niet te 
 konnen schrijven  
 Jennemaria Hendrik van den Heuvel 
 Peter Verberne Peeter Hermans  
 
  Mij present  
  P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor d'ondergetee- Interrogatorien en  
kende schepenen in Lierop  vraegpoincten , omme 
Willem van den Borre , vorster  daer op ter instantie en  
alhier , Martinus Verhoeven   requisitie vanden Weled 
en Rijnier van Hugten    Gestr.Heer Gijsbertus Gualt- 
alle inwoonderen alhier sijnde  heri stadhouder van de 
van competenten ouderdom , en  quartiere van Peellant 
staende ter goeder naem ende   te hooren , vraegen en  
faem , dewelke op de neeven-  examineeren  de personen 
staende articulen hebben ge-  in margine deeser ge- 
antwoort , ende gedoponeert   noteert 
soo als voor ijder deselven  
staat genoteert  
 
 Art 1     Art 1 
De gesamentlijke deponen-  Off sij deponenten op 
ten verclaaren het gevraag-  sondag den 2 junij 1752 
de in deesen articul waer  des avons tusschen  
te sijn , en ook gehoort te  agt en neegen uuren  
hebben , dat Jan Linders en   niet sijn geweest tot 
Hendrik Meulendijkx seijde  Vlierden ten huijse en  
dat de molders van Lierop  herberge van de wed. Jan  
schelmen waren    Loverenbosch , en off aldaer 
     onder meer andre men-  
     schen niet in huijs 
     waeren , Huijbert , en  
     Hendrik vanden Boome 
     molenaers tot Lierop 
     en off Jan Linders knegt 
     in die herberge , off wel 
     Hendrik Meulendijks 
     niet en seijde dat de 
     molder van Lierop een 
     schelm was 
  2    2 
De deponenten verclaren , het  Off daer op immediaat 
gevraegde in text waer te  geen questie ontstont  
sijn , uijtgenomen dat deselve  en die molders , soo 
de gemelde persoonen met messen  
niet hebben sien snijden off 



steeken tegens malkanderen  
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     ook Jan Linders , en Hen- 
     drik Meulendijkx uijt die 
     huijsinge sijn uijtge-    
     loope , en met haare  
     messen tegens malkan- 
     deren hebben gesneeden  
     en gesteeken  
 
 3     3 
den eersten en tweeden depo-  off de vrouw , off werdinne    
nent verclaeren  het    van dat huijs , niet voor 
gevraegde inden articul   de deur is koomen loopen  
(wa)er te sijn     met een groot hout in 
(den) derden deponent verclaert de hant en daer meede  
(.het . . ) gevraegde in den articul den molder Huijbert van 
(niet te)weeten vermits als  den Boome geslaegen 
( hij.) agter in huijs was   dat hij ter aerde needer  
     viel. 
 4     4 
(de) deponenten verclaeren   Off ook niet gesien heb- 
gesamentlijk jae , en dat  ben dat die molenaers 
(Hu)ijbert vanden Boome een  gequets waeren , en  
(qu)etsuur aan de kin , off in't  sterk bloeijde 
(ae)ngesigt hadde , en Hendrik 
van den Boome , een steek  
(in d)en regteren arm, 
 
 5     5 
Eersten en tweeden    Off niet gesien hebben  
(dep)onent verclaaren   dat geduurende dat tu- 
het gevraegde     mult off gevegt de 
(in) deesen articul , alsoo  voorsijde weerdinne als er 
(ge)sien te hebben  
(de) derden deponent ver- 
(clae)rt het gevraegde in desen articul niet 
(ge)sien te hebben  
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     een manspersoon door 
     de kamerdeur op straat 
     wilde koomen met het 
     voorsijde hout in haer hant 
     naer den selven persoon  
     sloeg , en dat dien slag 
     raakte de glasen die 
     booven de kamerdeur  
     stonden , waer door ver- 
     scheijde ruijten on't 
     stucken braeken , 
 
 6     6 
 
den eersten en tweeden de-  Off niet gesien hebben  
ponent verclaeren jae   dat die deur daer den  
den derden deponent ver-  voorsijde manspersoon  
claert sulx niet gesien te  wilde doorkoomen , van  
hebben     binnen wiert toege- 
     houden  
 
 7     7 
 
Den eersten en tweeden depo- Off niet gesien hebben  
nent verclaeren dat eenige  dat eenige menschen  
personen van binnen in   die van binnen  in het 
huijs voor de glasen van   huijs waeren , en voor 
de raem quamen , en    de glasen van een  
dat die personen met   kruijsraem stonden  
hun armen off iets an-   met haare vuijsten  
ders eenige glasen van  handen off armen   
binnen uijjtstieten    die glase van binne 
Den derden deponent ver-  uijtstieten  
claert hier van niet te 
weeten ,  
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 8     8     
 
De gesamentlijke deponenten  Off sij niet gesien hebben  
verclaeren dat de mol-   dat die molders beijde  
ders beijde weder in huijs  off een van beijde weder 
willende komen , daer buijten  in huijs wilde koomen  
wierden gehouden  , en   en daer uijt wierden  
verders dat de molders   gehouden  en off die   
een molest aan het    gemelde molders eenig 
voorsijde huijs hebben ge-  molest aan het huijs  
pleegt gehadt,     pleegde , off gepleegt 
     hebben ,  
 
 9     9 
De gesamentlijke deponenten  En off ook niet gesien heb- 
verclaeren het gevraegde   ben , als die twee per- 
in desen articul niet ge-  soonen alsnog in huijs 
sien te hebben     waeren , in't begin der 
     questie geene messen  
     in de hant hadden ,    
     off eenig ander geweer 
 
 10     10 
 
Den eersten en derden depo-  Off ook niet gesien  
nent verclaert het gevraegde  hebben dat Jan Lin- 
textu niet gesien te    ders , en Hendrik Meu- 
hebben     lendijkx ook geene           
Den tweeden deponent ver-  messen off stocken  
claert , in't begin der   in de hant hadden  
questie gesien te hebben  
dat Hendrik Meulendijkx 
uijt de kamer , met een mes  
in de hant naer buijten is 
geloopen  
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 11     11 
De deponenten verclaeren   Eijndelijk te vraegen wat 
haer van deese aake    haer deponenten van  
niets meer kennelijk  te   deese saake meer kenne 
sijn     lijk is , schoons hiervooren  
     niet gevraegt weesende  
 
Aldus de voorsijde deponenten  
op den inhoude van de voorenstaende 
articulen gehoort ende ondervraegt 
ende hebben de deselve daer op geant- 
woort als voor ijder articul staat 
genoteert ende hebben naer dis- 
stincte prelecture , (ijder soo veel  
sijn gedeponeerde aangaat ) bij den  
waeren inhoude van dien gepersisteert 
verklaarende allent selve nog in goede ende  
verse geheugen te hebben  , ende  
hebben voorts deese met solem- 
neelen eede bekragtigt aan handen  
van Dirk Waerdenborgh schepen loco 
officier met de de woorden  soo waer- 
lijk mogt haer Godt Almagtigh 
helpen ,  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt ter presentie en over- 
staen van Peeter Hermens en Cornelius  
Doers schepenen , op heeden den ses- 
tiende junij 1700 twee en vijftigh  
 
Willem vanden Boren  
Dit ist hant + merk van Martinus Verhoeven  
verclarende niet te konnen schrijven  
Dit ist hant + merk van Rijnier van  
Hugten verclarende niet te konnen  
schrijven  Dierk Warenborig  
  Peeter Hermans  
  Cornelius Doers 
  Mij present 



  P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Peeter 
Hermens en Jan Kerkhoff scheepenen  
in Lierop , Peeter Bolle , oudt ontrent 
vijff en sestigh jaaren , Gerrit Beijers  
oudt ontrent vijf en vijftigh jaaren  
en Hendrik Vlemmincx oudt ontrent  
vier en dertigh jaaren , alle inwoondere  
tot Vlierden op't brouwhuijs de welke  
ter instantie en requisitie van  
Huijbert van den Boome molenaer 
tot Lierop hebben getuijgt ende  
verclaert waer ende waeragtig te  
weesen dat op sondagh den 2 junij 
deses jaers 1752 , tijde wanneer er 
aan huijs van de weduwe Jan Loove- 
renbosch meede woonende op't brouw- 
huijs questie was geweest , tusschen  
den requirant in deesen , en Jan  
Linders , sij deponenten des avonds 
naar dat de voorsijde persoonen waeren  
geschijden , sijn geweest aan't  
huijs van geseijde weduwe Jan Loo- 
verenbosch dat deselve weduwe spree- 
kende over voorsijde voorval , teegens  
haer deponenten seijde ik heb  
mijn glasen selfs ingeslagen ,  
eijndigende sij deponenten hier 
meede haare gegevene vercla- 
ringe gevende voor reedenen  
van welwetentheijt hetselve alnog 
in goede en verse geheugen te 
hebben ende hebben dienvolgens  
naer aandagtige prelecture bij den  
waeren inhoude van dien ge- 
persisteert , en deese met solem- 
neele eede bekragtigt aan handen  
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van Cornelius Doers president loco officier 
met de woorden , soo waarlijk mogt 
haer Godt Almagtigh helpen  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den eenen 
twintigsten julij 1700 twee en vijftigh 
 
 
 Peter Bollen  
Dit ist hant + merk van Gerrit Beijers 
verclaerende niet te konnen schrijven  
 
Hendrick Vlemmick 
Cornelis Doers 
Peeter Hermans  
 
Jan Kerckhof  
 
 Mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
30 019 r 
 
Compareerde voor ons Cornelus 
Doers en Jan Kerkhoff scheepenen  
des dorps en dingbanke van Lierop  
Corstiaan Romouts 's lands deurwaerder 
dewelke uijt kragte van authorisatie  
van d'heeren mr.H. de Kempenaar  
rentmeester der geestelijke goederen  
des quartiers van Peellant Meijerije  
van 's Bosch sijnde van dato den 31 au- 
gustus 1752 met permissie vanden  
officier verclaerde te neemen  
in arrest , en te stellen in handen  
van de hooge overigheijt , alle de vaste 
en onroerende goederen , staende ten  
naame en toebehoorende Wilbert 
Janse van Montfoort , gelegen binnen  
deese dorpe vn Lierop , ten eijnde  
omme bij parate executie te verkoopen en  
daer aan te verhaelen eene renthe van ses 
gulden 's jaers ten comptoire van  
gemelde heer rentmeester , vergelden  
wordende en veragtert seedert den  
jaare van Ligtmis 1750 , met de kosten  
hier omme gedaen en nog te doen  
Actum Lierop den eersten september 
1700 twee en vijftigh 
   C. Rombouts 
      deurwaerder 
 
  Cornelis Doers 
  Jan Kerckhof 
  Mij present  
  P de Leeuw substituut secretaris 
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In den naame Godes amen  
 
Compareerde voor ons Jan Kerk- 
hoff en Francis Verseums schepenen  
des dorps en dingbanke van Lierop  
Dirk Waerdenborgh inwoonderen  
meede scheepen alhier sijnde ge- 
sont naar den lighaeme gaende  
ende staende sijn verstant , memorie 
ende uijtspraake allomme wel  
magtigh ende gebruijkende , soo uijt- 
terlijk scheen ende blek  
Te kennen geevende hij comparant  
dat hij in aanmerkinge van de see- 
kerheijt des doods ende de onseeker- 
heijt van den tijt en de uure van  
dien , voor genoomen hadde alvoo- 
rens uijt dese weereld te schijden  
van de tijdelijke goederen hem bij  
God Almagtigh genadiglijk verleent 
uijtterlijk te disponeeren , dog al- 
voorens daer toe te koomen be- 
veelt hij comparant sijne onsterffe- 
lijke ziele wanneer die uijt sijn  
sterffelijk lighaem sal koomen te  
schijden in de genadige en barm- 
hertige handen Godes , ende sijn doodt  
lighaem de aarde met een eer- 
lijk en cristelijke begraeeffenisse, 
voorts verclaart hij comparant 
en testateur te revoceeren casseeren  
doodt ende te niet te doen alle 
soodanige testamente , ende uijtter- 
ste wille welke hij voor dato deser 
mogte hebben aangegaen ende  
gepasseert , ende specialijk soodanige  
testamentaire dispositie als hij 
 
 
 



 
 
 
 
 
30 020 r 
 
comparant op den sestiende april nee- 
genen veertigh voor heeren scheepenen  
alhier heeft opgeregt ende gepasseert  
niet willende dat deselve eenige  
hant grijpen off effect sorteeren sullen , 
maer begeerende dat alle de selve sullen  
werden gehouden voor doodt ende 
te niet , even als off nooijt aangegaaen  
ofte gepasseert waeren geweest, 
Koomende nu op nieuws tot sijne 
voorgenoome dispositie , soo verclaert  
hij comparant  en testateur , tot sijne 
universeele erffgenaeme te nomi- 
neeren en institueeren sijne nigte 
Clara Anthonij Coppus , getrouwt met 
Jan Goort Hermens , en bij overlijden  
van de selve haare kinderen en wettige 
descendenten , en dat in alle de 
goederen soo roerende als onroerende  
erffelijke , erffhaaffelijke , en haaffelijke  
actien en crediten egeene uijtge- 
sondert , die hij testateur metter doodt 
ontruijmen ende naerlaten sal  
deselve Clara Anthonij Coppus , en bij 
voor overlijden haare kinderen  en  
wettige descendenten , daer inne 
institueerende bij ende mits deesen , 
Allent welke voorsijde staat , verclaart 
hij comparant en testateur te wesen  
sijn testament laaste ende uijtterste 
wille die hij verclaart te hebben  
beraemt ende in geschrifte doen  
stellen uijt sijn vrij eijgen en onbe- 
dwongen gemoet sonder eenige per- 
suagie off inductie van imant  
begeerende daeromme dat hetselve 
naer sijn doodt volkoomen sal  
worden agtervolgt en naergekomen  
het sij als testament codicille  
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gifte ter saake des doods ofte onder 
den leevende ofte hoedanig imands 
testament op het bondigste sal konnen  
ende moogen bestaen niet tegenstaende  
eenige requisiten naar scherpheijt 
van regten hier inne niet naer be- 
hooren waaren geobserveert , ofte ook 
eenige noodige solemniteijten  mogten  
weesen geommitteert  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den agsten  
december 1700 twee en vijftigh  
 
 Dierk Warenborig 
 Jan Kerckhof 
 Francis Verseums  
 
 Mij present  
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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Wij Cornelis Doers president , Dirk 
Waerdenborgh , Peter Verberne en Jan Kerkhoff 
scheepenen van den dorpe van Lierop  
quartier van Peellant Meijerije van  
's Bosch certificeeren ende verclaaren  
bij deesen dat Catharina van Bragt 
gebooren alhier , sig ten huwelijk ende  
metter woon staende te begeeven , en ter 
neder te setten binne de Heerlijkheijt 
Segwaert in provincie van Hollant  
haer altoos eerlijk ende ordentlijk (voor 
soo veel ons bekent is )heeft gedraegen  
ende gecomporteert , en beloovende wijders  
dat ingeval deselve Catharina van  
Bragt tot armoede off decadentie  
(dat Godt wil verhoeden ) mogte komen  
te vervallen , soodanig dat uijt de 
arme kasse behoorde geassisteert 
te werden , haer beneffens onse andre 
arme ingesetenen naer vermogen  
te sullen alimenteeren en onderhou- 
den , en den armen van Segwaert 
ende van alle andre plaatsen  al- 
waer de voornoemde Catharina van Bragt  
haer metter woon soude moogen  
koomen ter needer te setten  daar 
van te sullen ontlasten en schadeloos 
houden , onder verbant als naer regte , 
gegeven in Lierop den negen en twin- 
tigste  december 1700 twee en vijftigh 
 
  Cornelis Doers 
  Peter Verberne 
  Dierk Warenborig 
  Jan Kerckhof 
 
  Mij present 
  P.de Leeuw substituut secretris  
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  Staat , inventaris  en  
  descriptie van alle de 
  erffelijke , en erffhaaffelijke  
  goederen en effecten  
  als Maria Claasse van  
  Bussel weduwe van Hendrik 
  Vlemmincx , en deesen  
  haaren overledene man  
  staande huwelijk hebben  
  beseeten , en door en bij over- 
  lijden van denselven op 
  de voornoemde langst leevende 
  ter togte , en op haer kint  
  genaemt Petronella uijt 
  hetselve huwelijk verwekt 
  ten erffregte en proprie- 
  teijte sijn aangekome, 
  en verstorven opgerigt 
  en in geschrifte doen  
  stellen , bij de voornoemde 
  langstleevende om voor 
  het voltrecken van  
  haer twede huwelijk waer- 
  in sij voornemens is 
  sig te begeeven  daar 
  meede wettelijk en  
  schabinaal bewijs van  
  goederen te doen , ten 
  behoeve van haer in 
  voorsijde eerste huwelijk 
  verwekte dogter ingevolge  
  en conform den 53 e 
  articul van haer Hoog- 
  moogende Egt Reglement  
  van dato 18 maert 1656 
  en opgevolgde derselver 
  resolutie van den 8e 
  april 1708 
 
Een hooge kar 
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Item een slaghkar, 
item een bedt , hooftpeuluw, en  
twee kussens, 
item een wolle deeken ,  
item drie paer slaaplaakens  
item een ijsere koeij keetel  
item twee koopere hantkeetels  
item een koopere seij ,  
item een ijsere pap keetel  
item en tafel  
item drie stoelen  
item een melktob 
item een melk standt 
item neegen tinne schotelen ,  
item twee galeije schotelen , 
item drie tinne leepels ,  
item een tinne trekpot, 
item een tinne kom ,  
item een dito soutvat 
item een ijsere haal en tangh, 
item een vuur ijsere , 
item een struijffpan , en hangijsere ,  
item een kinderstoel ,  
item een kist ,  
item een tijke weeffkam , 
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item twee mans gekleurde rocken ,  
de verdere wolle en linne kleederen  
gehoort hebbende ten lijve van  des 
iventarientes voornoemde overledene man  
verclaert deselve tot kleedinge van  
haer kint te hebben vermackt 't welk 
alhier dient voor  memorie 
 
Compareerde voor d'ondergetee- 
kende scheepenen in Lierop 
Maria Claase van Bussel weduwe 
van Hendrik Vlemmincx inwoonderse 
alhier , int heeft deeses gemelt , de 
welke verclaarde deesen inventaris  
en bewijs te sijn deugdelijk en opregt 
en daar bij alles getrouwelijk te 
hebben op en aangegeven  wat tot 
hetselve bewijs eenigsinds behoort 
sonder haares weetens eenige goede- 
ren te rugge gehouden off daar 
van gelaaten te hebben , directelijk  
off indirectelijk , beloovende niette- 
min indien naarmaals bevonde 
wierde dat deesen inventaris met 
eenige stucken behoorde te werden  
vermeerdert ofte vermindert , dat aan  
de weth alhier te sullen koomen  
op en aangeeven , presenteerende  
voorts deesen inventaris als wel  
ende deugdelijk geformeert sijnde  
ten allen tijden des gerequireert 
werdende met solemneelen  
eede te sullen sterken ,  
Aldus gedaen ende gepasseert 
binnen Lierop voornoemt ter presentie  
en overstaen vande scheepenen  
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Cornelis Doers en Joost van Lieshout  
op heeden den drie 
en twintigsten februarij 1700 
drie en vijftigh 
 
Maria van Bussel  
Cornelis Doers  
Joost van Lieshout  
 
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Cornelis  
Doers Joost van Lieshout schepenen  
van Lierop , Willem Verberne , Gerrit van 
der Velden , en Lambert van der Velden  
inwoonderen alhier , dewelke tot secu- 
riteijt vanden parochie armen alhier ,  
 verclaerden haer te stellen  
tot borgen voor soodanige alimentatie  
als Catharina Laermans geboortigh  
tot Gemert , en sig ten huwelijk met 
Anthonij vander Velden , en metter woon  
ter needer staende te setten  alhier tot 
Lierop , en gelooft de dat ingevalle 
deselve Catharina Laermans tot 
armoede oft decadentie soude mogen  
koomen te vervallen  (dat Godt wil 
verhoeden ), soodanig dat uijt de 
arme kasse behoorde geassisteert  
te werden , den armen alhier 
ofte van andre plaatsen alwaer 
sij haer in tijden oft wijlen mogte  
koomen ter needer te sette , daer 
van te sullen ontlasten  en  
schadeloos te houden den eersten  
comparant tot eene somme  
van vijffen twintigh gulden toe ,  
en de twee laaste comparanten   
tot eene somme van twee hon- 
dert vijffen seeventigh gulden  
daer voor verbindende hunne respective  
persoonen en goederen hebbende  
ende verkrijgende  
 
Actum Lierop den drie en twin- 
tigsten februarij 1700 drie en vijftigh 
Dit ist hant + merk van Gerrit vander Velden  
verclarende niette konnen schrijve,  
 Lambert vander Velden  
  Cornelis Doers 
  Joost van Lieshout  



  Mij present  
  P. de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Cornelis Doers 
en Joost van Lieshout schepenen  
in Lierop Willem Verberne inwoonder 
alhier , dewelke heeft belooft soo als  
belooft , en sig verbint bij deesen , sijne  
suster Jenneke Verberne haer leeven  
langh geduurende te sullen onder- 
houden , in kost en drank , huijsvestinge , 
vuur en ligt , mitsgaders kleedinge  
en reedinge , en het geene verder 
tot haer gemak en onderhout nodig 
is , en vereijst sal worden , soo wel  
in siekte als gesondheijt , ende  
sulx voor eerster voldoeninge van  
soodanige somme van hondert 
gulden als hij comparant wegens 
de cooppenningen van een huijs en  
angelagh en vijff parceelen soo 
groes als lant op heeden door gemelde 
sijne suster aan hem comparant  
getransporteert , schuldig is , ver- 
bindende hij comparant  
tot naerkoominge van allent geene 
voorsijde sijn persoon en goederen  
hebbende ende verkrijgende egeene 
uijtgesondert  
En compareerde meede de voornoemde Jenneke 
Verberne de welke de voorenstaende 
gelofte van haeren broeder ter voldoe- 
ninge van de voorsijde cooppenningen verclaert 
te accepteeren bij desen  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop op heeden den veertiende maert 
1700 drie en vijftigh  
 
Dit ist hant + merk van Willem Vrberne ver- 
clarende niet te konnen schrijven  
Dit ist hant + merk van Jenneke Verberne ver- 
clarende niet te konnen schrijven  
 Cornelis Doers 



 Joost van Lieshout  
  Mij present 
  P.de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Cornelis Doers , Dirk Waerden- 
borgh , Peeter Hermans  en Francis Verseums  
scheepenen van den dorpe en dingbanke  
van Lierop , quartiere van Peellant  
Meijerije van 's Bosch , certificeeren  ende  
verclaaren bij deese dat Peeter 
Laurens Cocx geboortigh binnen deesen  
dorpe sig onlangs ten huwelijk en  
metter woon begeeven hebbende  
tot Bakel hem altoos eerlijk ende  
ordentelijk ( voor soo veel ons bekent is ) 
heeft gedraegen ende gecomporteert,  
en belooven wijders dat ingeval  
den selven Peeter Laurens Cocx tot 
armoede off decadentie (dat Godt 
wil Verhoede) mogte koomen te 
vervallen , soodanig dat uijt de 
arme kasse behoorde geassissteert  
te werden , hem beneffens onse 
andre arme ingesetene naar  
vermogen te sullen alimenteeren  
en onderhouden  ende den armen  
van Bakel en van andre plaatsen  
alwaer den voornoemden Peeter Laurens Cocx  
hem in tijden off wijlen metter woon  
soude moogen koomen ter needer  
te setten  , daar van te sullen ont- 
lasten en schadeloos houden onder 
verbant als naer regten , gegeven  
in Lierop den seevenentwintigsten  
april 1700 drie envijftigh  
 
 Cornelis Doers  
 Dierk Warenborig 
 Peeter Hermans  
 Francis Verseums  
 Mij present   
 P.de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Cornelis Doers , Dirk Waerdenborgh 
Peeter Hermans en Francis Verseums  
scheepenen van den dorpe en dingbanke 
van Lierop , quartiere van Peellant 
Meijerije van 's Bosch certificeerende  
verclaaren bij deese dat Elisabet Wij- 
nands van Eijk geboortigh alhier , en  
sig onlangs met Peeter . . . . . . .  
ten huwelijk metter woon begeeven  
hebbende binnen den dorpe van  
Someren , haer altoos eerlijk ende or- 
dentelijk voor soo veel ons bekent is, 
heeft gedraegen ende gecomporteert  
en belooven wijders dat ingeval deselve  
Elisabet van Eijk tot armoede off 
decadentie (dat Godt wil verhoeden ) 
mogte koomen te vervallen soodanig 
dat uijt de arme kasse behoorde 
geasssisteert te werden , haer beneffens  
onse andre arme ingesetenen  naer 
vermoogen te sullen alimenteeren  
en onderhouden en den armen van  
Soomeren en van andre plaatsen  
alwaer de voornoemde Elisabet van Eijk  
haer in tijden off wijlen metter woon  
soude moogen koomen ter needer te 
setten daer van te sullen ontlasten  
en schadeloos houden onder verbant 
als naer regten . Gegeven in Lierop 
den seeven en twintigsten april 
1700 drie en vijftigh 
 
 Cornelis Doers 
 Dierk Warenborig 
 Peeter Hermans 
 Francis Verseums  
 Mij present 
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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In den Naeme Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Peeter 
Verberne en Peeter Hermans schepenen  
des dorps en dinghbanke van Lierop Dierck 
Willems van Eijck en Mari Jansen van Gog 
egte luijden woonende alhier ons schepenen 
bekent sijnde , sij comparante sieckelijk , naar 
den lichaame te bedde leggende , ende hij  
comparant gesont , dog egter beijde haar verstant, 
memorie ende uijtspraack allomme wel magtig 
ende gebruijckende soo uijterlijck scheen en bleeck 
Te kennen gevende sij comparanten , dat sij  
in aenmerckinge van de sekerhijt des doodts, ende 
de onsekerhijt van den tijt ende uure van dien  
voorgenomen hadde alvoorens uijt dese weerelt 
te scheijden van de tijdelijke goederen  haar bij 
Gode Almagtigh genadiglijk verleent uijterlijck 
te disponeeren , beveelende voor af haare 
onsterffelijke sielen wanneer die uijt haare  
sterffelijcke lighaamen sullen komen te scheijden  
in de genadighe en barmhertige handen Godes 
ende haare doode lighaamen de aarde met  
een eerlijcke en christelijcke begraaffenisse 
komende nu tot haare voorgenome dispositie 
verklaaren sij comparanten en testateuren uijt 
een conjungaale liefde die sij malkanderen  
sijn toedragende , elkanderen deen den ander 
ende sulckx d'eerst stervende de langts levende  
van hun beijde te nomineeren ende institueren  
tot sijne ofte haare eenige ende universeele 
erfgenaam ende dat in alle de goederen  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
30 026 r 
 
soo erffelijke , erffhaaffelijcke en haaffelijcke , gelt 
gout , silver gemunt en ongemunt , item obligaatien 
actien , crediten egeene uijtgesondert als d'eerst 
stervende metter doodt ontruijmen en nalaten  
sal , om door de langts levende daar mede te  
werden gedaan ende gehandelt als met sijn ofte haar 
vrij eijgen goet , ende sulckx met vollen regt 
van institutie  
Allent welcke voorsijde staat verklaaren sij  
comparanten en testateuren te wesen haar 
testament , laaste en uijtterste wille , die sij verklaaren  
te hebben beraamt en in geschrifte doen stellen  
uijt haar vrij eijgen en onbedwongen gemoet  
sonder enige persuagie of inductie van imant 
begeerende daar omme dat het selve naar haar doodt 
volkomen sal worden agtervolgt ende naargekomen  
het sij als testament codisille gifte ter saake des 
doodts , ofte onder de levende ofte soodaanigh imants  
testament laaste ende uijterste wille op het 
bondigste sal konnen en mogen bestaan , niet 
tegenstaande eenige requisiten naar scherpheijt van  
eegeen , hier inne niet naar behooren ware geobserveert 
ofte oock eenige noodige solemniteijten  mogten  
wesen geommiteert  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Lierop 
voornoemt op heden den tweeden junii 1700 
drij en vijftigh 
Dit hant + merk stelt Dierk Willems van  
Eijck verklaarende niet te konnen schrijven  
Dit hant + merk stelt Mari Jansen van Gog 
verklaarende niet te konnen schrijven  
 
Peter Verberne  
Peeter Hermans  
Cornelis Doers in absentie van den secretaris 
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Compareerde voor ons Dirk Waer- 
denborgh , Peeter Hermens , En Francis 
Verseums scheepenen in Lierop  
Anthonij Jooste van Moorsel oudt 
ontrent drie en vijtigh jaaren  
Maria Joosten Van Moorsel  
oudt ontrent agt en sestigh jaren  
mitsgaders Heijlken van Brussel  
huijsvrouw van Tomas van Breij  
oudt ontrent ses en sestig jaaren  
en Andries Custers oudt ontrent  
drie en sestig jaaren alle in- 
woonderen alhier en luijden  
van eer staende ter goeder naem  
ende faem den welken ter instantie  
en erequisitie van Goort Hermans  
ende weduwe Francis van den Boome  
hebben getuijgt ende verclaert  
waer en waeragtig te weesen  
dat eerst hunne ouders en naer 
haer doodt sij deponenten altijt  
hebben bewoont , eene der Moor- 
selse Hoeve gelegen onder 
deesen dorpe van Lierop  , en  
gecompeteert hebbende aan't  
gemeene lant , dat sij deponenten  
menigmaal van hun ouders 
off andre hebben hooren seggen  
dat de beijde hoeven op  
Moorsel en de Hoeve ten Boome 
altijt torff gestooken nevens  
de inwoonders van Someren torff- 
velden hebben gehadt , in de  
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Soomerse Peel , en dat tijd wanneer 
aan de ingeseten van Someren  
nieuwe torffvelden in de Peel  
wierden uijtgegeven aan de  
bewoonders van de voorsijde hoeven  
meede nieuwe peelvelden wierden  
uijtgegeven dat voorts hem eerste  
deponent nog wel kennelijk is  
dat tot twee rijsen , en haer twede 
deponente  dat tot drie rijsen  
aan de bewoonders van meer gemelde  
hoeven nieuwe torff off peel 
velden neffens de inwoonders  
van Someren bij lootinge sijn  
uijtgegeven geworden , en dat  
sij deponenten ook altijt rust en  
vredelijk op hunne te deel  
gevallen peelvelden hebben torff 
gestooken , en gebruijkt gehadt,  
Ende verclaart de derde in ordine  
deponente , dat sij is geboortig ende 
woonagtig op de andre hoeve gelegen  
op Moorsel voorsijde door de requi- 
ranten van 't gemeene lant 
ingekogt , dat de voorsijde twee Moor- 
selse hoevens en de Hoeve ten Boome 
soo lange haer geheugt torffvelden  
in de Soomerse Peel hebben  
gehadt en daer op ten alle  
tijden torff gestooken en verders  
dat tot drie differente rijsen  
aan de voorsijde drie hoeven neffens  
de inwoonders van Soomeren  
nieuwe torff off peelvelden  door 
de regenten aldaer bij lootinge  
sijn uijtgegeven geworden  
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Voorts verclaert den vierden laast 
genoemde deponent dat hij ontrent  
dertig jaaren geleeden op eene  
der voorsijde Moorselse hoeve als  
pagter te sijn koomen woone  
dat hij deponent geduurende sijnen  
pagt sijnde ontrent twintig jaren  
altijt heeft torff gestooken op  
een torffvelt in de Soomerse Peel  
dat ontrent agtien jaaren geleeden  
wanneer aan de ingesetenen van  
Someren nieuwe peelvelden  
wierden uijtgegeven  aan hem  
deponent , ende bewoonders van  
de andre gemelde hoeven  , meede 
voor ijder hoeve een nieuw peel- 
velt is uijtgegeven  , ende  
verclaert hij deponent verder dat  
die uijtgiften door de regenten van  
Someren geschieden bij lootinge  
met brieffjes te trekken  en  
dat hij deponent ende bewoonders 
van de andre hoeven meede brieff- 
jes off looten hebben getrocken  
en hunne te deel gevallen  
velden ook rust en vreedelijk  
gebruijkt ,  
Eijndigende sij deponenten hier 
meede haare sincere ver- 
claringe geevende voor redene 
van welweetentheijt allent 
geene voormelt . Alsoo gehoort 
gesien , off selfs verrigt te hebben  
en mits dien allent selve nog  
in goede en verse geheugen  
te hebben  en hebben dienvolgende  
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(ijder voor soo veel sijn deponeerde 
aangaat) bij den waere in- 
houde van dien naer distincte  
preelecture gepersisteert en  
deese met solemneelen eede  
aan handen van Cornelis Doers  
president in absentie van den  
heere officier affgelegt , bekragtigt  
met de woorden soo waerlijk  
helpe haer Godt Almagtigh  
Aldus gedaen ende gepasseert  
binnen Lierop voornoemt op heeden  
den een en dertigsten augustus  
1700drie en vijftigh 
Dit ist hant + merk van Anthonij Jooste 
van Moorsel verclarende niet te  
konnen schrijven  
 
Dit ist hant + merk van Maria Jooste  
van Moorsel verclarende  
niet te konnen schrijven  
 Dit ist hant + merk van Heijlken  
 van Brussel verclarende niet te 
 konnen schrijven 
 
 Cornelis Doers  
 Dierk Warenborig 
 Peeter Hermans  
 Francis Verseums  
 
  Mij present  
  P.de Leeuw substituut secretaris 
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Wij Cornelis Doers president 
Peeter Verberne en Francis Verseums  , Jan  
Kerkhoff en Peeter Hermans schepenen  
in Lierop quartiere van Peellant Meijerije  
van 's Bosch certificeeren ende verclaren  
bij deesen dat Tomas Vlemmincx geboor- 
tig ende woonachtig  alhier , ende Marie 
Nieclaes van Bussel sijne huijsvrouw 
en haer met haer kint , door Hendrik  
Vlemmincx bij voorsijde Maria van Bussel  
in haer eerste huwelijk met derselven 
verwekt  haer onlangst metter woon  
begeeven hebbende tot Vlierden  
haer altoos eerlijk ende ordentelijk  
voor soo veel ons bekent is hebben  
gedraegen en gecomporteert , en belooven  
wijders dat ingeval deselve persoonen  
tot armoede off decadentie (dat Godt 
wil verhoeden ) mogte koomen te 
vervallen soodanig dat uijt de arme  
kasse behoorde geassisteert te werden  
haer beneffens onse andre arme  
ingeseten naer vermogen te  
sullen alimenteeren en onderhouden  
en den armen van  Bakel  Vlierden  
ende van alle andre plaatsen alwaer  
de voornoemde persoonen haer in tijden  
off wijlen metter woon soude  mogen  
koomen ter needer te setten  , daer 
van te sullen ontlasten  en schadeloos  
houden onder verbant als naer  
regten , Gegeven in Lierop den veertiende 
september 1700 drie en vijftigh 
 
 Cornelis Doers  
 Peter Verberne  
 Jan Kerckhof 
 Peeter Hermans  
 Francis Verseums  
 Mij present  



 P de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Cornelis Doers , Peeter 
Verberne , Francis Verseums , en Dirk 
Waerdenborg schepenen in Lierop  
quartiere van Peellant Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren ende ver- 
claeren hier meede dat Cathalijn  
Verberne geboortig alhier , en sig  
onlangs ten huwelijk en metter 
woon begeeven hebbende tot Mierlo 
haer altoos eerlijk ende ordentelijk 
(voor soo veel ons bekent is ) heeft  
gedraegen en gecompareert , en  
belooven  wijders dat ingeval de 
selve Cathalijn Verberne , tot armoede  
off decadentie (dat Godt wil verhoede) 
mogte koomen te vervallen  
soodanig dat uijt de arme kasse  
behoorde geassisteert te werden  
haer beneffens onse andre arme 
ingesetenen naer vermogen te  
sullen alimenteeren , en onder- 
houden , en den armen van Mierlo  
en van alle andre plaetsen alwaer  
de voornoemde Cathalijn Verberne haer 
in tijden off wijlen metter woon  
soude moogen koonen ter needer  
te setten  daar van te sullen ont- 
lasten en schadeloos houden  
onder verbant als naer regten  
gegeven in Lierop den vijffden  
october 1700 drie en vijftigh 
 
 Cornelis Doers  
 Peter Verberne 
 Francis Verseums 
 Dierk Warenborig 
 Mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris  
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Compareerde voor ons Peter Verberne  
en Jan kerkhoff scheepenen in Lierop  
Peeter Hermens , Goort Peeter Hermans  
en Jan Leenders van Hugten , mitsga- 
ders Anna Coppus meerderjarige onge 
huwde dogter , en Anthonij Waerdenburg 
in huwelijk hebbende Petronella Coppus  
de twee laaste hun meede fort en  
sterk maakende en der ale caveerende  
voor haere moeder als togtersse in dese 
alle inwoonders alhier ter eenre 
ende Jan Goort Hermens in huwelijk  
hebbende Clara Anthonij Coppus  
meede alhier woonagtigh ter 
andre sijde ,  
te kennen geevende dat tuschen  
haar wedersijdse comparanten  
questien en disputen waaren ge- 
resen over en ter saake dat de 
eerste comparanten uijt en met 
seekere beemt haer toebehoorende  
gelegen onder den dorpe van Someren  
over de Kleijne Aa agter Vlerken  
tuschen erve d'een sijde de weduwe 
Joost Verberne , d'ander sijde de Kleijne 
Aa , d'een eijnde Anthonij Waerden  
burg , d'ander eijnde Jan Claasse 
van Eijk , ten allen tijden den  
vrijen overweg sustineerde te  
hebben en pretendeerde over een  
parceel weijlant off beemt den  
tweden comparant toebehoorende  
en gelegen agter het Otterdijk  
onder deesen dorpe van Lierop  
bij de voornoemde Kleijne Aa neevens  
erve d'een sijde Goort Coppus , d'ander 
sijde Marte Peeter Willems , d'een  
eijnde een straatje d'ander eijnde 
de Kleijne Aaa , dat door den com- 
parant ter andre sijde en   



het contrarie gesustineert  
wordende en dewijl daer over meer 
moeijelijkheeden en disputen  
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en ook procedures stonden te 
resulteeren , omme welke te  
eviteeren verclaren sij weder- 
sijdse comparanten diesweegens  
in der minne te sijn geaccor- 
deert en gecovenieert in voegen 
ende manieren naervolgende  
Namentlijk dat de comparanten  
ter eenre , soo lange Anthonij  
Waerdenburgh en Anna Coppus  
voorsijde in hunne gebruijken , seeker 
weijveltje , ontrent off bij het velt 
van de eerste comparanten gelegen , 
competeerende aan den armen  
alhier , off soo lange sulx door de 
provisoiren van den armen ge- 
permiteert wert , hunnen overwegh 
over dat arme veltje sullen ge- 
houden sijn  te neemen , soo nogtans  
indien dit veltje bequamer om  
door te varen is , dan het voornoemde  
velt van den tweden comparant, 
maer anders niet,  
dat ingevalle den overwegh door  
de eerste comparanten in voegen 
voorsijde over gemelde arme veltje  
niet meer genomen konnende  
worden , off sulx door de provisoiren  
van den armen mogte werden belet,  
is geconditioneert dat het aan de 
eerste comparanten sal vrij staen  
omme het hooij vallende op 
der eersten comparanten voornoemde velt 
onder Someren , te moogen voeren  
en uijtbrengen , over het velt van  
den comparant ter andre sijde  
mits nogtans dat de comparanten  
ter eenre , gehouden sullen sijn  
voorsijde hooij binnen de tijt van agt 
off bij regenagtig weeder binnen tien  



daegen , naer dat den tweeden  
comparant sijn voornoemde velt sal hebben  
gemaijt daer over sullen moeten  
uijtvaeren   
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Dat voorts de comparanten ter 
eenre , over het voornoemde velt van  
den tweeden comparant geen langer 
off meerder overwegh sullen hebben  
mogte ook ooijt met geen mist turff 
ofte andersinds daer over vaeren  
en ook met geen beesten off  
ander vee drijven , in't geheel  
ofte ten deelen dan alleen in voegen  
met welke voorsijde geaccordeerde  
en geconvenieerde sij wedersijdse  
comparanten verclaaren te  
neemen volkoomen genoegen  
en contentement , met belofte  
van elkanderen het effect 
deeses , volkoomen rust en vredelijk  
te sullen laaten genieten sonder 
hier tegens ooijt iets te sullen doen  
ofte gedogen dat gedaen sal werden  
in regten off daar buijten , onder verbant  
als naar regten ,  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den eenen  
twintigsten november 1700 drie en  
vijftigh .  
 
  Peeter Hermans 
  Goort Hermans 
 Dit ist hant + merk van Jan van  
 Hugten verclarende niet te  
 konnen schrijven  
 Aneke Koppes 
 Antonius van Warsenburgh 
 
 Jan Goort Hermans  
 Peter Verberne  
 Jan Kerckhof 
  Mij present  
  P de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Peeter Hermans en  
Francis Verseums schepenen in Lierop Wilbert  
Verberne inwoonder alhier , den welken mits desen  
verklaart te constitueren ende volmagtig te 
maken Jan van Eijck woonagtig tot Asten  
specialijk om in sijn comparants naam en  
van sijnent wegen voor schepenen van Asten  
voor eene somme van vijftigh guldens aen  
Jan en Willem Verberne te transporteren seker eene bestaande  
in een huijsinge , schuur en landerijen daer 
bij gehoorende alles in huure gebruijckt wordende  
bij Peeter Peeters en gelegen onder den dorpe  
van Asten aan den Ommelsen Bosch , daar van  
guarantschap ende vrijwaaringe te gelooven  
soo als ter secretarije aldaar gebruijckelijk is , en  
voorts daar inne te doen handelen  en  
verrigten 't geen sij comparant self present  
sijnde soude konnen mogen of moeten doen  
alwast dat daer toe eenige nadere of speciaaldere 
last vereijst wierde , die hij comparant  is  
houdende voor hier inne geinsereert 
Belovende allent geene door den voornoemt 
geconstitueerde uijt kragte deser sal worden gedaan  
en verrigt altijt te sullen houden en doen houden  
voor goet en van waerden , mitsgaders te  
sullen approbeeren en ratificeren onder verbant 
als naar regten  
Dit ist hant + merk van Wilbert Verberne  
verklarende niet te konnen schrijven  
 Peeter Hermans  
 Francis Verseums  
 Cornelis Doers president in absensentie van den  
     secretaris  
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Wij Cornelis Doers president  
Peeter Verberne Peeter Hermens  
en Dirk Waerdenburgh scheepenen  
des dorps en dingbanke van Lierop  
quartiere van Peellant Meijerije  
van 's Bosch certificeeren ende  
verclaaren bij deese dat Jacobus  
Hurkmans geboortig binnen  
deesen dorpe  en sig ten huwelijk  
en metter woon begeeven heb- 
bende binnen den dorpe van  
Asten hem altoos eerlijk ende  
ordentlijk (voor soo veel ons bekent 
is) heeft gedragen en gecompor- 
teert , en belooven wijders dat  
ingevalle denselven Jacobus  
Hurkmans tot armoede off de- 
cadentie (dat Godt wil verhoeden) 
mogte koomen te vervallen  
soodanig dat uijt de arme kasse  
behoorde geassisteert te worden 
hem beneffens onse andre arme 
ingesetenen naar vermoogen  
te sullen alimenteeren en  
onderhouden en den armen  
van Asten , ende van andre 
plaatsen , alwaer den voornoemde Ja- 
cobus Hurkmans hem in tijden  
off wijlen metter woon soude 
moogen koomen ter needer te 
setten , daar van te sullen ontlas- 
ten en schadeloos houden onder 
verbant als naar regten , Gegeven  
in Lierop den sestiende januarij 
1700 vier en vijftigh 
 
 Cornelis Doers 
 Peter Verberne 
 Peeter Hermans  
 Dierk Warenborig  



 Mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris   
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Compareerde voor ons Cornelis  
Doers en Peeter Hermens schee- 
penen des dorps van Lierop 
Jan en Willem Verberne beijde  
inwoonderen alhier , de welke  
hebben belooft en aangenomen  
soo als sij comparanten gelooven  
en sig verbinden bij deesen  
haaren boeder Wilbert Verberne  
sijn leeven lang geduurende  
te sullen onderhouden in  
kost drank , kleedinge ende ree- 
dinge , huijsvestinge vuur en  
ligt , en het geene tot gemak  
en onderhout van denselven  
noodig is , en vereijst sal worden  
soo wel in siekte als gesond- 
heijt , ende sulx voor en ter 
voldoeninge van soodanige somme 
van vijftigh guldens als sij com- 
paranten weegens cooppenningen  
van een huijs hoff en aangelagh 
en eenige parceelen , soo groes 
als ackerlant gelegen onder 
den dorpe van Asten aan den  
Ommelsen Bosch (deese) gemelde  
haaren broeder voor heeren  
schepenen  van Asten aan  
haar comparanten voor gemelde  
somme heeft getransporteert  
en opgedragen , schulig sijn ,  
verbindende sij comparanten tot  
welvoldoeninge en naerkoominge  
deser hunne persoonen en goederen  
hebbende ende verkrijgende  
Aldus gedaan ende gepasseert  
binnen Lierop voornoemt op heeden  
den sestiende Januarij 1700 vier 
en vijftigh  
  Jan Willem Verberne  
 Dit ist hant + merk van Willem  



 Verberne verclarende niet te konnen schrijven  
 
  Cornelis Doers  
  Peeter Hermans  
  Mij present  
  P de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Peeter Hermans Fransis Verseums  
Joost van Lieshout en Jan Kerchof schepenen  
van den dorpe van Lierop quartiere van Peelant 
Meijerije van 's Bosch certificeeren ende verlaren bij  
desen , dat Jan van Bregt geboren alhier sig ten  
huwelijck , en metter woon staande te begeven , ende  
ter neder te setten binnen de heerlijckhijt Soeter- 
meir in de provincie van Hollant , hem  
altoos eerlijck en ordentelijck (voor soo veel ons  
bekent is )heeft gedragen ende gecompareert  
en beloven wijders dat ingeval den selven  
Jan van Bregt tot armoede ofte decadentie  
(dat Godt wil verhoeden ) mogte komen te  
vervallen soodanig dat uijt de arme kasse behoorde  
geassisteert te worden , hem beneffens onse andere  
arme ingesetenen naar vermogen te sullen  
alimenteeren en onderhouden  , en den armen  
van Soeter meir , ende van alle andere 
plaatsen alwaar den voornoemden Jan Van  
Bregt hem metter woon soude mogen komen  
ter neder te setten , daar van van te sullen  
ontlasten en schadeloos houden onder verbant 
als naar regten , Gegeven in Lierop den  
vijf en twintigsten meert 1700 vier en  
vijftig   Peeter Hermans  
  Francis Verseums  
  Joost van Lieshout  
  Jan Kerckhof 
 
 Cornelis Doers president 
 schepen in absentie van den  
  secretaris 
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Compareerde voor ons Dirk Waerden- 
burgh en Peeter Hermens scheepenen  
van Lierop , Pieternel vanden Eijnde  
oud ontrent vijftien jaaren , Elske 
van Soest oud ontrent twee en  
veertigh jaaren , en Goort Hermens  
oudt ontrent vijf en sestigh jaaren  
alle woonende binnen deesen  
dorpe en staandter goeder naam  
ende faem , de welke ter requisitie  
en in faveur van de justitie  
militair binnen de stadt 's Bosch 
hebben getuijgt ende verclaart waar  
ende waaragtig te weesen , de eerste  
in ordine deponente voor dienstmeijt 
woonende bij Hendrik Daeme herbergier 
aan't Rooms Kerkenhuijs alhier  
woonagtig , dat op sondagh den 17e 
der gepasserde maant maert , sij  
deponente alleen in huijs sijnde  
aldaer is ingekoomen , een mans 
persoon , die soo haar voort seckere voor 
staat was een welgemaakt per- 
soon , reedelijk lank van postuur  
en swart haer , aan hebbende een  
blauw off blauwagtig camisool   
met een slooft off voorschoot voor, 
dog aan haer deponente onbekent  
dat dien persoon aan haar deponente  
versogt een glaasje jenever , en ver- 
(ver)volgens  van haer deponente  
vroeg waar woont de pastoor van  
Soomeren waerop sij deponente  
seijde sulx niet te weeten , dat  
dien persoon verders aan haer de- 
ponente seijde ik had hier gaarne  
eens in't loff geweest , ik heb ge- 
hoort dat hier een schoone kerk  
is , dat sij deponente daar op  
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andwoorde , de kerk is hier soo schoon  
niet , het is te laat om int loff  
te gaan , dat daar op die persoon  
naar sijn verteering betaalt te  
hebben uijt den huijs is gegaen  
en dat sij deponente met den selven  
geen meerdere woordenwisseling heeft  
gehouden ,  
Voorts verclaaren de tweede en derde  
in ordine deponenten , dat op maan- 
dagh den 18 maart laastleeden , ge- 
hoort hebben dat dien nagt  
in het Kerkenhuijs alhier was gestoo- 
len , dat sij deponenten dien morgen  
daer naar toe sijn  
gegaen , en gesien te hebben dat 
aan den zuijden kant van de  
voornoemde roomse kerk was uijtgebroo- 
ken een gedeelte van een glasraem  
ter groote van vijftien ruijten  
dat sij deponenten vervolgens met  
meer andre persoonen sijn gegaen  
in de kerk , en aldaar hebben  
gesien en bevonden , dat een kist  
waer inne het silverwerk en andre  
kerkcieraden bewaart worden  
als meede nog een kleijn kastje  
waaren geopent , en het sloth van  
de kist met gewelt verbrooken  
verclaarende de tweede in ordine  
deponente verder dat sij het  
silverwerk gehoorende aan de  
voorsijde kerk in bewaaringe gehadt  
hebbende , hetselve in de voorsijde  
kist hadde opgeslooten  , en dat  
daar uijt vermiste en weg was twee silvere 
kroontjens vijff silvere schilt 
off hartjens , een silvere pateijn  
een silvere ketting en veertien  
off vijftien silver kruijskens ,  



 
 
 
 
 
30 034 r 
 
dat hij derden deponent vervolgens  
door den heer pastoor van  
ierop is versogt geworden om tot  
Eijndhooven eens te informeeren  
off van het vermiste off gestoolen  
silverwerk aldaar niet was ver- 
kogt , dat hij deponent op dinsdagh 
den 19 maart daar aan volgende  
is gekoomen aan het huijs van  
den silversmit Hockers tot Eijnd- 
hooven , en dat hij deponent aan  
denselven vraegde off bij hem  
geen silverwerk was geveijlt off 
verkogt , dt geseijde silversmit  
daar op aan den deponent heeft ver- 
toont een silveren ketting , vier 
silvere kruijskens , een silvere 
kroontje , drie silvere schilt off 
hartjens en een silvere pateijn    
dat geseijde Hockers aan hem  
deponent seijde , dat dat alles 
daags te vooren bij hem in  
twee rijsen te koop gebragt en  
geveijlt was , en dat hij eerst hadde  
gekogt voornoemde silvere ketting en  
vier kruijskens , en dat kort daar 
na het overige meede bij hem  
te koop koomende , inmiddels  
geinformeert was geworden dat  
het gestoolen goederen waaren  
en doen hetselve niet heeft gekogt  
en dat de persoon die het te coop  
veijlde naer eenige woordewisseling  
met agterlatinge van't voorsijde 
silverwerk uijt sijn huijs was ver- 
trocken , dat hij deponent vervolgens aan  
den silversmit heeft gerestitueert 
eene somme van ses gulden  
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tien stuijvers waar voor den selven  
sijde de eerste partij gekogt te heb- 
ben en , als doen allent selve  
te rug genoomen , en naar 
Lierop gebragt heeft , Eijndelijk  
verclaart de tweede in ordine  
deponente tot Eijndhoove gelost  
is een gedeelte van't geene dat  
des 's nagts tusschen den 17 en 18e  
maart voorsijde uijt het Rooms Ker- 
kenhuijs is vermist en weggehaalt  
Eijndigende sij deponenten hier mede 
deese haare cinceere verclaeringe  
geevende voo reedenen van welwe- 
tentheijt allent geene voorsijde nog in  
goede en verse geheugen te hebben  
en hebben dienvolgens naar dis - 
tincte preelecture (ijder voor soo veel  
sijn gedeponeerde aangaat ) bij den  
waaren inhouden van dien geper- 
sisteert , en deese met solemneelen eede 
van handen van Cornelis Doers  
president loco officier , affgelegt  
en bekragtigt met de woorden soo 
waerlijk mogt haar Godt Almagtigh 
helpen  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Lierop 
voornoemt op heeden den negentiende april  
1700 vier en vijftigh 
 Dit ist hant + merk van Peternel  
 vanden Eijnde verclaarende niet te  
 konne schrijven  
Dit ist hant + merk van Elsken van Soest 
verclarende niet te konnen schrijven  
 
 Goort Hermans  
Cornelis Doers Dierk Warenborig  
 Peeter Hermans  
 Mij present  
 P.de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Peeter Verberne , Dierck Waarsenborgh  
Jan Kerckhof Francis Verseums en  
Peeter Hermans  
schepenen van Lierop quartiere van  
Peellant Meijerije van 's Bosch certificeeren  
ende verklaaren hier meede , dat binnen  
desen dorpe geene branderijen ofte stookerijen  
van gedisteleerde wateren sijn oft 
gevonden worden , in kennisse der waarhijt 
soo hebben wij de minute ten prothocolle  
onderteekent , en het dubbelt van dien  
met de signature van onsen president 
in absentie van den secretaris doen  
bekragtigen , op heden binnen Lierop  
den agtienden meij 1700 vieren vijftigh 
 
 Peter Verberne  
 Dierk Warenborig 
 Jan Kerchof  
 Francis Verseums  
 Peeter Hermans  
 Cornelis Doers president in  
 absentie van den secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen  
van den dorpe van Lierop quartiere van  
Peellandt  meijerije van 's Bosch  
certificeeren en verklaren hier mede dat  
Fransis Goort van Moorsel gebortigh alhier  
en sig ten huwelijk en metter woon staande  
te begeven binnen den dorpe van Budel  
hem altoos eerlijck en ordentelijk (voor so 
veel ons bekent is ) heeft gedragen ende 
gecomporteert , en beloven wijders , dat , ingeval  
den selve Fransis Goort van Moorsel tot  
armmoede ofte decadentie (dat Godt wil 
verhoeden ) mogte komen te vervallen soodanig 
dat uijt de arme casse behoorde geassisteert 
te worden , hem beneffens onse andere arme 
ingesetenen naar vermogen te sullen  
alimenteeren en onderhouden ende den armen  
van Budel ende van alle andere plaatsen  
alwaar den voornoemden Francis Goort van  
Moorsel hem metter woon soude mogen  
komen ter neder te setten , daar van te sullen  
ontlasten en schadeloos houden onder verbant  
als naar regten , Gegeven in Lierop den  
vier en twintigsten augustus 1700 vier 
en vijftigh 
 Cornelis Doers 
 Francis Verseums  
 Joost van Lieshout  
 Jan Kerckhof  
 mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris  
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In den Naeme Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers  
en Peeter Hermens scheepenen des 
dorps en dingbanke van Lierop  
quartiere van Peellant , Francis Ver- 
seums en Francijn Peeter Willems be- 
voorens weduwe van Peeter Griensven  
egte luijden woonende alhier ons  
schepenen bekent , bequaamheijt  
hebbende om van haere tijdelijke  
goederen te konnen en moogen  
testeeren , te kennen geevende ge- 
neegen te sijn dar van te willen  
disponeeren , en dus koomende  
tot dispositie van haere tijdelijke  
goederen de gedevolveerde goederen  
vande testatrice daar onder mede  
begreepen , en gebruijkende ten  
dien effecten het consent permis-  
sie in renuntiatie door de voor- 
kinderen derselver testatrice daar 
toe verleent en geimpetreert hier 
agter breeder vermelt , soo verclaren  
sij testateuren gesamentlijk en  
d'eene met consent van d'andre  
dat de langst leevende van hun beijde  
sal hebben en behouden de togte  
off gebruijk van alle de erffelijke  
en erffhaafelijke goederen en  
geinventariseerde meubelen voor   
haer tweede huwelijk en onder- 
tekening opgenoomen en die  
gemelde Peeter Griensven ster- 
vende hadde naargelaaten  en  
waer van het erffregt was ge- 
devolveert op de kinderen die 
hij bij de voorsijde testatrice hadde  
verwekt , als meede dat de langst  
leevende van hun beijde ook  



sal behouden de togte van de 
goederen soo erffhaaffelijke als 
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erffelijke door den testateuer ten  
huwelijk aangebragt en staende  
haer huwelijk geconquesteert  
sullen den langstleevende  
alleen sijn en blijven heer en  
meester van alle de haaffelijke  
en gereede goederen die den  
eerst stervende sal koomen naer  
te laaten , sonder dat den langst 
leevende sal gehouden weesen  
aan imant ter weereld te leveren  
eenige staat off inventaris van  
de voorsijde togtgoederen ten huwelijk  
aangebragte off geconquesteerde 
goederen d'een den andre in voegen  
en van't geen voorsijde  en verders niet 
institueerende en nomineerende  
voor sijne ofte haare erffgenaem  
Wijders verclaaren de testateuren  
dat de testatrice met wijlen haeren  
voornoemden eersten man heefft verwekt 
twee kinderen en dat sij testateuren  
nu ook samen hebben verwekt  twee 
kinderen , en dat sij testateuren  
verschijde goederen ten huwelijk aan- 
gebragt en staande huwelijk ge- 
conquesteert hebben en om alle  
moeijelijkheeden tusschen de 
voorsijde voor- en naerkinderen voor te 
koomen die naer haer dood tusschen  
deselve over de nalatenschap soude 
konnen ontstaan en op dat alles  
door liefde en vreede soude  
werden behandelt , en eendragt 
onder de voor- en naerkinderen  be- 
houden worden , soo willen ende  
begeeren sij testateuren , dat  
alle de erffelijke erffhaaffelijke en  
haaffelijke goederen , die den  
langst leevende sal koomen naer te 
laaten , en daar onder wel  



specialijk begreepen , alle de  
goederen die de testatrice  
uijt hooffde van haar eerste  
huwelijk als voor in togte is  
30 037 r 
besittende sullen werden geerft  
bij de voorsijde voor- en naerkinderen  
al eeven eens als off sij kinderen  
van eenen bedde waeren deselve  
daar inne institueerende voor  
haere universeele erffgenaame 
met volle regt van institutie  
bij deese , ende bij voor overlijden  
van een ofte meer derselven  
kinderen haere kinderen en  
wettige dessendenten bij represen- 
tatie onder expresse conditie  
nogtans , soo het mogte koomen  
te gebeuren sulx men niet en  
hoopt , dat imant der voornoemde kin- 
deren off derselven representanten  
sig teegens onse voorsijde wille en  
dispositie mogte koomen te  
opponeeren en daar meede geen  
genoegen naamen dat deselven  
uijt alle naerte laatene 
goederen des testateuren  sal  
sijn en blijven uijt geslooten  
alleenlijk aan de soodanige  
laatende de ligitime portie die  
hem eenigsinds naer scherpheijt  
van regten soude konnen toe  
behooren , Ende tot meerder  
vastigheijt van't geene voorsijde  staat  
soo compareerde meede Francis 
en Maria Griensven beijde  
voorkinderen der testatrice dewelke  
te samen en ijder in't bijsonder ver- 
claeren te approbeeren , te consenteeren  
en goet te vinden , gelijk sij com- 
paranten , consenteeren , approbeeren  
en ratificeeren bij deese de hier 
voorenstaande dispositie van uijtterste 
wille off inutueele testamente   
en specialijk voor soo veel de gede- 
volveerde goederen van de testatrice 
is conserveerende , renuntieerende ten  



effecte en meerder corroboratie  van dien   
ten behoeve van den geinstitueerde 
erffgenamen van het regt van  
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devolutie , ofte andre regten deese  
dispositie in't geheel ofte ten deele  
eenigsinds contrarieerende tot dien  
ook renuntieerende van de benefi- 
cien van relivementen  en allen  
andre die haer tot verbreekinge  
deeses mogte te staade koomen onder 
verbant als naer regten  
Allen't welke voorsijde staat de testa- 
teuren en comparanten duijdelijk  
voorgeleese sijnde , soo verclaeen  
de testateuren 't selve te weesen  
haer testament , laaste ende uijtterste  
wille , willende en begeerende dat  
hetselve alsoo sal naergekomen  
en punctueelijk agtervolgt worden  
alwaert soo dat daer in eenige poincten  
off solemniteijten naar regten ge- 
requireert waaren geommitteert  
en voor bij gegaan  
Aldus gedaan ende gepasseeert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den  
dertigsten augustus seeventien  hon- 
dert vieren vijftigh  
  
 Francis Verseums  
 dit ist hant + merk van de testa- 
 trice verclarende niet te  
 konnen schrijven  
 Francis Griensven  
 Dit ist hant + merk van Maria  
 Griensven verclarende niet 
 te konnen schrijven  
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In Naeme des Heeren Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis  Doers 
en Jan Kerkhoff scheepenen  
van Lierop Andries Aart Custers  
en Anna van Brussel egte luijden  
woonende alhier ons scheepenen  
wel bekent beijde gesont naar 
 den lighaame hen verstant  
ende memorie wel magtig ende  
gebruijkende , de welke genegen  
weesende van henne tijdelijke  
goederen en effecten te dispon- 
neeren  
Verclaarde dat den affstant  
over gifte en accoorde van henne  
geweesene gereede haaffelijke  
en erffhaaffelijke goederen  en  
effecten met Anthonij Rooijmans  
haaren schoonsoon alhier tot 
Lierop op heeden onder henne  
respective signature en hant 
teijkeninge aangegaan en  
gesolemniseert , ten behoeve van  
den voornoemde Anthonij Rooijmans  
volkoomen effect sal sorteeren  
naargekoomen en agtervolgt 
 worden als bij deselve  
Voorts verclaaren sij testateuren  
henne vaste en erffelijke  
goederen te laaten en te maa- 
ken aan de vier minderjarige  
kinderen van wijlen hen dogter  
Francijn Custers soo in haar eerste  
huwelijk met Gijsbert van Bussel  
als in haar tweede huwelijk  
met Anthonij Rooijmans verwekt  
en naargelaaten , egalijk hooft 
voor hooft , even off het kinderen  
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van eenen huwelijk waeren  
en bij hen respective vooroverlijden  
henne kinderen bij represen- 
tatie , behoudens en in dien ver- 
stande dat Anthonij Rooijmans  
voornoemt aan de testateuren vaste  
en erffelijke goederen  sijn  
leeven lang geduurende sal  
hebben het gebruijk off togte  
welk gebruijk en togte de testa- 
teuren verclaaren , bij deesen  
in consideratie vande alimentatie  
van de testateuren bij opgemelde  
accoorde gereguleert aan den  
voornoemden Anthonij Rooijmans on- 
wederroepelijk over te laaten en  
te maaken , omme daer inne  
bij't overlijden van de testateuren te treeden  
en van die tijt aff aan te gebruijken  
en ter togte als voor te besitten  
en te occupeeren ,  
Voorts stellen en committeeren  
sij testateuren tot voogt en  
momboir over de voornoemde vier min- 
derjarige kinderen van Francijn  
Kusters haer dogter soo in haar  
eerste als twede huwelijk verwekt  
den voornoemden Anthonij Rooijmans met  
al sulke magt  als testamentaire  
voogden naer regten competeert 
selver met magt en authoriteijt  
om een off meer voogden tot  
hem te konnen en te moogen  
assumeeren off in sijn plaatse 
surrogeeren alles met seclusie    
van de heeren vanden geregte  
alhier  , ende alle andre die daer  
inne eenig gesagh soude konnen  
off moogen pretendeeren  
allent welke de voorsijde comparante  



en testateuren duijdelijk voorgelesen  
sijnde soo verclaren de testateuren  
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't selve te weesen haer testament  
laaste ende uijtterste wille die  
sij begeeren dat volkoome ende  
in allen delen sal worden agter- 
volgt ende naergekoomen het sij  
als testament codicille gifte 
ter saake des doods ofte onder den  
leevende ofte hoedanig best sal  
konnen volstaan , niet tegenstaende  
eenige requisiten naer scherpheijt 
van regten gerequireert hier inne  
niet naer behooren waaren  
geobserveert ofte eenige nodige  
solemniteijten mogten  weesen  
geommitteert  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den  
seeven en twintigsten september  
1700 vier en vijftigh 
 
 Andries Kusters  
Dit ist merk van  + Anna van  
Brussel huijsvrouw van Andries  
Kusters verklaart niet konnen schrij- 
ven testes G Gualtheri  
 
 Cornelis Doers 
 Jan Kerckhof  
 mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris 
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Alsoo over sekere questie tushen regenten  
van Lierop en Mierlo over het Broek genaamt  
de Groene Gemeente door haar Edele Agtbare de heere 
van de Leen en Tolkamer een compositie is 
belijdt tegens morgen naar de middag ten drij ure    
ter leen en tolkamer binnen 's Bosh ten  eijnde  
om ingevolge haar Hog mogende resolutie van den 27 
augustus 1754 aen partijen te doen geven visie  
van de anderes stucken reedts ter leen en tolkamer 
berustende , en vervolgens copijen van de selve  
voor soo veel (...)    die sal requireren soo verklaaren    
wij schepenen van den dorpe en dinckbanke van  
Lierop bij ende midts dese te committeren en  
authoriseren de heer Gijsbertus Gualtheri stadthouder  
van quartiere van Peelant en erfsecretaris alhier 
mitsgaders Cornelis Doers en Peeter Hermes onse  
mede schepen omme haar op morgen te begeven  
ter leen en tolkamer binne 's Bosh en te 
versoecken visie van soodanige stucken als van die 
van Mierlo ter leen en tolkamer sijn besittende  
en vervolgens copijen van de selve en verder met 
magt omme ingevolge hoog gemelde haar hoog- 
moogende resolutie vervolgens te formeren en ter leen  
en tolkamer te si(g)neeren een behoorlijcke memorie  
ad en  destructief daar toe een ofte meer     
te assumeren en ampleeren , en wijders in dese selve 
haar gecomiteerdens goede rade gedragen sal en  
wat wij alomme self mede present sijnde soude konnen  
mogen ofte moeten doen alwaer dat daar toe eenige  
nadere ofte speciaalderen last vereijst wierde die  
wij sijn gehouden als in dese voorgeinsereert en begrepen  
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beloovende allen het selve te sullen houden en  
doen houden voor goet vast stedig ende van waarde 
onder verbant als naar regten , Actum Lierop  
den sevende october seventien hondert vieren  
vijftigh 
 
  Cornelis Doers  
  Dierk Warenborig  
  Peeter Hermans  
  Joost van Lieshout  
  Francis Verseums  
  Jan Kerckhof  
 
  mij present   
  P de Leeuw substituut secretaris 
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Wij Peeter Verberne , Peeter  
Hermans , Goort van Lieshout en Jan  
Kerckhof schepenen van den dorpe van Lierop  
quartiere van Peelandt Meijerije van 's Bosch 
certificeren ende verklaren bij desen , dat Antonet  
van Bregt geboren alhier sig ten huwelijck  
en metterwoon staande te begeven ende 
ter neder te setten binnen de heerlijckhijt  
Segwaart in de provincie van Hollant haar  
altoos eerlijck en ordntelijk (voor soo veel ons 
bekent is )heeft gedragen ende gecomporteert , en  
beloven wijders dat in geval de selve Antonet van  
Bregt tot armmoede ofte decadentie (dat Godt  
wil verhoeden ) mogte komen te vervallen  
soodanigh dat uijt de armme kasse behoorde geassisteert  
te worden , haar beneffens onse andere arme  
ingesetenen naar vermogen te sullen alimenteeren  
en onderhouden en den armen van Segwaart ,  
en van alle andere plaatsen alwaar de voornoemde  
Antonet van Bregt haar metter woon soude mogen  
komen ter needer te setten daar van te sullen  
ontlasten en schadeloos houden onder verbant als  
naar regten , Gegeven in Lierop den dertigsten  
october vier envijftigh 
 
 Peter Verberne  
 Peeter Hermans  
 Joost van Lieshout  
 Jan Kerckhof  
 
 Cornelis Doers president schepen in  
 absentie van den secretaris  
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Compareerde voor ons   Interrogatorien  
Peeter Hermens en Francis  omme daer op ter 
Verseums schepenen in   instantie en requisitie 
Lierop Arnoldus van Gog   van d'heer Gijsbertus Gu- 
en Gerrit Verspeek beijde   altheri stadhouder  
alhier woonagtig de welke  van den quartiere van  
naar geregtelijke citatie    Peellant te hooren vrae-  
op de neeven staande articule  gen en examineeren  
hebben geantwoort en    de persoonen in margine  
gedeponeert als voor ijder   deeser gemelt 
derselver staat uijtgedrukt  
en genoteert  
 
 1     1 
 
Den eersten deponent segt oud  Te vragen der deponen- 
te weesen ontrent vieren   ten ouderdom  
dertigh jaaren  
den 2e deponent segt oudt te sijn  
in sijn sestiende jaar 
 
 2     2 
Den eersten deponent ver  Off den eersten deponent  
claert Jae sonder    op woensdagh den 23 
egter den presiesen dagh  deeser maant geen  
onthouden te hebben    mist heeft gevaaren naer 
den tweede deponent    sijnen acker genaamt 
verclaart Jae , dog den   den Langen off Heijacker  
presiesen dagh niet te    gelegen ontrent den  
konnen seggen     Ekelhoff aan't Agter- 
     broek alhier en off  
     hem eersten deponent  
     op een ackerwegh voor  
     off nevens voorsijde Ekel- 
     hoff niet is te gemoet  
     gekomen Adriaan  
     Waardenburgh inwoonder 
     alhier,  
  
 3     3 



den eersten deponent ver-  Off gemelde Adriaan  
claart Jaa    Waardenburg als doen  
     tegens hem eersten  
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Den tweden deponent verclaert  deponent geen questie  
gesien te hebben dat Adriaan   off rusie maakte  
Waardenburgh het paart van   ter oorsaeke hij de- 
den eersten deponent met de   ponent over geseijde  
kop vatte , en ook eenige woor- ackerwegh was mist 
denwisseling te hebben gehoort  vaerende  
 4     4 
Den eersten deponent ver-  Off voornoemde Adriaan Waer- 
claert dat een slagh met   denburg met een bijl 
het bijl door Adriaan Waer-  in de hant op den eer- 
(den)burgh aan hem is toegebragt sten deponent niet 
in sijn sijde en dat in    is aangevallen en  
eenige dagen niet heeft   hem eersten deponent  
konnen werken    met dat bijl een swaare 
Den tweeden deponent verclaert slagh off houw , heeft 
gesien te hebben dat Adri-  toegebragt in sijn  
aan Waardenburg een bijl   sijde , soodanig dat 
hadde , en daar mede sloeg   hij eersten deponent  
naar den eersten deponent  in eenige tijt sijn  
dog dat hij deponent eenige  arbeijd off werk niet 
distantie van daer staende  heeft konnen doen   
niet gesien heeft waer den   en verrigten  
eerste deponent dien slagh  
trefte , en verclaert verder  
wel gehoort te hebben  
dat den eerste deponent  
door dien slagh in huijs moeste blijven  
 5      5 
den eersten deponent verclaert  off hij eersten deponent  
dat dien slagh hem groote   door dien slagh off 
pijn in sijn sijde heeft    houw niet is gequets 
veroorsaakt en daer van   geworden , en verschijde  
verschijde rijsen te hebben   reijsen daar van  
bloet gespouwt , en verclaert   heeft bloed gespouwt  
verder dat de pijn in sijn   en off weder volkome 
sijde nog niet geheel    herstelt is  
is gecesseert  
den tweeden deponent ver- 
claert hier van niet te weeten  
 6      6 



De deponenten verclaaren   Off sij deponenten  
dat kort daar nar bij haar is  imant kennen ofte 
gekoomen de knegt van   weeten , diedit voorval 
de wed. Joost Waarsenburg 
Adriaan  Jan Adriaans , Peeter 
Hendrik Vlemminx sonder te konne 
seggen off die personen van dit voorval  
iets gehoort off gesien hebben  
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     gesien gehoort , off daer 
     van kennisse hebben  
     en wat haer deponente  
     van deese saake meer 
     bewust en kennelijk is  
 
Aldus de voorsijde deponenten op 
den inhoude  van de voorenstaande  
articulen gehoort ende ondervraagt  
ende hebben de selven daar op geantwoort  
en gedeponeert , als voor ijder articul is  
geannoteert ende hebben naar duijde- 
lijke en distincte prelecture (ijder voor  
soo veel sijn gedeponeerde aangaat) daer  
bij gepersisteert , verclarende allent 
selve nog in goede en verse geheugen  
te hebben  ende hebben voorts dese  
met solemneelen eede aan handen  
van Cornelis Doers president in plaatse  
van den heere officier affgelegt bekrag- 
tigt met de woorden soo waerlijk helpe  
haar Godt Almagtigh 
Actum Lierop den negen en twintig- 
sten november seventien hondert vier 
en vijftigh  
  Arnoldus van Gog 
  
 Dit ist hant + merk van Gerrit 
 Verspeek verclarende niet te  
 konnen schrijven 
  Cornelis Doers  
  Peeter Hermans  
`  Francis Verseums  
  mij present  
  P de Leeuw substituut secretaris  
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Compareerde voor ons Cornelis  
Doers en Jan Kerkhoff  
scheepenen in Lierop Jan Hen- 
drik van de Waerdenburgh inwoon- 
der alhier te kennen geevende  
dat hij comparant op den 6 febru- 
arij 1744 aan Maria weduwe  
Anthonij van Bussel , onder andere 
heeft getransporteert en op- 
gedragen , soodanig geregt vierde  
part in een woonhuijs hoff 
en aangelagh met alle de parcee- 
len soo groes als lant , als sijn  
comparants vrouwe vader Jan  
Lambert Vlemminx heeft naer- 
gelaten en waar van desselfs 
huijsvrouwe het erffregt was competeerende  
ende sulx met den last van  
een wettige obligatie van  
hondert gulden capitaal ten  
behoeve van Jan Peeter Willems  
en verders onder den mits breder  
bij voorsijde transport vermelt  
dat daar na voorsijde capitaal  
door de voornoemde weduwe van Bussel  
is affgelost , en dat ook nu 
onlangs de voornoemde weduwe van  
Jan Lambert Vlemminx is  
koomen te overlijden , en dewijl  
in't vervolg over de validiteijt off 
invaliditeijt van gemelde transport 
questien en disputen soude kon- 
nen koomen te resulteeren  tot  
voorkoominge van welke soo ver- 
claert hij comparant  het voor 
gemelde transport voor soo veel des  
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noods alnog te approbeeren , voor  
goet stedig ende van waerden te  
houden bij deese , sonder op de  



selve goederen eenig regt acte 
ofte presensie meer te behouden  
ofte te reserveeren in regten off  
daer buijten , ten dien eijnde  
renuntieerende van alle cos- 
tume regten , benefitien van  
relivementen , ende andre welke  
hem hier inne eenigsinds te staede soude moge koomen  
onder verbant als naer regten  
Aldus gedaan ende gepasseert  
binnen Lierop op heeden den  
negen en twintigsten november  
1700 vier en vijftigh  
 
Jan Hendrik vande Warsenborgh 
 
 Cornelis Doers  
 Jan Kerchof 
  
 mij present  
 P .de Leeuw substituut secretaris  
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  Staat en inventaris  
  van soodanige erfhaaf-  
  felijke en meubilaire  
  goederen als Wille-  
  mijn wed. Jan Lam- 
  bert Vlemminx metter 
  doodt heeft ontruijmt 
  en naargelaaten  
  opgerigt en in geschrifte  
  doen stellen ter re- 
  quisitie van Jan  
  Kerkhoff als bij den  
  eerwaarde geregte alhier 
  aangestelt tot deijl- 
  voogt over de minder- 
  jarige naargelaate 
  kinderen van Lambert 
  Jan Vlemminx en be- 
  staan deselve goederen  
  inde naarvolgende 
Eerstelijk een kast getax- 



eert op      1.  5 
Een dito     2  0 
Drie kisten      7  0 
Item een vuurpan     1 10 
Item drie koopere hand 
keetels       5  0 
Item een ijsere  koeketel   3 10 
Item een kleijn dito    0  12 
Item een ijsere moespot   1   0 
Item een struijffpan hang 
ijser , en een rooster    1   0 
Item haal en tang pop- 
tang , en lenghaal    0 15 
Item seeven tinne scho- 
teltjes      3 10 
Item tien tinne lepels    0 10 
Een kopere seij     0 6 
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Eeen tinne soutvat en  
kom      0 6 
Drie aarde schotels en  
6 borden      0 8 
Eenig groff aerdewerk   0 12 
Een steene boterpot    0 15 
Item een kleijn dito    0 6 
Een stant , en melktob    1 10 
Item agt stoelen     1 12 
Item een goodbank    0 6 
Item vijff stocken    0 5 
Item ses manden     0 12 
Item drie bedde koetsen    6 0 
Item twee oude veere 
bedde , hooftpeuluwe en  
vier kussens     15 0 
Item een dito met 
kafte gevult     0 15 
Drie wolle dekens     3 0 
Seeven paar slaeplakens   8 0 
Item vier paer . f.luwijnen   2 0  
Item drie tafellakens     2 0 
Item een punder    0 18 
Item een spiegeltje    0 1 
Item een tafel , en een  



quade dito     1 0 
Een kopere lampke    0 4 
Drie oude weeffkammen   0 18 
Item een schroefhaal    0 15 
Item een weeffgetouw 
en scheerraem , en 20 klossen    3 0 
Item een koebak en een  
verkensbak     0 15 
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Item een trog     3 0 
Item een waskuijp en  
melkton , en voeijerkuijp   2 10 
Item een snijbank en 
een wan , eb drie vlegels   1 0 
Item twee rieken een  
gaaffel hooijriek en  
drie reeken , heijseij- 
sie , digt misthaak en een 
grasseijse samen     2 10 
Item asbak en emmer     0 8 
Item een kruijwagen     0 15 
Item een hooge kar    8 0 
Item een slagkar    5 0 
Item een ploeg     3 10 
Item een eegt     0 2 
Item een saal ligt en  
jeuk , strenghen     1 5 
Item vijff tuijers     1 0 
Item een lijffken schort 
drie hemden , een galeg 
en eenige mutsen , bat(o)n    ?? 
een kop , en een neusdoek    6 0 
Item een vuurijsen     0 12 
Item twee bijlen , en  
een sligtmes     0 12 
Item een spinnewiel    1 10 
Vier ijsere fourschetten     0 2   
Item een hekel , en een 
sporkkruijs     0 12 
Item een pepermeulen    0 3 
Item een seeff en drie kurven   0 12  
Item een leer en nageldoos   0 10  
Item een broeke    0 12 
      _________ 



 Somma Totalis    126 1 
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Aldus deesen inventaris 
geformeert op het aangeeven  
ende uijt den mont van Jan en  
Anthonij Vlemminx meerderjarige  
kinderen van Willemijn weduwe 
Jan Vlemminx in't hooft deeses 
gemelt , als bij deselven overleden  
gewoont hebbende en sijn de 
voornoemde goederen door d'ondergetee- 
kende scheepenen getaxeert , en geweerdeert 
soo als agter ijder derselver staat 
uijtgetrocken , ende verclaaren  
deselven Jan ende Anthonij Vlem- 
minx geene goederen te rugge  
gehouden te hebben , beloovende  
niette min, indien naermaals  
haer nog ietwes te voorschijn mogte 
komen soo van erffhaaffelijke als  
meubilaire goederen desen in - 
ventaris daar mede te sullen  
amplieeren ende suppleren  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heeden den seeven 
en twintigsten december 1700 vier 
en vijftigh , present de schepenen  
Cornelis Doers , Peeter Verberne en  
Joost van Lieshout , en Francis Verseums 
 
Jan Jansen Vlemmex 
Anthoneij Jansen Vlemmicx 
Jan Kerckhof 
Cornelis Doers 
Peter Verberne  
Joost van Lieshout 
Francis Verseums 
 Mij present  
 P.de Leeuw substituut secretaris 
 
 
 



 
 
 
 
 
30 046 v 
 
Wij Cornelis Doers Dierck Warsenborgh ,  
Peeter Hermans , Joost van Lieshout en  
Francis Verseums schepenen van den dorpe  
van Lierop quartiere van Peelandt 
Meijerije van 's Bosch certificeeren ende ver- 
klaaren bij desen dat Anthonij van Helmont 
geboren alhier , sig ten huwelijk , en metter 
woon staande te begeven , en ter neder te  
setten binnen den dorpe van Budel Boronije 
van Cranenonck , hem altoos eerlijck en  
ordentelijck (voor soo veel ons bekent is) 
heeft gedragen ende gecomporteert , en beloven  
wijders dat , ingeval den selven Antonij van  
Helmont tot armmoede ofte decadentie  
(dat Godt wil verhoeden ) mogte komen  
te vervallen soodanig , dat uijt de aerme 
kasse behoorde geassisteert te worden  , hem  
beneffens onse andere arme ingesetenen naar vermogen  
te sullen alimenteeren en onderhouden  , en den  
armen van Budel ende van alle andere 
plaatsen , alwaar den voornoemden Antonij 
van Helmont hem metter woon soude mogen  
komen ter needer te setten , daar van te sullen  
ontlasten en schadeloos houden onder verbant  
als naar regten , Gegeven in Lierop den  
tienden januarij 1700 vijf en vijftigh 
 
 Cornelis Doers  
 Dierk Warenborig 
 Peeter Hermens 
 Joost van Lieshout  
 Francis Verseums  
 
 Mij present  
 P de Leeuw subtituut secretaris 
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Compareere voor ons Cornelis Doers 
en Jan Kerkhoff , scheepenen in Lierop  
Lourens de Haan inwoonder alhier , ter eenre 
ende Jennemaria vande Sande weduwe van  
Arnoldus Hurkmans mede alhier woonagtigh 
geassisteert met Dirk Verhees als haren  
verkoren momboir in dese, ter andre sijde, 
ende verklaren zij comparanten van voorne- 
men te sijn met den andere te treden  
in den egten staat , dog dat voorbonden    
van dien en alvorens 't selve huwelijck 
te voltrekken over en weder over was 
verdragen bedonge en ingewilligt gelijk 
zij comparanten op approbatie van heeren  
wethouderen alhier verklaren bedinge , 
en inwilligen bij dese , dat zij toekomende 
bruidegom en bruijd tot subsidie en onder 
stant van dit aanstaande huwelijck 
en voorkinderen van de toekomende bruijd  
soo mede de kint off kinderen , die uijt dit 
aanstaande huwelijk mogte worden verwekt 
zullen inbrengen alle soodanige goederen  
en effecten als bij haer comparanten  
in vollen eijgendom en in togte beseten  
werden , En is verder geconditioneert 
tot voorkominge van alle verwijderinge  
en oneenigheeden dat ingeval uijt  
dit aanstaande huwelijck kint off 
kinderen quame te verwekken , dat als dan  
dat naarkint off kinderen egalijk met 
de voorkinderen reeds door de toekomende  
bruijd bij haren voorsijde afgestorven man  
verwekt naar dode en aflijvigheijt van  
hen bijde comparanten sullen erven  
 
*(Tekst in de kantlijn)den 4 april 1761 
hier van een copie authentiecq voor 
Dirk Verhees uijtmaakt 
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soo wel in de erffhaaffelijke en erffelijke  
goederen als gerede effecten bij haar toeko- 
mende bruijd ter togte en in vollen eijgendom  
beseten wordende als door den toekomende 
bruijdegom ten huwelijk aan te brengen  
van wedersijds aan te sterven en te same 
bij avonture te conquesteren staande  
even ende gelijk oft voorsijde voor- ende naer- 
kinderen uijt een ende 't selve huwelijk  
voortgekomen en geprocereert waren  
Edog indien uijt desen aanstaande  
huwelijk geen kint off kinderen  
wierden verwekt off naergelaten  
is geconditioneert dat in sulken  
gevalle alle de voorsijde goederen , en die 
de langst levende van haer conthora- 
le verder zal acquireeren naer dode en over- 
lijden van de langst levende alleenlijk  
sullen werden gerft genoten en gepro- 
fiteert bij de voorkinderen van de toe- 
komende bruijd in haar voorsijde eerste huwelijk verwekt  
en bij voor overlijden hare wettigen desendenten bij  
representatie ende zulks met  
seclusie van de vrienden van den toe- 
komende bruijdegom , en is verders  
geconditioneert en ondersproken , dat  
in geval de toekomende bruijd de eerst 
stervende mogte wesen den toekomende  
bruijdegom gehouden en gepligt  
sal  zijn de voorsije voorkinderen ook 
behoorlijck te alimenteeren en op te  
voeden tot dat deselven sullen zijn  
gekomen tot hunne mondigen dage 
huwelijck off andre geapprobeerde staat 
 
(*tekst kantlijn)Compareerde Jan Hurkmans  
woonende te Hees den welke verklaarde van de Haan  
ontfange te hebbe sestig guldens bij accoort voor zijn pretensie  
van't uijtsetsel hier nevens gemelt , 't geen hier mede word gecasseert 



Actum Lierop den dertigsten april 1700 drie en seventig ten overstaan  
van de ondergeteekende schepenen  
Dit + is het hantmerk van Jan Hurkmans niet konnende schrijven  
Cornelis Doers Joost C........... Mij present J.Losecaat secretaris 
Compareerde Johanna Hurkmans bruijt woonende te Helmont 
sijnde geassisteert met haare bruijdegom Jan van der Horst de welke 
verklaart de geconditioneerde vijftig gulden hier nevens vermelt  
ontfange te hebben van Laurens de Haan , consenteerende over- 
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en als dan aan ider derselver kinderen  
moeten uijtrijken eene somme van vijftigh 
gulden tot een uijtsetsel  
Alle welke poincten conditien en articulen  
sij conthoralen bij dese respectievelijk ac- 
cepteeren ende geloven die te sullen agter- 
volgen ende naerkomen onder verbant 
van hare wedersijdse persoonen ende  
goederen hebbende ende verkrijgende  
En ten eijnde voorsijde unia prolium ofte 
een kintsheijdt stant grijpen ende 
effect sorteeren mogen , sal hier op door  
de conthoralen werden versogt approbatie  
van heeren wethouderen  alhier 
Aldus gedaen en gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heden den tienden  
januarij 1700 vijf en vijftigh 
 Dit is het + van Laurens de Haan verklaart 
 niet te konne schrijven  
 Dit is het hantmerk + van de weduwe Arnoldus Hurkmans verklaart   
 niet tekonnen schrijven Testes voor beijde G.A.Neomagus 
  Dirk Hendrik Verhees ,Cornelis Doers, Jan Kerckof  
 Mij present P.de Leeuw substituut secretaris 
(voortzetting tekst inde kantlijn van 30 047 v) 
sulc hiermede in de cassatie van dese haare vijftig gulden  
Actum Lierop den een endertigste julij  1700 seven en sestig, 
present dese ondertekent . Dit is + het hantmerk van Johanna  
Hurkmans niet konnende schrijven . Dit is + het hantmerk van  
Johanna Hurkmans niet konnende schrijven  
Dit is het + hantmerk van Jan van der Horst niet konnende schrijven  
Cornelis Doers , J Losecaat secretaris 
Compareerde Martinus Hurkmans woonende te Mierlo  den welke  
verklaart van Laurens de Haan den 25. meij 1770 ontfange te hebbe 
dertig gulden en nu nog van denselve dertig gulden , dus saame sestig  
gulden en sulx bij accoort ter voldoeninge van sijne pretensie uijt hoofde  



van voorsijde huwelijkse voorwaarde competerende in plaats van de voorsijde vijftig gulden  
Actum Lierop den agt en twintigste junij 1700 eenen seventig ter presentie 
van Cornelis Doers en Francis Verseums schepenen . Dit + is het hantmerk van  
Martinus Hurkmans verklarende niet te konne schrijven  
 Cornelis Doers , Francis Verseums  
 Mij present J.Losecaat secretaris 
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Compareerde voor ons Cornelis Doers  
en Jan Kerkhoff schepenen in Lierop 
Dirk Verhees inwoonder alhier te  
kennen gevende dat Lourens de Haan  
en Jennemaria van der Sande weduwe 
Arnoldus Hurkmans op heeden bij  
huwelijkse voorwaerde , onder approbatie 
heeren wethouderen alhier opgeseijt 
en gepasseert onder andere hebben  
geconditioneert dat ingevalle gemelde  
Lourens de Haan langst levende blijft  
den selven gehouden en verpligt zal 
sijn de voorkinderen door voornoemde Jenne- 
maria van der Sande in haar voorsijde  
eerste huwelijk bij Arnoldus Hurkmans  
verwkt tot hunne mondigen dage  
huwelijck off andere geapprobeerde 
staat behoorlijk te alimenteeren  
en opvoeden , ende ten eijnde derselve 
kinderen van die alimentatie versee- 
kert soude konnen zijn zoo verklaart  
hij comparant bij ende mits desen  
voor den vornoemden Lourens de Haan  
zigh als borge te stellen belovende  
mitsdien dat ingevalle den meerge- 
melde Lourens de Haan naar  
voor aflijvgheijt van zijne voornoemde  
aanstaande huijsvrouwe ingebreken  
blijven off niet in staat mogte  
sijn om geseijde voorkinderen behoor- 
lijck te onderhouden deselve kinderen  
 
(tekst kantliijn)* copie authentiecq uijtgemaakt 
ter requisitie van Dirk Verhees den 15e october 1763 
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te sullen opvoeden alimenteeren en  
een behoorlijke educatie versorgen  
ende zulks ter tijt toe deselve kinde- 
ren bequaam zullen zijn haar 
kost te winnen daer voor verbindende 
zijn persoon en goederen hebbende  
ende verkrijgende  
Ende compareerde meede den voornoemden 
Lourens de Haan den welken beloof- 
de dat wanneer den voornoemden Dirk 
Verhees de voornoemde voorkinderen naer 
overlijden van hunne voornoemde moeder 
zal komen na zig te nemen als dan  
te sullen afstaan en tot alimentatie  
van voorsijde kinderen overgeven alle 
de vaste goederen gekomen van de sijde van de 
voornoemde kinderen vader Arnoldus Hurk- 
mans , ende zulks op de eerste aan - 
maninge onder verbant als voor 
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Lierop 
op heden den tienden januarij 1700 vijfen 
vijftigh 
Dit is het hantmerk + van Lourens de Haan  
verklaart niet te konnen schrijven  
testes G.A.Neomagus 
 
Dierck Hendrickx Verhees 
 Cornelis Doers 
 Jan Kerckhof   Mij present 
   P.de Leeuw substituut secretaris 
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  Staat en inventaris  
  van alle de erffelijke  
  en erffhaaffelijke goe- 
  deren en effecten  
  als Cornelis Janse van 
  den Eijnde weduwe- 
  naar van Catharina  
Niet gepas- van Vijffeijken , en dese  
seert  sijne overledene huijs- 
  vrouw staande huwelijk  
  hebben beseten , en  
  door en bij't overlijden  
  van deselven op den  
  voornoemde langst levende  
  der togte , en op sijne  
  twee uijt voorsijde huwe- 
  lijk verwekte kin- 
  deren ten erffregte  
  sijn aangekoomen  
  en bestorven opgerigt 
  en in geschrifte doen  
  stellen bij den voornoemden  
  langst levende om  
  voor het voltrecken  
  van sijn tweede hu- 
  welijk daar meede  
  wettelijk en schabinael 
  bewijs van goederen  
  te doen ten behoeve 
  van opgemelde sijne  
  twee kinderen in  
  gevolge den 53 art(icul) 
  van haer hoog mogende  
  egtreglement van den 
  18 maert 1656 en opge- 
  volgde der selver resolutie  
  en waerschouwinge  
  van den 8e april 1708 
 
  Erffelijke goederen  



 Eerstelijk huijs hoff en aangelagh 
 soo groes als lant gelegen alhier 
 tot Lierop op Hersel groot samen  
 circa twee loopense eene roede 
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Compareerde voor ons Cornelis  
Doers en Peeter Verberne  
scheepenen van Lierop Gerrit  
van Brussel weduwenaar van  
Jenneken Bruijstens woonende  
tot Mierlo ter eenre ende Jan  
Wilberts Verberne als in huwe- 
lijk hebbende Maria Bruijstens  
woonende alhier tot Lierop ter 
andre sijde  
te kennen gevende dat voornoemde 
Jenneke Bruijstens nu onlangs  
ab intestato is komen te over- 
lijden , en over desselfs nalatenschap  
naer overlijden van den eersten  
comparant , tusschen desselfs 
erffgenamen , en den tweden com- 
parant , moeijelijkheden en  
disputen souden konnen resul- 
teeren , omme welke voorte koo- 
men verclaren sij comparanten  
over die nalatenschap te sijn  
geconserveert en geaccordeert in  
voegen ende maniere naervolgende  
Namentlijk dat den eersten  
comparant sal affstant doen  
gelijk hij doet bij desen ten be- 
hoeve van den tweeden com- 
parant van de togte hem eersten  
comparant competerende in de 
helft van een huijs , hoff en  
aangelagh , en ses parceelen soo 
groes als ackerlant alles staande  
ende gelegen binnen deesen dorpe van Lierop 
ende de helft van drie parceelen gelegen onder Mierlo 
en van welke het erffregt op den tweden com- 
parant was verstorven  
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omme alle deselve vaste goederen  
bij den tweeden comparant  
aanstonts aanvaert 
en in vollen eijgendom beseten  
en gepossideert te werden ,  
Dat den eersten comparant ook  
ten behoeve van den tweeden  
comparant sal afstant doen  
van de togte van alle erffhaaffelijke en meu- 
bilaire goederen als den  
selven staande huwelijk met 
sijne voornoemde overledene huijsvrouw 
in't gemeen heeft beseten en bij  
haar overlijden voor de helft aan  
den tweeden comparant ten erff- 
regte naargelaten , gelijk hij  
eerste comparant van de togt  
van de helft dier goederen  ten  
behoeve van den tweden com- 
parant is renuntieerende bij desen  
Dat Verders naer overlijden van  
den eersten comparant des 
selfs erffgenamen gehouden  
en verpligt sullen sijn aan  
den tweeden comparant off sijn  
regt verkrijgende uijt te keeren  
voldoen en betalen  eene somme  
van hondert guldens eens , als  
meede een kist , en dat    
sonder eenige kortinge van betael- 
de 20e penning , off andre kosten  
off schulden des boedels ,  
Waer en tegens den tweden com- 
parant op wie door de voorsijde  
affstant van togt , de helft 
van alle de erffhaaffelijke  en  
meubilaire goederen door de  
eerste comparant en sijne voornoemde 
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overledene huijsvrouw staande  
huwelijk beseten als nu in  
vollen eijgendom sijn compe- 
teerende gehouden sal sijn  
alle de erffhaaffelijke en  
meubilaire goederen aan den  
eersten comparant over te geeven  
soo als hij tweede comparant  
deselve ten behoeve van de  
eersten comparant is transporteerende  
en in vollen eijgendom over 
geevende bij deese 
Met welk voorsijde geaccordeerde  
en geconvenieerde sij wedersijdse 
comparanten verclaaren vol- 
koomen vergenoegt ende  
weltevreden  te sijn  , be- 
loovende malkanderen het  
effect deses rust en vredelijk te  
sullen laten genieten sonder 
hier tegens ooijt iets te sullen  
doen off ondernemen in regt off  
daer buijten daar voor verbindende  
haare persoonen en goederen  hebbende  
ende verkrijgende  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen  
Lierop voornoemt op heden den seventiende  
januarij 1700 vijff  en vijftigh 
 
 Dit hant + merck stelt Gerrit van  
 Brussel , verklarende niet te konnen (schrijven) 
 Jan Wilbers Verberne 
 
 Cornelis Doers  
 Peter Verberne  
 Mij present P.de Leeuw substituut secretaris 
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Compareerde voor ons Core- 
lis Doers en Dirk Waerdenburgh 
scheepenen in Lierop , Cornelis  
Janse van den Eijnde , wedu- 
wenaar van Catharina van  
Vijffeijken inwoonder alhier ter 
eenre , ende Goortje van Dijk  
meerderjarige jonge dogter  
meede alhier woonagtigh geassis 
teert met Jan Kerkhoff als  
haaren verkooren momboir in  
deesen ter andre sijde , de welke  
verclaaren van voorneemen te  
sijn met elkanderen te treden  
inde egten staat , dog alvoorens  
het selve huwelijk te voltrecken  
met elkanderen hebben ver- 
dragen , bedongen en ingewil- 
ligt gelijksij comparanten  
op approbatie van heeren wet- 
houderen alhier , verclaaren  
bedingen en inwilligen bij deese  
dat sij conthoriaelen tot subsidie  
en onderstant van dit aan- 
staande huwelijk en voorkinde- 
ren van den bruij- 
degom , soo meede der kint off 
kinderen die uijt dit aanstaende  
huwelijk mogte worden verwekt  
sullen inbrengen als soodanige  
gerede , en ongereede vaste  
goederen en effecten  , als bij  
haer comparanten in vollen  
eijgendom , en in togte be- 
seeten werden en is verders  
geconditioneert tot voorkominge  
van alle verwijderinge  en  
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oneenigheeden dat ingeval uijt  
dit aanstaande huwelijk kint 
off kinderen quaamen te ver- 
wecken , dat als dan dat nakint 
kinderen egalijk en hooft  
voor hooft met de voorkinderen  
reeds door den bruijdegom  
verwekt bij sijne voor aff gestorve 
huijsvrouw , soude erven  
naar doode en afflijvigheijt  
van haar beijde conthoraelen  
soo wel in de erffelijke en erff- 
haaffelijke goederen  als gerede  
effecten herkomstig uijt den  
eersten voorsijde huwelijk als an- 
dersinds , en bereijds bij hem bruij- 
degom ter togte en in vollen  
eijgendom beseeten werdende 
als door haar bruijd de twede  
comparante , ten huwelijk aan  
te brengen , van wederseijden  
aan te sterven , erven , en te  
saamen bij avonture te con- 
questeeren staande , even ende  
gelijk off voorsijde voor ende naar- 
kinderen uijt een ende hetselve  
huwelijk voortgekoomen en  
geprocereert waaren behou- 
dens onder den mits , dat de  
twee voorkinderen van hem  
bruijdegom , en bij voor overlijden  
van een derselven , haare kin- 
deren en wettige dessendenten  
bij representatie , en geen kinde- 
ren naerlatende de langst lee- 
vende van haar beijde , altijt  
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den gemeenen boedel sullen  
voor uijt trecken en verbee- 
tert weesen met eene somme  
van drie hondert guldens  
eens , edog ingevalle  uijt dee- 
sen aanstaande huwelijk  
geen kint off kinderen wier- 
den verwekt off naergelaten  
dat in sulken gevalle  
alle de voorgemelde togtbaere eijgen goe- 
deren en die de langst leevende  
verder sal acquireren naer  
doode en overlijden van de  
langst levende van haer contho- 
raelen alleenlijk en voor't ge- 
heel sullen werden geerft 
genooten en geprofiteert  bij de  
voorkinderen van den bruij- 
degom in sijn voorsijde eerste  
huwelijk verwekt , en bij voor 
overlijden van deselve haare 
wettige dessendenten bij re- 
presentatie , ende dat met 
seclusie ende uijtsluijtinge  
van de vrienden van de toe- 
koomende bruijd , Verders is  
geconditioneert en ondersproo- 
ken dat de conthoraelen  , en  
bij overlijden van een de langst 
levende van hun beijde ver- 
pligt sullen weesen , de  
voor- en naerkinderen sonder  
onderscheijt , egalijk even off 
het alle kinderen van deesen  
huwelijk waeren op te voeden  
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en te alimenteeren in kost  
drank kleedinge ende redinge  
ende sulkx tot hennen mon- 
digen daege huwelijk off andre  
geapprobeerde staat , en daar  
toe gekoomen sijnde aan  
ijder derselven  een egaal  
en ordentelijk uijtsetsel  
meede te geeven naar gelee- 
genheijt en staat des boe- 
dels , en welke alimentatie  
en uijtsetsel ook ten res- 
pecte van de voorkinderen sal  
moeten geschieden ingevalle 
uijt deesen aanstaande hu- 
welijk geen kint off kinderen  
werden verwekt, 
Alle welke poincten conditien  
en articulen , sij conthorae- 
len bij deese respectivelijk  
accepteeren ende gelooven  
deselve , ende ijder poinct  
van dien te sullen agter- 
volgen ende naerkoomen  
op't verbant van haere we- 
derseijdse persoonen en  
goederen hebbende ende  
verkrijgende , en ten eijnde  
dese soude konnen stant 
grijpen en effect sorteeren  
sal hier op door de conthoraelen  
werden versogt approbatie  
van heeren officier  en schee- 
penen alhier 
Aldus gedaan ende gepasseert 
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binnen Lierop voornoemt op heden  
deneen en dertigsten januarij  
seventien hondert vijff en  
vijftigh 
 
Cornelis Jansen vanden Eijnden  
Ditis't hant +merk van Goordien  
van Dijck , verclare niet te konnen  
schrijven testis G.A.Neomagus 
 
 Cornelis Doers 
 Jan Kerckhof 
 Dierk Warenborig  
 
 Mij present  
 P.de Leeuw substituut secretaris 
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Wij Cornelis Doers , Francis Verseums 
Jan Kerkhoff en Joost van Lieshout , schee- 
penen van den dorpe en dingban- 
ke van Lierop , quartiere van  
Peelandt , Meijerije van 's Bosch 
certificeeren ende verklaren  
bij deesen dat Marcelis Hendriks 
van Heuvel tot Venrooij Lande 
van Cleeff sig ten huwelijck  
en metter woon staande te  
begeven en ter neder te setten , 
is geboortigh binnen desen dorpe  
en hem altoos eerlijck en orden- 
telijk (voor soo veel ons bekent is ) 
heeft gedragen , ende gecompor- 
teert , en beloven wijders dat,   
ingeval den selven Marcelis  
Hendriks van den Heuvel tot 
armoede ofte decadentie (dat Godt 
wil verhoeden ) mogte komen  
te vervallen soodanig , dat uijt de 
arme casse behoorde geassisteert 
te worden hem beneffens onse 
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andere arme ingeseetenen  
naar vermogen te sullen ali- 
menteeren en onderhouden  
Ende den armen van Venrooij 
en van alle andere plaatsen  
alwaar den voornoemden Marcelis  
Hendriks van den Heuvel , hem  
metterwoon souden mogen komen  
ter neder te setten (mits van  
hare inwoonders alhier koomende  
woonen ook behoorlijk ontlast werdende ) 
daar van te sullen ontlasten  ,en  
schadeloos houden , onder verbant 
als naar regten , Gegeven in Lierop  
den een endertigste januarij 1700 vijf 
en vijftigh 
 
 Cornelis Doers  
 Francis Verseums 
 Jan Kerckhof 
 Joost van Lieshout 
 Mij present  
 P. de Leeuw substituut secretaris  
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Compareerde voor ons Cornelis  
Doers en Francis Verseums schepenen  
van Lierop Joost van den Eijnde 
inwoonder alhier ter eenre ende  
Goort van den Eijnde , Hendrik 
Kusters in huwelijk hebbende Clara van  
den Eijnde , Arnoldus Zeegers in  
huwelijk hebbende Henderina van  
den Eijnde , mitsgaders Joost 
van den Eijnde Lieshout en Dirk 
Waerdenburg , in qualiteijt als  
bij desen eerwaarde geregte geauthoriseert 
als deijlvoogd voor de minderjarige  
naergelaten kinderen van wijlen  
Jan Janse van den Eijnde  ver- 
wekt bij Jenneke Peeter Kuijpers 
te samen kinderen , kinds kindere ,  
en erffgenamen van Jan Franse 
van den Eijnde  , ende alle mede 
alhier woonagtigh ter andre sijde, 
ende verclaaren sij comparanten  
met malkanderen te hebben aan- 
gegaan een schiftinge schijdinge  
ende verdeelinge van alle sooda- 
nige goederen als den eersten  
comparant , en den voornoemden Jan Franse 
van den Eijnde , met malkanderen  
in gemeenschap hebben beseten  
gehadt , en welke deijlinge sij  
comparanten bij blinde lootinge  
verclaren te hebben voltrocken , 
ende is alsoo te deel  bevallen  
en wert bij deesen gecontingeert 
en toebedeijlt,  
 Het eerste loth 
Aan den eersten comparant 
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Joost van den Eijnde bestaande 
in een huijs , schuur , schop , en  
aangelag soo groes als lant 
groot samen circa twee loopense 
agt en veertig roeden tien voet 
staende ende gelegen alhier 
tot Lierop aan't Agterbroek  
Item nog eenen acker daer bij off 
in gelegen , genaamt inde Camp 
groot circa twee loopense see- 
ven en twintigh roeden agt voet 
neevens erve d'een sijde Cornelis 
Doers , dander sijde Peeter Coolen  
d'een eijnde de straat , dander  
eijnde een van de volgende parcelen  
groes , het Eeuwsel genaemt, 
Item een parceel ackerlant genaamt 
den Slutjensacker groot circa 
een loopense 19 roeden vier voet 
gelegen nevens erve d'een sijde  
de weduwe Dirk van Moorsel , d'ander  
sijde den volgenden acker d'een  
eijnde de weduwe Dirk van Moorsel  
d'ander eijnde de wegh, 
 
Item eenen acker genaamt van  
Jan Goorts , groot een loopense vier 
roeden 3 voet neevens erve  
d'een sijde den volgende acker 
Den Toorn  d'een eijnde d'heer Gualt- 
heri , d'ander eijnde de wegh 
 
Item een parceel genaamt Den  
Thoorn groot een loopense 8 roeden 7 voet 
 
Item een parceel genaamt den  
Stapacker groot een loopense  een 
entwintigh roeden 6 voet nevens  
erve van de twee voorsijde laatste parceelen  
d'een sijde Jan Goordts Acker , d'ander sijde  
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Peeter Coolen d'een eijnde de  
heijde , d'ander eijnd de kerkwegh 
Item een parceeltje ackerlant ge- 
naamt het nieuw erve groot 
circa drie en twintigh roeden  
eene voet , gelegen teijnde voorsijde  
Toorn en Stapackers 
Item eenen acker gelegen  aan't 
Kerkenhuijs alhier groot een  
loopense 22 roeden 5 voet , neevens  
erve d'een sijde en d'een eijnde  
de kerkpat d'ander sijde Cornelis 
Doers d'ander eijnde de weduwe Jan  
van de Vorst  
Item een parceel ackerlant groot 
een loopense vijff en veertigh roeden  
12 voet , d'een sijde Cornelis Doers 
d'ander sijde de weduwe van Moorsel  
d'een eijnde de weg d'ander eijnde  
Jan Tijsse van Hugten ,  
Item een parceel groese genaamt  
het Eeuwsel agter de Schouw groot  
vier loopense twee roeden dertien voet  
gelegen nevens erve d'een sijde  
Jan Vlemminx , d'ander sijde Hen- 
drik Custers , beijde de eijnde  
Cornelis Doers,  
Item twee derde parten in een par- 
ceel groese genaamt den Bullencamp  
groot twee loopense vijffendertigh  
roeden 4 voeten nevens erve  
d'een sijde , en d'een eijnde de Aa 
d'ander sijde Peeter Hermens  
d'ander eijnde Joost Kerkhoff 
Item de helft in een heijtvelt groot 
voor't geheel drie loopense 19 
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roeden vijff voeten nevens erve 
d'een sijde Cornelis Doers , d'ander 
sijde , en d'een eijne Hendrik  
Custers , d'ander eijne de gemeente  
Item de helft in een parceel groese 
genaamt het Half Eeusel agter  
de Schouw groot voor't geheel  
drie loopense 29 roeden 17 voet 
nevens erve d'een sijde  
en d'een eijnde het tweede loth 
d'ander sijde de kinderen Lambert 
Vlemminx , d'ander eijnde Cornelis  
Doers,  
Item een parceel groese gelegen  
agter het aangelagh groot een  
loopense 25 roeden 3 voet d'een  
sijde Peeter Coolen , d'een eijnde  
de Vleut,  
Item een parceel groese genaemt  
't Veltje door de Stemet groot vier 
en veertigh roeden 3 voet , d'een  
sijde Cornelis Doers , d'ander sijde 
de wegh d'een eijnde Dirk van Dijk 
d'ander eijnde de Vleut 
Item een parceel groese genaemt  
het Eeusel bij't huijs , groot drie  
loopense 8 roeden 18 voet nevens  
erve d'een sijde Willem van Dijk  
d'ander sijde den condivident d'een  
eijnde de Vleut , d'ander eijnde het 
aangelagh 
Dan is op het voorsijde loth begroot , en  
bij den condivident aangenoomen  
daar uijt te vergelden een renthe  
van negen vaten rogge jaarlijkx 
aan 't comptoir van d'heer rentmeester 
Tengnagel  ,in een meerdere pagt 
van een en twintigh vaten rogge  
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jaarlijcx  mits gaders 
aan den armen alhier een  
jaarlijcxe renthe van een gul- 
den vijff stuijvers tien penningen  
en een van drie gulden eene stuijver  
vier penningen jaarlijkx 
 Het tweede loth 
Aan de comparanten ter andre  
sijde als kinderen kinds kinderen , 
en erffgenamen van Jan Franse  
van den Eijnde bestaande  
in een huijs schuur en aange- 
lagh groot ontrent een loopense agt 
en dertigh roeden seven voet 
gelegen binnen desen dorpe  
van Lierop aan'tAgterbroek  
nevens erve d'een sijde Cornelis  
Doers , d'ander sijde de kinderen  
Lambert Vlemminx d'een  
einde Cornelis Doers , d'ander eijnde  
de wegh ,  
Item een parceel ackerlant genaemt 
in de Camp groot ontrent twee  
loopense seven en twintigh roeden  
agt voet , gelegen in off bij het  
voorsijde aangelagh 
item een parceel ackerlant groot 
twee loopense veertigh roeden  
veertien voet gelegen door de Stemet 
Item nog een loopense sestien  
roeden seven voet mede aldaer gelegen  
Item nog een parceeltje ackerlant 
gelegen als voor groot ontrent 
negentien roeden  
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Item nog agt en twintigh roeden  
vijff voeten groes gelegen inde  
voorsijde ackers 
sijnde dese vier laaste parceelen  
alle nevens off aan malkanderen  
gelegen door de Stemet , neevens  
erve d'eensijde de kinderen  
Lambert Vlemminx , d'ander sijde  
d'erffgenamen Hendrik Vlemminx  , d'een  
eijnde Cornelis Doers , d'ander eijnde  
de wegh, 
Item een parceel ackerlant groot  
ontrent twee en drie vierde loopense  
dog volgens 't maatboek een loopense  
12 roeden en 8 1/2 voet neevens erve 
d'een sijde de weduwe Francis van den  
Boome d'ander sijde Cornelis Doers  
d'een eijnde de wegh d'ander  
eijnde de condividenten  
Item een parceel groese genaemt  
het Eeusel int Oude Goor groot  
ontrent vier loopense vier roeden  
vier voet , neevens erve d'een sijde  
Joost van den Eijnde mede deijlder 
d'ander sijde de weduwe Francis van  
den Boome beijde de eijnden  
de kinderen Lambert Vlemminx  
Item den dries door de Stemet groot 
een loopense drie roeden tien voet  
d'een sijde de kinderen Hendrik Lam- 
bert Vlemminx , d'ander sijde de 
voorgemelde ackers door de Stemet 
d'een eijnde Jan Biemans , d'ander  
eijnde de weduwe Anthonij van Bussel  
Item de helft in een heijtvelt groot  
voor't geheel circa drie loopense ne- 
gentien roeden 5 voet , nevens erve  
d'een sijde Cornelis Doers d'ander 
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sijde , en d'een eijnde Hendrik Cus- 
ters , d'ander eijnde de gemeente  
item twee parceeltjens groese gele- 
gen op de buijten beemden d'eene  
groot agt en twintig roeden , en  
d'andre seven en dertigh roeden elff 
voet aan malkanderen gelegen  
en rijdende tegens de weduwe Francis  
van den Boome en andre,  
Item een parceel groese genaamt  
Het Eeusel van Aart Berk s 
groot twee loopense  seeven en dertig 
roeden vijff voet , nevens erve d'een  
sijde en d'een eijnde Cornelis Doers  
d'ander sijde 't volgende parceel  
d'ander eijnde de Vleut 
Item nog twee loopense seeven en  
dertigh roeden vijff voeten mede  
aldaer , en nevens het voorenstaande  
parceel gelegen ,  
Item de helft in een parceel groese  
genaemt het Eeusel agter de 
Schouw groot voor't voor't geheel drie  
loopense 29 roeden seeventien voet, 
nevens erve d'een sijde en d'een  
eijnde het eerste loth , d'ander sijde  
de kinderen Lambert Vlemmincx 
d'ander eijnde Cornelis Doers,  
Item de helft in eenen beemt ge- 
legen aan de Voort , groot voor't 
geheel twee loopense twee en twintigh  
roeden tien voet nevens erve d'een  
sijde de kindern Lambert Vlemminx 
d'ander sijde Cornelis Doers d'een  
eijnde de Aa , d'ander eijnde de  
heer Wijgaerts,  
Dan is op het voorsijde loth begroot en  
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bij de condividenten aangenomen  
daer uijt te vergelden negen vaten  
rogge jaarlijcx in een meerdere  
renthe , aan't comptoir van d'heer  
rentmeester Tengnagel , Item nog 
drie gulden jaarlijcx in een mee- 
dere renthe aan't comptoir van  
d'heer rentmeester de Kempenaer , mits - 
gaders nog eene gulden seeven  
stuijvers jaarlijx aan den armen  
alhier,  
En is bij den condividenten ondersproo- 
ken en geconditioneert , dat den  
voorsten den agtersten sal moeten 
weegen ter naaster velde en  
minste schaede , Wijders dat  
een ijder uijt sijne te deel be- 
valle goederen sal moeten  
blijven vergelden , de gront en  
gewinchijnsen , als met regt be- 
vonden werden daar uijt te gaan  
off schoon hier voor en bij ijder  
loth niet gemelt off gespecificeert ,  
dog in gevalle naermaals bevonden  
wiert dat de voorsijde goederen mogten  
weesen belast met eenige meerdere  
renthen off pagten dan bij ijder 
loth staan gespecificeert sullen sij con- 
dividenten gehouden sijn sooda- 
nige meerdre renthen off pagten  
malkanderen te helpen dragen  
refundeeren off goet doen onlosbaere 
tegens den penningh vijffen  
twintigh , ende losbaere volgens de 
brieven en bescheden daer van sijnde  
 
Met de voorsijde schiftinge scheij- 
dinge ende deelinge sij condividenten  
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verclaaren volkoome vergenoegt ende  
wel te vreeden te sijn , met belofte  
van deese ten allen tijden te sullen  
houden en doen houden voor goet  
vast stedig ende van waarden sonder  
hier tegens ooijt iets te sullen doen  
of gedoogen dat gedaan sal worden  
het sij in regten off daar buijten  
ende hebben sij comparanten dien  
volgende malkanderen van elks  
aanbedeelde goederen volkoome  
vertigtinge transport ende op- 
dragt gedaan sonder dat d'een  
op des anders portie kavel ofte  
loth eenig het minste regt  
actie ofte pretensie meer is  
houdende ofte reseveerende  
alles naar scheijdinge regt , en  
onder verbant als naar regten  
Aldus gedaan ende gepasseert  
binnen Lierop voornoemt op heden den  
agste maart 1700 vijff en vijftigh 
 
 Joost Fransen 
 Goordt Jansen vanden Eijnden  
Dit ist hant + merk van Dirk van Dijk verclaert 
niet te konne schrijven  
Dit ist hant + merk van Arnoldus Zee- 
gers verclaert niet te konnen schrijven  
 Joost van Lieshout 
Dit hant + merck stelt Hendrik   Dierk Warenborig 
Kusters  verklarende niet te      
konnen schrijven  
 

 Cornelis Doers 
 Francis Verseums 
 Mij t'oierconde 
 P de Leeuw substituut secretaris 
 
 



 
 
 
 
 
30 059 v 
 
Compareerde voor ons Cornelis  
Doers , en Francis Verseums schee- 
penen van Lierop Goort van 
den Eijnde Hendrik Custers als  
in huwelijk hebbende Jenneke 
van den Eijnde Dirk van Dijk  
als in huwelijk hebbende Clara  
van den Eijnde , Arnoldus Zegers 
als in huwelijk hebbende Hen- 
drina vanden Eijnde , mitsgaders  
Joost van Lieshout , en Dirk 
Waerdenburg , in qualiteijt als bij  
deesen eerwaarde geregte geauthori- 
seert als deijlvoogden voor de min- 
derjarige kinderen van wijlen  
Jan Janse van den Eijnde  
verwekt bij Jenneke Peeter Kuij- 
pers , alle inwoonderen alhier  
te samen kinderen en kints kinderen  
van wijlen Jan Franse van den  
Eijnde en Maria vande Waersenburg 
ende verclaaren sij comparanten 
met malkanderen te hebben  
aangegaan een partagie ende  
verdeelinge der goederen door 
gemelde Jan Franse van den Eijnde  
en Maria van de Waersenburg metter 
doodt ontruijmt en naergelaten  
alle gelegen binnen desen dorpe  
van Lierop en welke deelinge  
sij comparanten verclaaren te 
hebben voltrocken bij blinde  
lootinge in voegen ende maniere  
naervolgende , en is alsoo te  
deel gevallen , en toebedeijlt,  
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 Het eerste loth  
Aan de minderjarige kinderen  
van wijlen Jan Janse vanden  
Eijnde verwekt bij Jenneke Pee- 
ter Kuijpers bestaande in een  
parceel ackerlant gelegen  
alhier neffens de heijde groot 
een loopense drie roeden twaelff voet 
nevens erve d'een sijde de heijde  
d'ander sijde de weduwe Hendrik van  
Paassen d'een eijnde Jan Her- 
mens , d'ander eijnde Peeter 
Coolen  
Item de helft in twee loopense  
agt en veertig roeden agtien voeten  
ackerlant , en agt en veertigh 
roeden  en vijftien voeten groes  
daer aan gelegen nevens erve d'een  
sijde Lijske weduwe Goort Waer- 
senburg d'ander sijde het  
tweede loth van Goort van den  
Eijnde met de wederhelft , d'een  
eijnde de gemeente d'ander eijnde  
de weduwe Nieclaas Loemers 
Item een parceel ackerlant ge- 
legen agter heer Coolen hoff groot 
ontrent een loopense vijff endertigh 
roeden dog sijnde grooter in  
maat neevens erve d'een sijde  
en d'een eijnde Goort van den  
Eijnde mededeijlder d'ander sijde  
Peeter Hermens d'ander eijnde  
heer Coolenhoff 
Item den dries in de Beekhurk 
groot ontrent twee loopense en  
een halff nevens erve d'een sijde  
Peeter Coolen , d'ander sijde 
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Francis Verseums , beijde de eijnden 
een wegh,  
Item een beemdeke aan de hout 
velden groot ontrent een loopense 
een en dertigh roeden eene voet 
nevens erve d'een sijde de weduwe 
Paassens , d'ander sijde Hendrien  
van Hoek , d'een eijnde de weduwe  
Francis van den Boome d'ander  
eijnde een straatje ,  
Item een parceel groese genaemt 
den Dries op't heijtvelt groot 
een loopense negen roeden 12 1/2 voet 
nevens erve d'een sijde Wijnant  
van Eijk d'ander sijde Arnoldus  
Zegers mededeijlder , d'een eijnde  
de weduwe Peeter Vlemminx d'ander  
eijnde de weduwe Francis Vlemminx  
Item de helft in eenen beemt aan  
de Voort groot voor't geheel twee 
lopense twee en twintigh roeden  
tien voet nevens erve d'een sijde 
Cornelis Doers , d'ander sijde  de 
kinderen van Lambert Vlem- 
minks , d'een eijnde de revier de 
Aa , d'ander eijnde d'heer Wijgaerts  
Dan is op de dit voorsijde loth begroot 
en door de condividenten in haere 
qualiteijt aangenomen daer uijt 
te vergelden eene renthe van  
ses stuijvers jaarlijcx aan den  
armen alhier mitsgaders nog 
twee gulden jaarlijcx in een  
meerdere renthe van vier 
gulden aan de parochiekerk 
van desen dorpe van  
Lierop  
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 Het tweede loth 
Aan Goort van den Eijnde  
bestaande inde voorste kamer 
van't huijs de schop , den halven  
bakoven en den halven dries off 
aangelagh voor de voorste helft , groot 
voor't geheel ontrent een loopense  
negen en dertig roeden eene voet 
gelegen alhier aan't Berkeijntje 
nevens erve d'een sijde Peeter 
Koolen d'ander sijde de weduwe Francis  
Vlemminx d'een eijnde Peeter 
Hermens d'ander eijnde een  
straatje ,  
Item twee ackers neffens de pat 
groot samen een loopense 41 roeden  
13 voet , nevens erve d'een sijde  
de kinderen Jan Janse van den Eijnde  
mededeijlders , d'ander sijde Arnol 
dus Zegers , d'een eijnde heer Coolen - 
hoff , d'ander eijnde den condivident, 
Item het Campke groot een loopense  
een roede vier voet nevens erve 
d'een sijde de weduwe Francis Vlem- 
minx d'ander sijde een  straatje  
d'een eijnde den mede deijlder  
Arnoldus Zegers , d'ander eijnde  
de weduwe Joost Waersenburgh 
Item de helft in een parceel soo 
groes als ackerlant daar Joost  
Gielen huijs gestaan heeft groot voor't 
geheel het ackerlant twee loopense  
48 roeden 18 voet , ende groes 48 
roeden vijftien voet , nevens erve  
d'een sijde , en d'eeneijde Adriaan  
Vlemminx , d'ander sijde de wegh, d'an- 
der eijnde met de wederhelft 
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Item een parceel groese agter het  
Mooreneeusel groot een loopense 
veertien roeden 1 1/2 neevens  
erve d’een sijde de weduwe Peeter  
Vlemminx d'ander sijde Arnol- 
dus Zegers , d'een eijnde een  
straatje d 'ander eijnde Peeter 
Hermens, 
Item en parceel soo groes als  
lant aan't Cromven groot een  
loopense 21 roeden 18 voeten nevens  
erve d'een sijde Peeter Coolen , d'ander  
sijde Mathijs van Hunsel  
d'en eijnde de weduwe Peeter 
Vlemminx  d'ander eijnde  de 
gemeente  
Item den halven dries nevens de 
Waterdel groot voor't geheel  
twee loopense dertien roeden twaalff 
voet , nevens erve d'een sijde  
de weduwe Paassens , d'ander sijde 
Arnoldus Zegers met het derde 
loth , d'een eijnde Peeter Hermens  
Item het heijtvelt aan de Water- 
del groot 16 roeden 6 voet 
nevens erve d'een sijde , en d'een  
eijnde de weduwe Paassens d'ander 
sijde het eerste en derde loth, 
Dan is op het voorsijde loth begroot en  
door den condivident aangenoomen  
daer uijt te blijven vergelden  
eene renthe van ses stuijvers 
jaarlijcx aan den armen alhier 
mits gaders nog twee gulden jaar- 
lijcx in een meerdere renthe van  
vier gulden aan de parochie - 
kerk van desen dorpe van Lierop  
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 Het derde Loth 
Aan Arnoldus Zeegers , als in  
huwelijk hebbende Hendrina  
Janse van den Eijnde , bestaende  
in een huijs (uitgenoomen de 
voorste kamer ) en den  
halven bakoven met de agterste  
helft in 't aangelagh groot voor't 
geheel circa eene loopense negen  
en dertigh roeden eene voet staende 
ende gelegen alhier aan't Berkeijntje  
neevens erve d'een sijde Peeter  
Coolen , d'ander sijde de weduwe  
Francis Vlemminx d'een eijnde  
Peeter Hermens d'ander eijnde  
een straatje 
Item een Parceel soo groes als lnt  
ontrent het Mooreneeusel groot 
in't geheel ontrent anderhalff loopense  
neevens erve d'een sijde  
de weduwe Peeter Vlemminx , d'ander  
sijde Peeter Hermens, d'een eijnde  
de weg , d'ander eijnde Peeter Coolen  
Item een acker aan de Varren- 
hoeff groot ontrent een loopense een  
en veertig roeden 1 1/2 voet nevens  
erve d'een sijde Anthonij Waerdenburg 
d'ander sijde de houtvelen , d'een  
eijnde Anthonij van Vegt 
Item den Dries agter de Varrenhoeff 
groot ontrent een loopense vier en  
twintig roeden elff voet neevens  
erve d'een sijde Marte Peeter Willems  
d'een Eijnde de weduwe Jan Koppens  
d'ander eijnde de gemeente  
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Item den dries neffens 't straatje 
groot ontrent een loopense 26 roeden  
7 voet neevens erve d'een sijde Hendrik  
Anthonij Vlemminx beijde de  
eijnde Goort van den Eijnde mede- 
deijlder 
Item den acker neffens den pat  
groot ontrent een loopense een en  
veertig roeden 13 voet , neevens  
d'een sijde en d'een eijnde tweede loth  
dander sijde de pad , d'ander eijnde  
de weduwe Paassens  
item het lant te vooren dries neffens  
de Waterdel , voor de helft , groot 
ontrent voor't geheel twee loopense  
dertien roeden 12 voet , nevens  
erve d'een sijde Goort van den  
Eijnde met het tweede loth , d'ander 
sijde de weduwe Francis Vlemminx 
d'een eijnde Peeter Hermens cum suo,  
Item den dries teijnden het Campke  
groot ontrent 23 roeden 14 voet 
neevens erve d'een sijde Hendrik  
Anthonij Vlemminx d'ander sijde  
het straatje d'een eijnde Goort 
van den Eijnde  
Dan is op het voorsijde loth begroot  
en door den condivident aan ge- 
noomen daer uijt te vergelden  
eene renthe van eene gulden  
tien stuijvers aan 't gemeene lant 
jaarlijx , mitsgaders nog ses stuij- 
vers jaarlijcx aan den armen  
van Lierop,  
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 Vierde Loth 
Aan Hendrik Custers als in huwe- 
lijk hebbende Jenneke van den   
Eijnde , bestaende in een huijs  
en het half aangelagh aande 
oostseijde , groot voor't geheel on- 
trent twee loopense vijfftien  
roeden vijff voet gelegen alhier  
tot Lierop aan 't Agterbroek nevens 
erve d'een sijde en d'een eijnde Cor- 
nelis Doers d'ander sijde de kinde- 
ren Lambert Vlemminx d'ander  
eijnde de wegh  
Item een parceel acker- 
lant genaemt in de Camp groot  
voor't geheel twee loopense gelegen nevens off 
bij het voorsijde aangelagh 
Item de helft in een parceel acker - 
lant groot voor't geheel circa twee  
loopense 40 roeden 14 voet gelegen  
door de Stemet , 
Item nog de helft in een loopense sestien  
roeden seventien voet , meede  
aldaer gelegen ,  
Item nog de helft in een parceeltje  
ackerlant gelegen als voor , groot 
ontrent negentien roeden  
Item nog de helft in agt en twintig  
roeden en vijff voeten groes , gelegen  
in de voorsijde ackers,   
Sijnde voorsijde vier laaste parceelen alle  
nevens off aan den anre gelegen door 
de Stemet aan erve d'een sijde de kinderen  
Lambert Vlemminx d'ander sijde de 
Kinderen Hendrik Vlemminx d'een eijnde  
Cornelis Doers , d'ander eijnde de wegh 
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Item de helft van 't Eeusel aan 't 
Oude Goor voor't geheel groot vier 
loopense vier roeden  vier voet , nevens  
erve d'een sijde  Joost van den Eijnde 
d'ander sijde de weduwe Francis van  
den Boome beijde de eijnden de  
kinderen Lambert Vlemminx  
item den halven dries door de  
Stemet groot voor't geheel  een  
loopense drie roeden tien voet , nevens  
erve d'een sijde de kinderen Hen- 
drik Vlemminx d'ander sijde voornoemde 
ackers door de Stemet d'een eijnde  
Jan Biemans d'ander eijnde de 
weduwe Anthonij van Bussel  
Item een vierde part in't heijtvelt 
voor't geheel groot drie loopense  ne- 
gentien roeden vijff voet d'een sijde  
Cornelis Doers , d'ander sijde en d'een  
eijnde Hendrik Custers condivident  
Item twee parceeltjens op de Buijten  
Beemden d'eene groot 28 roede 
en d'ander 37 roede 11 voet , aan  
malkanderen gelegen en rijdende  
tegens de weduwe Francis van den  
Boome en andre ,  
Item het Eeusel van Aart Berkx 
groot twee loopense 37 roeden 5 voet 
d'een sijde en d'een eijnde Cornelis  
Doers d'ander sijde Dirk van Dijk 
met het 5e loth , d'ander eijnde de 
Vleut 
item de helft van't halff Eeusel  
agter de Schouw voor't geheel drie  
loopense 29 roeden 17 voet d'een sijde  
en d'een eijnde Joost van den Eijnde  
d'ander sijde de kinderen Lambert 
Vlemminx d'ander eijnde Cornelis Doers 
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Item de helft van den beemt aan  
de Voort voor't geheel groot twee  
loopense 22 roeden 10 voet , neevens  
erve d'een sijde Cornelis Doers , d'an- 
der sijde de kinderen Lambert 
Vlemminx d'een eijnde de Aa 
d'ander eijnde d'heer Wijgaerts 
Dan is op het voorsijde loth begroot en  
door den condivident aan genoomen  
daer uijt te vergelden negen vaten  
rogge jaarlijcx in een meerdere 
renthe aan 'tcomptoir van d'heer  
rentmeester Tengnagel , Item nog  
een rentje van eene gulden seven  
stuijvers jaarlijcx aan den armen alhier, 
 
 
 Het vijfde loth 
Aan Dirk van Dijk als in huwelijk  
hebbende Clara van den Eijnde  
bestaande in de schuur , ende 
westense helft in 'taangelagh groot 
voor't geheel twee loopense 15 roeden  
5 voet , gelegen alhier aan 't Ag- 
terbroek , neevens erve d'een sijde en d'een  
eijnde Cornelis Doers , d'ander sijde de kin- 
deren Lambert Vlemminx d'ander eijnde de wegh 
Item de helft in een parceel acker- 
lant groot voor't geheel twee loopense 
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Veertigh roeden vertien voet gelegen  
door de Stemet,  
item nog de helft in een loopense sestien  
roden seeventien voet ackerlant 
gelegen als voor 
Item nog de helft in negentien  
roeden mede gelegen als voor 
Item nog de helft in agt en twin- 
tig roeden en vijff voeten groes  
gelegen in voorsijde ackers,  
sijnde voorsijde vier laaste parceelen  
alle nevens , off aan malkanderen  
gelegen door de Stemet nevens erve 
d'een sijde de kinderen Lambert Vlem- 
minx , d'ander sijde de kinderen  
Hendrik Vlemminx d'een eijnde de wegh 
item een parceel ackerlant groot 
ontrent 2 3/4 loopense dog volgens 't 
maatboek een loopense 12 roede 8 1/2 
neevens erve d'een sijde de weduwe  
Francis van den Boome d'ander 
sijde Cornelis Doers d'een eijnde de 
wegh , d'ander eijnde de condividenten  
Item de helft van 't Eeusel aan 't 
Oude Goor , groot voor 't geheel  
vier loopense vier roeden vier  
voet nevens erve d'een sijde Joost 
van den Eijnde d'ander sijde de 
weduwe Francis van den Boome beijde  
de eijnde de kinderen Lambert Vlemminx 
Item de helft van den dries door  
de Stemet groot voor 't geheel 
een loopense 3 roeden 10 voet 
d'een sijde de kinderen Hendrik 
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Vlemminx d'ander sijde de voorgemelte  
Stemetackers d'een eijnde Jan  



Biemans , d'ander eijnde de weduwe  
Anthonij van Bussel 
item een vierde part in't Heijtvelt 
voor 't geheel groot drie loopense 
negentien roeden vijff voet , d'een  
sijde Cornelis Doers , d'ander sijde en  
d'een eijnde Hendrik Custers  
Item twee loopense seeven endertig 
roeden vijff voeten groese aan  
de Vleut , nevens erve d'een sijde  
Hendrik Custers met het 4e loth , d'an- 
der sijde de weg , d'een eijnde de Vleut  
d'ander eijnde de weduwe Francis van 
den Boome,  
Item de helft van't halff Eeusel 
Agter de Schouw groot voor 't ge- 
heel drie loopense negenentwintig 
roeden seventien voet , neevens  
erve d'een sijde , en d'een eijnde  
Joost van den Eijnde , d'ander sijde 
de kinderen Lambert Vlemminx  
d'ander eijnde Cornelis Doers 
Item den halven Bemt aan de  
Voort groot voor 't geheel twee 
loopense twee en twintig roeden  
tien voet , neevens erve d'een sijde  
de kinderen Lambert Vlemminx  
d'ander sijde Cornelis Doers d'een  
eijnde de Aa d'ander eijnde d'heer 
Wijgaerts,  
Dan is op het voorsijde loth begroot 
en door den condivident aange- 
noomen daar uijt te blijven  
vergelden drie gulden jaarlijcx 
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Wijders is tusschen haar com- 
paranten van condividenten  
wel expresselijk gecondtioneert 
en ondersprooken dat den voorsten  
den agtersten sal moeten weegen  
ter naaster velde en minster schade  
en wijders indien naermaals be- 
vonden mogte worden dat de  
voorsijde goederen mogten weesen  



belast met eenige meerdere  
renthen off pagten , dan hier voor 
bij ijder loth staat gespecificeert 
de condividenten gehouden sullen  
sijn soodanige meerdere  
renthen off pagten malkanderen  
te helpen dragen , refundeeren  
off goed doen , de losbaare volgens  
de losbrieven daar van sijnde , en  
de onlosbaere tegens den penningh 
vijffen twintigh , en de koorn renthe 
tegens drie hondert gulden het 
Bossche mudde , dog de chijnsen  
die uijt deese goederen mogte  
gaan , ofschoon hier vooren niet  
begroot off gespecificeert sullen  
blijven tot lasten van soodanig  
loth off parceel waer uijt die 
sijn gaande sonder dat d'een  
ten laste van d'ander eenige ver- 
goedinge dieswegens sal mogen  
pretendeeren  
Met welke voorsijde schiftinge , schij- 
dinge en verdeelinge de respective  
comparanten en condividenten  
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Verclaaren volkoome vergenoegt ende 
wel te vreeden te sijn , met belofte  
van deese ten allen tijden te sullen  
houden en doen houden voor goet  
vast , stedig ende van waerden sonder  
hier tegens ooijt iets te sullen doen  
ofte gedoogen dat gedaan sal werden  
het sij  in regten off daar buijten  
ende hebben sij comparanten dien  
volgende malkanderen ende d'een 
den andre , van elks aanbedeelde 
goederen , volkoome vertigtinge  
transport ende opdragt gedaan  
sonder dat d'een op des anders portie  
kavel ofte loth eenig het minste regt 
actie ofte pretensie meer is houdende  
ofte reserveerende , alles naar  
schijdings regt en onder verbant als  



naar regten  
Aldus gedaan ende gepasseert  
binnen Lierop voornoemt op heden den  
agste maert 1700 vijff en vijftigh 
 
Goort Jansen van den Eijnde 
Dit ist hant + merk van Dirk van Dijk 
verclarende niet te konnen schrijven  
 Dit ist hant + merk Van Arnoldus 
 Zegers verclarende niet te konnen  
 schrijven  
  
 Joost van Lieshout  
Dit hant + merck stelt Hendrick Dierk Warenborig 
                 verklarende niet te 
konnen schrijven  
  Cornelis Doers 
  Francis Verseums  
  Mij t'oirconde  
  P de Leeuw substituut secretaris   
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Compareerde voor ons Cornelis Doers  
en Francis Verseums scheepenen  
in Lierop Jenneken Janse van 
den Eijnde weduwe Hendrik Custers woo- 
nende alhier Jan Custers woonende  
tot Borkel , en Willem Verhol 
als in huwelijk hebbende Marie  
Custers woonende binnen deesen  
dorpe van Lierop , de twee laaste  
broeder en swager respective van Hendrik 
Custers voorsijde welke comparanten  
aan ons waaren vertoonende seeker 
beslooten papier , sijnde op drie plaat- 
sen met rood lak toegemaakt ver- 
soekende dat hetselve door ons sche- 
penen mogte worden geopent 'twelke  
dan ook gedaan sijnde soo is daer 
inne bevonden een testamentaire  
dispositie van Hendrik Custers en  
sijne huijsvrouw Jenneke Janse  
vanden Eijnde voormelt geschreven  
op een zegel van twee gulden agt 



stuijvers , en luijden als volgt  
 
In den Naame des Heeren Amen  
Bij den inhoude van desen openbaren  
instrument van testamente soo 
cond en kennelijk dient behort    
dat wij Hendrick Custers , en Jenken  
Jansen vanden Eijnden beijden  
wonden bienen desen dorpe van  
Lierop , de welke verklaarde te  
overdeijnke brosheijt des doods  
en onseckere ure van dien  
willen daromme niet gaane  
van deese weereld schijde sonder 
alsoo ons , van haare tijdeleke  
goederen gedisponert te hebben  
bevellen haren onsterflijk siele 
aande barmhatige hande Gods 
en hare doode lighaame aan  
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aan de aerde , .( j)overerde collearande   
doot en te niet doende alle vor- 
gande testamentaire dispositie  
was van nueus disponaerde komende  
dan alsoo tot de disposie van hare  
tijdelijcke goederen soo verclarde sij  
tastuerde uijt sonderlijnge liefde 
en assese die sij malkandre  
toedragen soo maken volkoomende 
hee(r) en meester off vrouw en mees 
tesse van alle soedanige goederen  
di den eerst aflijfgen nader doot 
sal koomen te ontruijmen om  
naer de doode van den eerst aflijfgen  
daer mede bij de lanst levende te 
connen werden gedaan en gehandelt  
als met vrij eijge goederen wiellen  
en begerende dat diet testament  
naer doode van (ee)n van bijde vol- 
komen steet .sorteeren  en plaets   
grijpen sal , in teeken der waer- 
heijt , hebben wij deese eijgenhandig  
onderteekent op heeden biennen  



Lierop den seeventiende mert 
seventien hondert vijf en vijftig 
en waaren ondertekent Dit merck 
+ stelt Hendric Kusters verclarde 
niet te konnen schrrven , dit  
merck + stelt Jenken Janse  
van den Eijnden verklardee niet 
te konnen schrijven , Francis Ver- 
sums schepe Jan Kerckhof schepen  
Joost van Lieshout , Peeter  
Verberne schepen in apsenis 
van den cectarrs,  
 
Aldus gedaan geopent en geregistreert 
en verclaarde de twee laaste comparanten  
met voorsijde dispositie welte vreeden te 
sijn beloovende daer tegens nooijt iets 
te sullen doen off ondernemen in regten  
off daer buijten , maar de eerste comparante  
ingevolge van dien te laten in't vredig genot en eijgendom  
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van alle goederen door gemelte haaren man  
Hendrik Custers naergelaten , Actum binnen Lierop  
op heeden den agt en twintigsten  
maart seeventien hondert  
vijff en vijftigg 
 
Dit ist hant + merk van Jenneke  
Janse van den Eijnde weduwe Hendrik  
Custers verclarende niet te konnen  
schrijven  
 Dit ist + hantmerk van Jan  
 Hendrik Custers verclarende  
 niet te konnen schrijven  
 Willem Verhol  
 Cornelis Doers  
 Francis Verseums  
 
 Mij present 
 P. de Leeuw substituut secretaris  
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 Staat en inventaris  
 van alle soodanige erffe- 
 lijke en erffhaaffelijke  
 goederen en effecten  
 Als Hendrik Lambert  
 Iven weduwenaer van  
 Johanna Goossens , en  
 deese sijne overledene 
 huijsvrouw staande hu-  
 welijk hebben beseeten  
 en door en bij overlijden  
 van deselve op den  
 voornoemde langstleevende  
 ter togte , en op sijn  
 kint uijt hetselve huwe- 
 lijk verwekt ter erf- 
 regten en proprieteijten  
 sijn aangekoomen en  
 verstorven opgerigt 
 en in geschrifte doen  
 stellen bij den voornoemde 
 langstleevende om  
 voor het voltrcken  
 van sijn tweede huwe- 
 lijk waerin hij sig staat  
 te begeeven daer mede 
 wettelijk en scabinaal  
 bewijs van goederen  
 ten behoeve van op  
 gemelde sijn minder- 
 jarig kint te doen  
 ingevolge en conform  
 den 53 articul van  
 Haer Hoog Mogende Egtregle- 
 ment van dato 18 maert 
 1656, en opgevolgde der 
 selver resolutie en  
 waerschouwinge van  
 den 8 april 1708 
 
 Vaste goederen  
Eerstelijk een huijs  en aangelagh 
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groot ontrent een loopense vijff roe- 
den staende ende geleegen  
alhier tot Lierop in de Groen  
straat  
Item een parceel ackerlant  
meede geleegen alhier in de 
Groen Beemden gekoomen van 
de weduwe Joost Verberne groot on- 
trent drie loopense seevenentwin- 
tigh roeden agtien voet  
 
 Volgen alhier de 
 meubilaire en erff- 
 haaffelijke goederen  
Eerstelijk twee bedde koetsen  
Item een bedt hooftpeuluwen  
Een kussen met veere gevult 
Item een wolle deeken  
Item drie vrouwe schorten  
Item vier slaeplakens  
Item een keurslijff 
Item een Lijffke 
Item ses vrouwe hemden  
item een witte en een bonte  
neusdoek  
Item ses baeten  
Item vier bonte kappen  
Item een kast  
Item een kist  
Item een tob en stant 
Item een goodbank 
Item ses planke stoelen  
Item een koopere panneke 
Item vier tinne leepels  
Item vier ijsere fourschetten  
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   Item een koopere keetel  
   Item een ijsere keetel  
   Item een ijsere koekeetel  
   Item een ijsere haal en tang 
   Item twee galeije borden  
   Item een tafel  
   Item een mand 
   Item een ijsere lamp 



   Item twee koebacken  
Compareerde   Item een strijkijser 
Martinus vanden  Item een koopere teekeetel 
Acker woonende  Item een tinne trekpot 
te Mierlo , als  Item een spinnewiel 
momboier over  Item een olijstoopke 
de kinderen   Item een tinne kompke 
van Hendrik Lam- Item drie flessen  
bert Iven , den  Item een smits aambeelt 
welke verklaarde Item een blaasbalk 
vande weduwe  Item vijff soo groote als klijne hamers 
Hendrik Iven voor Item vier smits tangen 
de onmondige in Item twee schroeven  
desen ontfange te Item een speerhaak 
hebben het neevenstaande 
smitsgereetschap en dan verder voor den andere inboel van deselve 
voor de onmondge ontfange te hebben bij afdeelinge en minnelijk  
accort een blaasbalk een nagelijser een oosta..en een slijpsteen nog vijffentwintig 
stucke kleijn gereet- Compareerde voor d'onderge- 
en laastelijk een  teekende scheepenen van  
snaphaan  sijnde Lierop Hendrik Lambert Iven  
al het verdere  in't hooft deeses gemelt de 
op den voorsijde welke verclaerde deesen in- 
inventaris staande ventaris te sijn deugdelijk en  
aan de voorsijde  
weduwe 
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gelaaten  en   opregt en daer bij alles getrou- 
verbleeven ,  welijk te hebben op- en aange- 
Actum Lierop  geven wat tot hetselve be- 
den agtentwin-  wijs eenigsinds behoort son- 
tigste september der sijnes weetens eenige goede- 
1700 vierenses- ren te rugge gehouden off daer 
tig , ter presentie van gelaten te hebben directe- 
van Cornelis  lijk off indirectelijk beloovende 
Doers  en   niette min indien naermaals  
Francis Verseums bevonden wierde dat desen  
schepenen   inventaris met eenige stucken  
Martinus van   behoorden te werden vermeer- 
den Acker  dert , dat aan de weth alhier 
Cornelis Doers  behoorlijk te sullen koomen  
Francis   op- en aangeeven presentee- 
Verseums  rende voorts deesen inventaris  
Mij present  als wel ende deugdelijk ge- 



J.Losecaat   formeert sijnde ten allen  
   tijden des gerequireert wordende  
   met solemneelen eede te  
   sullen sterken  
   Aldus gedaan ende gepasseert 
   binnen Lierop voornoemt ten over- 
   staan de schepenen Peeter Hermans en  
   Francis Verseums op heden den tienden meij 
   1700 vijf en vijftgh 
 
     Hendrik Lambert IJven  
     Peeter Hermans  
     Francis Verseums 
     Cornelis Doers presiden schepen  
     in absentie van den secretaris 
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Compareerde voor ons  
Dierck Warsenborgh en Peeter Hermans schepenen  
van Lierop Jenneke van den Boome weduwe Joost  
Waerdeborgh , en Jan en Huijbert Wardenborgh haare 
sonen alle inwoonderen alhier ter eenre 
ende Antonij en Adriaan Waardenborgh beijde mede 
sonen van gemelte weduwe Joost Waerdeborgh alhier 
woonagtig ter andere sijde  
Ende verklaaren sij wedersijdts comparanten met 
elkanderen te hebben aangegaan het naarvolgende  
contract , namentlijck dat de drij eerste comparanten  
sullen affstant doen , en aen de twee laaste comparanten    
in vollen eijgendom overgeeven , en transporteeren  
gelijck de selven ijder voor soo veel haar aengaat 
verklaren te doen bij desen alle de meubilaren  
erfhaaffelijke , haaffelijke en andere gereede goederen , actien  
crediten en in schulden als de voornoemde Jenneke weduwe 
Joost Waardenborgh soo in togte , als in vollen  
eijgendom is besittende en possiderende egeene van  
dien uijtgesondert als mede na de doodt van de eerste  
comparante alle de kleederen tot haaren lijve gehoorende  
waar tegens de twee laaste comparanten sullen gehouden  
sijn , gelijck de selve bij desen aennemen en beloven  
te betalen alle de schulden welke haare voornoemde  
moeder voor dato deser mogte hebben gemaackt ofte  
verschult ende ten agteren sijn egeene uijtgesondert  
en daar en boven de selve haare moeder te onderhouden  
haar leven lanck geduurende in kost dranck kleedin- 



ghe soo wel in sieckte als gesonthijt , en 't geene  
behoort en vereijst wordt 
Met welck voorsijde gecontracteerde sij wedersijdts 
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Comparanten verklaaren volkomen vergenoegt 
ende wel te vreeden te sijn , en malkanderen het  
effect deser rust en vredelijk te sullen laaten  
genieten ,sonder hier tegens oijt iets te sullen doen  
oft laaten geschieden het sij in regten oft daar 
buijten , daar voor verbindende haare persoonen  
en goederen hebbende ende verkrijgende egeene  
uijtgesondert,  
 
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Lierop 
voornoemt op heden den vierden julij 1700  
vijf en vijftigh 
 
Dit hant +merck stelt Jenneke van den  
Boome verklarende niet te konnen schrijven  
 
Jan van den Warenburg 
Dit hant + merck stelt Huijbert Waerdenborgh 
verklaarende niet te konnen schrijven  
Antonius van Warsenburgh 
Ariaan van den Warsenburgh 
 Dierk Warenborig 
 Peeter Hermans  
 
Cornelis Doers president schepen in  
absentie van den secretaris  
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Compareerde voor ons Cornelis 
Doers en Dirk Waerdenburg , scheepenen  
van Lierop , Heijlke weduwe Simon van  
Bussel inwoondersse alhier dewelke  
verclaarde ten behoeve van haren soon  
Goort van Bussel , woonende tot Heese 
te renuntieeren ende afstand te doen vande togte 
van de geregte helft van alle soodanige 
vaste off erffelijke , mitsgaders erff- 
haaffelijke en meubilaire goederen  



als sij comparante met wijlen haren  
voornoemde man heeft beseeten en geposi- 
deert egeene uijtgescheijden , bestaende  
de vaste goederen , in de helft van een  
huijs en aangelag soo groes als lant 
gelegen alhier aan 't Otterdijk , groot 
ontrent vijff loopense 41 roeden ,  
Item de helft van eenen akker genaamt 
den Oetert groot drie loopense  
Item de helft van eene akker genaamt 
den Koddeman groot 1 loopense 26 roeden  
4 voet 
Item de helft van eenen akker genaamt 
in de Camp groot 2 loopense 11 roeden  
17 voet,  
Item de helft van een parceel groese  
genaamt 't Geluk groot 2 loopense 18 roeden  
Item de helft van een parceel  
groese genaamt het Nieuwvelt , groot 
2 loopense  
Verders verclaart sij comparante  
aan voornoemde haren soon Goort van  
Bussel in vollen eijgendom te   
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transporteeren en op te dragen  
alle haar comparantes haaffelij- 
ke en gereede goederen egeene  
uitgesondert , en dat alles sonder  
den mits dat gemelte Goort van  
Bussel verpligt sal sijn te be- 
talen alle de persooneele schulden  
alsmeede de helft van alle de  
reele schulden soo renthen  
pagten als obligatien ten lasten  
van haer comparante off voorsijde  
goederen staande , en verders  
dat hij Goort van Bussel ook ge- 
houden en verpligt sal sijn de 
comparante haer leven langk 
geduurende te besorgen van kost  
drank kleedinge en rheedinge  
huijsvestinge en vuur en ligt 
en 't geene verder tot haar gemak  
en onderhoudt behoort 



en vereijst wordt , belo- 
vende onder den mits en  
conditie voormelt , het  
voorsijde afstaen van togt 
vande helft van alle de  
erffelijke erffhaaffelijke  
en meubilaire goederen  
mitsgaders transport  
van alle hare haaffelijke  
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en gereede goederen , altijt te  
sullen houden en doen houden  
voor goet ende van waerden  
onder verbant als naer regten  
Aldus gedaen ende gepasseert  
op heeden binnen Lierop  
den neegen en twintigsten  
augustus 1700 vijffen vijfftigh  
 
Dit ist hant + merk van Heijlken  
weduwe Simon van Bussel verclarende  
niet te konnen schrijven  
 
 Cornelis Doers 
 Dierk Warenborig 
  
 Mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris  
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Wij Cornelis Doers en Peeter 
Verberne scheepenen van Lierop  
quartiere van Peellant Meijerije  
van sr Hertogenbosch , certificeeren  
ende verclaeren hier meede ter  
requisitie vande weduwe Jan Jooste  
van der Vorst dat de requirante  
desselfs huijsinge ter plaatse 
genaemt Doeijenbraeke binnen  
deesen dorpe affgebrant heeft  
herbouwt ingevolge haer hoog mo- 
gende resolutie van den 13 julij  



1751 , en in beeter dan voorigen  
staat gebragt in kennisse der 
waerheijt , hebben wij deese be- 
neffens onsen substituut secretaris 
ten prothocolle onderteekent  
binnen Lierop op heeden  den  
seeven en twintigste november 
seeventienhondert vijff en vijftigh 
 
 Cornelis Doers 
 Peter Verberne  
 Mij present  
 P de Leeuw substituut secretaris  
 
 
30 072 r 
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers 
en Joost van Lieshout scheepenen  
van Lierop , Jan Warsenborg , Hendrik Warsen- 
borg , Goort van den Eijnde , Jenneke van  
den Eijnde , weduwe Hendrik Custers , mitsgaders 
Dirk van Dijck in huwelijk hebbende Clara 
vanden Eijnde , Arnoldus Zegers , als in  
huwelijk hebbende , Hendrina van den Eijnde  
Arnoldus van Bussel , als in huwelijk hebbende 
Anna vanden  Warsenborg , alle inwoonders 
binnen deese dorpe van Lierop , en Jasper 
van der Heijden , als in huwelijk hebbende  
Elizabeth vanden Warsenborg , woonende 
tot Mierlo , te samen naaste vrienden  
en erfgenaamen ab intestato van wijlen  
Joost van den Eijnde gewoont hebbende en  
overleeden alhier tot Lierop , ende verklaren  
sij comparanten met elkanderen te  
hebben aangegaen een schiftinge , scheijdinge 
ende verdeijlinge van alle vaste goederen  
alle gelegen onder deesen dorpe van Lierop  
door voornoemde Joost van den Eijnde metter 
doot ontruijmt en naergelaten welke  
deijlinge sij comparanten bij blinde lootin- 
ge verklaren te hebben voltrokken  , en  
is alsoo te deel gevallen en wert bij deese 
gecontigeert en toegedeijlt,  
 
 Het eerste loth 
Aan Dirk van Dijck , in huwelijck hebbende  



Clara van den Eijnde , bestaende , in een  
woonhuijs met de helft 
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off twee loopense seven en dertig roeden tien voet 
in 't aangelag en den acker daer in off aan 
gelegen , staande ende gelegen alhier tot 
Lierop , aan 't Agterbroek , neevens erve 
bijde sijde den meededeijlder Jan Warsenborgh 
d'een eijnde de straat , d'ander eijnde 't Eeuwsel 
Item de helft van een parceel groese genaamt  
het Eeuwsel agter de Schouw groot voor 't 
geheel vier loopense twee roeden dertien voet  
gelegen neevens erve d'een sijde  Jan Vlem- 
minx d'ander sijde Hendrik Custers weduwe  
bijde de eijnde Cornelis Doers,  
Item de helft van een halff Eeusel  
agter de Schouw groot voor dit part vier 
enveertig roeden negentien en een vierde 
voet , neevens erve d'een sijde de weduwe Hen- 
drik Custers , d'ander sijde de kinderen  
Lambert Vlemminx , d'een eijnde Corne- 
lis Doers , d'ander eijnde , de weduwe Hendrik Custers  
Item twee en veertig roeden 6 1/4 voet , in  
een heijtvelt , neevens erve d'een sijde 
Cornelis Doers , d'ander sijde en d'een  
eijnde de weduwe Hendrik Custers , d'ander 
eijnde de gemeente ,  
En sal den condivident van en uijt dit  
loth moeten vergelden eene renthe van  
negen vaten rogge jaarlijcx , in een meerdere  
pagt van een en twintig vaten , ten 
comptoire van de heer rentmeester  
Tengnagel , mitsgaders eene renthe  
van drie gulden eene stuijver vier penningen  
jaarlijcx , aan den armen alhier ,  
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 't tweede loth 
An Jan van Warsenborgh bestaende  
in de schuur en schop aan't Agterbroek alhier 
met twee loopense sevenendertig roeden tien  
voet , in't aangelag en den acker daer in  



off aangeleegen soo groes als lant  
leggende neevens erve d'een sijde Cornelis  
Doers , d'ander sijde Peeter Coolen d'een eijnde  
't eeusel , d'ander eijnde de straat ,  
Item de helft van Een parseel groese 
genaamt het Eeussel agter De Schouw groot  
voor 't geheel vier loopense twee roeden dertien  
voet , dus voor de helft 2 loopense 1 roede 6 1/2 voet 
neevens erve d'een sijde Jan Vlemminx  
d'ander sijde Hendrik Custers wed, bij de 
eijnde Cornelis Doers ,  
Item de helft van een halff eeussel  
agter de Schouw , groot in't geheel 3 loopense 29  
roeden 17 voet , dus voor dit part 44 roeden  
19 1/4 voet , nevens erve d'een sijde , en d'een  
eijnde d'weduwe Hendrik Custers , d'ander 
sijde de kinderen Lambert Vlemminx  
d'ander eijnde Cornelis Doers, 
Item een vierde part in een heijtvelt  
van 3 loopense 19 roeden 5 voet , dus voor dit part 
42 roeden 6 1/4 voet , neevens erve d'een sijde  
Cornelis Doers , d'ander sijde en d'een eijnde  
d'weduwe Hendrik Custers , d'ander eijnde  de 
gemeente ,  
en sal den condivident van en uijt dit loth  
moeten blijven vergelden eene renthe van  
eene gulden vijff stuijvers en tien penningen  
aan den armen alhier jaerlijcx 
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 Het derde loth  
Aan Goort vanden Eijnde , bestaende  
inde helft van een parseel groese genaamt  
den Bul(le)camp sinde voor't geheel groot  
2 loopense 35 roeden , 4 voet , neevens erve 
d'een sijde en d'een eijnde de Aa , d'ander  
sijde Peeter Hermans , d'ander eijnde Joost  
Kerkhoff,  
Item een parceel ackerlant genaamt den  
Stapacker , groot 1 loopense 21 roeden 6 voet ,  
en 28 roeden 14 voet van de acker den  
Toorn , daer neevens aangelegen , neevens  
erve d'een sijde Hendrik Warsenborgh 
mede deijlder , d'ander sijde Peeter Coolen  
d'een eijnde de heij , d'ander eijnde de 



Kerkwegh  
 
 't vierde loth  
Aan Hendrik Warsenborgh , bestaende  
in de helft van een parseel groese genaamt  
den Bullecamp , sijnde voor't geheel groot 
2 loopense 35 roeden 4 voet , neevens erve  
d'een sijde en d'een eijnde de Aa , d'ander 
sijde Peeter Hermens , d'ander eijnde Joost  
Kerkhoff,  
Item eenen acker genaamt van Jan Goorts  
groot 1 loopense 4 roeden 3 voet , mitsgaders  
nog 29 roeden 13 voet van den acker den  
Toorn daer neevens aangeleegen , neevens  
erve d'een sijde Goort van den Eijnde  
meede deijlder , d'ander sijde den Sleutjens- 
acker , d'een eijnde de Heer Gualtherij , d'ander 
eijnde de wegh,  
Item nog 19 roeden 4 voet in den Sleutjensacker 
neffens voorsijde acker van Jan Goorts gelegen  
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Item een parceeltje ackerlant genaamt het 
Nieuw Erve , gelegen 't eijnde de voorsijde acker 
den Toorn , en uijtschietende op de heijde , groot  
circa 23 roeden 1 voet ,  
 
 't vijffde loth  
Aan Arnoldus Zeegers , in huwelijk  
hebbende Hendriena van den Eijnde 
bestaende inde helft oostwaerts van een  
parceel groese genaamt het eeusel bij 't huijs  
groot voor 't geheel drie loopense 8 roeden 18 voet  
neevens erve d'een sijde Jasper vander 
Heijden , d'ander sijde Arnoldus van Bussel  
mede deijlder , d'een eijnde de Vleut , d'an- 
der einde het aangelagh,  
Item de oostense helft , van een parceel  
ackerlant , groot voor 
't geheel een loopense  
15 roeden 12 voet , d'een sijde d'weduwe Dirk 
van Moorsel , d'anders sijde Arnoldus van  
Bussel mede deijlder , d'een eijnde de wegh 
d'ander eijnde Jan Tijssen van Hugten ,  
 



 t sesde loth , 
Aan Arnoldus van Bussel als in huwe- 
lijk hebben Anna Warsenborgh bestaen- 
de in de helft westwaerts van een par- 
ceel groese genaamt het eeussel bij 't huijs  
groot voor't geheel drie loopense 8 roeden 18 
voet neevens erve d'een sijde Willem van  
Dijck , d'ander sijde Arnoldus Zeegers meede- 
deijlder, d'een eijnde de Vleut , d'ander eijnde  
't aangelagh  
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Item de westense helft , van een parceel  
ackerlant , groot voor't geheel een loopense  
45 roeden 12 voet , neevens erve d'een sijde  
Cornelis Doers , d'ander sijde Arnoldus  
Zeegers meede deijlder , d'een eijnde  
de weg , d'ander eijnde Jan Tijssen van  
Hugten ,  
 
 t seevende loth  
Aan Jenneke van den Eijnde , weduwe  
Hendrik Custers , bestaende , in een  
parceel groese genaamt het Veltje door 
de Stemet , groot 44 roeden 3 voet , nee- 
vens erve d'een sijde Cornelis Doers 
d'ander sijde de wegh , d'een eijnde  
Dirk van Dijk , d'ander eijnde de Vleut ,  
 
Item eenen acker gelegen aan 't Kerken- 
huijs , groot een loopense 22 roeden 5 voet  
neevens erve d'een sijde en d'een eijnde  
de Kerkpad , d'ander sijde Cornelis Doers 
d'ander eijnde d'weduwe Jan van der 
Vorst ,  
 t agste loth 
Aan Jasper van der Heijden , als in  
huwelijk hebbende Elisabeth Warsen- 
borgh bestaende , in een parceel 
groese geleegen agter het aangelag 
groot een loopense 25 roeden 3 voet , neevens  
erve d'een sijde Peeter Coolen , d'ander 
sijde Arnoldus Zegers , d'eenige de Vleut  
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Item een loopense in een parceel 
ackerlant genaamt den Sleutjensacker 
neevens erve d'een sijde d'weduwe Dirk 
van Moorsel , d'ander sijde Hendrik  
Warsenborgh meede deijlder , d'een eijnde  
d'weduwe Dirk van Moorsel , d'ander eijnde  
de wegh ,  
En is bij de condividenten ondersprooken  
en geconditioneerd , dat den voorsten den  
agterste sal moeten weegen ter naerster  
velden en minster schaden , Wijders dat  
een ijder uijt sijne te deel bevalle goederen  
sal moeten blijven vergelden , de gront en  
gewinchijnsen , als met regt bevonden  
werden daer uijt te gaen , off schoon hier 
voor en bij ider loth niet gemelt off ge- 
specificeert , dog ingevalle naermaals  
bevonden wierd dat de voorsijde goederen mogte 
weesen belast met eenige meerdere renthen  
off pagten dan bij ider loth staen gespecifi- 
ceert , sullen sij condividenten gehouden  
sijn soodanige meerdere renthen off pagten  
malkanderen te helpen dragen , refun- 
deeren off goet doen , onlosbaer tegens  
den penning vijffen twintig , ende los - 
baere volgens de brieven en bescheeden  
daer van sijnde  
Met welke voorsijde schiftinge scheijdinge  
en deijlinge sij condividenten verklaaren  
te sijn met beloften van deesen ten allen tijden  
te sullen houden en doen houden voor goet  
vast stedig ende van waerden sonder hier 
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tegens ooijt iets te sullen doen ofte gedoogen  
dat gedaen sal worden , het sij in regten  
off daer buijten , ende hebben sij comparanten  
dien volgende , malkanderen van elks aanbe- 
deelde goederen volkome vertigtinge transport 
ende opdragt gedaen , sonder dat d'een op  
des anders portie kavel ofte loth , eenigh 
het minste regt actie ofte pretensie meer 



is houdende ofte reserverende alles  
naer scheijdingsregt , en onder verbant 
als naer regten  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen  
Lierop op heeden dan drieen twintig - 
ste januarij seventien hondert sesen vijftigh  
 
Jan Warsenborgh 
Hendrik Warsenburh 
Goordt Jansen vanden Eijnden  
 
Dit ist hant + merk van de weduwe Hendrik 
Custers verlarende niet te konne schrijven  
Dit ist hantmerk + van Dirk van Dijk ver- 
clarende niette konne schrijven  
Dit ist hant+ merk van Aroldus Segers 
verclarende niet te konnen schrijven  
 
Arnoldus van Bussel  
Jasper van der Heijden  
  Cornelis Doers  
 Joost van Lieshout  
  Mij present  
  P de Leeuw substituut secretaris  
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Compareerde voor ons Cornelis  
Coers en Peeter Hermens schepenen  
van Lierop d'heer Pieter de Leeuw , de  
welke als substitut secretaris van  
desen dorpe en van de secretarije  
alhier verclaert heeden te hebben  
gedesesteert , laatende die aan d'heer 
Jacobus Losecaat , secretaris te Asten , 
die deselve secretarije erffelijk heeft  
gekogt van d'heer Gijsbertus Gualtheri 
woonende tot Son volgens trans- 
port op den negende junij deeses 
jaers 1756 ter secretarije van 's Bosch 
gepasseert  
Wijders verclaert den voornoemde Heer de 
Leeuw aan den voornoemde heere Losecaat 
en scheepenen voornoemt ter goeder  
trouwe te hebben overgelevert alle  
reekingen , en documenten als  



andersinds de secretarije en gemeente  
alhier concerneerende , en onder  
hem berust geweest , sonder ietwes  
sijnes weetens , verduijstert agter  
gehouden off versweegen te hebben  
en indien hem naermaals nog  
ietwes tot sijner kennisse mogte  
koomen altijt te sullen overgeven  
Aldus gedaan ende gepasseert binnen  
Lierop den vijff en twintigste junij  
seventien honder ses en vijftigh 
 P. de Leeuw  
 Cornelis Doers  
 Peeter Hermens  
 Dierk Warenborig 
 schepen lok secretaris 
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Compareerde voor heeren schepenen van Lierop 
ondergenoemt , Adriaan van Doorn woonende  
binne de Heerlijkheijt Mierlo , denwelke ver- 
klaarde dat hij op de vierde november 1700 vier- 
endertig alhier heeft getransporteert gehad  
seekere hoeve genaamt de Hoeve ten Eijnde 
aan Frans Meulenhoff , en waer van nu eij- 
genaars sijn d'sijne erffgenamen , die volgens 
den voorsijde transporte gehouden sijn de qui- 
tantie van den erffpagt uijt de voorsijde hoeve 
aan het gemeene land gaande ter somme van  
ses en veertig gulden jaarlijx binne drie  
maanden na den vervaldag aan  hem com- 
parant off sijn regt verkrijgende te vertoonen  
ten eijnde hij off borge daar over aange- 
sprooke konne worden , en door dien de 
tegenwoordige eijgenaars der voorsijde hoeve 
meer als suffisant sijn voor de voorsijde rente  
soo verklaart den voornoemde Adriaan van Doorn  
deselve eijgenaars der voorsijde hoeve van de 
conditien in voorsijde transport vervat  nopens  
het betalen der lasten en het vertoonen der  
quitantien van de rente als anders daar van  
bij desen te ontheffen en te ontslaan , en sulx 
de eijgenaars der voorsijde hoeve van alle aan - 
maninge ter saake van voorsijde transport gedaan  
konnende worden als ten volle van alles en het  



transport vervat voldaan sijnde , sonder eenige  
conditien off restrictien te reserveeren off daar  
medee de eijgenaars der voorsijde hoeve te sulle 
bemoeijen in regten off daar buijten , mits  
deselve sorg dragen dat hij comparant off  
borge over voorsijde rente niet worde aan- 
gesprooken . Actum Lierop den ses en  
twintigste november 1700 ses en vijftig ,  
ten overstaan van Cornelis Doers en Francis  
Verseems schepenen ,  
Dat is + het hantmerk van Adriaan van 
Doorn verklarende niet te konne schrijven  
  Cornelis Doers  
  Francis Verseums  
  Mij present  
  J. Losecaat  secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
Willem vanden Born vorster alhier 
denwelke verklaart uijt cragte van  
authorisatie van weduwe Francis  
vanden Boomen woonende alhier als  
gecollecteert hebbende de 's lands ver- 
pondinge en beeden van den jaare 1700 
drie en vijftig over desen dorpe verschult 
sijnde , de voorsijde authorisatie van dato  
deser alhier in originali gebleeken  
bij desen met voorgaande kennis  
en goetvinden en permissie van  
de heere stadhouder alhier bij desen  
in arrest te neemen en te stellen  
in handen van de hooge overigheijt 
de vaste en onroerende goederen  
staande ten naame en toebehoorende  
aan Jan Vlemminks omme daar  
aan te verhaalen eene somme van twin- 
tig gulden seven stuijvers en dertien  
penningen wegens resteerende en  
onbetaalde beede en verpondinge over 
den voorssijde jaare van 1700 drie en  
vijftig verschult 
De vaste onroerende goederen staande  
ten naame en toebehoorende  aan Peter 
Gerrit Coolen omme daaar aan te ver- 



haalen eene somme van drie gulden  
vijftien stuijvers en vijftien penningen , 
Item nog eene acker gekomen  
van Gerrit Lammers cum suo toebehoo- 
rende aan voornoemde Peter Gerrit Coolen  
omme daar aan te verhaalen eene  
gulden vijff stuijvers en vijff 
penningen  
Item de vaste onroerende goederen  
staande ten naame en toebehoorende  
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aan Jan en Jenneke Jooste van  
Dijk gebruijker Jan Tijsse van  
Hugten omme daar aan te verhaale  
eene somme van twaalf gulden  
vier stuijvers en vijftien  
penningen  
De goederen staande te naame  
en toebehoorende aan Lambert 
Francis Vlemminks van Willem  
van Dijk  gebruijker Jan Vriens  
omme daar aan te verhaalen  
eene somme van twintig gulden  
ses stuijvers en veertien penningen  
De goederen staande ten naame 
van Francis Verberne van de  
weduwe Joost Verberberne omme daar aan  
te vehaale de somme van twee gulden  
seven stuijvers en negen penningen  
Alle de voorsijde goederen geleegen  
binne desen dorpe omme daar aan  
te verhaale de voorschreeve somme  
ter saake als voore verschult met  
de costen van dien en verder ad opus  
jus habentium , Aldus gedaan en  
gepasseert binne Lierop den tweede 
februarij 1700 seven en vijftig ten  
overstaan van Cornelis Doers en  
Peter Hermans schepenen  
 
Willem van den Borren  
 Cornelis Doers  
 Peeter Hermans   



 Mij present 
 J. Losecaat secretaris 
 
 
Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Jenneke Koppens weduwe 
Jan Janse van de Vorst sijnde geassis- 
teert met Jan van de Vorst haare soon  
alsmede Catalijn Koppens weduwe Nic- 
laas Lommers mede geassisteert met  
den voornoemde Jan Janse van de Vorst als 
haare geassumeerde momboier in desen  
alle woonende alhier , dewelke verklaarde  
te constitueeren en magtig te maken  
de heer Judocus van de Vorst cappellaaan  
woonende te Boxtel , specialijk om  
in der comparante name te compareere 
ter Leen en Tolkamer binne de stad  
's Bosch en aldaar passeeren behoorelijke  
verbandbrieven  voor sodanige chijnsen  
als ten comptoire der Domeijne moete 
worden vergolden uijt alsulke 
parceelen nieuwe erve off  vroenten 
als in den jaare 1700 eenvijftien door 
de regenten alhier sijn verkogt en  
bij de comparante mans off voorsaten  
sijn ingekogt geworden , en voorts des 
aangaande alle te doen hetgeen  
ingevolge de resolutie vande Edele  
Mogende Heeren Raden van Staate 
van dato den eerste meert 1746 eenigsins 
sal worden vereijst , alwaar het soo  
dat daar toe eenige nadere off  
speciaaldere procuratie wierde gere- 
quireert , welke sij comparante ten  
dese voor geinsereert sijn houdende  
gelovende voor soo veel hun saame off  
voor ider in't particulier aangaat al  
hetgeen bij den voornoemde geconstitueerde 
ter saake voorschreeve sal wesen gedaan  
en verrigt te sullen houden en  
doen houden voor goet vast stedig  
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en van waarden onder verband  



als na regten , Aldus gedaan  
en gepasseert binne Lierop den 
sevende meert 1700 seven en vijftig , en mits 
de onpasselijkheijt en ouderdom vande comparan- 
te dese ten haare huijse gepasseert ten overstaan  
van Cornelis Doers en Peter Hermans schepenen  
 Dit is het hantmerk van Jenneke  
 Koppens + niet konnende schrijven  
Dit is het hantmerk 
van Catalijn + Koppens niet konnende schrijven  
  Cornelis Doers 
  Peeter Hermans  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Maria van Eijck weduwe  
Antoni van Bussel sijnde geasssiteert 
met Antoni Warenborig  
haare geassumeerde momboir in desen  
en Donatus van Eijck alle woonende  
alhier , dewelke verklaare te constitu- 
eeren ende magtig te maken Arnoldus  
van Bussel mede woonende alhier  
specialijk om inder comparante  
naame te compareeren ter Leen  
en Tolkamer binne de stad 's Bosch  
en aldaar passeere behoorlijke  
verbandbrieven voor sodanige  
chijnsen als ten comptoire der 
domeijnen moeten worden vergolden  
uijt alsulke parceelen nieuwe  
erve off vroente als in den jaare  
1700 vijftien door de regenten alhier 
verkogt en bij de eerste  
comparante haare man en tweede  
comparant sijn vader ingekogt , en  
voorts des aangaande alles te doen  
het geen ingevolge resolutie  
van de Edele Mogende Heere Raden  
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van Staate van dato den 1e maart 
1756 eenigsins sal worden  
vereijst , alwaar het soo dat daar toe  
eenige nadere off speciaaldere procuratie  



wierde gerequireert , welke sij comparanten 
ten desen voor geinsereert sijn houdende , 
gelovende voor soo veel ider van haar  
aangaat al het geen bij den voornoemde 
geconstitueerden ter saake voorschreeve 
sal wesen gedaan en verrigt te  
sullen houden en doen houden voor 
goet vast stedig en van waarden  
onder verband als na regten , Aldus  
gedaan en gepasseert binnen Lierop  
den sevenden meert 1700 seven en  
vijftig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Peter Hermens schepenen  
 Dit is + het hantmerk van  
 Maria   van Eijk weduwe 
 Antoni van Bussel niet  
 konnende schrijve  
 Antonus van Warsenburgh 
 Dit is + het hantmerk van  
 Donatus van Eijck niet 
 konnende schrijven  
  Arnoldus Doers 
  Peeter Hermans  
  Mij present  
  J, Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Maria Verbeek  
weduwe Jan Verseems sijnde geassisteert 
met Jan vande Vorst als haare geassumeerde  
momboir in desen , Catarina van Hoof  
weduwe Willem Maas sijnde mede geassis- 
teert met voornoemde Jan van de Vorst , als  
mede Antoni Janse van Vegt en Jenneke 
Janse vanden Boomen weduwe Joost 
Warenborig , mitsgaders Huijbert van  
Bree alle woonende alhier , dewelke  
te saame verklaare te constitueeren  
ende magtig maken den persoon van  
Arnoldus van Bussel mede woonende  
alhier , specialijk om in der comparanten 
naamen ider voor soo veel hem off 
haar aangaat te compareeren ter  
Leen en Tolkamer binne de stadt 'sBosch 



en aldaar passeeren behoorlijke ver- 
bandbrieven voor sodanige 
chijnsen als ten comptoire der  
Domeijnen moeten worden vergolden  
uijt alsulke parceelen nieuwe erve  
off vroenten als in de jaare 1700 
en vijftien door de regenten inder tijt 
alhier verkogt , en bij de comparanten  
off haare voorsaaten sijn ingekogt  
gewerden , en voorts des aangaande alles 
te doen het geen ingevolge de Resolutie  
van de Edele Mogende Heeren Raden  
van Staate van dato den 1e meert 1756, 
eenigsins sal worden vereijst , alwaar 
het soo dat daar toe eenige nadere  
off speciaaldere procuratie wierde  
gerequireert welke sij comparnten  
ten desen voor geinsereert sijn hou- 
dende , gelovende ider voor soo veel 
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hem off haar aangaat al het geene  
bij den geconstitueerdens ter saake  
voorschreeve sal wesen gedaan en verrigt  
te sullen houden en doen houden  
voor goet vast stedig en van waarden  
onder verband als na regten , en  
staat te weten dat den voornoemde 
Huijbert van Bree arm en behoeftig 
is , wordende door den arme alhier som- 
wijle gealimenteert en waarom wij  
bij desen ten sijne opsigte dese  
pro deo hebbe gegeven , 
Aldus gepasseert binne Lierop den  
sevenden meert 1700 seven en vijftig  
ten overstaan van Cornelis Doers  
en Peter Hermans schepenen  
 Dit is + het hantmerk van Maria 
 Verbeek  niet konnende schrijve 
 Dit is + het hantmerk van Catarina 
 van Hooff niet konnende schrijve  
  Jan vande Vorst  
   Dit is + het hantmerk van 
Dit is het hantmerk Jenneke Janse vanden  
van Antoni + van  Boome niet konnende 



Vegt niet konnende schrijven 
schrijven  
  Dit is het + hantmerk van  
  Huijbert van Bree niet  
  konnende schrijve  
   
  Cornelis Doers  
  Peeter Hermans  
  Mij present 
  J. Losecaat secretaris  
 
 
30 081 v 
 
Compareerde voor schepenen  van Lierop  
ondergenoemt Anneke Verberne  
weduwe Francis Vlemminx , sijnde  
geassisteert met Francis van Breij 
als haare geassumeerde momboier in  
desen woonende alhier , den welke  
verklaarde te constitueeren ende  
magtig te maken Arnoldus van  
Bussel mede woonende alhier , speci- 
alijk om in der comparante naam te  
compareere ter Leen en Tolkamer binne  
de stadt 's Bosch , en aldaar te passeere 
behoorlijke verbandbrieve voor soda- 
nige chijns als sij ten comptoire der 
Domeijnen moet vergelden uijt seeker  
parceel nieuwe erve off vroenten  
groot een loopense en drie copse 
soo als in den jaare 1700 en vijftien  
door de regenten alhier is verkogt , en  
bij de comparante man als doen gekogt  
en voorts des aangaande alles te doen  
het geen ingevolge de resolutie vande  
Edele Mogende Heeren Raden van  
Staate van dato den eerste meert 1700 ses 
envijftig , eenigsins sal worden vereijst ,  
alwaar het soo dat daar toe eenige  
nadere off speciaaldere procuratie  
wierde gerequireert , 't welk alhier  
voor geinsereert word gehouden ,  
gelovende al het geen bij den  
voornoemde geconstitueerde ter  
saake voorschreeve zal worden gedaan  
te sulle houden en doen houden  



voor goet vast stedig en van  
waarden onder verband als 
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na regten , Aldus gedaan en 
gepasseert binne Lierop den negende 
meert 1700 seven en vijftig , ten  
overstaan van Peeter Hermans en Francis  
Verseems schepenen  
 Dit is + het hantmerck van Anneke 
 Verberne  niet konnende schrijven  
  Francis van Breij  
  Peeter Hermans  
  Francis Verseums  
  Cornelis Doers presiden schepen  
  in absentie van den secretaris 
 
Compareerde voor schepenen van Lierop 
ondergenoemt Willem van den Heuvel  
in huwelijk gehad hebbende Willemijn Joost 
Verberne woonende alhier , denwelke op  
den seven entwintigste october 1751 alhier 
heeft gepasseert eene inventaris ten be- 
hoeve van sijne drie kinderen genaamt  
Catharina , Johanna en Josijn , en daar 
bij gereserveert om denselve inventaris 
ten alle tijde te amplieere , en door dien  
den voornoemde comparant na dato is voor- 
gekomen dat eenige stucke heeft 
geommitteert daar op te brengen die  
aan de voornoemde kinderen sijn  
competeerende bestaande in een  
veere bet met peuluw en twee kussens  
met twee paar slaaplakens en twee 
hooftfluweijle , als ook een wolle deeken  
Item de betkoets ,  
Item een kinder betkoets,  
Item een kist,  
Item twee spoelgetouwe,  
Twee pelle tafellakens , alsmede een   
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kinderback , een eetenskasje 



 
Verklarende hij comparant hier mede 
in alle opregtigheijt sijne voorschreeve inven- 
taris daar mede te hebben geamplieert 
sonder ietwes meerder te weeten de  
kindere toe te behoore direct off  
indirect , Aldus gedaan en gepasseert 
binne Lierop den vier en twintigste 
junij 1700 seven en vijftig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Peter Hermens  
schepenen  
 
 Willem van den Heuvel 
  Cornelis Doers 
  Peeter Hermans  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris 
 
 
30 082 r 
 
Compareerde voor heeren schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Peter , en Jan  
van Eijck woonende alhier kinderen en  
erffgenamen van wijlen Jan Hendriks  
van Eijck , overleden en gewoont hebbende  
alhier , dewelke verklaaren  te maaken  
eene minnelijke en wettige scheijdinge  
en deijlinge vande vaste en onroerende  
goederen op haar comparante mits over- 
lijden van wijle haare voornoemde  
vader in eijgendom verstorve en aan- 
gekoomen sijnde allodiaale goederen  
en dat in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk is met den eerste minnelijke  
loote ten deele gevallen aan en ten behoeve  
van Peter van Eijck woonende alhier 
Eerst het oude huijs met het aangelag 
met het lant en den dries aaneen geleege 
te saame groot ontrent tien loopense  en  
drie copse nevens erve d'eene sijde Jan  
van Eijck mede deijlder , en d'andere sijde na het  
ooste de weduwe Antoni van Bussel met meer 
andere , d'eene eijnde de gemeente , en  
d'andere eijnde den verkrijger in desen  
Item een stuck teulant genaamt het  
heijtvelt een loopense seven roeijen en  



vijff voete , d'eene sijde Jan van Eijck den  
mededeijlder , d'andere sijde Maria weduwe  
Jan Jooste vande Vorst cum suo , d'eene  
eijnde Jan Jooste van Bree en d'andere eijnde  
den verkrijger ,  
Item het kleijn heijtvelt groot een loopense  
negen roeijen en negen voete nevens erve  
d'ene sijde Catarina weduwe Willem Maas ,  
en d'andere sijde Jan Tomas van Soest 
met meer andere , d'eene eijnde de gemeente  
en d'andere eijnde Jan van Eijk mede  
deelder,  
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Item den Schobbert acker groot een loopense  
een entwintig roeije en ses voete nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Antoni van Bussel  
end' andere sijde de erffgenamen Frans  
Meulenhoff , d'eene eijnde de gemeente  
en d'andere  eijnde den verkrijger  
Item den acker bij de hoeve ten Berge  
groot twee loopense negen en twintig  
roeijen en vijftien voeten , nevens erve  
d'eene sijde met de eene eijnde Jan Bernarts  
cum suo , en d'andere sijde Jan Jooste van  
Bree en een eijnde de gemeente  
Item den Bosbeemt groot een loopense  
vier en dertig roeijen nevens erve d'eene 
sijde de weuwe Jan van de Vorst en d'an- 
dere sijde de weduwe Goort van Lieshout  
d' eene eijnde Jan Bernarts , en d'andere  
eijnde Willem van Eijk cum suo,  
Item de Smal Velde groot twee loopense  
en vier roeijen d'eene sijde genaamt Lijs Beks beemt 
d'andere sijde de erffgenamen Jan Willems  
Vehees , d'eene eijnde de gemeente , en  
d'andere eijnde de Beemde van Helmont 
Item een stuck groese genaamt de  
Schobbert groot twee loopense negen  
roeijen en 11 voeten , nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Antoni van Bussel , d'ander 
sijde de erffgenamen Frans Meulen - 
hoff cum suo , d'eene eijnde den verkrijger  
en d'andere eijnde de gemeente  
Item de helft inde Putte groot dertig  



roeijen en agt voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Willem Maas en d'andere  
sijde de weduwe Goort van Lieshout , d'eene  
eijnde de Vleut , en d'andere eijnde  
Jan van Dijk, 
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Item de helft in den Beemt aan het Goor 
groot vier loopense negen roeije vier voeten  
sijnde dese helft nevens erve hendrik Jan  
Tijssn met meer andere , d'andere sijde Jan  
van Eijk mede deijlder , d'eene eijnde  de 
gemeente van Mierlo , en d'andere eijnde  
de Vleut,  
Item het Eeuselke onder het aangelag 
begreepen nevens erve beijde de  
sijde Jan van Eijk mede deijlder  
Sijnde los en vrij gereserveert te blijve  
vergelden eene gulden en vijff stuijver  
jaarlijx ten comptoire van den Rentmees- 
ter de Kempenaar gaande uijt het Smal  
velt , voorts de chijnse vanden  
gronde die bevonden sullen worden met  
regt daar uijt te gaan , aan te vaarden  
aanstons gereserveert den huurder sijn regt ,  
 
En is met den tweede minnelijke  
loote ten deel gevallen aan Jan van Eijck 
mede woonende alhier , Eerst het nieuwe  
huijs na de westsijde met den hoff en  
aangelag sijnde lant daaraan geleege 
met den dries aaneen geleegen groot 
te saame negen en een half loopense  
nevens erve d'eene sijde Peter van Eijk 
mede deelder , d'andere sijde de weduwe  
van Antoni van Bussel d'eene eijnde  
peter van Eijk voornoemt , en d'andere  
eijnde de gemeente en meer andere  
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den acker genaamt Campelant  
groot vier loopense en dertien roeijen  
nevens erve d'eene sijde en eene eijnde  



de weduwe Antoni van Bussel , d'andere 
sijde de weduwe Willem Maas , d'eene  
eijnde de gemeente  
Item eene acker genaamt het heijtvelt 
groot een loopense seven roeijen  en  
vijff voete nevens erve d'eene sijde  
Peter van Eijk mede deelder , d'andere sijde  
de weduwe Goort van Lieshout , d'een eijnde de weduwe  
Jan vande Vorst , en d'ander eijnde den mededeijlder 
Item den Acker tot Harsel groot een  
loopense twee en veertig roeije  en vier  
voete nevens erve d'een sijde Jan Hendriks  
Verhees , d'ander sijde den verkrijger in desen  
d'eene eijnde de erffgenamen Antoni vanden  
Boomen , end' andere eijnde de Braake  
Item den dries in den Santerman groot 
veertig roeije en eene voet nevens erve  
d'een sijde en eene eijnde den verkrijger  
indesen , en d'andere eijnde de erffge- 
naamen Jan Goort Tijssen  
Het drieske teijnde den acker groot 
(groot) tweeentwintig roeijen en vijftien  
voeten nevens erve d'eene sijde Joost  
van Lieshout cum suo , d'andere sijde en  
eijndens den verkrijger in desen  
met de eene eijnde den armen van Lierop  
 
Het veltje groot een loopense ses en  
dertig roeijen en seven voete nevens erve  
d'een sijde de weduwe Willem Maas ,  
d'andere sijde Willem van Eijk , d'eene 
eijnde de weduwe Jan vande Vorst , en d'andere 
eijnde Peter van Eijk mede deijlder  
cum suo  
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Item het drieske bij Willem Maas groot  
twee en twintig roeije en vier voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Antoni van  
Bussel , d'andere sijde den verkrijger cum 
suo , d'eene eijnde denselve verkrijger  
in desen en d' eene eijnde de gemeente ,  
Item de helft vande putte groot in't 
geheel dertig roede en agt voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Goort  



van Lieshout , en d'andere sijde de weduwe  
van Willem Maas , d'eene eijnde den  
verkrijger en d'andere eijnde de Vleut 
De helft vandenbeemt in't Leeg Goor groot voor dese helft twee 
loopense vijff roeijen , d'eene sijde Peter van Eijk mede 
deijlder, en d'andere sijde de weduwe Jan vande Vorst 
Sijnde los en vrij gereserveert de 
'slans en gemeentes lasten met de 
chijnsen vanden gronde die bevonden 
sulle worden met regt daar uijt te  
gaan aan te vaarden aanstons gere- 
serveert den huurder sijn regt ,  
 
Gelovende de voornoemde comparanten  
en condividenten d'eene wel ende wettelijk  
op en van des andere portie te renunti- 
eeren vertijden en afstand te doen  
soo als onder ider sijn lot staat , dog is  
bij de condividenten besprooken en  
geconditioneert om elker te weegen  
ten naasten velden en ten minste  
schaade , Wijders dat den eerste condi- 
vident de begroote rente sal moete 
blijve vergelden en betalen sonder  
schade vanden tweede condivident  
dog in gevalle namaals bevonden  
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wort dat eenige renten off pagten  op dese  
bedeelde goederen mogte opkomen  
die men nu niet en weet , dat die elker 
sullen helpen dragen , voldoen en  
betalen ider voor de geregte helft 
Voorts geloven sij comparanten  
dese scheijdinge en deijlinge altoos  
voor goet vast stedig ende van waarden  
te sulle houen en doen houden  
onder verband en renuntiatie als 
na regten .Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van  
Lierop den ses en twintigste augus- 
tij 1700 seven en vijftig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Peter Hermans  
schepenen  
 



 Peeter van Eijck 
 Jan Janse van Eijck 
 
 Cornelis Doers 
 Peeter Hermans  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij Cornelis Doers , Peter Verberne  
Peter Hermens , Jan Kerkhoff en  
Lambert Vlemminx schepenen van  
Lierop geleegen in den quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Bosch , certificeere bij 
desen dat wij door off van wegens Cornelis  
Verspeek woonende te Oorschot sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van den 
armen aldaar , en alsoo denselve alhier  
van geboorte is en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag soo hebbe wij sulx niet  
konne weijgeren , derhalve beloven wij bij desen  
soo het mogte gebeure dat hij tot armoede  
quaam te geraaken ('twelk God verhoede) 
sodanig dat denselve vanden armen  
behoorde geassisteert te worden , dat wij  
als dan hem benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat off arme besorgers van  
Oorschot voornoemt off waar denselve elders  
onder het gebiet van haar Hoog Mogende  
mogte komen te woonen ter saake deses 
te sullen ontlasten en bestrijden ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den sevende  
sptember 1700 een en dertig , onder verband 
als na regten . Actum Lierop den sevende  
september 1700 seven en vijftig 
 
  Cornelis Doers 
  Peter Verberne  
  Peeter hermans  
  Jan Kerckhof  
  Lambert Vlemmix  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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  Staat en inventaris van  
  alle soodaanige erffelijke en erf- 
  haaflijcke goederen en effecten  
  als Willem Jan Weijnen  
  weduwenaar van Mari Paulus  
  Verschuren en dese sijne overledene  
  huijsvrouw staande huwelijck hebben  
  beseten en door en bij overlijden  
  van de selve op den voornoemde langts 
  levende ter togte , en op sijn kint  
  uijt het selve huwelijck verweckt 
  ten erfregte en proprietijte sijn  
  aengekomen en verstorven  
  opgerigt en in gescrift doen stellen  
  bij den voornoemde langstlevende om  
  voor het voltrecken van sijn  
  tweede huwelijck waar in hij sig  
  staat te begeven daar mede  
  wettelijk en scabinaal bewijs  
  van goederen ten behoeve van  
  opgemelde sijn minderjaarig kint 
  te doen ingevolge en conform  
  den 53 articul van haar hoog 
  moogende egt reglement van dato  
  18 maart 1656 en opgevolgde  
  der selver resolutie en waarschouwing  
  van den 8 april 1708 
  
 Eerstelijck een kleerkas 
 Item drij vrouw schorten  
 Item twee lijfkens  
 Item een stiglijf       
 Item twee blauwe vrouwe scholcken  
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Item tien vrouwe hemden  
Item twee beuecken  
Item twee rooij oostijndische neeusdoecken  
Item drij neteldoecke neusdoecken  
Item een sijlvere haernaeldt  
Item een haerijseren tot het hooft 



Item vier baeten    
 
Compareerde voor d'ondergeteekende  
schepenen van Lierop Willem Jan Weijnen  
in 't hooft deses gemelt , den welcke verklaerde 
desen inventaris te sijn deugdelijck en opregt , en daar  
bij alles getrouwelijck te hebben op en aengeven wat  
tot het selve bewijs eenigsindts behoort sonder sijnen  
wetens enige goederen te rugge gehouden oft daar  
van gelaaten te hebben diregtelijck oft indireg- 
telijck beloovende niet te min in dien naarmaals  
bevonden wierde , dat desen inventaris met eenige  
stucken behoorden te worden vermeerdert , dat aen  
de weth alhier behoorlijck te sullen koomen op en  
aangeven , presenterende voorts desen inventaris als  
wel en deugdelijck geformeert sijnde ten allen  
tijden des gerequireert wordende met solemneelen  
eede te sullen stercken   
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Lierop 
voornoemt ten overstaan de schepenen Peeter 
Verberne en Francis Verseems op heden den  
vijftienden januarij 1700 agt en vijftig 
 
  Willem Jan Wijnen  
  Peter Verberne  
  Francis Versums 
  Cornelis Doers president shepen in  
  absentie van den secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Juffrouw Maria Thresia  
Courtois woonende alhier , de welke te kenne 
gaff dat sij reets onder de hand het navolgende  
schriftelijk heeft gedeclareert en daar bij te persisteeren , 
te weeten dat sij comparante is aange- 
sogt geworden door de kinderen en  
schoonkinderen van de heer Willem de 
Gaverelle om getuijgenis der waarheijt 
te wille komen geven voor de geregte  
van Geleen, verklarende bij desen  
dat sij comparante aldaar nog voor  
geenen anderen regter als haare  
competenten te sullen getuijgenis der 
waarheijt te geven , soo omdat haare  



affairens het niet permitteeren , als ook  
omdat soo veel niet overig heeft soo 
voor voorschreeve kinderen als de heer Gaverel 
voornoemt en sulx om redenen die de 
comparante daar toe moveerende sijn ,  
In teeken der waarheijt is dese 
door de voornoemde comparante met twee 
schepenen en den secretaris alhier  
binne Lierop ten prothocolle ge- 
passeert en onderteekent op heden  
den twijntigste meert 1700  agt en  
vijftig  
  M.Therese Courtois  
  Cornelius Doers 
  Francis Versums  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Wij Paulus Eckringa  
officier , Cornelis Doers , Peter Verberne en Peter 
Hermens schepenen comissarissen  
als meede Jacobus Lozecaat secretaris  
vanden dorpe van Lierop , geleegen in  
den quartiere van Peellant Meijerije  
van 's Bosch , doen conde certificeeren  
en verklaaren bij en mits deesen  
voor de opregte waarheijt dat opde 
brieven van requisitoriaal vanden  
Edele Geregte van Geleen van dato  
den 15 april laastleeden voor ons  
hebben doen citeeren juffrouw  
Maria Thresia Courtois weduwe 
van wijlen de Heer Baron  de la 
Rocke ten eijnde om onder solem-  
neele eede te worden gehoord en  
ondervraagt over soodaanige articu- 
len als wel gemelde geregte van  
Geleen aan ons hebbe toegesonden  
behelzende 87 articulen hier na 
van woord tot woord geinsereert 
behalven hoofft en slot zinde al- 
daar geexcribeert den 21 december 
1757 en getekent S. Banens 't  
welk wij alsoo met deese uijtge- 



maakte aan wel gemelde gerigte  
hebbe doen terug senden . Soo is alhier  
voor ons de voorsijde gedaane citatie  
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in persoon gecompareert voornoemde  
Maria Thresia Courtois dewelke 
op de nagenoemde vraagpointen  
heeft verklaart waar en waaragtig  
te weesen , soo en gelijk in mar- 
gine van ider articul geannoteert 
staat  
      1 
De voornoemde comparante   Off te vragen aande 
segt out te sijn in haar   deponente hare ouder- 
drie en vijftigste jaar    dom  
 
  
Segt ja,      2  
     Off zij thans niet en  
     is woonagtig bij den  
     roomschen pastoor 
     van Lierop Meijerije  
     van 's Bosch 
 
      3 
Segt aldaar in haar   Hoe lange zij aldaer 
vijffde jaar te woonen    gewoont heeft 
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      4 
Segt ja     Off zij voorheenen niet gewoond 
     heeft bij de Heer Willem    
     de Gavarelle tot Geleen  
      5 
Segt ja      Als huijshoudster van  
     den selve 
      6 
Segt daar is koomen woonen   Wanneer sij daar is geko- 
den 13 . meert 1743 , en inden  men en wanneer van daar 
jaare 1751 van daar vertrocken  vertrocken  
 
      7 



Segt van't besteelen der kerke niet  
te weeten , maar wel van't besteele van  
Petri alsoo als doen 's morgens vroeg Off zij daar niet en 
een boer aan'tcomptoir quam , seg- heeft gewoont als de 
gende Hendrik Petri is bestoole ,dese kerke van Amsteraaden  
nagt , daar op sij deponente vraagde en Honsbroek als meede 
kenesse de schermen niet die daar  de huijsen van Henri 
op sijde daar is een stock blijve  Petri en de juffrouwen  
staan in't huijs van Petri   Gaede bestolen sijn gewor- 
daer letters op staan, waarop de den en den pastoor van  
Heer Gavereele van sijn kamer  Grevenbriick vermoord. 
en van sijn bet quam , en den boer  
van't comptoir geholpe , en dar 
ten tijde wanneer juffrouw Gaardens bestoolen sijn des 
nagts ontrent drie  a vier uuren een buur vreijster Ida genaamt 
aan't venster heeft kome kloppe seggende juffrouw Gaardens is bestoole 
waarop de Gaverelle tegens de deponente sijde gaat er eens na toe ,  
't welk sij deponenente gedaan heeft 
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      8 
Segt neen     Off zij wel oijt eenig ker- 
     kengewaad in het huijs 
     van de Heer de Gaverel - 
     le ontwaar is geworden  
 
      9 
Segt niet te weeten    Off met haar niet en  
off Anna Maria Lasson    heeft daar gewoond  sec- 
als doen als inden articul  kere Anna Maria Las- 
daar gewoont heeft , maar  son als die kerken , Hen- 
wel te saame daar gewoont   ri Petri , ende juffrou- 
     wen Gade bestolen zijn  
     geworden  
 
      10 
Segt als doen nog een    Off doenmaals nog 
nieijt aldaar heeft gewoont  ijmand anders met 
sonder te konne bepaale   haar daar wonde  
wie het geweest sijn  
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      11 



     Off den gedetineerde 
     W. de Gaverelle meer 
Segt neen     als twee domestiquen  
     hiel  
 
      12 
     Off de deponente niet  
     en geheugt van die 
Segt ja als op articul   diefstallen   
seven geantwoort is  
      13 
segt de redenen als   sij moet seggen de 
op voorige articulen    reden van haar geheu-   
     ging 
      14 
Segt wel gewoont te hebben   Off zij beginnende met 
met Anna Geelen ten    het eijnde vanden jaare 
huijse van Gaverelle    1750 niet vijff a ses 
sonder te konne bepaale  concecuture maanden     
de tijt hoe lang sulx   aldaar gewoond heeft 
geweest is     met seekere Anna 
     Gelen  
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      15 
Segt ja     Ten tijde voornamentlijk 
     wanneer den Heer pas- 
     toor van Grevenbrick 
     is vermoord gevonden  
             
Segt ja, dog dat den dag niet 
weet , maar dat des 's morgens    16 
wanneer den pastoor voorsijde des Scilicet (namelijk)bij nagte tus-   
nagts vermoort is geworden ,   schen den 28 en 29 janu- 
de bode van Zittert aan   arij 1751 
Gaverelle de moort ver- 
haalde 
 
      17 
Segt neen     Off in 't huijs van Ga- 
     varelle meer als eenen  
     opganck is omme naer 
     boven te gaan  
      18 



Segt neen     Off men boven komen- 
     de eenen anderen in- 
     ganck bevind als een  
     camer alwaar zij en  
     voorsijde Anna Gelen  
     altoos slapen  
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      19 
     En signanter geslapen     
     hebben ten tijde dat voorsijde 
Segt ja     heer pastoor vermoord  
     is geworden .  
 
      20 
Segt ja van geslapen te    te weeten de nagte tus- 
hebben des nagts wanneer  schen den 28 en 29 janu- 
voorsijde pastoor is vermoort  arij 1751 voorsijde 
geworde dog niet konnende  
bepaale dat sulx soude geweest  
sijn des nagts tusschen  den  
28 en 29 januarij 1751 
 
      21 
Segt dat door de camer waar-  off men door die camer 
in sij getuijge sliep niet   meer als in eene andere 
konde gaan na eenig vertreck  camer gaat 
dan alleen na de camer daar 
Gaverelle slaapte , en ook na bove 
      22 
     De welke booven linker- 
Segt ja     hants de laaste van't 
     huijs is  
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      23 
De getuijge segt niet beter  Alwaar voorsijde heer 
te weeten off de heer Gaverel  de Gavarelle altoos 
heeft geslapen in de camer  sliep 
aan de linker hant, welke 
de laaste van't huijs is ,  
      24 
Segt dat haar seer wel bewust is  En signanter geslapen  



dat Gaverel des nagts inden   heeft bij nagte wanneer 
articul gemelt heeft te bedde  voorsijde moord bedreeven  
geleege,     is geworden  
 
      25 
     Off er uijt die camer 
     eenen anderen uijtgank 
Segt neen     is als door de camer 
     alwaar zij en voornoemde 
     Anna Gelen sliepen ,  
 
      26 
De getuijge segt wel te    Eensgelijks wanneer 
weeten wanneer Henri Petri  voorsijde kerken Henri 
en juffrouw Gaade bestoole  Petri en de juffrou- 
sijn , dat de Gaverelle als   wen Gaede zijn be- 
doen dien nagt niet buijten   rooft geworden  
sijn camer off huis is geweest 
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      27 
Segt ja , gereserveert van't  off de deponente op 
besteele der kerke niet   alle dieselve nagten in  
te weeten     haare voorsijde kamer 
     geslapen heeft  
 
      28 
     Off zij wel ontwaar 
     is geworden dat den  
Segt neen     gedetineerde door haare 
     camer gepasseert is 
     bij gemelte nagten  
 
      29 
Segt neen     Off dan bij eene twee 
     drie , off vier van die 
 
      30 
Segt voor redenen van    Hoe het dan komt dat 
wetenschap dat sij pre-   dit alles haar zoo wel 
sent was doen de bode   geheugt zij moet hier 
van Sittert de moort vanden   bij voegen ge..icumstan- 
voorsijde pastoor verhaalde   tieerde redenen van  
en voorts als bij articul   wetenschap 
7 verklaart heeft  
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      31 
Segt ja , gereserveert   Off voorsijde Gavarelle dan  
vande diefstalle der   in zijn slaapcamer 
kerke niet te weten    off in sijn huijs geweest 
     is ten tijde van alle  
     die begaane diefstallen  
     en moorderijen  
      32 
      off sij wel oijt eenig 
     lijnwaat off andere 
     mobilaire effecten buij-     
Segt neen     ten de geene die het 
     comptoir confiscabel  
     maakte en de geene  
     die den gedetineerde 
     bij successie off coop 
     toegekomen heeft zien  
     inbrenge off onder- 
     vonden , ten huijse 
     van den selve 
 
      33 
     En signanter off zij  
     ten gemelte huijse een  
segt neen     lijnwaat bevonden heeft 
     waarop den naam  
     vande juffrouwe 
     Gaede stont 
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      34 
 
Segt neen    Off dan halvelingen uijt- 
     gedaan was, 
      35 
 
     off zij allen het lijn- 
     waet bij suijveringe  
Segt ja     van het selve niet  
     naer en sag en schoon  
     zijnde niet en sorteerde 



       
      36 
     Off haar niet en ge 
     heugt dat voornoemde de 
Segt ja     Gaverelle vande 
     moeijen van zijne kin- 
     (kin)deren lijnwaat bij  
     erffeisse bekomen heeft 
 
      37 
Segt het jaar niet    In wat jaar 
te weete 
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      38 
Segt juffrouw van Hove   Wat redenen van we-  
     tenschap , en hoe den  
     naam was van deese 
     affgeleefde persoon  
 
      39 
Segt niet vast te weeten   Off mogelijk den naam  
off den naam van't linne   van haar in dat lijn- 
off wel van een paar lakens   waat was worden uijt- 
gekome van de moeij der  gedaan off uijtgesneden  
kindere van Gaverelle  
uijtgedaan heeft off niet  
      40 
 
Segt ja , ten tijde   Off den gedetineerde 
als sij deponente aldaar   niet een buijten maete 
woonde,     dik en groff mans- 
     persoon is 
 
      41 
Segt neen     Off er in zijne voorsijde 
     slaapcamer meer als  
     drie egale vensters - 
     kens sijn  
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      42 
Segt wel hoog te staan    off die niet wel vijftien  



maar niet te konne bepaale  voeten van den gront 
hoeveel voeten ,    staan  
 
      43 
     Off wel soude hebben  
Segt sulx niet te    kunne meugelijk weesen  
geloven ,     dat voorsijde de Gaverelle  
     in op agt genomen sijnde  
     buijten matige dikte daar 
     door hadde konnen uijt- 
     komen  
 
      44 
Segt niet te weeten    Off Grevenbrich geen  
off twee uure min off   twee uuren van Geleen is 
 
      45 
De deponente segt dat   Off den avont van den  
Anna Gelen de schoene   nagt als den pastoor 
en kousse dickwils van    van Grevenbrich is ver- 
Gaverel uijt heeft gedaan   moort geworden Anna 
maer voor haar onmogenlijk  Gelen de schoenen en kou- 
te bepaalen off sij sulx    sen van den gedetineerde 
heeft gedaan dien avont   niet en heeft uijtgetrocken  
als in den articul ver- 
melt staat,  
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      46 
De deponente segt dat voor  tusschen tien en elff 
het meerder gedeelte de Gaverel uuren weesende op 
gewoon was 's avons tusschen  zijne voorsijde slaapkamer 
negen en tien uuren na bet  
te gaan , wetende sij getuijge  
dat sij Gaverel dien avont na bet  
is gegaan , en den geheele nagt 
op sijn slaapkamer is geweest ,  
 
      47 
     off den gedetineerde  
Segt neen     dien avont na het uijt- 
     trecken , der cousen nog  
     uijt zijne voorsijde slaap- 
     camer gecoomen is,  
 



      48 
Segt savons wel eenige    Off zij naderhant den  
tijt gewoon was nog op   selven avont met 
te blijve , dog sulx niet   voorsijde Anna Gelen niet  
wetende hoe lange op dien   wel een uur off een  
tijt is opgebleve    halff op haare camer 
     is opgebleven  
 
      49 
Segt op den voorige articul  voor en al eer te bedde 
beantwoort te hebbe   te gaan  
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      50 
Segt sulx de gewoonte    Niet waar dat voornoemde 
geweest te sijn dat Anna  Anna Gelen de schoenen   
Geelen de schoenen 's avons  van haren meester uijt 
medenam uijt de slaap-   zijne voorsijde slaapkamer 
kamer van Gaverel om schoon  gebragt hadde en deselve  
te maken     met haar genomen om  
     schoon te maken  
 
      51 
Segt sulx niet te weten    Off deselve 's morgens 
     niet op deselve plaatse 
     stonden alwaar se Anna 
     Gelen 's avonds gezet 
     hadde 
 
      52 
Segt sulx niet wel te   off Anna Gelen 's ande- 
weeten off Anna Geele   rendaags 's morgens  
de schoene aan de deur   die schoenen schoon ge- 
off in de camer bragt   maakt zijnde niet en  
alwaar Gaverel sliep   heeft gezet aan het 
     bedde vanden beclaagde 
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      53 
Segt sulx niet positieff    Sulx tusschen vijff off 
te weeten     ses uuren  
 
      54 



Segt ordinaar ja    wanneer voorsijde de Ga- 
     verelle nog te bed lag  
 
      55 
Segt geen andere redenen   De deponente moet 
te konne geven als tegens   de reden van haare 
voorsijde drie articulen staat  wetenschap bij deese 
     drie posten voegen  
 
      56 
De deponente segt niet   Off voornoemde Anna Gelen  
beter te weeten als    niet alle avonden de 
dat Anna Gelen de schoene   schoenen en cousen  
en kousse voor het meerder  van haren meester  
gedeelte alle avonde   niet en moeste uijt- 
van Gaverel uijt trock,    doen  
uijtgenome op die tijde 
dat sij deponente sulx  
selfs wel heeft gedaan  
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      57 
De deponente segt   En deselve 's anderen  
ordinaar , aan de deur   daags 's morgens aan  
van de camer off aan    zijn bedde brengen  
het bet , van Gaverelle 
wierde gebragt 
      58 
De deponente segt dat   Off hij Gavarelle ten 
Gaverel voor het meerder  tijde als den pastoor 
gedeelte niet meer als   van Grevenbrich ver- 
een paar schoene had   moort is geworden en 
dog ten tijde doen den    den avond vandien meer 
pastoor vermoort is   als een paer schoenen 
geworde , off meer als een   had 
paar schoene had sulx  
niet te weeten  
      59 
Segt ja     Niet waar dat hij door- 
     gaans 's avonds wel  
     serieuselijk belastede  
     van de deuren wel te  
     sluijten  
      60 
Segt ja      uijt vreese van besto- 



     len te worden  
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      61 
Segt dat de sleutels    Bij wien de sleutels 
ordinaar bij haar deponente   vanden huijse dan  
waare berustende ,    's nagts berustede 
 
      62 
De deponente segt als   Niet waar dat den  
in den articul vermelt is    gedetineerde 's morgens  
     opstaande den dag 
     naer het gemelte moort 
     geschiet is , en den bode  
     van Sittard hem seg- 
     gende dat den pastoor 
     van Grevenbrich ver- 
     moort was , hij die 
     schelmen verfoeijde , en  
     den pastoor beclagende 
     zijde in substantie  
 
      63 
De deponente segt   Hadden sij niet genoeg 
als in den articul vermelt is   met hem sijn geld 
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     ende meubilen weg te nee-    
     men , moeten sij hem  
     nog het leven beneemen  
 
      64 
Segt ja      Off de ontfangers plaat-   
     se den gedetineerde  
     niet alomme seer 
     hatelijk maakte 
 
      65 
Segt ja      Dus ware selfs dat   
     hij daar door is worden  
     somwijlen gemolesteert 
     geslagen off geffron- 
     teert,  



 
      66 
Segt de persoonen   Wanneer en door wien  
die sulx gedaan hebbe   sulx geschiet is  
niet te kenne , maar 
wel dat sulx in haare presentie  
gedaan is 
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      67 
Segt ja     Off haar niet te binnen   
     komt onder andere 
     dat wijle den heere 
     pastoor van Geleen  
     het comptoir voorbij ge- 
     gaan zijnde met eenige 
     wijn de boete daar toe  
     staande heeft moete 
     betalen  
 
      68 
Segt ja sulx van hoore   En naderhant niet ge- 
segge te hebbe    schouwt en heeft daar 
     over te catechiseeren  
 
      69 
Segt sulx wel te hebbe  (...) eens al off   
hoore segge , dog van den  het in concientie ge-  
pastoor niet     oorloft was haar ma- 
     jesteijts comtoir te  
     froudeeren     
 
 
30 097 r     
 
      70 
Segt ja      Off de deponente niet  
     bekent en is dat de heer 
     de Gavarelle ter ontdec- 
     kinge der overtreeders  
     van voorsijde comptoir 
     meenigmaal d'een en  
     d'andere oppassers op  
     weege en plaatsen be- 
     dectelijk gestelt heeft 



 
Segt dat Gaverel tot sijn 
oppassers heeft gehad de   71 
Garders , en sukx verscheijde  off te vragen redenen 
maale gehoord te hebbe  van wetenschap 
dat wierd uijtgesonde 
 
      72 
Segt ja     dat 't waar is dat 
     voorsijde Gaverelle naer 
     zijne conditie seer 
     menageuselijk leefde 
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      73 
Segt ja      En dat hij verre van te 
     acquireeregoederen  
     verkogt heeft , soo tot 
     geleen als tot Steijn  
     geleegen omme zijne  
     schulden te betalen  
      74 
Segt ja      Niet waar eensgelijks 
     dat hij een capitael 
     bij de juffrouwen Gaede 
     heeft afgeleijt ,  
      75 
Segt ja     met penningen ge- 
     provenieert zijnde van  
     een verkogt huijs ge 
     leegen tot Schimmept 
     Lande van Luijk aen  
     zeekere Heer Canonik 
     van St Paulus tot 
     Luijk met naame de 
     Pijrelle     ?? 
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      76 
Segt dat sij deponente bij  Hoe het komt dat zij 
en present is geweest wanneer  deponente dit alles soo 
de penninge van't verkogt  wel bewust is  
huijs in voorige articul 



vermelt sijn ontfange geworden  
      77 
Segt neen     Off zij wel gekent 
     heeft off heeft hooren  
     seggen van seekere 
     Anthoon Winckens 
      78 
Segt neen     Geerling Daniels 
      79 
Segt neen     Lambert Cremers van Put 
      80 
     Lambert Cremers uijt de 
Segt neen     Hegge 
      81 
     En Peter Scholts 
Segt neen  
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      82 
De deponente segt onmo-  De deponente moet 
gelijk voor haar te sijn    van ider reeden van  
op dese anders dat te konne  kennis geeven  
segge als dat de voorsijde oer- 
sonen bij haar niet bekent sijn 
      83 
     Off zij wel oijt eenen  
Segt neen    van deesen off dan 
     eenigen andere be- 
     faamt zijnde onder 
     de bende der gauw- 
     dieven te gehooren  
     ontwaar geworden  
     is ten huijse van  
     voorsijde de Gaverelle 
      84 
Segt neen     't Sij bij daage off 
     bij nagte 
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      85 
Segt ja      Off haar niet en geheugt 
     dat den gedetineerde  
     in februarie 1751 eene  



     boode gekreegen heeft 
     met ordere om naar 
     Vavagne te gaan    
 
      86 
Segt ja      Off hij eenen brieff 
     geleesen hebbende niet 
     en seijde ik moet naer 
     Vavagne om mijne  
     reekeninge te doen ,  
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      87 
Segt ja      Off hij dien volgens ook 
     niet in der daad naer 
     Vavagne vertrocken is 
      88 
Segt neen     Off sij deponente  
     oijt heeft kunnen  
     bespeuren dat den  
     gedetineerde aan  
     eenige schelmerije  
     off moorderije plig- 
     tig zoude zijn ge- 
     weest,  
 
   Aldus gedaan en de  
   voorsijde comparante gehoort 
   en die op de voorenstaande 
   articulen heeft geantwoort  
   en verklaart soo en gelijk  
   tegens ider articul geanoteert 
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   staat , en daar bij gepersisteert 
   hebbende hetselve met solemneele 
   eede aan handen van den Heere 
   Officier bevestigt met de woorden  
   soo waarlijk helpe haar God 
   almagtig . Actum binne Lierop 
   den sesentwintigste meij  
   1700 agt en vijftig ter presentie  
   van den Heere Paulus Eckringa  



   Officier , Cornelis Doers 
   president en Peter Verberne , en  
   Peter Hermens schepenen ,  
     M.Theresa Courtois 
    P.Eckringa 
     Cornelis Doers 
     Peter Verberne  
     Peeter Hermens  
      Mij present 
      J. Losecaat secretaris 
 
 
30 101 v 
 
Wij Cornelis Doers en Jan van de 
Kerkhoff schepenen mitsgaders Jacobus  
Losecaat secretaris van den dorpe Lierop  
geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Hertogenbosch onder de souveraini- 
teijt van haar Hoog Mogende , de Heeren  
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlande  
doen conde en certificeere bij desen voor  
de opregte waarheijt dat Jan Bernarts 
is onse ingesetene en oud borgemeester en  
coopman alhier , staande ter goeder naam en faam  
die soo hier als in andere vreemde lande 
koopmanschap is doende daar het de  
occasie sig toe op doet , waarom wij bij  
desen alle vorsten , overstens officieren en der selver 
onderhoorige ruijters en soldaaten en een ider die dese sal 
sien sijn versoekende den selve als onse goede ingeseten gelie- 
ve te erkenne en denselve vrij  en  
onverhindert te laten paseere 
en repasseren te voet te paart met  
kar en andere voiture , sonder aan hem  
eenge verhinderinge off belet  
te doen off te laten geschiede , maar 
ter contrarie hem alle mogelijke hulp  
en bijstand te doen , 't welk wij altoos  
dankelijk sulle erkenne, en niet  
nalaten insgelijks te doen ,  
in teeken der waarheijt hebben wij  
desen ten prothocolle onderteekent  
en door den secretaris op zegel  
laten uijt maken en teekenen binne  
Lierop den dertigste junij 1700 agt en  
vijgtig 



  Cornelis Doers 
  Jan Kerckhof 
  J.Losecaat secretaris 
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Wij Cornelis Doers president Peter 
Verberne , Peter Hermens en Lambert 
Vlemminx schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch , certificeeren bij desen dat wij  
door off vanwegens Jenneke van  
Bussel getrouwt met Dirk Berkers 
sijn versogt om een acte van cauthie tot  
decharge van den Armen van Helmond  
en alsoo de selve alhier van geboorte  
is en sijnde soo veel ons bekent van een een  
goed gedrag , soo hebben wij sulx niet konne  
weijgeren , derhalve belooven wij bij desen  
soo het mogte gebeuren dat sij tot armoede 
mogte kome te geraaken ('t welk God ver- 
hoede) sodanig dat deselve van den armen  
behoorde geassisteert te worden , dat wij  
als dan haar beneevens onse arme inge- 
setenen sullen alimenteeren en onderhouden  
en de magistraat off arme besorgers  
van Helmond voornoemd off waar deselve  
elders onder het gebiet van haar hoog 
mogende mogte komen te woonen  
ter saake deses te sullen onlasten  en bevrij- 
den ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1700 een en  
dertig onder verband als na regten  
Actum Lierop den vijff entwintigste  
augustij 1700 agt en vijftig ,  
 
  Cornelis Doers  
  Peter Verberne  
  Peeter Hermans  
  Lambert Vlemmix 
  Mij present  
  J Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Jan Hendrik Verhees  
als in huwelijk hebbende Ida Hendrik  
Vlemminx , en Lambert Vlemminx  
beijde woonende alhier , den welke verklaarde  
dat zij met wijle Peter Vlemminx  
op den vijftiende meij laastleeden  
onder haar van de vaste onroerende  
goederen gekome van haare respecti- 
ve ouders hadde gemaakt een deijlinge dog waarin  
niet klaar was uijtgedruck(t) alle de parceelen  
alhier ten quohiere staande , en  
dat daar na voornoemde Peter Vlemminx  
is kome te overlijden , soo verklaarde  
de voornoemde comparanten op nieuws  
te maken en alhier te passeere eene 
wettige minnelijke erffscheijdinge en deij- 
linge der vaste goederen gekomen  
van haare voornoemde ouders , en van  
voornoemde haare broeder Peter Vlemminx  
sijnde allodiaale goederen , en dat  
in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk soo is met den eerste  
loote ten deele gevallen aan  
Lambert Vlemminx voornoemt 
Eerst den acker genaamt de Daamse  
Hoeff groot in't geheel vijff loopense  
veertig roede en twaalff voete nevens  
erve d'eene sijde Willem Geven Van Dijk 
Item eene acker genaamt den Duure 
Koop groot een loopense negentien roeije 
en tien voete nevens erve beijde de 
sijde Jan Kerkhoff,  
Het derde part in't heijtvelt staande  
voor een derde ten quohiere een loopense  
en vijff roede nevens erve d'eene sijde  
Joost Kerkhoff en d'andere zijde  
Laurens de Haan  
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den acker bij het huijs met het koolvelt  
groot vier loopense en ses roede nevens erve  
d'eene sijde Joost Kerkhoff , en d'andere sijde  
Jan Kerkhoff . 
Het nieuw erff bij het huijs met het  



huijs en schuur staande op 't quohier in twee  
parceele groot een loopense ses en veertig  
roeijen en vijftien voete nevens erve d'eene  
sijde de gemeente , en d'andere sijde de weduwe  
Joost Warenborig  
Een stukje lant en groese door de Stemet 
staande ten quohiere in twee parceele te 
saame groot volgens quohier een lopense  
twee en twintig roede en tien voeten nevens  
erve d'een sijde Willem Weijne en d'andere  
sijde Willem Geven ,  
Den acker het Herickvelt gekome vande Hoeve 
Ter Hoffstadt groot twee loopense seven  
enveertig roeden en vertig voete nevens  
erve d'eene sijde Peter van Eijk en d'andere 
sijde de erffgenamen Mattijs van Hunsel ,  
Den acker in den Oliemolen groot een loopense  
en twaalff voeten nevens erve d'eene sijde  
Joost Kerkhoff en d'andere sijde Laurens de Haan  
Het Oude Goor sijnde het weijvelt groot twee 
loopense vijf en dertig roede drie en  
een halve voet nevens erve d'eene sijde en  
eijnde Jan Vlemminx ,  
Een stuckje groese genaamt den Dure Coop 
groot nege en twintig roede nevens erve  
d'eene en andere sijde Jan Kerkhoff , staande  
op't quohier in twee parceele  
Den Beemt aanden Hamelsdonk groot een  
loopense agt roeije en dertien voeten , nevens  
erve d'eene sijde Jan Kerkhoff , en d'andere  
sijde Jan Vlemminx  
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het voorste eeusel groot agt en veertig  
roeije en ses voete nevens erve d'eene  
sijde Joost Kerkhoff , en d'andere sije  
de weduwe Francis Vlemminx  
 
Item een dries bij het huijs groot drie 
en twintig roede en seventien voeten  
nevens erve den condivident in desen  
. 
Den dries bij den oliemoole groot een  
loopense vier roeije en seventien voete  
nevens erve d'eene sijde Laurens de Haan  



en d'andere sijde Joost van Lieshout  
 
Den dries in den Camp groot negen en  
dertig roeijen en veertien voete nevens erve  
de gemeente , en d'andere sijde den  
verkrijger in desen , 
Sijnde Los en vrij gereserveert de  
's lans en gemeente lasten  en hier 
uijt jaarlijx te blijve vergelden  
vijf gulden ten comptoire van den rent- 
meester de Kempenaar aan het gemeene  lant 
 
Item drie gulden en ses stuijvers 's jaars  
aan den armen alhier 
Item twee gulden en tien stuijvers  
aan de Heer Cornelis Wijgers te 's Bosch 
mitsgaders den chijns vanden gronde  
die bevonden sal worden met regt daar  
uijt te gaan ,  
En is voorts geconditioneert dat den  
condivident van dit loth gehouden en  
verbonden is om alle de reele en personeele  
schulden van sijn swager Peter Vlem- 
minx te betalen , sonder dat daar voor 
den condivident van 't volgende loth 
aanspreekelijk sal wesen , maar den - 
selve daar van te sulle bevrijden Cost en  
schadeloos houden onder verband als  
na regten,  
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En is met den tweeden looten ten  
deele gevallen aan Hendrik Verhees als  
in huwelijk hebbende Ida Hendrik Vlem- 
minx, Eerst eene acker genaamt den  
Krijterberg gekomen van Maria Jooste van  
Lieshout groot een loopense vijff roeijen  
en dertien voete nevens erve d'eene sijde  
Andries Verdoeijenbraak , en d'andere  
sijde den vaarweg, 
Den Wolffacker groot een loopense  
twintig roeijen en vijftien voeten nevens  
erve d'eene sijde Dirk van Moorsel , en d'andere 
sijde Reijnier Smits  
Den Braakacker gekomen van Maria Jooste  



van Lieshout groot een loopense twee en  
twintig roeijen vier en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Joost van Lieshout , en d'an- 
dere sijde Jan van Bree  
Het eeuselke tot Hersel groot een loopense  
negen roeden nevens erve d' eene sijde de  
weduwe Goort van Lieshout , en d'andere  
sijde de erffgename Martinus van de Sanden  
 
Den hooijbeemt off Sassebemt gekomen  van 
Maria Jooste van Lieshout groot een loopense  
drie roeijen en tien voeten nevens erve d'eene 
sijde Jan van Soest , en d'andere sijde de weduwe  
Goort van Lieshout 
Nog een Sassebeemtje groot agtien roeden  
gekome als voor nevens erve d'een sijde Joost 
van Lieshout  
het heijtvelt gekome van Maria van Lieshout  
als voor groot een loopense nevens erve Maria  
van Lieshout , en d'andere sijde de weduwe  
Willem Maas ,  
Het Horensdonck Eeusel groot twee loopense  
dertien roede twee en halve voet nevens  
erve d'eene sijde Joost van Lieshout , en d'andere  
sijde de weduwe Goort van Lieshout  
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Item een derde in den dries bij het huijs gekome van  
Maria Van Lieshout groot ses en twin- 
tig roeden en sestien voeten nevens erve  
d'een sijde de weduwe Goort van  
Lieshout , en d'andere sijde Jan van Soest  
Sijnde los ende vrij , gereserveert te  
blijve vergelden de 's lans en gemeentes  
lasten , Item te blijve vergelden  
eene jaarlijkse rente van twee gulden  
aan den armen alhier mitsgaders twee duijten  
chijns aan den Heer van Helmont off soo veel meer  
off minder als met regt bevonden sal  
worden uijt dese aan bedeelde goederen  
te gaan . 
Met welke schiftinge scheijdinge  
en deijlinge de voornoemde comparanten  
verklaaren volkomen  genoege te neemen  
met beloften van deselve te sulle  



nakomen , renuntieerende den eene  
wel ende wettelijk op en van des andere 
portie te renuntieere vertijde en af- 
stant te doen , en gelooft den  
eerste condivident in desen sijne swager 
Jan Hendrik Verhees te sullen bevrijden  
en indemniceere van alle actien off 
pretensien die ten lasten van wijlen  
Peter Hendrik Vlemminx te wesen  
alsoo die sal voldoen en betaalen  
sonder tegen seggen in regten off daar  
buijten , mitsgaders gelovende  
sij comparanten en condividenten  
dese erffscheijdinge en deijlinge  
te sulle doen na komen sonder  
daar tegens te sulle doen off laten  
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doen in regten off daar buijten ,  
alles onder verband en renuntiatie als na  
regten , Aldus gedaan en gepasseert binne 
Lierop den twintigste december 1700 
agt en vijftig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Jan vande Kerkhoff schepenen . 
 
 Dit is het + hantmerk van  
 Lambert Vlemminx verklarende  
 niet te konnen schrijven  
 
  Cornelis Doers  
  Jan Kerckhoff  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Joost Vlemminx 
en Reijnier de With , getrouwt met  
Joseijn van den Heuvel woonende alhier  
en Catarina vanden Heuvel woonende  
te Helmont sijnde meerderjarig en alhier  
geassisteert met Willem vanden Heu- 
vel haare vader mede woonende alhier ,  



de welke verklaaren met den anderen  
in der minne overkomen en geaccor- 
deert te hebben over de nalatenschap  
van Johanna van den Heuvel in huwe- 
lijk gehad hebbende den voornoemde Joost 
Vlemminx en nagelaten hebbende  
drie kinderen die overleden sijn  
met eenige goederen , namentlijk dat de  
twee laaste comparanten alhier sullen  
transporteeren en overgeven twee derde 
parte met een sesde part in een huijs  
met twee parceelen gestaan en geleegen  
alhier om voor eene somme van  
eenhondert gulden en sulx aan den  
voornoemde Joost Vlemminx die te gelijk 
bij desen verklaart te renuntieeren  
van sijn togtregt daar op hebbende , onder 
dien mits dat Willem vanden Heuvel  
geduurende sijn leven zal blijven  
woonen en gebruijken voorsijde huijs  
met de parceelen , waar voor hij Willem  
vanden Heuvel deselve huijsinge  
zal moeten onderhouden in behoor- 
lijke reparatien en betaalen de lasten  
daar van verschult wordende en  
nog jaarlijx aan voornoemde Joost Vlemminx  
moete betaalen vier gulden  
en tien stuijvers,  
Met welk accoort de voornoem- 
de comparanten verklaaren zal  
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weesen doot en te niet alle actien en pretensien  
die sij comparanten over en weder mogte  
hebbe off sustineeren te hebben over en  
ter saake van voorsijde nalatenschap hoe- 
genaamt sonder iets te reserveere in  
regten off daar buijten , belovende  
het geene voorsijde te sulle nakomen onder  
verband als na regten , Aldus  
gedaan en gepasseert binne Lierop den  
dertigste januarij 1700 negen en  
vijftig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Lambert Vlemminx schepenen  
 



 Dit is het + hantmerk van Joost  
 Vlemminx niet konnende schrijven  
 en sijnde vermits blint geassisteert  
 met Peter van den Otterdijk 
 Peeter van den Otterdijk  
 Reiner de Wit 
 Catrina van den Heuvel  
 Willem van den Heuvel  
  
 Cornelis Doers  
 Lambert Vlemminx  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij president en schepenen van Lierop  
geleegen in den quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Hertogenbosch , certificeeren  
dat wij door off van wegens Hendrik van  
Moorsel sijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den arme van Waaldere ,  
geleegen in den quartiere van Kempeland  
en alsoo denselve alhier van eerlijke  
ouders gebooren is en sijnde soo veel ons bekent is van  
een goed gedrag hebben wij sulx niet  
konne weijgeren , Derhalve belooven wij  
bij desen indien het quame te gebeuren , dat 
den voornoemde Hendrik van Moorsel tot armoede 
quame te vervalle ('t welk God verhoede) 
sodanig dat denselve uijt de arme kasse 
behoorde geassisteert te worden  , dat wij  
als dan hem benevens onse arme ingeseten  
sullen alimenteeren en onderhouden , Verders  
dat wij de magistraat off arme besorgers van  
Waaldere voornoemt off waar denselve elders  
onder het gebiet van haar hoog moogende  
mogte koomen te woonen ten allen tijden ter 
saake deses te sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1731  met beloften  
van het geene voorsijde staat te sullen naar ko- 
men onder verband als na regten , Actum  
Lierop den drie en twintigste Frebruarij  
1700 negen en vijftig ,  
 



 Cornelis Doers  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemminx  
 Joost van Lieshout  
 Mij present  
 J Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt  
Jan Dirks van Moorsel , oud ontrent vijftig jaaren  
woonende alhier , en Willem van den Born vorster en  
inwoonder alhier , dewelke ter requisitie van Peter  
Gerrit Koolen inwoonder alhier , voor de opregte waar- 
heijt verklaare waar ende waaragtig te weesen  
te weeten den eersten comparant dat hij in den  
voorleede jaare 1700 agt en vijftig , ten tijde wanneer 
de 's lans tiendens van desen dorpe tot 's Bosch  
wierde verpagt hij comparant op dien dag  
des 's morgens voor de middag is gekomen  
op de plaats genaamt De Horst tusschen eene  
acker en groesland aan den comparant  
en requirant toe behoorende alwaar hij  
comparant in den selve acker rogge was 
maijende als doen bij hem is gekomen den re- 
quirant in desen , en aldaar saame gesprooke  
en eenige tijt bij den andere blijvende en alsoo 
zaame spreekende wie off de tiendens alhier,  
wel gepagt soude hebben , seggende : het is er nu 
om te doen , en sulle die in den Bosch 
sijn het nu ontrent wel weeten  
Den tweede comparant verklaart dat hij  
ten dage en tijde van 't verpagte der 's lans  
tiendens van den jaare 1700 agt en vijftig 
is geweest te 's Bosch op het logement  
van haar Edele Mogende aldaar 
maar daar off daar ontrent niet  
gesien te hebben den requirant in desen  
Eijndigende sij comparanten dese hare opregte  
verklaaringe , waar bij sij verklaaren te  
persisteeren en redenen van welwetentheijt  
te geven soo als voorsijde staat met presentatie  
van des gerequireert wordende dese haare  
opregte verklaringe met solemneele eede 
te sullen bevestigen , Actum Lierop den dertigsten meert 
1700 negen en vijftig ten overstaan van Peter Verberne  



en Lambert Vlemminx schepenen  
 
 Dit is het + hantmerk van Jan Dirks van  
 Moorsel verklarende niet te konne schrijven  
 Willem van den Borren  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix 
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
(* Tekst kantlijn) Den 29.december 1759 hier van  
copie authentiecq uijtegemaakt ter requisitie van  
Gerrit Peter Coolen  
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Wij president en schepenen van  
Lierop gelegen inden quartiere van  
Peeland Meijerije van 's Hertogenbosch  
certificeeren dat wij door off wegens  
Jan van Warenberg sijn versogt om  
een acte van cautie tot decharge vanden  
armen van Nederweert 
en alsoo denselve alhier van geboorte  
is , hebben wij sulx niet konne weijgeren . 
Derhalve belove wij bij desen indien het  
quame te gebeuren dat den voornoemde  
Jan van Warenberg * tot armoede quame  
te vervalle ( 't welk God verhoede ) sodanig  
dat deselve uijt de arme kasse 
behoorde geassisteert te worden  
dat wij als dan haar benevens onse  
arme ingesetenen sulle alimenteere 
en onderhouden , Verders dat wij  de  
magistraat off arme besorgers van  
Nederweert voorsijde sullen ontlasten  
en bevrijden off waar deselve elders  
mogte komen te woonen ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den sevende  
september 1731 onder verband als  
na regten , Actum Lierop op den tweede  
april 1700 negen en vijftig . 
 
  Cornelis Doers 
  Peeter Hermans  
  Lambert Vlemmix 
  Joost van Lieshout  



  Jan Kerckhof  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
*met sijne tegenwoodige vrouw en twee  
kinderen met naame Hendrik en Jan  
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Wij Cornelis Doers president en Peter 
Hermens schepen , mitsgaders Jacobus Losecaat  
secretaris vanden dorpe Lierop geleegen in den  
quartiere van Peeland Meijerije van 's Bosch  
verklaren op den eed onser bedieninge gedaan  
ter requisitie van den heere rentmeester de  
Back , dat Jan  Warenborg gewoont hebbende  
alhier , en tans soo veel ons bekent sig  
metter woon hem begeven hebbende tot  
Nederweert alhier in desen dorpe geene  
meubilaire goederen is hebbende , waarop  
eenig verhaal soude sijn , hebbende alleen  
nog in eijgendom een parceel lant en groes  
groot ontrent twee loopense twee en veertig  
roeijen en sestien voeten , sijnde in huure 
bij Jan Hermans en wesende belast met  
eene rente van drie gulden aan het gemeene  
land ten comptoire van den rentmeester de 
Kempenaar , soo als aan ons is verklaart ,  
en daar en boven , de chijnsen van den gronde,  
dat het selve boven die belastinge weijnig  
off geen gelt waardig is , dat alhier nog is 
staande een torffschop off schuurtje  
't geen denselve Jan Warenberg soude toebe- 
hooren 't welk ontrent waardig is agt  
gulden , dat derhalve daar op niet te  
verhaale is de helft van sijne pagtpen- 
ningen van een een clamp tiende genaamt  
ter Hofstad alhier over den oogst 1758 
ter voorsijde comptoire van den rentmeester  
de Back verschult ter somme van  
een hondert en drie gulden met de  
costen van dien ,  
En is alhier mede gecompareert  
Willem Hendrik Overvest 's lands 
deurwaarder , den welke verklaarde 
uijt cragte van authorisatie vande 
Heer Cornelis de Back rentmeester   



(* in de kantlijn) 
Verklaring jura nihil arrest 1-10- 
 
*Den 27 december 1759 hier van  copie authentiecq 
uijtgemaakt ter requisitie van rentmeester de Backe , 
op 't versoek van deurwaarder van Cleeff , en aan hem  
deurwaarder ter hant gestelt 
jura nihil  
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van de geestelijke goederen in den  
quartiere van Kempeland en Oosterwijk  
mitsgaders des capittels van Hilvaren - 
beek van dato 1 april 1759 alhier vertoont te neemen  
in arrest en te stellen in handen van de hooge overigheijt 
het voorsijde parceel van groes en land 
met het schopke , omme daar aan te  
verhaale de voorsijde eenhondert en  
drie gulden ter saake voorsijde met de 
costen van dien . 
Aldus gedaan binne Lierop den  
vierde april 1700 negen en vijftig 
 
 W.H.Overvest deurwaarder 
 
  Cornelis Doers 
  Peeter Hermans  
 
  J. Losecaat secretaris 
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Wij Cornelis Doers president en  
Peter Hermens schepen mitsgaders Jacobus 
Losecaat secretaris van den dorpe van Lierop ver- 
klaaren ter requisitie van den Wel Edele 
Gestrenge Heer C.W.de Schmeling raad en  
rentmeester generaal der Domeijnen van  
Braband , dat Jan Warenberg alhier 
gewoont hebbende , tans soo veel ons bekent  
hem metter woon heeft begeven tot Neder- 
weert denselve alhier geene meubilaire  
goederen is hebbende waarop eenig ver- 
haal soude gedaan konne worden , en hebbende  



hier nog een parceel land en groes met  
een schopke 't welkboven de belastinge  
weijnig waardig is , en zijnde bereijts  
heden alhier in arrest genomen om  
daar op te verhaalen eenhondert en  
drie gulden met de costen van dien , die  
voornoemde Jan Warenberg ten comptoire  
van den Heere rentmeester de Back wegens  
oogst 1758 nog verschult is , T'oirkonde 
bij ons binne Lierop ten prothocolle  
onderteekent op heden den vierde april  
1700 negen en vijftig 
 
  Cornelis Doers  
  Peeter Hermans  
  J Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop Hendrik Paulus van den  
Heuvel woonende alhier , den welke verklaart  
bij en mits desen over te geven en te tran- 
sporteere in volle vrije eijgendom aan  
Nocolaas vanden Heuvel sijne soon  
mede woonende alhier alle het schoen - 
makersgereetschap met de loij en  
laaff en kalkkuijp met alle sijne  
toebehoore niets gereserveert en  
en aan hem comparant eenigsins  
is toebehoorende en gelijk bij sijn  
overlijden bevonden sal worden  
als dan nog sijn , en  
dat om en voor eene somme van  
vijftig gulden , sijnde daar mede onder 
begreepen een kast van vier deuren  
met een beddekoets staande in de 
camer , welke vijftig gulden den  
comparant bekent ontfange te hebben  
en daar van ten volle voldaan te sijn ,  
belovende den transportant het geene  
voorschreeve staat te sullen houden  
en doen houden van volle waarden onder 
verband als na regten , Actum Lierop  
den tiende november 1700 negen en  
vijftig , ten overstaan van Cornelis Doers  



en Peter Hermens schepenen  
 
 Dit is het + hantmerk van Hendrik  
 Paulus vanden Heuvel verklarende  
 niet te konne schrijven , 
 
  Cornelius Doers 
  Peeter Hermans 
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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In den naame Godes amen  
 
Compareerde voor ons Joost van Lieshout  
en Jan Ker(c)hof schepenen des dorps en  
dingbancke van Lierop , Hendrick Damen ende  
Johanna van Bregt egte luijden woonende  
alhier ons schepenen bekent sijnde, hij comparant  
gesont ende sij comparante siekelijck naar den  
lighaame te bedde leggende , dog egter beijde  
haar verstant , memorie ende uijtspraack allomme  
wel magtig ende gebruijckende soo uijterlijck  
scheen en bleeck 
Te kennen gevende sij comparanten , dat sij in  
aanmerckinge van de sekerhijt des doods ende  
de onsekerhijt van den tijd ende uure van dien , 
voorgenomen hadden alvoorens uijt dese werelt  
te scheijden van de tijdelijcke goederen haar bij  
Godt almagtigh genadiglijck verleent uijterlijck  
te disponeeren , bevelende voor af haare  
sterffelijcke lighaamen sullen komen te schijden  
in de genadige en barmhertige handen Godes, ende  
haare doode lighaamen de aerde met een  
eerlijcke en Christelijcke begraeffenisse, 
Koomende nu ter dispositie van haare  
naar te laatene goederen , soo verklaaren  sij  
testateuren uijt een conjugaale liefde , die  
sij malkanderen sijn toedragende , malkanderen  
ende de een den andere ende sulckx de eerst stervende  
den langts levende van hun beijde te nomineren  
ende institueren tot sijnen ofte haare eenige  
ende uuniverseele erfgenaem , ende dat in alle  
de goederen soo erffelijcke , erffhaaffelijcke en  
haaffelijcke , gelt , goudt , silver gemunt en ongemunt 
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Item obligatien , actien , crediten en in  
schulden nietwes uijtgesondert als de eerst stervende 
metter doodt ontruijmen ende nalaten sal , de  
langstlevende daar inne institueerend bij ende  
mits desen , om door de langts levende daar inne  
te werden gedaan , vreij eijgen goet , ende sulckx met  
volle regt van institutie  
Allen 't  welke voorsijde staat verklaaren  
sij comporanten en testateueren te weesen  
haar testament , laaste ende uijterste wille ,  
die sij verklaaren te hebben beraamt en in  
geschrifte doen stellen uijt haer vreij eijgen en  
onbedwongen gemoet sonder eenige persuagie oft  
inductie van Imant , begeerende daar omme  
dat het selve naar haar doodt volkomen sal  
worden agtervolgt ende naergekomen het sij als  
testament codicille gifte ter saake des doods,  
ofte onder de levende ofte soodaenig imant s 
testament laaste ende uijterste wille op het  
bondigste sal konnen ende mogen bestaen niet  
tegenstaende eenige requisiten naar scherphijt 
van regten hier inne niet naer behooren  
waeren geobserveert ofte eenige noodige  
solemnitijten mogten wesen geomitteert ende  
sal dese dispositie door een der testateuren  
buijten consent ende bewillingh van d'anders 
niet mogen worden gealtereet ofte vernietigt 
Adus gedaan ende gepasseert ten woonhuijse van de testateuren  
binne lierop voornoemt op heden den agtienden december,  
seventien honder(t) negen en vijftigh 
 
Hendrick Daemen  
Johanna van Bregt 
 
 Joost van Lieshout  
 Jan Kerckhoff  
 
Cornelis Doers president schepen  
in absentie van den secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , de Heer Isaac van  
Cleeff deurwaarder in qualiteijt als authori- 
satie hebbende van de Wel Edele Gestrengen  
Heer Cornelis de Back rentmeester der 
geestelijke goederen des quartiers van  
Kempeland , en Peter Gerit Coolen  
gearresteert in bonis qualitate qua en gearresteer-   
de in het selve cas , de welke verklaardenn  
door tusschen spreeken van goede mannen  
geassoi.eert en overeengekomen te zijn    
ontrent de saak in questie in voege 
en maniere naarvolgende  
Den eersten comparant qualitate qua sal bij    
het passeeren deser meubilaire goe- 
deren van den tweeden comparant uijt den  
arreste moeten ontheffen en ontslaan  
waar jegens den gearresteerden tweede  
comparant aanneemt om binne den tijt 
van drie maanden naar het passeeren  
deses aan den eersten comparant te  
sullen betaalen eene somme van een- 
hondert ses en vijftig guldens wegens  
restant en kosten vande tiende 
gepagt bij Jan Hendriks van Waren- 
borg over den oogst van 1758 
zullende niet te min aanden  
gearresteerde tweede comparant  
vrij staan ontrent dese geaccordeerde 
somme (als sig tot dien niet schuldigh 
kennende) sig tot restoureringe van  
dien te mogen addresseeren  daar en soo  
te raaden , als blijvende de comparanten  
daar ontrent ongeprejudiceert, tot 
meerder verseekering vanden eersten  
comparant , bij desen mede verscheenen  
Jan , Hendrik en Francis van Bree 
inwoonderen alhier , dewelke verklaarden  
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sig te stellen als borgen en schulden  
naaren principaal vooropgemelde  
some van een hondert ses en  
vijftig gulden , met beloften  
om soo wanneer den principaalen  



debiteur tweede comparant in  
desen mogte difficieren om  
gelibelleerde somme binne voosijde  
gestelde tijt te betaalen , sij  
laasten comparanten het selve  
in promptis sullen voldoen  
en als met regt verwonne schult- 
namptisatie moet voorgaan , ver- 
klaarende sij comparanten te 
vreeden te sijn , haar in den  
inhoude deses ultra citroque 
vrijwilliglijk te doen en laten  
condemneeren , ten dien eijnde  
sig submitteerende aande vrij- 
willige condemnatie van mijn  
heeren schepenen van Lierop  
in officio den eersten om de 
condemnatie te versoeken  
en den anderen om daar in te  
consenteeren , respective onder 
beloften van rati habitie en  
verbant henner aller personen  
en goederen , Aldus gedaan  
en gepasseert binne Lierop  
den seven en twintigste 
december 1700 negen en  
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vijftig ten overstaan van  
Joost van Lieshout en  
Jan Kerkhoff schepenen  
 
 I.van Cleeff deurwaarder 
 Peeter Geerit Koolen  
Jan Jansen van Breij 
Hendrick van Breij  
Francis van Breij  
Joost van Lieshout  
Jan Kerckhof 
 
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Peter Gerrit 



Coolen woonende alhier , denwelke  
verklaarde en bekende te sullen onthef- 
fen binne den tijt van drie eerst komende  
maanden na het passeeren deses 
sijne borgen in de acte van  
accoort heden alhier gepasseert 
gementioneert , en soo wanneer het  
mogte komen te gebeuren dat die  
tijt geelabeert sijnde en die somme  
daar in vermelt niet voldaan was  
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soo verklaart hij comparant 
sig mits desen te onderwerpen  
aande vrijwillige condemnatie  
van haar eerwaarde mijn heeren  
schepenen van Lierop tot sodanige  
effecte constitueerende de twee 
procureurs ex officio den eene  
om de condemnatie te versoeken  
enden andere om daar in te  
consenteeren , gevende hij compa- 
rant die condemnatie  gedecer- 
neert sijnde volkomen magt 
en authoriteijt om sijne soo reële 
als personeele goederen tot beko- 
minge van sijn agterweesen  
vrijwillig sonder sijne contradictie  
te doen en laten verkopen ,  
Aldus gedaan en gepasseert binne  
Lierop den seven en twintigste  
december 1700 negen en vijftig  
ten overstaan van Joost van  
Lieshout en Jan Kerkhoff schepenen  
 
Peeter Geeri(t) Koolen  
Joost van Lieshout  
Jan Kerckhof 
 
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Jan Dierckx van Moorsel en  
Willem van den Borren voster alhier , de  
welcke verklaarden te persisteren bij haare acte  
van attestatie ten behoeve van Peeter Geerit 
Colen voor heeren schepenen van Lierop gepasseert  
in dato den dertigsten meert 1700 nege en  
vijftigh luijdende de selve acte van woordt tot  
woordt als volgt 
Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Dierckx van Moorsel oud  
omtrent vijftig jaaren woonende alhier en  
Willem van den Borren vo(r)ster en inwoonder 
alhier , de welcke ter requisitie van Peeter  
Geerit Colen inwoonder alhier voor de  
opregte waarhijt verklaaren waar en waaragtig  
te weesen , te weten den eersten comparant  
dat hij in den voorlede jaare 1700 agt en  
vijftigh ten tijde wanneer des 's landts tiendens  
van desen dorpe tot 's Bosch wierden  
verpagt , hij comparant op dien dagh des 
's morgens voor de middag is gekomen op de  
plaats genaemt de Horst tussen eenen acker en  
groeslant aen den comparant en requirant  
toebehoorende waar hij comparant in den  
selven acker rogge was maijende als doen  
bij hem is gekomen den requirant in desen  
en aldaar samen gesproken en eenige tijdt bij  
den andere blijvende en alsoo samen sprekende  
wie of de tiendens alhier wel gepagt soude 
hebben seggende , het isser nu om te doen en  
sullen die in den Bosch sijn het nu ontrent 
wel weten  
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Den tweede comparant verklaart , dat  
hij ten dage en tijde van 't verpagte der  
's landts tiendens van den jaare 1700 agt 
en vijftig is geweest te 's Bosch op het  
logement van haar ed. mogende , aldaar  
maar daar of daar omtrent niet gesien te 
hebben den requirant in desen  
Eijndigende sij comparanten dese haare  
opregte verklaaringh waar bij sij verklaren  
te persisteren , en redenen van wel- 



wetenthijt te geven soo als voorsijde staat 
met presentatie van des gerequireert wordende  
dese haare opregte verklaring met solemnele  
eede te sullen bevestigen , Actum Lierop  
den dertigsten meert 1700 negen en vijftig  
ten overstaan van Peeter Verberne en  
Lammert Vlemix schepenen en is  
onderteekent . Dit is + het hant merck 
van Jan Dierckx van Moorsel verklarende  
niet te konnen schrijven , Willem van  
den Borren , Peeter Verberne , Lammert 
Vlemix en mij present J. Losecaat 
secretaris  
 
En hebben sij comparante dese hunne  
waaragtige verklaringe gec.rsobos...t en in     
handen van den heere president loco officier  
afgelegt met de woorden soo waarlijck helpe  
hun Godt almagtigh coram Peeter Hermans  
en Francis Verseems schepenen en bij absentie  
van den secretaris J. Losecaat , Lammert Vlemix 
schepenen , Actum Lierop den vijftiende januarij  
1700 sestigh  
Dit hant + merck stelt Jan Dierckx van  
Moorsel verklarende niet te konnen schrijven  
 
 Willem van den Borren  
 Cornelius Doers 
 Peeter Hermans  
 Francis Versums  
 Lambert Vlemmix  
 schepen in absentie van  
 den secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Peter Jan Aarts in huwelijk  
hebbende Jenneke van Vegt woonende te  
Asten , en Lambert Teunis Verhaagen in  
huwelijk hebbende Allegonde van Vegt  
woonende te Hees , de welke verklaarde  
bij en mits desen in volle vrijen  
eijgendom over te geven aan en ten  
behoeve van Jan Willemse de With 
woonende alhier , haare swager alle  



sodanige eijgendom off aanparte die  
aan haar comparante sijn competeerende  
in alle de gereede haaffelijke en erff- 
haaffelijke goederen actien en crediten  
niets ter werelt uijtgescheijde off 
gereserveert en dat soo en in dier voege  
het selve aan haar comparanten was  
aangekome , bij versterff van Antoni  
van Vegt haare vrouwe vader , en soo  
en gelijk reets bij den voornoemde Jan  
Willemse de With word beseeten en  
gebruijkt sonder dat sij comparanten  
daar op eenig regt off actie reserveere 
off pretendeeren , onder dien mits  
en conditie nogtans dat den voornoemde  
Jan Willemse de With gehoude sal  
wesen voor het geene voorsijde te voldoen  
en te betalen alle reëleen personeele  
schulden ten lasten van voorsijde boe- 
del staande dat de comparanten  
daar voor niet aanspreekelijk sulle sijn  
En compareerde alhier mede den  
voornoemde Jan Willemse de With , den  
welke verklaart voorsijde overgiste te    
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accepteeren en aan te neemen met  
beloften van alle de voorschreeve schulden  
ten lasten vande nalatenschap te sulle  
voldoen en betaalen , sodanig dat de  
comparanten daar over niet sullen  
worden aangesprooken , belovende  
sij comparanten het geene voorschreeve staat  
te sullen voldoen en naarkomen onder  
verband als na regten , Aldus gedaan  
en gepasseert binne Lierop den  
vijff en twintigste januarij 1700 
en sestig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Francis Verseems schepenen  
 
Dit is + het hantmerk van Peter Jan  
Aarts niet konnende schrijven  
Lambert Teunes Verh(aa)ge 
Dit is +  het hantmerk van  Jan Willemse  
de With verklarende niet te konne  



 schrijven ,  
 
 Cornelius Doers 
 Francis Verseums  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maken van de erffelijke  
 en erffhaaffelijke goederen  en  
 effecten als Laurens de Haan  
 weduwenaar van Jennemaria  
 vander Sande zaame beseeten  
 hebben , en door overlijden 
 vandeselve aan hem de  
 togte , en op de kinderen 
 in't selve huwelijk ver- 
 weckt ten erff regten , en  
 sulx door den voornoemde Laurens  
 de Haan in geschrifte doen  
 stelle ten behoeve van sijne  
 kinderen met naame Arnoldina  
 en Christiaan , en sulx dat 
 vermits hij van voornemens  
 is hem te begeven in tweede 
 huwelijk met Maria van  
 Stiphout , en dat ter voldoe- 
 ninge en ingevolge van den  
 53 articul van haar Hoog Mogende 
 Egt Reglement van dato 18 
 maart 156 , en opgevolgde  
 waarschouwinge van den  
 8 april 1708 
 
Eerst van de erffelijke goederen  
 
Bestaande in een huijs hoff en aangelag  
met verscheijde parceelen van groes en  
land gestaan en geleegen alhier op Harsel  
en die bij zijn voorige vrouw heeft be- 
seeten , met welke vrouw voor dat hu 
welijk heeft aangegaan en gemaakt eene   
huwelijkse voorwaarde , waar bij een der 
kinderen sijn gemaakt om de goederen   



bij de voor-en nakinderen egaal te erve en  
te deijlen , waarvan alnog vier voor kindere 
sijn en welke huwelijkse voorwaarde alhier  
is gepasseert den 10 februarij 1755 waar toe  
alhier word gerefereert   
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Volgt de meubilaire erffhaaffelijke goederen  
 
Eerst een ploeg met de eegd 
een hooge kar met block raade 
een slagkar  
een zaal en greel 
drie rieken  
drie koeijbacke  
twee schaape off kasjes 
een trog  
twee beddens met sijn toebehoore  
drie paar slaaplakens  
agt tinne schotele 
twee komme  
agt tinne lepels  
twee hantketels  
eene koeijketel van kooper 
twee eijsere ketels  
een moespot en emmer  
een struijffpan  
een stan en tob met melk ton  
een waskuijp  
een halve ton en olievaatje  
twee kisten  
drie tafellakens  
een wan en snijbank een vuureijser  
een tafel en wiel  
twee stoele  
twee sacke  
een schop met een schup 
haal en tang  
een huijff  
een lopens korff  
een boterkorff  
een bijl en sligtmes  
een hamer en hairgetouw  
een strijkeijser  
een zijse en zigt,  
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een hekel en swonk ,stapel 
een hangeijser 
twee kanne en stooff 
 
Zullen de kleederen van de overledene  
vrouw voor de kinderen worden gebruijkt 
 
Compareerde den voornoemde Laurens de 
Haan inwoonder alhier , den welke verklaert  
desen inventaris opregtelijk te hebben  
geformeert , sonder sijnes wetens eenige  
goederen te rugge gehouden off versweegen  
te hebben directelijk off indirectelijk  
belovende niet te min indien namaals  
bevonden wierden dat desen inventaris  
met eenige stucken behoorden vermeerdert 
off vermindert te worden , te sullen  
opgeven off aanbrengen , beloovende  
voorts dese inventaris als wel ende  
deugdelijk geformeert sijnde ten allen tijden  
des gerequireert sijnde ten allen tijden  
des gerequireert wordende met eede te  
bevestigen  
Aldus gedaan en gepasseert binne Lierop  
den twaalffde april 1700 en sestig ten  
overstaan van Cornelis Doers en  
Peter Verberne schepenen  
Dit is + het hantmerk van Laurens  
de Haan verklarende niet te konne schrijve  
 
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
 
 
30 116 v 
 
Wij Cornelis Doers president , Peter 
hermans , lambert Vlemminx en  
Francis Verseems schepenen van Lierop 
certificeere dat wij door off van wegens Anneke 
van de Vorst sijnde getrouwt met Jan  



van den Boomen woonende te st. Oedenrode  
in desen quartiere van Peeland  geleegen  
sijn versogt om een acte van cautie tot  
decharge van den armen aldaar , en  
alsoo deselve alhier van eerlijke ouders  
gebooren is en sijnde van een goed gedrag , 
Derhalve beloove wij bij desen indien  
het quame te gebeure dat de voornoemde  
Anneke van de Vorst tot armoede  
quame te vervalle ('t welk God verhoede ) 
sodanige dat deselve uijt de arme kasse  
behoorde geassisteert te worden  
dat wij als dan haar benevens onse  
arme ingesetenen zulle alimenteeren  
Verders dat wij de magistraat off arme  
besorgers van st. Oedenrode voorschreeve  en  
waar deselve e(l)ders onder het gebiet van haar 
Hoog Mogende mogte komen te  
woonen ten allen tijden ter saake deses  
te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den sevende  
september 1731 met belofte van 't geene voorschreeve 
staat te sulle naarkomen onder verband  
als na regten , Actum Lierop den  
dertigste april 1700 en sestig  
 
 Cornelis Doers  
 Peeter Hermans  
 Lambert Vlemmix  
 Francis Versums  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij Peeter Verberne vice president  
mitsgaders Peeter Hermans , Joost van Lieshout  
Francis Verseems Jan Kerchof en Lammert 
Vlemix schepenen en Willem van der Borren  
vorster en geregt bode van den dorpe van  
Lierop verklaaren ter requisitie van den  
heere Cornelis de Back in qualiteijt als  
rentmeester der geestelijke goederen van de  
quartiere van Kempelandt en Oosterwijck 
mitsgaaders des capittels van Hilvaarenbeek  
ende sulckx op den eedt in den aanvang onser 



bedieninge gedaan , dat Jan Warsenborgh 
gewoont hebbende alhier , is geweest pagter van  
een clamp thiende genaamt den eerste  
clamp tiende ter hoffstadt alhier over den oogst  
1700 agt en vijftig , voor welke tiende soo wij  
hebben hooren seggen tot borge is te boeck 
gestelt Peeter Geerit Coolen m(eeste)r smits ende 
woonagtigh alhier , welcke wij mede volgens de  
gemeene gerugten van inwoonderen alhier  
verstaan hebben de selve tiende voor sijn aandeel  
heeft doen inrijden , T'oirconde der waarhijt 
soo hebben wij schepen vorster en geregtsbode 
voornoemt dese ten prothocolle van Lierop 
voorschreeve eijgenhandig onderteekent op heden den  
agtiende julij 1700 sestig  
 
 Peeter Verberne  
 Peeter Hermans  
 Joost van Lieshout  
 Francis Versums  
 Jan Kerckhof  
 Lambert Vlemmix  
 Willem van den Boren  
 
 Mij present Cornelius Doers president  
  schepen in absentie van den secretaris  
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Wij Cornelis Doers president , Peter 
Verberne , Peter Hermans , Lambert  
Vlemminx en Francis Verseems schepenen  
van Lierop certificeeren dat wij door off  
vanwegens Geertruij Wijnants van Eijck  
getrouwt met Willem Deelen woonende te  
Hees , in desen quartiere van Peeland geleegen  
sijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge vanden arme aldaar  
als mee voor Maria en Antoneta haare kindere alhier geboore 
en alsoo deselve alhier van eerlijke ouders  
gebooren is , en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag , Derhalve belooven  
wij bij desen indien het quame te gebeuren , dat  
de voornoemde Geertruij van Eijck en voorschreeve twee kinderen  
tot armoede quame te vervalle ('t welk God verhoede) 
sodanig dat deselve uijt de arme kasse  



behoorde geassisteert te worden , dat wij als  
dan haar benevens onse arme ingesetenen  
sulle alimenteere en onderhouden , Verders  
dat wij de magistaat off arme besorgers  
van Hees voornoemt off waar , deselve elders  
mogte komen te woonen ten allen tijden  
ter saake deses te sullen ontlasten en bevrij- 
den ingevolge haar Hoog Mogende  
Resolutie vanden sevende september 1731 
alles onder verband als na regten . 
Actum Lierop den seven en twintigste  
december 1700 sestig , gezien het renvoij  
voor de twee kinderen  
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums 
 Peeter Hermans  
 Lambert Vlemmix  
 
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen van den  
dorpe Lierop geleegen in den quartiere van  
Peeland Meijerije van 's Bosch , certificeeren dat wij  
door off van weegens Gerrit Bockhorst sijnde  
getrouwt en woonende tot Erp sijn versogt om  
een acte van cautie tot decharge vanden armen  
aldaar , en alsoo denselve alhier van geboorte is ,  
hebben wij sulx niet konnen weijgeren , Derhalve  
belooven wij indien het quame te gebeuren , dat  
den voornoemde Gerrit Bockhorst tot armoede quaame  
te vervall ('t welk God verhoede) soodanig dat  
denselve uijt de arme kasse behoorde geassis- 
teert te worden , dat wij als dan hem benevens  
onse arme ingesetenen zullen alimenteere 
en onderhouden , Verders dat wij de magistraat  
off arme besorgers van Erp voornoemt off waar  
denselve elders ondr het gebiet van haar  
Hoog Mogende mogte komen te woonen , ten allen  
tijden ter saake deses te sullen ontlasten en  
bevrijden , ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevenden september 1700 een en dertig ,  



met beloften van het geene voorschreeve staat  
te sullen naarkomen onder verband als na  
regten , Actum Lierop den negen en twin- 
tigste meij 1700 een en sestig  
 
 Cornelius Doers president 
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix  
 Peeter Hermans  
 
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
ondergenoemt , Jan van Waarenborg , Huijbert 
Antoni Warenborg en Adriaan van Warenborg 
alle kinderen en erffgenamen van wijlen  
Joost van Warenborg en Jenneke vanden Boomen  
in haar leven egte luijden hebbende al- 
hier gewoont en overleden , den welke verklaaren  
met elkander in der minne te hebben ver- 
deelt alle de vaste onroerende goederen  
die haare voornoemde ouders hebben nagelaaten  
sijnde allodiaale goederen gestaan en  
geleegen alhier , en welke minnelijke  
scheijdinge en deijlinge word gedaan  
in voege en maniere navolgende : 
Eerst is met den eerste minnelijke loote  
ten deele gevalle aan den voornoemde Jan van Warenborg 
woonende alhier eerst eene acker ende nieuwe  
erve groot ontrent een loopense en ses en- 
twintig roeijen en eene voete staande op de Segge en    
twee parceele nevens erve d'eene sijde Goort van den  
Eijnde en d'andere sijde Goort van de Vorst , en  
d'eene eijnde de Boomerstraat ,  
Item den dries in de Groenstraat groot  
ontrent een loopense agt roeijen en drie  
voeten nevens erve d'eene en andere sijde de weduwe  
Francis Vlemminx , d'eene eijnde de 
gemeene straat en d'andere eijnde de Ren ,  
Item een agste part in een stuck hoijlant  
geleegen in de Hoek Vloete onder Someren     
groot ontrent in 't geheel vijf loopense  
Laastelijk een parceeltje hoijlant inde  



Vloete onder Someren groot ontrent een loopense  
nevens erve d'eene sijde Goort van den Eijnde ,  
d'andere sijde de weduwe van Hoek, d'eene  
eijnde Jan Hermans , en d'andere eijnde  
de gemeente  
Sijnde voorschreeve parceele los en vrij gereser- 
veert de 's lans en gemeentes lasten met  
de chijnsen van den gronde die bevonden  
sullen worden met regt daar uijt te gaan  
aan te vaarden aanstons  
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En is met den tweede loote ten deele  
gevallen aan Huijbert van Warenborg mede woonende  
alhier eerst een stuck lant aande Horsepoote ,  
groot ontrent een en dertig roeijen en elff voeten  
nevens erve d 'eene sijde de kinderen Jan Verseems ,  
d'andere sijde Willem Verberne , d'eene eijnde  
den gemeene weg , en d'andere eijnde de weduwe  
vander Velden ,  
Item den Renacker groot een loopense tien  
roeijen en sestien voeten , nevens erve d'eene  
sijde Goort vanden Eijnde , en d 'andere sijde  
Goort van de Vorst , d'eene eijnde de Ren , en d'andere  
eijnde den gemeene wegh,  
Laastelijk een drieske nevens het Straatje  
groot een loopense sestien roeije en eene voete nevens  
erve d 'eene sijde Jan  het Straatje , d'andere  
sijde de weduwe Francis Vlemminx , d'eene  
eijnde Goort van den Eijnde en d'andere eijnde  
Arnoldus Zeegers ,  
Sijnde voorschreeve parceele los en vrij gereserveert 
dat den condivident zal moeten blijve vergelden  
en jaarlijx betalen aan den armen alhier  
ses stuijvers , voorts 's lants en gemeentes  
lasten , met de chijnsen van den gronde die  
bevonden sullen worden met regt daar  
uijt te gaan ,  
En is met den derde loote ten deele gevallen  
aan en ten behoeve van Antoni en Adriaan  
van Waarenborg mede inwoonderen alhier  
Eerst een huijs schuur stallinge hoff en  
aangelag met het lant daar aan groot  
ontrent een loopense sesenveertig roeijen  
en seven voeten , nevens erve d 'eene sijde Joost 



vande Kerkhoff , d'andere sijde Jan vande 
Kerkhoff ,d'eene eijnde de gemeene straat  
en d'andere eijnde Willemijn Verspeek. 
Eene acker genaamt het Heijtvelt groot vier loo- 
pense seven roeijen en ses voeten nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Francis vanden Boomen 
d 'andere sijde de condividente , d 'eene eijnde  
Francis van Bussel en d'andere eijnde  
Jan Kerkhoff ,  
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Den Eeusel Eijntacker groot vijff loopense 
agt en dertig roeijen en tien voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan van de Kerkhoff , d 'andere  
sijde Joost van de Kerkhoff en d'andere eijnde  
Peter van Eijck met meer andere  
Eene acker genaamt de Daamse Hoeff groot ses 
loopense vijfftien roeijen en agtien voeten  
nevens erve d'eene sijde Joost vande Kerkhoff , 
d'andere sijde de gemeene straat , d'eene  
eijnde de condividenten , d'andere eijnde de  
weduwe Verspeek .  
Eene acker genaamt de Grind Heg een loopense   
vijff en veertig roeijen en twee voeten nevens  
erve d'eene sijde Peter van Eijk , d'andere sijde  
Jan Kerkhoff met meer andere d'een en andere eijnde  
Joost van de Kerkhoff ,  
Den acker in de Hoeve groot agt en dertig  
roeijen nevens erve d'eene sijde Peter van  
Eijck , d'andere sijde Jan Kerkhoff , d'eene  
eijnde voornoemde Jan Kerkhoff , en d'andere eijnde  
de condividenten . 
Eenen acker genaamt den Nieuwen Hoff 
groot twee loopense agt endertig roeijen  
en seventien voeten nevens erve d'eene sijde  
Jan Kerkhoff , d'andere sijde Arnoldus van  
Gog met meer andere , d'eene eijnde denselve  
van Gog , en d'andere eijnde Willem Geven  
van Dijk  
Het lant aan den Ekelhoff groot agt en  
veertig roeijen en seventien voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Verspeek , d'eene  
eijnde Lambert Vlemminx en d'andere  
eijnde de gemeente .  
Item een stuck groese genaamt het  



Heijtvelt groot twee loopense vier roeijen  
en seven voeten nevens erve d'eene sijde de  
gemeente , d'andere sijde de condividenten ,  
d'eene eijnde Francis van Bussel , en d'an- 
dere eijnde Jan Kerkhoff.  
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Den Deijlbeemt groot vijff loopense twee en  
dertig roeijen en vijff voeten , nevens erve d'eene  
sijde en eijnde de Aa , en d'andere eijnde Jan  
van de Kerkhoff met meer anderen , 
Een stuckje groese genaamt de Kante groot    
negentien roeijen en vijfftien voeten , nevens erve  
beijde de sijde de condividenten , en beijde de  
eijndens Joost van de Kerkhoff .  
Het Koeij Eeusel groot dertien loopense  
agt en twintig roeijen en agtien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan van de Kerkhoff  
met meer andere , d'eene eijnde de  
condividenten  
Den dries bij het huijs groot een loopense  
negen en veertig roeijen en seven voeten nevens 
erve d'eene sijde Lambert Vlemminx , d'andere 
sijde de condividenten , d'eene eijnde deselve  
en d'andere eijnde Jan Kerkhoff,  
De nieuwe erve bij den Ekelhoff groot een  
loopense vier entwintig roeijen en negen voeten  
nevens erve d'eene sijde de condividenten,en  
d'andere sijde de gemeente , d'eene eijnde  
de weduwe Verspeek , en d'andere eijnde  
Lambert Vlemminx  
De Hamersdonk groot drie loopense seven en  
veertig roeijen vijff en een halve voet  
reijende tegens Jan Kerkhoff  
en Jan Vlemminx , nevens erve d'eene  
sijde de Ren , d'andere sijde Nol van Gog  
en Jan van Geldrop , d'eene eijnde de Aa , en  
d'andere eijnde Lambert Vlemminx  
Een stuck groese genaamt de Most del   
sijnde nieuwe erve groot ontrent vier loopense  
nevens erve d'eene en andere sijde met de  
eijndens de gemeente . 
Sijnde allodiaale goederen , los en vrij 
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gereserveert 's lants en gemeentes lasten  
met de chijnse van den gronde die bevonden  
sullen worden met regt daar uijt te gaan  
aan te vaarden aanstons ,  
Geloovende zij comparanten en condivi- 
denten d'eene wel ende wettelijk op en van 
des andere portie te renuntieere vertijden  
ende afstand te d(o)en , sonder daar op eenig  
regt actie off pretensie te behouden off 
te reserveere op de voorschreeve goederen als al- 
leen die hem sijn aanbedeelt als tot  
haar volkomen genoegen en contentement 
gedaan en bedeelt te sijn als vooren  
met gelofte dat een ider dese, 
groote rente en chijnse ider in sijn lot  
genoemt off bevonden wordende daar in  
te staan sulle voldoen en blijve vergelden  
sonder last off schaade van een der andere 
loote , en sonder eenige nadere scheijdin- 
ge en deijlinge elkander te sulle aanspreeken  
alles onder renuntiatie en verbintenisse  
als na regten . Aldus gedaan en gepasseert 
binne Lierop den vijffde junij 1700 een en  
sestig ten overstaan van Cornelis Doers en  
Peter Hermans schepenen ,  
 
Jan vanden Warenburgh 
 Dit is het + hantmerk van  
 Huijbert Warenborg verklarende  
 niet te konne schrijven  
 Ant(o)ni van Warsenburgh 
 A(d)riaan van Warsenburgh 
 
 Cornelius Doers  
 Peeter Hermans  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Antoni vande Warenborg en  
Adriaan vanden Warenborg woonende alhier , de 
welke verklaaren dat van haare ouders is aan- 



gekomen een huijs en verscheijde parcele van  
groes en land bewoont wordende bij den tweede 
comparant , volgens wettige scheijdinge en  
deijlinge daar van alhier op heden gepasseert  
en is haar comparanten mede bij versterff  
aangekomen van haare vrouwe ouders 
Jan Coppus een huijsinge met verscheijde  
parceele van groes en land gestaan  en  
geleegen alhier soo en gelijk deselve  
goederen worden bewoont bij Antoni van Waren - 
borg , en dus aan ider in die erve is toebe- 
hoorende de geregte helffte , 't welk haar  
niet convenieert te saame te blijve  
ider voor de helft te behouden , maar sijn  
te raade geworde deselve inder minne  
onder haar te verdeele , en dus bij desen  
te passeere dese haare minnelijke  
en wettige erffscheijdinge en deijlinge  
in voege en maniere navolgende  
 
Eerst is te deele gevallen aan den voornoemde  
Antoni vande Warenborg eerst een huijs  
schuur en stallinge met den hoff en aange- 
lag te saame groot ontrent ses loopense  
drie roeijen en sestien voten staande  
op de Legger in ses parceelen nevens  
erve d'eene sijde Tomas Verberne , d'andere  
sijde de gemeente , d'eene eijnde Peter 
van Eijck , en d'andere eijnde Willem van  
Dijk met meer andere ,  
Den Renacker groot drie loopense veertig  
roeijen en twaalff voeten nevens erve d'eene  
sijde Goort van de Vorst , d'andere sijde Goort 
Peter Hermans , d'eene eijnde de Ren , en  
d'andere eijnde Peter Hermans  
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Den Doorenboschacker een en veertig roeijen  
en drie voeten nevens erve d'eene sijde Peter 
Hermans , d'andere sijde , Francis van Moorsel  
met meer andere , d'eene eijnde Francis van Bree 
en d'andere eijnde de gemeene weg .  
Den acker aande Vaarse hoeve groot een  
loopense een endertig roeije een en een halve  
voet , nevens erve d'ene sijde Arnoldus  



Zeegers , d'andere sijde Marten Peter Willems  
d'eene eijnde Jan de With en d'andere eijnde  
denselve de With. 
Het Wortelvelt bij Willem van Moorsel  
groot drie en veertig roeijen en elff voeten  
nevens erve d'eene sijde Dirk Willem  
van Moorsel , d'andere sijde Tomas Verberne  
d'eene eijnde Dirk van Moorsel met meer andere,  
Den Acker op den Oetert gekomen van de Hoeve  
den Boomen groot drie loopense nevens erve 
d'eene sijde de heer Gualtherie , d'andere 
sijde Goort van den Eijnde , d'eene eijnde den  
Oetert , en d'andere eijnde de gemeente  
Den Acker daar bij geleegen te weeten bij Wortelvelt 
groot negen en veertig roeijen en drie voeten nevens erve  
d'eene sijde Hendrik van Hoek en voorts  
nevens de gemeente  
Den Acker bij den Boomen groot een loopense  
en dertig roeijen nevens erve d'eene sijde Peter  
van Eijck , d'andere sijde (de) gemeene wegh , d'eene  
eijnde Lambert Vlemminx , en d'andere eijnde  
Dirk Willems van Moorsel  
Eene acker in de Nieuwe erve off Coddeman  
een loopense drie en twintig roeijen en twaalff 
voeten nevens erve d'eene sijde Jan Hermans ,  
d'andere sijde en eijnde de gemeente  
Land van Eijcke Marten Bertrums groot vier 
en dertig roeijen en vijftien voeten nevens  
erve d'eene sijde Dirk van Moorsel ,d'andere sijde  
Peter van Eijck , d'eene eijnde Lambert  
Vlemmix en d'andere sij(n)de de gemeene  
wegh.  
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Een stuk groese genaamt het Nieuwe Erve  
een loopense dertig roeijen en ses voeten  
nevens erve d'ene sijde Hendrien Hoek  
en voorts de gemeente  
Den Dries bij den Renkant twee loopense tien  
roeijen nevens erve d'eene sijde den condivident  
d'andere sijde Goort Peter Hermans , d'eene eijnde  
Peter Hermans , en d'andere eijnde de Ren , 
Den Oeterste Beemt groot twee loopense  
vier entwintig roeijen en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde de erffgenamen van  



Natus van Eijk , d'andere sijde de weduwe Nico- 
laas Lommers , d'eene eijnde Peter Hermans ,  
en d'andere eijnde het Straatje , 
Den beemt daar bij geleegen een loopense  
vijf roeijen en seven voeten nevens erve  
d'eene sijde de weduwe Nicolaas Lombers, 
d'andere sijde d'erffgenamen van Natus  
van Eijck , d'eene eijnde het Straatje , en  
d'andere eijnde den condivident .  
Den Dries aan den Vaare hoeff groot een  
loopense nevens erve d'eene sijde Marten  
Peter Willems , d'andere sijde Jan de With ,  
d'eene eijnde Arnoldus Zeegers , en d'andere 
eijnde den condivident  
Het Houtvelt groot een loopense  
een en twintig roeijen en eene voet nevens 
erve d'eene sijde de erffgenamen Nicolaas van  
Bussel , d'andere sijde Goort Hermans , d'eene  
einde de weduwe Francis van den Boomen  
en d'andere eijnde Jan de With 
Laastelijk een stuck groese sijnde Nieuwe  
erve groot ontrent twee loopense nevens erve  
d'eene sijde Goort Peter Hermans , d'andere  
eijnde Peter Verberne  
Sijnde allodiaale goederen los en vrij gee- 
serveert dat den verkrijger uijt de voorschreeve  
goederen zal moeten blijven vergelden  
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en betaalen jaarlijx aanden  armen  
alhier eene rente van vijff en veertig  
stuijvers , Item aan het gemeene land  
ten comptoire van den rentmeester Kempe- 
naar ses off seven stuijvers jaarlijx  
Wijders de chijnsen van den gronde die  
bevonden sullen worden met regt daar uijt te  
gaans , voorts 's lants en gemeentes lasten  
aan te vaerden aanstons ,  
En is met den tweede minnelijke loote  
ten deele gevalle aan en ten behoeve van Adriaan  
van de Waarenborg mede woonende alhier  
de goederen gekomen van de comparanten  
ouders die haar bij deijlinge als voor sijn aan- 
gekomen waar toe alhier word gerefereert, 
bestaande in het navolgende , Eerst een  



huijs schuur stallinge hoff en aangelag met het  
lant daar aan groot ontrent een loopense veertig  
roeijen en seven voeten nevens erve d'eene sijde Joost van  
de Kerkhoff , d'andere sijde Jan vande Kerkhoff  
d'eene eijnde de gemeene straat en d'andere eijnde  
Willemijn Verspeek  
Eenen acker genaamt het Heijtvelt groot vier  
loopense seven roeijen en seven voeten nevens erve 
d'eene sijde de weduwe Francis vanden Boomen ,  
d'andere sijde den condivident , d'eene eijnde Francis  
van Bussel , en d'andere eijnde Jan Kerkhoff  
Den Eeusel Eijntacker groot vijff loopense agt- 
en dertig roeijen en tien voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan van de Kerkhoff , d'andere sijde  
met de eene eijnde Joost van de Kerkhoff  
en d'andere eijnde Peter van de Kerkhoff met meer  
andere .  
Eenen acker genaamt de Daamse Hoef 
groot ses loopense vijftien roeijen en agtien  
voeten nevens erve d'eene sijde Joost van de 
Kerkhoff , d'andere sijde de gemeene  
straat , d'eene eijnde den condivident ,  
en d'andere eijnde de weduwe Verspeek 
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Eenen acker genaamd de Grindheg groot een  
loopense vijf en veertig roeijen en twee voeten  
nevens erve d'eene sijde Peter van Eijck , d'andere 
sijde Jan Kerkhoff met meer andere , d'eene en  
andere eijnde Joost van de Kerkhoff ,  
Den Acker in de Hoeve groot agt en dertig roeijen  
nevens erve d'eene sijde Peter van Eijck , d'andere  
sijde met de eene eijnde Jan Kerkhoff , en d'andere  
eijnde de condividenten , 
Eenen acker genaamt den Nieuwenhoff  
groot twee loopense agt en dertig roeijen en  
seventien voeten nevens erve  d'eene sijde Jan Kerk- 
hoff , d'andere sijde en eene eijnde Arnoldus  
van Gog en eene eijnde Willem Geven van Dijk  
Het lant aanden Eekelhoff groot agt en  
veertig roeijen en seventien voeten nevens erve  
d'eene sijde en een eijnde Lambert Vlemminx,  
en d'andere eijnde de weduwe Verspeek met d'andere  
eijnde de gemeente  
Item een stuck groese genaamt het Heijtvelt 



groot twee loopense vier roeijen en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde de gemeente , d'andere  
sijde den condivident , d'eene eijnde Francis  
van Bussel , en d'andere eijnde Jan Kerkhoff.  
Den Deijlbeemt groot vijff loopense twee  
en dertig roeijen en vijff voeten nevens erve  
d'eene sijde en eene eijnde de Aa , en d'andere  
eijnde Jan van de Kerkhoff met meer andere  
Een stuckje groese genaamt de Kante  
groot negentien roeijen en vijftien voeten  
nevens erve beijde de seijde den condivident  
en beijde de eijndens Joost van de Kerkhoff,   
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Het Koeij Eeusel groot dertien loopense  
agt en twintig roeijen en agtien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan van de Kerkhoff , 
d'andere sijde Joost van de Kerkhoff met meer  
andere , d'eene eijnde de Heer Wijgarts en  
d'andere eijnde den condivident 
Den dries bij het huijs groot een loopense  
negen en veertig roeijen en seven voeten nevens  
erve d'eene sijde Lambert Vlemminx , d'andere  
sijde den condivident , d'eene eijnde denselve  
en d'andere eijnde Jan Kerkhoff ,  
De Nieuwe erve bij den Eekelhoff groot een  
loopense vier en twintig roeijen en negen voeten  
nevens erve d'eene sijde den condivident , d'andere  
sijde de gemeente , d'eene eijnde de weduwe Verspeek  
en d'andere eijnde Lambert Vlemminx  
De Hamersdonk groot drie loopense seven en  
veertig roeijen vijff en een halve voet reijende  
tegens Jan Kerkhoff en Jan Vlemminx  
nevens erve d'eene sijde de Ren , d'andere sijde  
Nol van Gog , en Jan van Geldrop , d'een eijnde  
de Aa , en d'andere eijnde Lambert Vlemminx  
Een stuck groese genaamt de Mostdel 
sijnde nieuwe erve groot ontrent vier  
loopense nevens erve d'sijdens en  
eijndens de gemeente  
Sijnde allodiaale goederen los en  
vrij , gereserveert de 's lants en gemeen- 
tes lasten met de chijnsen van den  
gronde die bevonden sullen worden  
met regt daar uijt te gaan aan  



te vaarden aanstons  
 
30 123 r 
 
Beloovende sij comparanten en condividenten  
in het hooft deses genoemt , d'eene wel ende  
wettelijk op en van des andere portie renun- 
tieere vertijden ende afstand te doen , mits- 
gaders dese erffscheijdinge en deijlinge altijt  
voor goet vast steedig en van waarden te  
sullen houden en doen houden , sonder op  
voorschreeve aanbedeelde goederen eenige verder  
regt off actie te behouden off te reserveere 
als onder sijn lot is begrepen , met beloften  
dat een ider sijne begroote rente pagten  
en chijnsen zal blijve vergelden en betalen,  
als ook geene voor als nog niet bekent  
is en dat onverwagt op off ten lasten van  
de bedeelde goederen komende sal dat wesen  
ten laste van die deselve goederen volgens  
dese sijn aanbedeelt , alles onder verband ,  
renuntiatie en verbintenisse als na regten , Aldus  
gedaan binne Lierop den vijffde junij 1700 
een en sestig ten overstaan van Cornelis  
Doers , en Peter Hermans schepenen  
 
Antoni van Warsenburgh 
Arian van Warsenburgh 
 
 Cornelius Doers  
 Peeter Hermans  
 Mij present 
 J.Losecaat secretaris   
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Francis van Bussel , Maria  
van Bussel , weduwe Huijbert Verberne , Anna- 
marens van Bussel weduwe van Francis Ver- 
berne , Arnoldus van Bussel , Jan van de  
Vorst als in huwelijk hebbende Jenneke van  
Bussel , alle inwoonderen en kinderen van  
wijlen Antoni van Bussel , als meede 
Hendrik Vlemminx , als in huwelijk hebben- 
de , Elisabet van Bussel , kints kindt van  



den voornoemde Antoni van Bussel , meede  
alhier woonende , alle te zaame wettige  
erffgenaame , van den voornoemde Antoni van  
Bussel , en Maria van Eijck , in haar  
leven , egte luijden , en meede gewoont  
hebbende alhier , welke voornoemde comparan- 
ten verklaaren te zaamen in der minne  
te hebben verdeelt , alle de vaste onroeren- 
de goederen , aan haar bij versterff van  
haare voornoemde ouders aangekomen , zijnde  
allodiaale goederen , en welke scheijdin- 
ge en deijlinge is gedaan in voege  
en maniere navolgende .   
Eerstelijk is met den eerste loote  
ten deele gevallen aan Arnoldus van  
Bussel , eerst een huijs , schuur , stal- 
linge , en hoff , met aangelag , groot  
twee loopense eene roeij , en veertien voeten , staan- 
de op het quohier , in twee parceelen , nevens 
erve d'eene zijde de weduwe Willem Roijmans , en  
d'andere sijde Cornelis Verspeek , d'eene eijnde  
den Renloop , en d'andere eijnde de gemeene straat 
 
Item eene acker genaamt de Groote Vaalzoeij , groot on-   
trent drie loopense drie en dertig roeijen  
 
 
30 124 r 
 
nevens erve d'eene zijde de weduwe Francis Vlemminx  
en d'andere zijde den gemeene weg , d'eene eijnde  
Lambert Vlemminx , d'andere eijnde Jan Kerkhoff  
 
Item eene acker genaamt de Kleijne Vaal - 
zoeij , groot ontrent drie loopense , twee 
roijen en agtien voet , nevens erve d'eene zijde 
den armen van Lierop , d'andere zijde den ge- 
meene weg , d'eene eijnde Lambert Vlemminx  
en d'andere eijnde Peter van Eijk  
 
Item een stuk groese , genaamt De Voorste  
Hastelt , groot ontrent seeven loopense  
vier en twintig roijen , en vijff voeten , voor 
dit aandeel , nevens erve d'eene zijde Nol  
van Gog , en d'andere sijde Francis Buck- 
kems , d'eene eijnde Francis Buckums .  
 



Item eene acker genaamt in 'tWevels- 
daal , groot ontrent drie loopense , agtien  
roijen en tien voet , nevens erve d'eene zijde  
Francis van Bussel en d'andere zijde , Peter 
van Eijk , d'eene eijnde Toni van den Eijnde 
en d'andere eijnde de Gemeene Weg .  
 
Laastelijk een stuk groese sijnde nieuwe  
erve groot ontrent twee loopense , nevens  
erve d'eene zijde en andere zijde de Gemeene  
Straat , d'eene eijnde Jan Wilbers Verberne  
en d'andere eijnde Hendrik Vlemminx 
 
Sijnde allodiaal los , en vrij gereserveert 
te blijven vergelden , eene chijns van drie  
stuijvers en vier penningen , jaarlijks  
aan 's landts domeijne  
Item aan de Heer Wijgers jaarlijks eene  
erffrente van negen gulden sestien stuijvers  
en twaaff penningen .  
 
Voorts 's lans en gemeentes lasten  
met de chijnsen van den gronden die bevonde 
zullen worden , met regt hier uijt te gaan . 
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En is metten tweede loote ten deelen  
gevallen aan Maria van Bussel weduwe 
Huijbert Verberne , Eerstelijk den Pootacker 
gekomen van de Hoeve ter Hoffstadt , groot  
ontrent twee loopense tien roijen , en  
agt voeten , nevens erve d'eene zijde Fran- 
cis Buckums , en d'andere zijde Maria Verseems .  
 
Item eene acker in de Hoolstraat , groot  
twee loopense , nevens erve d'eene zijde Goort  
Hermens , en d'andere zijde den arme van Lierop 
 
Item , in de Voorste Hastelt een stukje  
groese , groot twee loopense voor aan in 't 
velt aff te meeten , nevens Francis Buckums ,  
en Arnoldus van Bussel  
 
Eene acker op den Hoogen Weg van Jan  
Goorts van Moorsel , groot een loopense 



negen en dertig roeijen , en agt voeten , ne- 
vens erve d'eene zijde Peeter Hermens ,  
end'andere zijde Peeter van Eijck  
 
Alnog den acker op den Hogen Weg voort   
groot een loopense , vier en twintig roijen  
en elff voeten , nevens erve d'eene zijde  
Peeter Hermens , en d'andere zijde Peeter van Eijck  
 
Een stuck groese zijnde nieuwe erve  
groot ontrent twee loopense nevens erve  
d'eene en andere zijde den weg ,  
d'eene eijnde Willem Verberne en d'an- 
dere eijnde Maria Verseems .  
 
Sijnde allodiaal los en vrij gere-  
se(serv)eert , te blijven vergelden , aan de Heer  
Kempenaar , jaarlijx eene rente van tien stuijvers  
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Item nog eene rente van eene gulden  
dertien stuijvers , en tien penningen , aan de  
Heer Wijgers , te 's Bosch , gaande uijt den Pootacker 
 
Alnog jaarlijx drie stuijvers chijns aan  
's Lands Domeijnen , gaande uijt de nieuwe 
erve voornoemt . En voorts de chijnsen van  
den gronden , met regt hier uijt te gaan  
 
En is metten derde loote ten deelen  
gevallen aan Anna Marens van Bussel ,  
weduwe francis Verberne , en aan Hendrik  
Vlemminx in huwelijk hebbende Elisabet 
van Bussel ider voor de helft , Eerst een huijs  
schuur , en stallinge met hoff en aangelag , groot on- 
trent , te saame ses loopense , seven en  
veertig roijen , en elff voeten , staande op  
de Legger in twee parceelen , nevens erve  
d'eene zijde Jan van Eijck , end'andere sijde de gemeente  
 
Item eene acker genaamt den Schrobbert 
groot ontrent , een loopense vijff en  
twintig roijen en agt voeten , nevens erve  
d'eene zijde Peter van Eijk , en d'andere sijde de condividenten  
 



Den acker genaamt de Hooge Graaff 
groot een loopense , agt roijen , twaalff voeten  
nevens erve d'eene zijde de gemeente , en  
d'andere zijde de kinderen Antoni van den Boomen  
 
Item den acker in de Hoeve groot vier  
loopense twintig roijen en vijff voeten , nevens  
erve d'eene zijde Jan Van Eijk , en d'andere  
sijde de weduwe Jan van de Vorst.  
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Item eenen acker  inde Heijtvelden , groot  
ontrent drie loopense , drie en twintig  
roijen , en ses voeten , nevens erve d'eene  
sijde , Jan Vlemminx cum suis , en d'andere zijde den weg 
 
Item een stuk groese in den Schrobbert  
groot ontrent vier loopense , vier en twintig  
roijen , en vier voeten , nevens erve d'eene  
sijde , en andere zijde Jan van Eijk  
 
Het Heijtvelt , groot agt loopense  
agt roijen , en twaalff voeten , nevens  
erve d'eene zijde Willem van Bree en  
d'andere zijde de gemeente .  
 
Item het veltje agter Jan van Eijk ,  
groot twee loopense drie en dertig rooijen  
nevens erve d'eene zijde Jan van Eijck  
en d'andere zijde Jan van Eijck  
 
Item het Silleke groot drie loop- 
se , ses roijen , en twaalff voeten , nevens  
erve Jan van Zoest , en d'andere zijde Gerrit Lambers 
 
Item de Smalvelden , groot twee loopen- 
se , drie roijen en negentien voeten  
nevens erve d'eene zijde , Lambertus van den  
Eijnde , en d'andere zijde Jan van Brussel  
 
Item den Beemt op de Buijtenbeemden , 
groot ontrent , een loopense agt en twin- 
tig roijen , en elff en een halve voet , ne- 
vens erve d'eene zijde Gerrit Lamberts  
en d'andere zijde , Jan Sleeuwens ,  



Item het Heijtvelt , t'eijnde Andries  
van den Eijnde , groot een loopense , en drie  
voeten , nevens erve d'eene zijde Peeter van  
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Eijck , en d'andere zijde de condividenten . 
Zijnde allodiaal los en vrij gereserveert  
te blijven vergelden een rente van eene gulden  
vijff stuijvers jaarlijx aan den rentmeester de Kempenaar 
 
Alsmeede de chijnsen van den gronden  
die bevonden zullen worden met regt daar uijt te gaan . 
 
En is metten vierde loote ten  
deelen gevallen , aan Francis van Bus- 
sel voor d'eene helft en Jan van de Vorst  
als in huwelijk hebbende , Jenneke van Bus- 
sel voor de andere helft , Eerst een huijs 
schuur , en stallinge , met hoff en aangelag  
met verscheijde parceelen van groes en  
land , genaamt de Hoeve de Schouw  
alles zoo en in dier voege , als dezelve goede- 
ren de condividenten zijn aangekommen  
van haare ouders , en gelijk die goederen  
tans worden bewoont en gebruijkt , bij 
Jan Janse geleegen onder den dorpe van Bakel   
 Zijnde allodiaal los , en vrij , gereser- 
veert , te blijven vergelden de chijnsen  
van den gronden met regt daar uijt te gaan  
 Beloovende de voornoemde comparan- 
ten en condividenten in het hooft deezes 
genoemt met de voorenstaande scheijdinge  
en deijlinge zoo en gelijk onder ider zijn  
loth staat geschreeven , volkomen genoe- 
gen te neemen , en dien volgende , wel 
en wettig , op en van des anderen portie  
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te renuntieeren vertijden en affstandt te  
doen gelijk zij doen bij deesen , met ge- 
lofte , dat een ider zijn aanbedeelde , en be- 
groote chijnsen , en renten zal  
blijven vergelden , voldoen en betaalen  



sonder last van een der andere condivi- 
denten , en ingeval eenige actien , renten  
op de aanbedeelde goederen mogten opkoo- 
men die men nu niet en weet , zal het  
selve alleen gedragen , en voldaan moe- 
ten worden , door de condivident off condi- 
videnten op wiens goederen zulks met  
regt daar op mogte komen , voorts zal  
den voorsten den agtersten moeten  
weegen , ten naasten velden , en ten  
minsten schaaden , Wijders konnen de  
condividenten de aanbedeelde goederen  
aanvaarden aanstons , en daar meede 
handelen als met vrij eijgen goet,  
 Met geloften van al het geene voorschreeve 
staat , te zullen naarkomen , onder verband 
renuntiatie , en verbintenisse als na  
regten , Aldus gedaan binne Lierop  
den vijffde junij een ensestig , ten  
overstaan van Cornelis Doers , en Peeter 
Hermens  schepenen  
 Francis van Bussel  
 Dit is het hant + merk van Maria  van  
 Bussel verklarende niet te konne schrijven  
 Dit is het hantmerk van Anna Marens  
 van Bussel + verklarende niet te 
 konne schrijven  
 
 Arnoldus van Bussel  
 Jan vande Vorst  
 Hendrick Vlemminx  
  Cornelius Doers 
  Peeter Hermans  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
ondergenoemt , Antoni van den Eijnde , en  
Antoni van Warenborg inwoonderen alhier ,  
geciteert sijnde om getuijgenis der waarheijt 
te geven , ter requisitie van Wilbert  
Welten woonende te Vlierden , en sulx doende  



soo verklaart den eerste in ordine deponent  
voor de opregte waarheijt waar ende waar- 
agtig te wesen , dat hij deponent op den  
agste april 1700 sestig wesende den derde  
Paasdag eene os door Abraham soone van  
Elias Benedict Jood woonende tot Helmond  
van hem deponent te vooren gekogt , heeft  
gelevert tot Lieshout ten huijse van  
Hendrik van Osch , alwaar hij deponent gesien  
heeft dat aldaar ter selver tijt verscheijde  
beesten waren gelevert , en onder andere  
eene osch van Wilbert Welten voornoemt,  
na welke leverantie hij deponent met even  
gesegde Wilbert Welten te rug is gegaan  
tot Helmond , en aldaar bij voornoemde Elias 
Benedict is aangegaan , en aan denselve 
de voorschreeve leverantie heeft bekent ge- 
maakt , dat als doen denselve Elias Be- 
nedict in substantie aan hem deponent  
seijde het is Paasse ik kan u niet beschen- 
ken , maar drinkt voor mijn reekening  
bij Francis van Bussel tot Lierop twee 
kanne bier,  
Den tweede in ordine deponent ver- 
klaart dat hij als drijver van Elias  
Benedict voornoemt , op de derde Paasdag  
van den jaare 1700 sestig , ter plaatse voorschreeve 
heeft bevonden veertien ossen , onder welke  
bevonden wierd eene os van Wilbert  
Welten voorschreeve , die hij deponent alle 
als drijver op ordere van voornoemde Elias  
Benedict op dato voornoemt na 's Haage   
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heeft weg gedreven , dat ook den voorschreeve  
Elias Benedict hem deponent des  
nagts daar aan volgende heeft gevolgt 
gehadt , en bij hem deponent is gekomen  
tot Scheijndel ten huijse van Adriaan  
Boeren , en dat aldaar deselve beesten  
door voornoemde Elias Benedict gevoedert 
sijn geworden , en voorts daags daar aan  
saame met die beesten sijn vertrocke  
na 's Haage voornoemt , en dat hij  
deponent aldaar vandenselve Elias  



Benedict is gescheijden , sonder verder  
te weeten wat hij Elias Benedict met  
die voorschreeve beesten heeft gedaan off verrigt 
 
Eijndigende sij comparanten dese haare  
opregte verklaaringe , waar bij deselve  
na duijdelijke voorleesinge hebben  
gepersisteert , en deselve aan handen  
van Cornelis Doers president schepen  
alhier bekragtigt met de woorden  
soo waarlijk helpe mij God almagtig ,  
Aldus gedaan en gepasseert binne Lierop  
den negentiende junij 1700 een en sestig  
ten overstaan van Cornelis Doers en  
Peter Verberne schepenen  
 
 Dit is het + hantmerk van  
 Antoni van den Eijnde verklaarende  
 niet te konne schrijven  
 
 Antoni van Warsenburgh 
  Cornelis Doers 
  Peter Verberne  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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 In den naame Godes Amen  
Compareerde voor ons Lammert Vlemminx  
en Jan Kerchof schepenen des dorps en  
dingbancke van Lierop , Jan Bernaarts ende  
Maria van Eijck egte luijden woonende alhier ,  
ons schepenen wel bekent sijnde , hij comparant  
gesont , ende sij comparante sieckelijck naar den  
lighaame te bedde leggende , dog egter beijde haar  
verstant , memorie ende uijtspraacke allomme  
wel magtigh en gebruijckende soo uijterlijck scheen en bleeck 
 
Te kennen gevende sij comparanten dat sij in  
aanmerckinghe van de sekerhijt des doodes ende  
de onsekerhijt van den tijde ende uure van dien , 
voorgenomen hadden alvorens uijt dese werelt te  
scheijden , van de tijdelijcke goederen , haar bij Godt  
almagtig genadiglijck verleent , uijterlijck te  
disponeeren , bevelende voor af haare onste(r)ffelijcke  



sielen , wanneer die uijt haare sterffelijcke lighaamen  
sullen komen te scheijden in de genadige en  
barmhartige handen Godes , ende haare doode lighaamen  
de aarde met een eerlijcke en christelijcke begraaffenisse .  
 
Koomende nu ter dispositie van haare naar te  
laatene goederen , soo verklaaren sij testateuren  
uijt een conjungaale liefde , die sij malkanderen  
sijn toedraagende , malkanderen ende de een den  
andere ende sulkx de eerststervende den langstlevende  
van hun beijde te nomineeren ende institueeren  
tot sijnen ofte haare eenigen ende universelen  
erfgenaam , ende dat in alle de goederen soo 
erffelijcke , erfhaeffelijcke en haeffelijcke , gelt , goudt  
silver gemunt en ongemunt  
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Item obligatien , actien , crediten en in schulden  
niet wes uijtgesondert , als de eerststervende metter 
doodt ontruijmen ende nalaten sal , de langstlevende  
daar inne institueerende bij ende midts desen , om  
door de langstlevende daar mede te worden gedaan  
ende gehandelt als met sijn ofte haar ,vrij eijgen  
goet , ende sulckx met volle regt van institutie  
Allent welcke voorschreeve staat verklaaren sij  
comparanten en testateuren te wesenhaar 
testament , laaste en uijterste wille , die sij  
verklaaren te hebben beraamt en in geschrifte  
doen stellen uijt haar vrij eijgen en onbedwongen  
gemoet sonder eenige persuasie ofte inductie van  
imant , begeerende daaromme dat het selve naar haar  
doode volkomen sal worden agtervolgt ende naarge- 
komen , het sij als testament codicille , gifte ter 
saacke des doodts , ofte onder de levende , ofte soodanigh 
imants testament , laaste ende uijtterste wille op 
het bondigste sal konnen ende mogen bestaan  
niet tegenstaande eenige requisiten naar scherphijt  
van regten hier inne niet naar behooren waaren  
geobserveert , ofte eenige noodige solemnitijten mogten  
wesen geommitteert , en sal dese dispositie door een  
der testateueren buijten consent ende bewillinghe 
van d'andere niet mogen worden gealtereert ofte  
vernietigt , Aldus gedaan ende gepasseert ten  
woonhuijse van de testateuren binnen Lierop den  
vijfden augustus seventien hondert een en sestigh 



 
  Jan Bernaerts 
Dit hant + merck stelt Maria van Eijck 
verklaarende niet te konne schrijven  
 Lambert Vlemmix  
 Jan Kerckhof  
 Cornelis Doers president schepen  
 in absentie van den secretaris  
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Wij ondergetekende schepenen 
van het dorp Lierop geleegen in den quar- 
tiere van Peeland Meijerije van 's Bosch , certifi- 
ceeren bij desen dat wij door off van weegens   
Jan Dirx van Moorsel zijn versogt om een acte van  
cautie tot decharge van den arme van  
Deurne alwaar hij tans is woonende  
en alsoo denselve alhier van geboorte is  
ende soo veel ons is bekent van een goed 
gedrag , hebben wij sulx niet konnen weijgeren ,  
Derhalve belooven wij , indien het quame te  
gebeuren dat de voornoemde Jan Dirx van Moorsel  
tot armoede quame te vervalle ('t welk God ver- 
hoede) soodanig dat denselve uijt de arme  
kasse behoorde geassisteert te worden , dat  
wij als dan hem benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden , Verders 
dat wij de magistraat off arme besorgers van  
Deurne voornoemt off waar denselve elders onder het  
gebiet van haar Hoog mogende mogte komen  
te woonen ter saake deses te sullen ont- 
lasten en bevrijden ingevolge haar Hoog 
mogende Resolutie vanden sevende september 
1700 een en dertig , met beloften van het geene  
voorschreeve staat te sullen naarkomen onder ver- 
band als na regten , Actum Lierop den  
dertigste september 1700 een en sestigh 
 
 Cornelis Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Peeter Hermans  
 Lambert Vlemmix  
 Mij present  
 J. losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen onder- 
genoemt Tomas Verdonschot woonende  
alhier , denwelke bij ende mits desen  
verklaart wel en wettig te cedeeren  
en over te geven aan en ten behoeve van  
sijne suster Peternel Verdonschot weduwe  
van Hendrik Vermeulen meede woonende alhier, 
de geregte en onverdeelde helft in alle de gereede 
haaffelijke en erffhaaffelijke goederen  
met den oogst soo in de schuur als  
ten velde, niet uijtgesondert off 
gereserveert en dat soo en in dier voege  
hij comparant daar in eenig regt heeft  
en tot hier toe met sijne voornoemde suster  
bezeeten heeft , latende die boedel  
vrije eijgendom als voor over aan  
de voornoemde weduwe Hendrik Vermeulen  
en dat om en voor eene somme van  
seventig gulden , belovende hij  
comparant het voorschreeve overgeven  
voor goet vast steedig en van waarden  
te sulle houden en doen houden alles  
onder verband en renuntiatie als  
na regten , Actum Lierop den twaalfde  
october 1700 een en sestig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Francis Versums schepenen  
 
Dit is het hantmerk van Tomas  
 + 
Verdonschot verklaarende niet  
te konne schrijven  
 Cornelius Doers  
 Francis Versums  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Tomas Ver- 
berne , Peter Verberne , en Jan Dirks  
van Brussel inwoonderen alhier  



dewelke te zaame onder haar onver- 
deelt zijn besittende eenige vaste on- 
roerende goederen alhier geleegen en  
haar aangekomen van derselve ouders  
muij en neeff , die zij verklaren in der  
minne te hebben verdeelt , en daar  
van bij desen te maken en te passeere 
dese haare navolgende wettige erff- 
scheijdinge en deijlinge in voege en  
maniere navolgende  
Eerstelijk soo is met den eerste minnelijke  
loote ten deele gevallen aan Tomas Verberne  
voornoemt eerst een huijs hoff groes en  
land te zaame groot ontrent vier  
loopense dertig roeijen en agtien voeten  
staande ten quohiere in twee posten  
en aaneengeleege nevens erve d'eene  
sijde en eene eijnde Antoni Warenberg ,  
d'andere sijde den weg , en d'andere eijnde Willem Geven  
 
Den acker op de Ren genaamt het Brugstuckje  
groot drie en dertig roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde en eene eijnde de Ren  
d' andere eij(n)de Francis van Bussel , en d'andere  
eijnde Jan Leenders van Hugten ,  
 
De helft in eene acker genaamt de Ren  
groot in het geheel twee loopense negen en twin- 
tig roeije en elff voete , zijnde dese helft naast  
de zijde vanden Boomen, nevens erve d'eene  
sijde Peter Verberne , d'andere sijde Jan  
Leenders van Hugten , d'eene eijnde Francis  
van Bussel , en d'andere eijnde de Ren ,  
Sijnde los ende vrij gereserveert dat  
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den verkrijger zal moeten blijve ver- 
gelden jaarlijx aan den armen alhier 
eene gulden en vijftien stuijvers ,  
en aan het gemeene land drie stuijvers  
en twaalff penningen ten comptoire 
van den rentmeester de Kempenaar ,  
Voorts 's lants en gemeentes lasten  
aan te vaarden aanstons , met alle  
voor en nadeelige regte en servituten  



op deselve goederen staande ,  
 
En is met den tweede loote ten  
deele gevalle aan den voornoemde Peter  
Verberne schepen alhier , Eerst de 
geregte helft in eene acker genaamt  
de Ren groot in het geheel twee loopense  
negen en twintig roeijen en elff voeten  
sijnde dese helft ten deele gevalle,  
na de zeijde van de kerke d'eene  
sijde Tomas Verberne , d'andere sijde  
de erffgenamen Donatus van Eijk , d'eene  
eijnde Jan Dirks van Brussel , en d'andere  
eijnde de Ren  
Item den acker bij den Boomen groot 
een loopense seventien roeijen en twaalff 
voeten nevens erve d'eene sijde Willem  
van Dijk , d'andere sijde Antoni Warenborg  
d'eene eijnde Lambert Vlemminx ,  
en d'andere eijnde de erffgenamen Willem  
van Moorsel  
Item het Nieuwvelt het agterste groot 
een loopense agt en dertig roeijen en  
twaalff voeten nevens erve d'eene sijde  
Goort vande Vorst , d'andere sijde Jan  
Willems Verberne , d'eene eijnde  
Nocolaas van den Heuvel , en d'andere  
eijnde de Gemeene Straat,  
Moetende den condivident hier uijt  
blijve vergelden seven duijte chijns  
aan 's lans Domeijnen  
 
 
30 131 r 
 
Een stuck groese genaamt de Nieuwe 
Erve groot ontrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde Jan van Hugten  
d'andere sijde de gemeente , d'eene eijnde  
Antoni Warenborg en d'andere eijnde  
Francis van Moorsel  
Moetende hier uijt jaarlijx betalen  
drie stuijvers en eene duijt gebuur- 
chijns aan 's lans Domeijne ,  
En word van dit parceel geen lasten be- 
taalt , en staande ook niet op het quohier  
 



Voorts vande verdere parceele de 's lans  
en gemeentes lasten , aan te vaarden aanstons  
 
En is met den derde loote ten deele  
gevalle aan Jan Dirks van Brussel  
als in huwelijk hebbende Willemijn  
Janse Verhees , Eerst eene acker op de 
Ren groot twee loopense negen en veertig  
roeijen en drie voeten nevens erve d'eene  
sijde Francis van Bussel , d'andere sijde  
Peter en Dirk van Moorsel , d'eene eijnde  
voornoemde Francis van Bussel , en d'andere  
eijnde de Ren  
Den Moolenbeemt bij Vlerken groot een  
loopense seventien roeijen twaalff en een  
halve voet nevens erve d'eene sijde Jan  
Hermans en d'andere Pieter van Eijck  
d'eene eijnde de Loop , en d'andere eijnde  
Marten Peter Willems .  
Item het Velt aanden Vlerksen  Dijk groot  
een loopense vijff en veertig roeijen eene  
voet nevens erve d'eene zijde Jan van de Vorst,  
d'eene eijnde den Dijk , en d'andere eijnde  
Tomas Verberne cum suo,  
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Laastelijk den acker genaamt den Wevels- 
daal groot een loopense drie en dertig  
roeijen en eene voet nevens erve d'eene  
sijde den Ren , d'andere sijde  
Francis van Moorsel , d'eene eijnde  
Peter van Eijck en d'andere eijnde de Straat.  
 
Sijnde los en vrij , gereserveert 's lans  
en gemeentes lasten aan te vaarden  
aanstons , met de oude servituten en regten  
 
Geloovende de voornoemde comparanten  
en condividenten in het hooft deses ge- 
noemt , de voorschreeve erffscheijdinge en deijlin- 
ge voor goet vast stedig en waarden te  
sullen houden en doen houden soo en gelijk onder 
ider sijn lot staat beschreven , en waar 
onder soo sij verklaren geen leengoederen sijn  
Voorts zal den voorsten den agterste moeten  



weegen ten naaste velde en ten minste schaden  
en te onderhoude de oude servituten en regten  
daar op staande en gehoorende , met renunti- 
atie op en van des andere portie  
alles onder verband en renuntiatie als  
na regten , Aldus gedaan en gepasseert ter secre- 
tarije van lierop op heden den twee en twin- 
tigste januarij 1700 twee en sestig , ten overstaan 
van Peter Hermans en Jan Kerkhoff schepenen  
 
Tomas Verberne  
Peter Verberne  
Dit is het + hantmek van Jan Dirks  
van Brussel verklarende niet te konne  
schrijven  
  Peeter Hermans  
  Jan Kerckhof  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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     Interrogatorium  
 
1 Compareerde Hendrik   De Heer Jacobus Losecaat Drossard  
 Custers    van de Heerlijkheijd Mierlo , overge- 
2 Antoni van Moorsel    geven aan schepenen van Lierop 
3 Antoni Verhees    om daar op onder solemneele eede 
4 Martinus van Eijk    te hooren de personen in margine  
     deses gestelt , en haare ver- 
     klaringe in margine te annoteeren  
Eerste deponent oud ontrent 
ses en dertig jaaren  
2 deponent out ontrent twee   1 
en sestig jaaren    Eerst der deponenten ouderdom  
 
3 Antoni Verhees oud ontrent negen en veertig jaaren  
4 Deponent verklaart oud te wesen ontrent vier en twintig jaaren   
 
      2 
Den eerste deponent verklaart ja, Off zij alhier ter requisitie  
2 Deponent verklaart ja   van de Heer Jacobus Losecaat 
3 Deponent verklaart ja   D 
Drossard van Mierlo niet  
4 Deponent verklaart ja   geciteert sijn om getuijgenis  
     der waarheijt te geven  



 
      3  
den eeste deponent verklaart ja  Off zij deponenten op maandag 
den 2. deponent verklaart ja   den twaalffde julij 1762 des 
den 3 deponent verklaart ja   's morgens ontrent agt uuren  
den 4 deponent verklaart ja   niet sijn geweest op 't Hout  
     onder de jurisdictie van  
     Mierlo , ten huijse en her- 
     ge van de weduwe Francis  
     Verberne aldaar  
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      4 
Den eersten deponent verklaart als  En off de deponenten ten voorschreeve 
in den articul , dog de naam van het huijse niet gesien hebben  
vrouwspersoon die wed. Cis Ver- Peternel dogter Martinus  
berne quam versoeke met de naam  Doense , aldaar nevens die  
niet te kenne maar dat sij die wed, huijsinge woonende , welke  
versogt bij haar te kome off aan haar Pieternel die weduwe versogt  
huijs sonder van biehal te weete  om bij haar vader agter aan de  
Den 2. deponent verklaart wel ge- biehal te komen , maar dat 
hoort te hebbe dat die dogter van  zij weduwe zeijde niet te konne 
Marte Doense de weduwe Francis  komen  
Verberne versogt bij haar te kome 
off te onsent te koone maar dat  
de weduwe seijde niet te konne komen  
Den 3. deponent verklaart ad idem  
Den 4. deponent verklaart ad idem  
 
      5 
Den eerste deponent verklaart  Off voornoemde Pieternel Doense  
als in den articul ,dog den naam  even weggeweest sijnde aan- 
niet te weete off die persoon niet stons wederom niet te rug 
te kenne die de wed. Peter Verberne  is gekomen seggende tegens  
alsoo quam versoeke , als te hoore de voornoemde weduwe Francis Verberne  
segge dat zij nevens de deur woonde gij moet aanstons komen   
en een dogter van Marten was  welke weduwe daar op 
Den tweede deponent verklaart  seijde niet te konne off te  
sulx niet te weten    sulle komen , en dat haar vader 
     selfs kon komen als hij haar 
     soo nootsakelijk moest  
     spreken , seggende Peternel  
     daar op die is te goet  
     om over u dorpel te komen  
     en daar op voor de tweede  



     maal is weggegaan  
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      En off voornoemde Peternel Doense 
      al wederom cort daarop voor de 
      derde maal niet te rug is gekomen  
      ten huijse van voornoemde weduwe 
Den eerste deponent verklaart   Peternel Verberne , en gesegt 
niet gesien te hebbe op wat wijse de  heeft tegens deselve weduwe  
weduwe Francis Verberne uijt haar  ja komt voort doe blixem , 
haar huijs is gekomen en niet anders gesien  vattende te gelijk die weduwe 
te hebbe als dat die weduwe aan de deur met den arm en treckende haar 
op de straat lag ,     uijt derselver huijs voor de  
      deur , dermaate dat de weduwe  
      over de dorpel viel buijten  
      aan de straat tegens off bij  
      een kar daar staande  
 
       7 
Den eerste deponent segt dat de dogter  Off voornoemde deponenten als doen  
van voornoemde weduwe wel in huijs  mede niet gesien hebben  dat 
te hebbe sien komen en met een   Elisabet de dogter van voornoemde weduwe 
stock in de hand bij haar moeder  van agter het huijs off uijt den  
geloope is , sonder verder te weete   hoff is komen loopen in huijs 
van 't gevraagde     vattende een stock van een  
      der deponenten om haar  
      moeder te ontsetten  , en  
      daar mede gegaan aande  
      voordeur , seggende tegens  
      voornoemde Peternel Doense 
      doe sots soude gij mijn  
      moeder slaan . 
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       8 
Den eerste deponente verklaart   En off voornoemde Peternel 
hier van niet te weeten     Doense daar op die voorschreeve 
stock 
      uijt de hand van Elisabet 
      Verberne niet rukte off  
      ontweldigde , en deselve  
      daar mede die selve  
      Elisabet geslagen , en  



      vervolgens haar moeder 
      de weduwe Francis Verberne 
      tot vier maale toe ge- 
      slagen heeft , en wel in  
      dier voege den stock daardoor  
      ont stucke was geraakt. 
       10 
Den eersten deponent verklaart   Eijndelijk word gevraagt  
anders niet te weete als verklaart  wat de deponenten van  
heeft       het geene voorschreeve meerder 
      weeten off bekent is ,     
      sonder iets te verswijgen  
      direct off indirect 
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Compareerde voor schepenen van Lierop onderge- 
noemt , Antoni Verhees oud ontrent 
negen enveertig jaaren en Martinus van Eijck 
ontrent vier entwintig jaaren de welke alhier 
woonende ter requisitie van de heer Jacobus Losecaat  
Drossard van de Heerlijkheijt Mierlo verklaaren  
voor de opregte waarheijt waar ende waaragtig  
te wesen , dat zij comparanten op maandag  
den twaalffde van dese maand des 's morgens  
ontrent agt uuren sijn geweest ten huijse 
van de weduwe Francis Verberne woonende  
op het Hout onder Mierlo , en als doen al- 
daar gesien te hebben dat seekere jong- 
vrouwspersoon aldaar ten huijse meer als  
een maal was geweest , wordende geseijt  
dat het een dogter van Marten Doense was  
daar nevens woonende genaamt Pieternel ,  
dog bij haar comparante onbekent , welke   
willende hebbe dat de weduwe van Francis  
Verberne tot harent off ten huijse van  
haar vader moest komen , en dat de weduwe  
dat wijgerende seggende niet te konne  
komen of niet mede soude gaan , en dat  
de voornoemde dogter van Marten Doense voor  
de tweede of derde maal te rugkomende na  
veele woorde deselve weduwe voor de deur  
sijnde aldaar geleege heeft , welke deur open was  
en die weduwe met de voorschreeve dogter Marten  
Doense daar op straat staande veele woorden  
met elkander hadde , dat daar op een dogter  



van voornoemde weduwe Francis Verberne is  
gekomen haar moeder te ontsette met een  
stock in de hand , (die sij genomen had off  
vatte van den vierde comparant in desen ) 
en dat de voornoemde dogter van voornoemde Marten  
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Doensen dat hout uijt de hand van die 
dogter genomen off ontweldigt hebbende  
daar mede de weduwe Francis Verberne  
enderselver dogter verscheijde maale  
geslagen heeft , en seer boosaardig te  
werk ging , dat daar op de vader Marten  
Doense is gekomen en sijne dogter na  
huijs doen gaan , sonder dat sij deponen- 
ten verder eenige andere omstandigheden  
gesien off gehoort hebben , eijndigende  
zij comparanten dese haare opregte  
verklaaringe waarbij na voorgaande  
prelecture verklaren te persisteeren  
en redenen van welwetentheijt te allegeeren  
soo als voorschreeve , en hebben deselve  
haare vorschreeve verklaaringe aan handen  
van den president schepen in plaats van  
den officier met de woorden soo waarlijk  
helpe haar God Almagtig bevestigt , Actum  
Lierop den dertigste julij 1700 twee en sestig ten  
overstaan van Francis Verseems en Lambert 
Vlemmix schepenen , gezien de roijeeringe 
van de drie comparanten alsoo die geen  
slaan gesien hebben ,  
 
Alsoo de comparanten onwillig waren den eed af te leggen  
is voorschreeve acte niet gepasseert op dato als voor , en  
dus geroijeert. 
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Wij ondergeteekende schepenen  
van Lierop , geleegen in den quartiere van  
Peeland , Meijerije van 's Bosch , certificeeren  
bij desen , dat wij door of van wegens , Hen- 
drik Buckums , sijn versogt om een acte  
van cautie tot decharge vanden armen  



van Mierlo alwaar hij tans is woonende  
en alsoo denselve alhier van geboorte is  
ende zoo veel ons bekent is , van een goet gedrag,  
hebben wij zulx niet konnen weijgeren . Der- 
halve beloven wij indien het quame te gebeu- 
ren dat den voornoemde Hendrik Buckums , met 
sijn kind dat alhier geboore is tot armoede quaame te 
vervallen , ('t welk God verhoede) zoodanig dat den selve  
en voorkind uijt de arme kasse behoorde  
geassisteert te worden , dat wij als dan hem  
en voorkint , benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden , Verders 
dat wij de magistraat of arme bezorgers van  
Mierlo voornoemt of waar denselve elders onder het  
gebiet van haar hoogmogende , mogten komen te 
woonen , ter saake deeses te sullen ontlasten en be- 
vrijden , ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie vanden  
7. september 1731 , met belofte van het geene  
voorschreeve staat te sullen naarkomen , onder verband 
als na regten , Actum Lierop den seven en twintigste 
augustus 1700 twee en sestigh.  
 
Francis Versums  Cornelius Doers 
Lambert Vlemmix  Peter Verberne  
    mij present  
    J. Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maken ende opgegeven  
 bij Peter Franken schoolmeester 
 en koster alhier , weduwenaar van  
 wijllen Meggelina van den Hurk  
 en dat van soodanige erffhaaffe- 
 lijke goederen en effecten  
 als met deselve sijne overledene 
 huijsvrouw heeft bezeeten , 
 en dat ten behoeve van sijne  
 kinderen verweckt bij de voorschreeve 
 sijne overledene vrouw met  
 naame Isaacq , Wouter en  
 Pieter Franken , vermits ,  
 denselve van voornemens is  
 hem te begeven in tweede 
 huwelijk met Hendrina  



 van Breda , en sulx ingevolge  
 den 53. articul van haar  
 Hoog Mogende Egt Reglement   
 van den 18 meert 1656 
 en opgevolgde waarschouwinge  
 van den 8 april 1708 
 bestaande in het naarvolgende  
 
Eerst twee beddens 
vier kussens ,  
drie hooftpeuluwen  
vier wolle deekens  
twee vrouwe japonne  
een mans japon  
agt vrouwe rocken  
vier vrouwe jacke 
twee vrouwe borstrockke  
een keurslijf  
ses paar slaaplakens  
ses paar kusse sloopen  
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ses en twintig hemden soo mans als vrouwe 
negen voorschooten  
ses hals neusdoeken  
ses en dertig vrouwe mutsen met de kapjes 
negen paar mansenvrouwe mouwen , 
vier pelle tafellakens ,  
sestien servetten soo goet als quaat 
sestig elle wit linne laken ongemaakt 
twee vrouwe kettinge zijnde eene zwart  
agaat met een goude dop en den andere 
eene corlijne ,  
twee goude vingerringetjes  
en een paar goude oorringetjes,  
een tas met silvere beugel 
en twee zilvere oralijne doosjes 
een snituur met een zilvere gesp    
een bijbeltje met zilvere sloote  
een nagtmaal boekje met zilvere sloote ,  
vijff en een halff el wolle laken tot een  
manskleet. 
twee mans rokke en een kamisaal met 
drie broeken  
een sluijtjas 



twee borstrocken  
drie paar bet gordijnen  
twee schoorsteenkleetjes 
twee koffers een groot en een kleijn 
een groote en kleijne kast 
twaalff slegte , en ses beste stoele met 
een setel off leunstoel ,  
twee waskuijpe met twee banke  
vier slegte tafels  
een moesvloot  
een huijs orlogie met een kasje   
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Een tee rakje met drie schilderije  
een groote en een kleijne kopere ketel  
een koper pannetje  
twee koopere tee ketels een beste en slegte 
een blicke tee ketel  
een metaale potje  
een koffij kan twee tabaks comfoirs  
vier kopere schaale sijnde een paar groote  
en een paar kleijne  
een koper deckseltje met een kopere rasp 
een kopere lamp 
vier tinne schotels sijnde twee groote en  
twee kleijne  
agt tinne borde  
twee tinne kandelaars  
een tinne waterpot 
een tinne kan  
een tinne treckpot 
een mostert pot en peperbus  
een tin bekertje  
een sout vat 
agtien tinne lepels , met een rockje,  
twee zilvere lepels ,  
een tinne soeplepel  
een tinne tabaks doos ,  
ses delftse schootele met vijftien dito borden  
ander halff dosain tee goet soo kopjes als backjes 
van postelijn ,  
drie spoelkomme Delfts met ses kleijne schoteltjes 
twee delftse pulletjes  
en twee glase bekertjes  
vier bierglasen en twee romers ,  



een snaphaan en een pistool  
twee vuur tange ,  
een eijsere blaaspijp  
een groote en kleijne rooster  
een bruijne spinnewiel ,  
een groote en kleijne eijsere ketel  
tien eijsere vorke 
twee eijsere snuijters 
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twee eijsere kettinge  
een hang eijser met een struijfpan  
twee schuppe met een breek riek 
vier keulse boter potten  
een stoop  
twee keulse pinten ,     
drie vogel koijen  
een spiegel met een kap daar op, 
drie tee bosse blecke     
een blicke trommel    
een koffij moolen  
een mans goude ring met een korlijne steen  
twee kleerborstels sijnde een oude met een nieuwe 
een doos met kindergoet soo linne als wolle  
een stilletje  
een zilvere hairnaalt met knoppe  
een obligatie van drie hondert gulden ten lasten  
vande stad Helmond ten intrest staande  
en een hondert gulden tot Zeelst ten intrest staande  
en een hondert gulden ten lasten van de erffgename  
Donatus van Eijk volgens manuaale obligatie  
 
Compareerde den voornoemde Peter Franken  
den welke verklaart hem opregtelijk gedra- 
gen te hebben in 't formeere van voorschreeve inven - 
taris , sonder sijnes weetens ietwes mogte  
voorkomen  dat desen inventaris met  
eenige stucken behoorden vermeerdert off  
vermindert te worden dat denselve  
daarna sal worden gerigt tot gemeen  
voordeel off schaade sonder daar in  
agterhaalt te wille sijn , beloovende voorts  
als dan dese inventaris des 
van noode off gerequireert wordende  
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met eede te sulle bevestigen . 
Aldus gedaan en gepasseert binne  
lierop den twaalffde october 1700 
twee en sestig , ten overstaan van  
Cornekis Doers en Francis Verseems  
schepenen  
 
 Pieter Franken  
 Cornelis Doers 
 Francis Versums 
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
 
 Taxatie van de vaste onroe- 
 rende goederen geleegen binne 
 Lierop , agtergelaaten ende metter doot 
 ontruijmt bij Jan Janse van de Lover- 
 bosch overleden binne de stadt  
 Weert den eerste october 1762 
 bestaande in het navolgende  
 
Eerst de helft in eenen beemt geleege 
alhier op de Weerte gekomen van Gevard  
van Doorn , groot in 't geheel ontrent 
twee loopense en seventien  
roeijen nevens d'eene en andere eijnde de Aa,  
het welk voor het geheel  
is bevonden waardig te sijn  en  
getaxeert op en ter somme van seven - 
tig gulden , dus voor de helft     35 .0 .0 
 
Item de helft in eenen beemt 
als voore geleege op de Weerte mede 
gekomen van Gevard van Doorn groot 
in het geheel twee loopense  
en seventien roeijen d'eene eijnde Nieuwe  
en ander eijnde de Oude Aa het welk voor 
het geheel is bevonden waardig  
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     Transport 35. 0. 0  
te sijn en getaxeert op en ter somme van  



seventig gulden , dus voor de helft    35. 0. 0 
 
Item de helft van eene beemt ter plaatse  
voorschreeve geleege groot twwe loopense  
twaalff roeijen en ses voete het  
welk voor het geheel is bevonden waardig  
te sijn en getaxeert op en ter somme  
van agt en sestig gulden , dus voor 
de helft       34 .0 .0 
       --------- 
      somme 104 .0 . 0 
        20.penning is 5. 4.0  
Wijders verklaaren wij Cornelis Doers president loco officier 
Francis Versums en Lambert Vlemminx schepenen 
mitsgaders Jacobus Lozecaat secretaris op den eedt in  
het aanvangen van onse respective ampten gepreesteert 
dese taxatie in opregtigheijt en na behoorlijk onder- 
soek gedaan te hebben , en specialijk mede dat wij in  
het doen derselve stiptelijk agtervolgt hebben  
het elffde en veertiende articulen der ordonantie 
in dato 24 december 1695 en beginnende met den  
1.februarij 1696 op het middel van den 20.penninck 
geëmaneert, die ook de minute ten prothocolle  
benevens mij ondergeschreeve secretaris behoor- 
lijk hebben onderteekent tot Lierop den negen- 
en twintigste october 1700 twee en sestig  
 
  Cornelius Doers  
  Francis Versums  
  Lambert Vlemmix  
  J . Losecaat secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen van den  
dorpe Lierop geleegen in den quartiere van  
Peeland Meijerije van 's Bosch , certificeeren  
bij desen dat wij door off vanwegens Andries  
Wijnants van Eijck zijn versogt om een acte  
van cautie tot decharge van den Arme van  
Nunen mede in desen quartiere geleegen alwaar  
denselve tans is woonende , en alsoo denselve  
alhier van eerlijke ouders is geboore en sijnde  
van een goed gedrag , hebben wij sulx niet konnen  
weijgeren , derhalve belooven wij , indien het quaame  
te gebeuren dat den voornoemde Andries Wijnans 



van Eijk tot armoede quame te vervalle  
('t welk God verhoede) dat wij als dan hem  
benevens onse arme ingeseten sullen  
alimenteeren en onderhouden , Verders dat wij  
de magistraat off arme bezorgers van Nunen  
voornoemt off waar denselve elders onder  
het gebiet van haar Hoog Mogende mogte komen  
te woonen ten allen tijden ter saake deses  
te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie vanden sevende  
september 1700 een en dertig , met beloften van het  
geene voorschreeve staat te sullen naarkomen  
onder verband als na regten . Actum  
Lierop den dertiende december 1700 twee 
ensestig  
  Cornelius Doers  
  Peter Verberne  
  Francis Versums  
  Lambert Vlemmix  
  Jan Jansen van Eijck  
  mij present 
  J. Losecaat secretaris  
 
 
30 139 r 
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt en dese geteekent  
Maria van Hunsel geboortig van hier 
inwoonende alhier , te kennen gevende  
dat zij ontrent drie jaaren geleeden tot  
Venroij 't lant van Kessel , is verlost  
van een natuurlijk off onegt kint , sijnde 
een soontje genaamt Joost , en daar  
mede onlangs hier is komen woonen  
versoekende om daar mede alhier te  
mogen blijven , opvoede na behooren  
met beloften van 't selve haar kint  
als een getrouwe moeder te sulle  
versorgen en opvoede na behooren , en  
sorg dragen dat noijt lastem van den  
Arme off gemeente sal komen , en  
ter securiteijt van dien is hier mede  
gecompareert Francis Verbeek in- 
woonder alhier , den welke op de beste  
en cragtigste wijse doenelijk zijnde  
verklaaren hem te stelle en te verbinde 



als borge voor de alimentatie van  
voorschreeve kint Joost , dat het selve  
noijt tot laste van dese gemeente  
off arme zal koomen , met belofte 
van dese gemeente en arme ter 
dier saake ten allen tijden te  
sullen ontlasten en bevrijden  
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daar voor verbindende sijn persoon  
en goederen hebbende ende ver- 
krijgende , alles onder submissie  
en renuntiatie als na regten  
Aldus gedaan en gepasseert  
binne Lierop den dertiende 
december 1700 twee en sestig 
ter presentie van de onderge- 
teekende schepenen  
Dit is + het hantmerk van  
Maria van Hunsel ver- 
klarende niet te konnen  
schrijven  
 
Francis Verbeeck  
Cornelius Doers  
Peter Verberne  
Francis Versums  
Lambert Vlemmix 
Jan Jansen van Eijck  
 
Mij present  
J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Jan van Breij , Hendrik ,  
Cornelis , Wouter , en Francis van Breij kinde- 
ren en erffgenamen van Jan Hendriks van Breij  
en Jenneke Wouters in leven gewoont hebbende  
alhier , alle inwoonderen alhier , den welke  
bij desen in der minne verklaaren aan te gaan  
en te maake eene erffelijke scheijdinge en  
deijlinge van de vaste onroerende goederen  



haar bij versterff van haare voornoemde ouders  
aangekomen zijnde allodiaale goederen  
en gestaan en geleege alhier , welke scheijdin- 
ge en deijlinge word gedaan in voege en  
maniere navolgende . 
Eerstelijke is met den eerste loote ten deele gevalle 
aan en ten behoeve van Jan Van Breij voornoemt 
Eerst het oud huijs met het aangelag groot  
ontrent vijff en sestig roeijen staande op den  
Legger in drie parceele , nevens erve d'eene    
sijde de weduwe Joseph Costers , en d'andere  
sijde de kinderen van Jan Verseems,  
Item een stuck groese genaamt den Holstraatse  
dries groot ontrent een en een halff loopense nevens  
erve beijde de seijde Jan van Geldrop 
staande op de Legger in twee parceele.  
Item een vierde part in een stuck groese genaamt  
den Hoek sijnde groot voor een vierde part ontrent  
een loopense sijnde dit part het voorste  
nevens Gort Hermans , en d'andere  
sijde Wouter van Breij ,  
Item een ackerke in den Hastelse Acker groot  
voor dit deel een en een halff loopense nevens  
erve d'eene sijde Francis van Moorsel en d'andere  
sijde Francis van Breij .  
Item een stuck lant genaamt het Wortelvelt 
groot een loopense agt en veertig roeije en vier 
voete nevens erve d'eene sijde Peter van Eijk  
en d'andere sijde Cornelis van Breij.  
Item eene acker gekomen van Vander Schoot groot 
een loopense nevens d'erve d'eene sijde Huijbert  
Verberne , en d'andere sijde de weduwe Maria  
vander Vorst.  
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Sijnde dese bedeelde goederen belast behalve  
de 's lans en dorps lasten , met eene chijnse  
van eene duijt jaarlijx aan den heer van  
Helmond uijt den Scherpenbergacker,  
en nog vijff duijten chijnx mede aan den  
Heer van Helmond gaande uijt den voorschreeve 
Holstraatse Dries.  
Item nog te blijve vergelden aan den  
armen alhier jaarlijx vijff gulden en  
vijff stuijvers .  



Item nog eene rente van vier gulden  
jaarlijx aan Jan Hermens alhier ,  
en laastelijk aan het gemeene land jaar- 
lijx eene gulden en tien stuijvers ten  
comptoire van den rentmester de Kempenaar  
Ende is met den tweede loote ten deele  
gevallen aan Hendrik Van Breij voornoemt 
Eerst het huijs met aangelag gekome  
van de Hoeve ter Hoffstad groot ontrent  
een loopense en negentien roeijen nevens  
erve d'eene sijde Francis Buckums ,  
en d'andere sijde de Ren  
Item een vierde part in een hoijvelt ge- 
naamt het Hoekvelt groot voor een vierde  
een loopense nevens erve d'eene sijde  
Francis van Bree. Item een loopense lant in den Hastelse 
Acker nevens erve d'eene sijde Jan van  
Breij , en d'ander sijde Cornelis van Breij. 
Item drie loopense sijnde den Sleutel- 
acker met een loopense genaamt  
Camp aaneen geleege , nevens erve  
d'eene sijde Francis Buckums , en d'andere  
sijde Cornelis van Bree.  
Nog een en een halff loopense in den  
Hastelse Acker nevens erve d'eene sijde  
Wouter van Breij en d'andere sijde Fran- 
cis van Moorsel .  
Item eenen beemt in den Groene Beemd  
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met Jan Biemans groot een loopense  
vier en twintig roeijen vijff en een halve voet  
nevens erve d'' eene sijde de weduwe Anneke  
Vlemminx en d'andere sijde Jan Biemans  
Item een Peelvelt geleege in den Somerse Peel  
 
Zijnde los ende vrij gereserveert te blijve  
vergelde bove de 's lans en dorps lasten  
eene jaarlijkse chijns van tien stuijvers  
aan den Heer van Helmond ,  
Item aan de weduwe Jan Tijsse van Dijk  
te Asten eene somme van taggentig sulden  
staande ten intreste tot drie gulden en tien stuijvers.  
 
Item aan de Heer van Gemert te 's Bosch  



een erffpagt van agt gulden en tien stuijvers 
 
En is met den derde loote ten deele  
gevallen aan Cornelis van Breij voornoemt  
Eerst drie copse in een stuck genaamt het 
Wortelvelt nevens erve d'eene sijde Jan Van  
Breij , en d'andere sijde Maria Weduwe Huijbert Verberne  
 
Item drie copse lant vanden Acker aan de  
Coote nevens erve d'eene sijde Wouter  
van Breij en d'andere sijde Francis Buckums  
 
Den dries neffens Joost Gijsbers groot  
twee en dertig roeijen en tien voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Wilbers Verberne  
en d'andere sijde de kindere Jan Verseems , sijnde  
op de Legger bekent in twee parceele  
Zijnde los ende vrij , gereserveert 's lants  
en dorps lasten ,  
En is met den vierde loote ten deele  
gevallen aan Wouter van Breij voornoemt 
Eerst een vierde part in den Hoek groot 
voor dit vierde part een loopense nevens  
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erve d'eene sijde Arnoldus van Gog , en  
d' andere sijde Jan Van Bree. 
Item den Verkensdries groot ses endertig  
roeije en sestien voeten nevens erve d'eene  
sijde Hendrik Iven , en d'andere sijde  
Francis Buckums off de Ren  
Den beemt in de Groene Beemde 
groot twee endertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Jan Biemans , en d'andere  
sijde de kindere Jan Verseems .  
Item den Acker aan de Groene Beemden  
groot agtenveertig roeije en agt voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Wilbers Verberne  
en d'andere sijde Jan van Geldrop . 
Item eene acker genaamt den Steenacker 
off aan de Poote groot ontrent vijff copse  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Antoni 
van Moorsel , en d'andere sijde Francis van Bree 
Item in den Hasselse Acker groot een  
en een halff loopense nevens erve d'eene  



sijde Hendrik van Breij , en d'andere sijde 
Francis Buckums .  
Sijnde los en vrij , gereserveert 's lans 
en gemeentes lasten , en te blijve vergelden  
eene rente van drie gulden jaarlijx aan  
de Heer van Gemert te 's Bosch met Hendrik 
van Breij in een meerdere rente ,  
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Item de Steenacker groot ontrent vijff 
copse nevens erve d'eene sijde Wouter van Breij 
en d'andere sijde Cornelis Doers.  
 
Item den Geer acker groot een loopense  
seventien roeijen en vier voeten nevens erve  
d'eene sijde de kindere van Jan Verseems ,  
en d'andere sijde den Gemeene Weg 
 
Item eene acker in den Hasselse acker 
groot een loopense nevens erve d'eene  
sijde Jan van Breij , en d'andere sijde  
den Gemeene Weg.  
Sijnde allodiaal , los en vrij gereser- 
veert 's lans en dorps lasten , en te moete 
blijven vergelden eene jaarlijkse rente  
van drie gulden en vijff stuijvers 
aan de Heer van Gemert te 's Bosch met  
Hendrik en Wouter van Breij.  
 
Beloovende de voornoemde compa- 
ranten en condividenten de voorschreeve erff- 
scheijdinge en deijlinge soo als onder 
ider sijn lot staat voor goet vast  
steedig en van waarden te sulle houden  
en doen houden , en ten dien eijnde  
renuntieerende op en van des andere 
portie sonder eenige nadere off andere 
scheijdinge off deijlinge te konne off  
mogen aanspreeken , dog sal de voorste 
den agterste moeten weegen ten naaste 
velden en ter minste schaade , met  
verdere gelofte dat een ider der condividen- 
ten de rente chijnsen en pagten  
als voore in sijne bedeelde goederen aan - 
geschreeve en aangedeelt te sulle blijve 
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vergelden en betaalen sonder schade  
off lasten van een der andere condi- 
videnten , alles onder verband en  
renuntiatie als na regten  
Aldus gedaan en gepasseert ter 
secretarije van Lierop den een en  
dertigste december 1700 twee en  
sestig ten overstaan van Cornelis Doers 
en Francis Verseems schepenen  
 
 Jan van Breij  
 
 Hendrick van Breij  
 
 Cornelies van Breij 
 Dit is het + hantmerk van  
 Wouter van Breij verklarende  
 niet te konne schrijven  
 Francis van Breij 
  Cornelius Doers 
 Francis Versums 
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Tomas 
Verberne woonende alhier denwelke  
verklaarde verpligt te wesen om ten  
genoege van Peter Verberne en Jan van  
Brussel inwoonderen alhier staat en  
inventaris te moeten leveren van het  
geene deselve heeft bezeeten en nog is  
besittende , en daar toe sig niet in staat 
bevindende off daaraan niet kan  
voldoen , soo hebbe deselve daar over 
met elkander geaccordeert te weeten  
dat de voornoemde Tomas Verberne geeft  
en cedeert zoo als doet bij desen aan den voornoemde  
Peter Verberne en Jan van Brussel te saame een hondert  



vijff en seventig gulden staande aan Pieter  
Wijnants vijfftig gulden en aan den voornoemde Jan van  
Brussel een hondert vijffentwintig gulden sonder 
dat op die penninge hij comparant enig  
regt actie off pretensie reserveert met verdere gelofte  
dat hij comparant het geene hij nog is hebbende off na zal  
laten niet sal verbrenge vermaaken  
off geven op wat maniere soude we- 
sen te aan vreemde , maar zal laten  
succedeere na regten en wel op de 
voornoemde Peter Verberne en Jan van  
Brussel off die na regten daar toe  
geregtigt sulle bevonde worden  
En is alhier mede gecompareert  
den voornoemde Peter Verberne en  
Jan van Brussel inwoonderen  
alhier , denwelke verklaarden met  
het geene voorschreeve volkomen  
genoege te neemen en den  
voornoemde Tomas Verberne te ontheffen 
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en te sulle bevrijden van het  
leveren van staat en inventaris  
en hem daar over noijt zulle aan- 
spreeken in regten off daar buijten . 
Aldus gedaan en gepasseert binne  
Lierop den negentiende januarij  
1700 drie en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Johannes  
van Eijck schepenen  
 
Tomas Verberne  
Peter Verberne  
Dit is het +  hantmerk van Jan 
van Brussel verklarende niet 
te konne schrijven  
 Cornelius Doers 
Jan Janse Van Eijck 
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Antoni Waren - 
borg inwoonder , denwelke verklaart  
verhuurt te hebben aan Joost Janse  
vande Warenborg , woonende mede alhier  
een huijs schuur en stallinge hoff  
en aangelag met vier parceele groes  
en land soo en gelijk den comparant  
die goederen heeft bekomen van  
Tomas Verberne volgens den  
transporte daar van op heeden alhier  
gepasseert , en dat op de navolgende  
conditien  
Eeerstelijk neemt het gebruijk  
van dese verhuurde goederen hare  
aanvank de huijsinge te Paasse 
de groese te halff meert en de acker - 
landen te oogst bloot aan de stoppe- 
len vanden Jaare 1700 vier en sestig  
En zal deselve huuringe duuren  
en continueeren den tijt en termeijn  
van t 
twaalff agter een volgende jaaren  
 
En zal den huurder voor huur  
en pagt moeten betaalen twaalff 
gulden jaarlijx waar van het eerste 
jaar zal verscheijnen Paasschen  
1700 vijff en sestig ,  
 
En is alhier mede gecompareert  
den voornoemde Joost Janse vande 
Warenborg denwelke verklaart  
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de voorschreeve huure in voege als vooren  
staat te accepteere , met belofte  
van 't selve na te komen , en is mede  
besprooken dat den huurder voor  
het schaarhout de wande zal  
moeten onderhouden , beloovende  
den huurder en verhuurder na  
voorleesinge het geene voorschreeve 
te sullen naarkomen onder 



verband als na regten .  
Aldus gedaan en gepasseert  
ter secretarije van Lierop den  
negentiende januarij 1700 drie 
en sestig ten overstaan van  
Cornelis Doers en Jan vande Kerkhoff  
schepenen  
Antoni van den Warsenborgh 
Goort Janse van den Waardenburgh 
  Cornelius Doers 
  Jan Kerckhof 
 
 mij present  
 J. Losecaat  secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop onder- 
genoemt , Leijneke Verhees weduwe van wijlen  
Dirk Joost Verberne zijnde tot passeere deses geas- 
sisteert met Wouter van Bree haare soon  
inwoonderen alhier , welke weduwe (v)erklaart  
te renuntieere en afstand van togte te doen  
van de geregte helft der erffelijke onroerende  
goederen die met haare man heeft  
bezeeten en waar van het erffregt is ver- 
storve op haare twee kinderen met  
naame Wouter van Bree , en Gerrit  
Verbeek als in huwelijk hebbende Catarina  
Verberne , en welk togt regt voor de  
helft als voor de comparante afstaat  
voor en ten behoeve van den voornoemde  
Gerrit Verbeek woonende te Geldrop 
ten eijnde hij met de geregte helft der 
voorschreeve vaste goederen kan doen en  
handelen na zijn wel gevalle , be- 
lovende de comparante voorschreeve renun- 
tiatie van togte als voorschreeve voor goet  
vast stedig en van waarden te 
sulle houden en doen houden onder  
verband als na regten . Actum Lierop  
den agt en twintigste januarij 1700 
drie en sestig ten overstaan van  
Cornelis Doers en Lambert Vlemminx schepenen  
 
 Dit is het + hantmerk van  



 Lijneke Verhees weduwe Dirk Jooste  
 Verberne niet konnende schrijven  
 
 Dit is het + hantmerk van Wouter  
 van Bree verklaarende niet te  
 konne schrijven  
 
 Cornelius Doers  
 Lambert Vlemmix  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compaareeren voor ons schepenen  des 
dorps en dingbancke van Lierop ondergenoemt  
Willem van den Borren vo(r)ster en exploiteur   
oud armmeester deses voornoemde dorps , de welcke  
ter instantie en requisitie van Elias  
Benedict jood en inwoonder borger der 
stadt Helmont voor de opregte waarheijt verklaart  
waar en waaragtigh te wesen en wel  
eerstelijck den eersten in ordine comparant  
dat hij in oft omtrent herst van den jaare 
1761 den precisen dagh en datum onbegrepen  
ter instantie en requisitie  van Antonij van  
den Eijnden inwoonder te Lierop schriftelijck  
hebbe gedagvaardt den persoon van Antonij van  
de Warsenborgh mede woonagtigh binnen desen  
voorschreeve dorpe van Lierop om te compareeren  
of gemagtigde te senden voor den geregte  
van Lierop voornoemd om te anhooren soodanighen  
eijsch en conclusie als  gemelde Antonij van  
den Eijnden ten laste van gemelde Antonij 
van de Warsenborgh soude doen en nemen  
om voldoeninghe te hebben van den coopprijs 
van den osch door gemelde Antonij van  
de Warsenborgh cierca Paesschen den jaare  
1760 van gesegde Antonij van den Eijnden kort  
na Paesschen van den jaare 1760 voorschreeve  
aan hem eerste comparant heeft gesegt gehadt  
dat niet Abraham sone van Elias Benedict  
maar Antonij van den Warsenborgh dien  
voorschreeve osch van hem hadt inegekogt gehadt 
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en dat hij dien osch cierca Paaesschen voorschreeve 
op ordre van gemelde Antonij van de Warsenborgh 
aen huijse van Hendrick van Osch te Lieshout  
heeft gelevert gehadt 
Den voornoemde tweeden in ordine comparant  
dat hij comparant in of omtrent de maandt  
maert van den jaere 1760 heeft gelevert gehadt  
aen Antonij van de Warsenborgh inwoonder alhier  
te Lierop eenen osch dat gemelde Antonij van de  
Warsenborgh aen hem comparant heeft gesegt  
gehadt , dat hij den cooppreijs van gemelden osch  
ter somme van 55 . 11 .0 aen hem comparant  
soude betaalen , voegende daar bij , dat hij alle de  
rundtbeesten , die hij aen voornoemde Elias  
Benedict hadde gelevert moeste en soude 
betaalen , oft schoon hij die self gekogt hadde  
offt niet , dat gemelde Antonij van de  
Warsenborgh aen hem comparant oock op den  
koopprijs van gemelde osch in minderinghe  
heeft betaalt gehadt ses gulde nege stuijvers  
dog dat gemelde Antonij van de Warsenborgh 
eenigen tijt daar na 't resteerende van den  
coopprijs van voorschreeve osch heeft geweijgert  
aen hem comparant te betaelen gevende  
toen voor dat Elias Benedict sulcks    
moeste betaalen en hebben sij comparanten  
naer perfecte voorlesinghe een ijder bij sijn  
voorschreeve gedeponeerde gepersisteert gevende voor redenen  
van wel wetenhijt dat haar sulckx wel  
bekent en nog versch in geheugen is en  
hebben de waarhijt van dien bekragtigt met  
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met de woorden (soo waarlijck mocgt 
haar Godt almagtig helpen ) afgelegt aen  
handen van den Heere J.Krien   ?? 
ten overstaan van Lammert Vlemix en  
Francis Verseems schepenen op heden binnen  
Lierop den negen twintigste maart 1700 
drie en sestigh  
 
 Willem van den Borren  
 Arnoldus van Bussel   



 Lambert Vlemmix  
 Francis Versums  
 Cornelius Doers president schepen  
 in absentie van den secretaris  
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Compareert voor ons schepenen van Lierop  
ondergenoemt Cornelis Sanders inwoonder alhier 
den welcken ter instantie en requisitie van  
Elias Benedict jood en inwoonende borger der  
stadt Helmont voor de opregte waarhijt midts  
desen verklaart waar ende waaragtigh te sijn  
dat hij comparant op den derden paasdag van  
den jaare seventien hondert sestigh onder meer 
andere persoonen heeft heeft gelevert gehadt eenen osch  
ten huijse van Hendrick van Osch te Lieshout , en dat  
Antonij van de Warsenborgh den coopprijs van  
den voorschreeve Osch ter summa van sestigh 
gulden aen hem comparant heeft voldaan  
en betaalt gehadt , gevende hij comparant 
voor redenen van wel weetenthijt , dat hem  
sulckx wel bekent en versch in geheugen is ,  
en heeft na perfecte voorlesinghe daar bij  
gepersisteert en de waarhijt van dien bekragtigt  
met de woorden (soo waarlijck mogt 
hem Godt almagtigh helpen ) afgelegt aen  
handen van Cornelius Doers president schepen  
alhier ten overstaan van Francis Verseems en  
Jan van Eijck schepenen , op heden binnen  
Lierop den elfden april 1700 drij en sestigh 
 
Dit is het hant + merck van Cornelis Sanders verklarende  
niet te konnen schrijven  
 Francis Versums  
 Jan Jansen van Eijck  
 Lambert Vlemmix schepen  
 in absentie van den secretaris  
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 Staat ende Inventaris 
 gedaan maken ende opgegeven  
 bij Jan Willems de With weduwe- 
 naar van wijlen Willemijn  



 Antoni van Vegt , en dat van  
 soodanige onroerende erffhaaf- 
 felijke goederen en effecten  
 als met deselve sijne overledene 
 vrouw heeft beseeten en dat  
 ten behoeve van sijne kindere 
 verweckt bij voornoemde overledene  
 vrouw met naame Jan en  
 Peternel , vermits denselve  
 van voornemens is hem  
 in tweede huwelijk te begeven  
 met Cristina Keijzers  
 en sulx ingevolge den 53 
 articul van haar Hoog Mogende  
 Egt Reglement van den  
 18 meert 1656 en opgevolgde  
 waarschouwinge vanden  
 8 april 1708 bestaande  
 in het navolgende .  
 
Eerst van de vaste onroerende goederen   
 
Eerst huijs hoff en aangelag groot 
ontrent seven loopense en veertien  
roeijen nevens erve d'eene sijde  
Francis Verseems , en d'andere sijde  
Hendrien van Hoek  
Den acker aan de houtvelde groot  
ontrent twee loopense en vijftien roeijen  
nevens erve Marten Peter Willems  
en d'andere sijde Goort Hermens  
Eene acker aan de heij groot een  
loopense en twintig roeijen nevens erve 
d'eene sijde Francis Verseems en d'andere 
sijde de gemeente  
Een ackerke genaamt het Nieuwe Lant  
groot ontrent dertig roeijen nevens  
erve beijde de seijde Jan Van de Vorst  
 
 
30 158 r 
 
Nog eene acker genaamt het Nieuw Land 
groot ontrent drie loopense agt en twintig 
roeijen nevens erve d'eene sijde Peter Coole  
en d'andere sijde de gemeente  
Eene acker van Jan van Stiphout groot  



vier en veertig roeijen  nevens erve Jan van de Vorst  
Een stuck groese aande houtvelde groot een  
loopense vijftien roeijen nevens erve d'eene 
sijde Goort Hermens  
Den Swarddries groot drie loopense    
nevens erve d'eene sijde Antoni Warenberg  
en d'andere sijde Willem Verhol.  
Het Eeuselke groot een loopense drie  
en veertig roeijen nevens erve d'eene  
sijde Hendrien van Hoek , en d'andere  
sijde sijn selve  
Den Ouden Dijk groot drie loopense  
en sestien roeijen nevens erve d'eene 
sijde de gemeente  
Item den Hoijbeemt in den Oetert  
groot een loopense een en dertig roeije  
nevens erve d'eene sijde Jan Hermans  
en d'andere sijde Goort Hermans  
Item nog een hoijvelt geleege onder Someren  
groot ontrent drie loopense nevens erve  
d'eene sijde Jan Tomas van Soest , en d'andere 
sijde de Aa, 
 
Ten tweede van den inboel en  
erfhaaffelijke goederen  
 
Eerst een hooge kar met block raade 
een slagkar, ploeg , eegd 
het getuijg tot een os, een schop twee rieke  
een hack en heijzeijse, 
een graszijse , een koornzigt, 
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een kort en kleeffzaag , en spansaag  
een acx en deesel, 
twee bijndels ,  
een draijbendel en dreij goesie,  
een snijmes  
vier essers 
twee schaave  
een dreijbank 
een kleijn hant saagseke 
een sleijpsteen ,  
twe schaaffbijndels ,  
drie boore soo groot als kleijn ,  



een stand met melktob en gaartob 
een moesvloet,  
ses stoele waar onder twee 
vierkantige en vier driekantige ,  
een tafel ,  
een schaap en schepke  
een kist en trog  
haal en tang met vuurijser 
een kopere koeijketel  
een kopere hantketel  
een moespot  
een papketel  
een emmer een struijffpan  
een seij  
een gootbank ses vurkette 
agt tinne lepels  
vier tinne schotele  
een eijsere lamp  
een tijke bet sonder veere met hooft peuluw 
en een kusse , drie paar slaaplakens  
met twee deekens  
drie sacke  
een spinnewiel  
drie halve tonne  
een melkton, een kruijwaage  
een olievaatje  
vijff koeij tuijers 
de kleedere en linne vande overledene 
vrouw worde voor de kindere gebruijkt  
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Compareerde den voornoemde Jan Willemse  
de With denwelke verklaart hem opreg- 
telijk gedragen te hebben in't formeeren  
van desen  inventaris , sonder sijnes wetens 
ietwes agter gehouden off versweegen te  
hebben , en ingeval hem na dato deser ietwes  
mogte voorkomen dat desen inventaris  
met eenige stucke behoorde vermeerdert 
off vermindert te worden , dat denselve  
daar na sal worden gerigt tot gemeen  
voordeel off schade , sonder daar in agter- 
haalt te wille sijn , belovende voorts ,  
als dan dese inventaris des van noode 
off gerequireert wordende met eede  



te sulle bevestigen , Aldus gedaan  
en gepasseert binne Lierop den elffde  
meij 1700 drie en sestig ten overstaan  
van Peter Verberne en Lambert 
Vlemminx schepenen  
Dit + is het hantmerk van Jan  
Willemse de With , verklarende niet 
konnende schrijven  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen van  
Lierop , geleegen in den quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Bosch , certificeere bij desen dat  
wij door off van wegens Jan vanden Boomen  
en Johanna van den Boomen egte luijden  
zijn versogt om een acte van cautie tot  
decharge van den armen van Mierlo alwaar  
zij tans zijn woonende , en alsoo deselve  
alhier van geboorte sijn , en zijnde soo 
veel ons is  bekent van een goed en deugde- 
lijk gedrag , hebben wij sulx niet konne weijge- 
ren , derhalve belooven wij in dien het  
quame te gebeuren dat de voorschreeve Jan en  
Johanna vanden Boomen tot armoede quame  
te vervalle ('t welk God verhoede) soodanig  
dat zij  uijt de arme kasse behoorde geas-   
sisteert te worden , dat wij hun als dan  
benevens onse andere arme ingesetenen  
alhier sulle alimenteere en onderhouden  
Verders dat wij de magistraat off arme bezorgers  
van Mierlo voornoemd off waar deselve elders onder 
het gebiet van haar Hoog Mogende mogte komen te  
woonen ter saake deses te willen ontlasten  en  
bevrijden , ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1700 een en dertig  
met beloften van het geene voorschreeve staat  
te sulle naarkomen onder verband als na  
regten . Actum Lierop den negen en twintigste  
junij 1700 drie en sestig.  
 
  Cornelius Doers  



  Peter Verberne  
  Lambert Vlemmix 
  Francis Versums  
  Jan Janse van Eijck  
  Jan Kerckhof 
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Antonij van den Eijnden  
inwoonder alhier , den welcken ter requisitie van  
Wilbert Peeter Welten woonende te Vlierden  
verklaarde tot addittament van soodanighe verklaringe  
als hij comparant ter requisitie als voor in dato  
negentiende junij 1700 een en sestigh voor schepenen  
alhier heeft gegeven waar en waaragtigh te sijn  
namentlijck , dat hij comparant op derde paasdag  
des jaers 1760 tot Lieshout ten huijse van Hendrick van  
Osch sijnde als doen aldaar heeft gesien en gehoort , dat  
sekeren Martinus Sloten woonende te Helmont 
hem comparant wel bekent van wegens den  
joodt Elias Benedict woonende te Helmont , heeft  
afgelegt een bootschap betreckelijk op de aldaar  
te Lieshout geleverde ossen  
Dat den selven Martinus Sloten , terwijl hij  
comparant met den requirant te rugh keerde , mede  
ginck , dan dat hij Martinus Sloten onder wegen  
agter bleef. 
Eijndigende hij comparant hier mede des self 
verklaaringhe , en heeft daar bij na perfecte voorleesinge  
gepersisteert en voor redenen van welwetenthijt  
geallegeert hem sulckx nog vers in geheugen  
te sijn en voorts de waerhijt van dien  
bekragtigt met solemneele eede afgelegt aen  
handen van Francis Verseems schepen loco  
officier . Aldus gedaan ende gepasseert op heden  
binnen Lierop den eenen dertigste augustij 1700 
drie en sestig ten overstaan van Francis  
Verseems en Lammert Vlemix schepenen  
 
Dit hant + merck stelt Antonij van den  
Eijnden verklaarende niet te konnen schrijven  
Francis Versums  



Lambert Vlemmix  
Cornelius Doers president schepen  
  absente secretario  
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In den naame Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Francis  
Verseems en Jan van Eijck schepenen des dorps  
en dingbancke van Lierop Jan Janse Biemans  
ende Anna Vlemix egte luijden woonende  
algier ons schepenen wel bekent , sijnde  
hij comparant sieckelijk na den lighaame  
te bedde leggende , dog egter bijde haar verstant  
memorie ende uijtspraacke allomme wel magtigh  
ende gebruijkende soo uijterlijck scheen en bleeck  
te kennen gevende hij comparanten , dat  
hij in aenmerckinghe van de sekerhijt des  
doodts ende de onsekerhijt van den tijt en uure 
van dien voorgenomen hadden alvorens  
uijt dese werelt te scheijden van de tijdelijcke 
goederen haer bij Gogt Almagtigh verleent  
uijterlijck te disponeeren , bevelende voor af  
haare onsterffelijcke sielen , wanneeer die uijt  
haere sterffelijcke lighaamen sullen komen te  
scheijden in de genadighe en barmhertige  
handen Godes , ende haare doode lighaamen de 
aerde met een eerlijcke en christelijcke begraeffe(nisse) 
 
Komende nu ter dispositie van haare na- 
laatene goederen , soo verklaaren sij testateuren  
uijt eene conjungaale liefde , die sij malkanderen  
sijn toedraagende , malkanderen ende de een den 
andere ende sulckx de eerstervende den  
langstlevende van hun beijde te nomineeren  
ende institueren  tot sijnen ofte haare eenige  
ende uuniverselen erfgenaem , ende dat in alle  
de goederen soo erffelijcke erfhaeffelijcke , gelt,  
gout , silver gemunt ende ongemunt  
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Item obligatien , actien crediten en in  
schulden niet wes uijtgesondert , als de eerststervende  



metter doodt ontruijmen ende nalaten sal de  
langtslevende daar inne instituerende bij ende midts 
desen , om door de langtslevende daar mede te  
worden gedaan , ende gehandelt als met sijn eijgen  
ofte haar eijgen goet , ende sulckx met volle regt  
van institutie , onder conditie nogtans , dat na  
de doodt van de langtslevende van hun bijde alle  
de vaste goederen soo erffelijcke , erfhaeffelijc- 
ke , gelt , gout silver gemunt ende ongemunt , item  
obligatien actien crediten en in schulden niet wes  
uijtgesondert sullen moeten worden geerft ende  
gedeijlt half ende half , te weten d'eene helft  
door de naeste bloet vrinden van hem comparante sijde te  
weten alle sijne neven en nigten met seclisie van sijn selve   
ende d'andere helft door de naaste bloetvrinden  
van haar comparans  sijde 
Allent welck voorschreeve staat verklaaren sij  
comparanten en testateuren te wesen haar  
testament , laaste en uijterste wille , die sij  
verklaaren te hebben beraamt en in geschrifte  
doen stellen uijt haar vrij eijgen en onbedwongen  
gemoet sonder eenige persuasie ofte inductie  
van imant begeerende daeromme dat het  
selve na hare doodt volkomen sal worden  
agtervolgt ende naergekomen , het sij als  
testament codicille , gifte ter saacke des doodts ,  
ofte onder de levende , ofte soodanigh imants  
testament laaste en uijterste wille op het  
bondigste sal konnen ende mogen bestaan  
niet tegenstaande eenige requisiten naar  
scherpheijt van regten hier inne niet na behooren  
waaren geobserveert , ofte eenige noodige solemnitijten   
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mogten wesen geommiteert , en sal dese 
dispositie door een der testateuren buijten consent  
ende bewillinghe van d'andere niet mogen  
worden gealtereert ofte vernietigt , Aldus gedaan  
ende gepasseert ten woonhuijse van de  
testateuren binnen Lierop 's morgens de klocke vijf 
uren den negentiende september seventien hondert  
drij en sestigh  
Dit hant + merck stelt Jan Janse Biemans 
verklaarende niet te konnen scrijven 
Dit hant + merck stelt Anna Vlemix  



verklaarende niet te konnen scrijven  
Fransis Verseems  
Jan Janse van Eijck  
 
Cornelius Doers president schepen in  
absentie van den secretaris  
 
Op heeden den vijftiende october 1700 
drie en sestig , sijn door heeren officier en  
schepenen des dorps van Lierop  
tot voogden over Gijsbert onmondige soon  
van wijlen Hendrik Iven en Jenneke Goos- 
sens in leven egte luijden overleden  
en gewoont hebbende alhier aangestelt  
Dirk de Groot woonende tot Geldrop 
en Martinus vanden Acker woonende  
tot Mierlo , welke voogden alhier  
gecompareert sijn , en hebben  
in die qualiteijt aan handen van   
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Cornelis Doers president als gelaste  
van den Heer officier afgelegt den behoor- 
lijken eed , en daerbij belooft hun in't 
bedienen en waarneemen van voorschreeve 
voogdijschap eerlijk ende getrouwelijk te  
sulle gedragen , en de goederen en persoon  
van voornoemde onmondige te sulle adminis- 
treere en gadeslaan ten meeste voordeele als na  
regten mitsgaders daar van ten allen tijde des  
gerequireert wordende voor heeren  
officier en schepenen alhier te sulle  
doen behoorlijke rekeninge bewijs  
en reliqua na behooren , Aldus  
gedaan en gepasseert binne Lierop  
den vijftiende october 1700 drie en sestig  
ter presentie en ten overstaan van  
Cornelis Doers president , Peter Verberne  
en Lambert Vlemminx schepenen  
 
 Dit is + het hantmerk van  
 Dirk de Groot verklaarende niet  
 te konne schrijven  
  
 Martinus van den Acker  



 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix  
 Mij present  
 . Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris gedaan  
 maaken ende opgegeven bij Maria  
 Peters Grinsven weduwe van Joseph  
 Costers woonende alhier , en dat  
 van sodanige gereede goederen  
 als deselve met haare voornoemde man  
 heeft beseeten , en dat ten behoeve  
 van haare twee kinderen ver- 
 weckt bij wijle haare voorschreeve  
 man met naame Martinus 
 en Pieter , vermits deselve  
 van voorneemens is haar te begeven  
 in tweede huwelijk met Antoni 
 Joosten , en sulx ingevolge  
 den 53. articul van haar Hoog 
 Mogende Egt Reglement van den 18. 
 meert 1686 , en opgevolgde 
 haar Hoog Mogende waarschouwinge  
 van den 8 april 1708 bestaande  
 in het navolgende  
Eerst en laastelijk van de roerende goederen  
alsoo geen vaste onroerende goederen sijn bezittende  
 
Eerstelijk een bet met veere dog den hooft - 
peuluwe sonder veere , met een paar lakens  
een koper hantketeltje  
een ijsere moespot  
vier tinne schotele soo groote als kleijne  
vier tinne lepels  
een vuur eijser  
met een ketting en tang  
een struijffpan  
een trog  
een melktob  
een stroijbank met snijmes  
een kist  
twee stoele drie stapele  



een lamp  
twee rieken  
eene vlegel   
item een ploeg en eegdt 
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eenige aarde schotele en potte tot dagelijks gebruijk 
een sligtmes ,  
De kleederen van de overledene man worde  
gebruijkt voor de kinderen , en hebbende  
verders niet meer op te geven alsoo de  
goederen onder haar moeder sijn en die sulx  
sijn toebehoorende  
Compareerde de voornoemde Maria Grinsven  
weduwe van Joseph Costers , de welke verklaart  
haar opregtelijk gedragen te hebben in 't formeeren  
van desen inventaris , sonder harens wetens  
ietwes agtergehouden off versweegen te hebben  
en ingeval haar na dato deses ietwes mogte  
voorkomen , dat dese inventaris met eenige  
stucken behoorden vermeerdert off vermindert  
te worden , dat denselve daar na sal worden  
gerigt tot gemeen voordeel off schaade sonder  
daar in agterhaalt te wille sijn , belovende  
voorts als dan dese inventaris des van node  
off gerequireert wordende met eede te sulle  
bevestigen , Aldus gedaan en gepasseert  
binne Lierop den negende januarij 1700 vier 
en sestig , ten overstaan van Cornelis Doers  
en Francis Verseems schepenen  
 
 Dit is het + hantmerk van Maria Grinsven  
 weduwe Joseph Costers verklaarende  
 niet te konne schrijven  
  Cornelius Doers  
  Francis Versums  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen van  
Lierop , geleegen in den quartiere van Peeland  
Meijerije van 's Bosch , certificeere bij desen , dat  



wij door off van wegens Hendrik Verspeek sijn  
versogt om een acte van cautie tot decharge  van  
den Armen van Vlierden alwaar hij voornemens  
is te gaan woonen , en alsoo denselve alhier  
van geboorte is , en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag , hebben wij sulx niet konne  
weijgeren . Derhalve belooven wij  
indien het quame te gebeuren dat den  
voornoemde Hendrik Verspeek tot armoede quame  
te vervalle ('t welk God verhoede ) soodanig  
dat denselve uijt de arme kasse behoorde  
geassisteert te worden , dat wij als dan hem  
benevens onse arme ingesetenen sullen ali- 
menteeren en onderhouden , Verders dat wij  
de magistraat off arme besorgers van Vlierden  
voornoemd off waar denselve elders anders onder het  
gebiet van haar Hoog Mogende mogte komen te woonen  
en bevrijden , ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1700 een en dertig  
met belofte van 't geene voorschreeve staat te sulle 
naarkomen onder verband als na regten ,  
Actum Lierop den negende januarij 1700 
vier en sestig  
  Cornelius Doers 
  Francis Versums  
  Joost van Lieshout 
  Jan Kerckhof  
  Jan Janse van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris   
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In den naame Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers,  
en Peter Verberne schepenen , en Jacobus  
Losecaat secretaris des dorps van Lierop 
Dirk Verhees en Peternel Janse vande  
Sande egte luijden woonende alhier , sijnde  
gesont van lighaame , haar verstant sinne  
en memorie wel magtig en gebruijkende  
soo aan ons volkomen scheen en bleek  
Te kenne gevende dat zij comparanten  
overdenkende de seekerheijt des doots  
en de onseekerheijt des tijts , en de uure  



van dien , en niet gaar(n)e uijt dese werelt 
soude scheijden , sonder van de tijdelijke goederen  
haar bij God Almagtig verleent uijtter- 
lijk soude hebben bevoolen en gedisponeert, 
bevelende vooraff haare onstervelijke  
ziele wanneer die uijt haare stervelijke  
lighaame sulle komen te scheijden , in de  
genadige en barmhertige handen  
Godes ende haare doode lighaame de  
aarde met een eerlijke christelijke  
begravenisse na haaren staat  
Komende nu tot haar voorgenomene dis- 
positie soo verklaaren sij comparanten  
uijt een conjugaale liefde die sij malkandere  
sijn toedragende , malkandere en sulx de  
eerst stervende de langstlevende van  
hun testateuren te stelle laten maken  
en nomineere tot sijne off haare eenige  
uuniverseele erffgenaam , en dat in  
alle de goederen soo roerende als onroerende  
erffelijke en erffhaaffelijke en haaffelijke  
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mits gaders gelt gout zilver gemunt en  
ongemunt , item actien crediten en in  
schulden egeene ter werelt uijtgesondert  
het zij waar die geleege sijn ofte bevonden  
sulle worden , soo als de eerst stervende  
metter doodt ontruijmen ende nalaten  
sal de langst levende daar inne in- 
stitueerende bij ende mits desen , onder  
die mits en conditie nogtans dat  
de langstlevende den boedel off nalaten - 
schap niet zal moge off konne ver- 
vreemde veralieeneere off  vermin- 
dere dan in gevalle sulx tot eenige  
alimentatie mogte nodig hebben  
en voorts willende en disponeerende  
ten opsigte van de langstlevende  
verklaarende dat na overlijde van  
hun beijde off langstlevende te  
stelle en te nomineere tot sijne  
off haare eenige uuniverseele erffge- 
naamen de drie kinderen van Arnol- 
dus Hurkmans met naame Johanna,  



Martinus en Jan Hurkmans , als  
mede Martinus soone Martinus  
vande Sande en sulx ider voor een  
geregte vierde part , en bij haar voor 
overlijde op haare kint off kinderen  
bij representatie en een off meer  
van voorschreeve geinstitueerden erffgenaame  
komende te overlijden sonder wettig kint  
off kinderen na te laten sal dat gedeelte  
off gedeeltens komen op de andere nog  
in leven sijnde , edog reserveere 
de testateuren de magt om ten alle 
tijde dese haare dispositie te veran- 
deren ten voor off nadeele van die  
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zij van haare genomineerde erffgenamen  
sulle goet vinden , en vooral sal sulx ook  
aan den langstlevende van hun testateur 
vrij staan , soo imand van deselve genomi- 
neerde erffgenamen tegens hun off een van  
beijde mogte tegenstaan geen hulp beweijse  
off wederspannig sijn , dat sal sijn  
en blijve na vrije dispositie van een  
der langst( l)evende ,  
Allent voorschreeve staat verklaaren sij comparanten  
en testateuren te wesen haar testament laaste ende  
uijtterste wille , die sij verklaaren met malkanderen  
te hebbe beraamt en in geschrifte doen stelle , uijt haare  
vreije eijge en onbedwonge gemoet sonder eenige persuagie 
ofte inductie van imant , begeerende daar omme  
dat het selve volkomen sal worden agtervolgt  
ende naargekomen , het zij als testamente codicille  
gifte ter saake des doods ofte onder den levende  
ofte hoedanig imands testament op het  
bondigste sal konne en mogen bestaan , niet  
tegenstaande eenige requisiten naar scherpheijt 
van regten hier inne niet naar behooren waren  
geobserveert off ook eenige nodige solemniteijten  
mogte wesen geomitteert , Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van Lierop den  
seven en twintigste januarij 1700 vier 
en sestig des namiddag ontrent de clocke  
drie uuren , des ten oirkonde hebben wij  
schepenen bovengenoemt met de testateuren  



en secretaris behoorlijk deses ten protho- 
colle onderteekent  
 
Dierck V(er)hees  
 Dit is het + hantmerk van Peternel  
 Janse vande Sande huijsvrouw van  
 Dirk Verhees verklaarende niet te konne  
 schrijve  
  Cornelius Doers 
  Peter Verberne  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Francis  
van Bussel inwoonder alhier , den  
welke op heden door heeren schepenen  
van Lierop aangestelt sijnde tot momboir 
over Catarina vanden Boomen om het  
intrest van deselve onmondige waar  
te neeme in scheijdinge en deijlinge  
van den boedel en nalatenschap van  
haare ouders en dat voor haar aan- 
deel tot egaliteijt en effenheijt te  
brengen , en sulx met assistentie  
van Cornelis Doers president alhier  
Beloovende hij comparant daar in het  
intrest van voornoemde Catarina van den  
Boomen waar te neemen en te doen  
soo als bevonden zal worde te behooren  
met belofte van daar van des gerequireert 
off nodig sijnde te sulle doen behoor- 
lijke reekening bewijs en  
reliqua hebbende het geene voorschreeve  
belooft met de eedswoorden : soo waar- 
lijk mogt hem God Almagtig helpen  
gedaan en afgelegt aan handen van  
den president loco officier , Actum  
Lierop den vijff en twintigste april  
1700 vier en sestig ten overstaan van  
Peter Verberne en Johannes van Eijck sche- 
penen  
  Francis Van Bussel  
  Peter Verberne  



  Jan Janse van Eijck  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Francis Verseems schepen  
alhier en Peter Custers inwoonder alhier  
door heeren schepenen alhier aangestelt sijnde  
tot momboiren over Martinus en Peter  
onmondige kinderen van Joseph Custers  
en Maria Peter Grinsven in leven van Joseph egte  
luijden overleden en gewoont hebbende  
alhier zijnde Maria nog in leven welke comparanten  
in qualiteijt als momboire voornoemd beloven  
het intrest in 't regeeren en admi- 
nistreeren van de voornoemde onmondige  
haare personen en goederen te sulle 
regeeren en administreeren na behooren  
en te sulle doen wat getrouwe mom- 
boire moete en behooren te doen en  
daar van ten alle tijde des gerequireert  
wordende voor heeren officier en sche- 
penen alhier te sulle doen behoorlijke  
reekening bewijs en reliqua hebbende  
zij comparanten hier op gedaan den  
eed van getrouwigheijd aan handen van  
den president alhier loco officier met  
de woorden : soo waarlijk mogt haar God 
Almagtig helpen bevestigt . Actum  
Lierop den seven en twintigste april  
1700 vier en sestig ten overstaan van  
Cornelis Doers en Peter Verberne schepenen  
 
 Francis Versums  
 Peter Kosters  
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  



ondergenoemt , Huijbert van den Boomen  
woonende alhier , Hendrik vanden Boomen woo- 
nende te Buul , en Jan van den Boomen  
woonende te Mierlo , als mede Peter Vlemminx 
in huwelijk hebbende Willemijn van den Boomen  
mede inwoonder alhier , en Jan Mattijs Nagel- 
makers in huwelijk hebbende Johanna  
van den Boomen woonende te Reecum , mits-     
gaders Francis van Bussel in qualiteijt  
als momboir over Catarina van den Boomen  
minderjarige jonge dogter woonende  
altans te Buul , zijnde denselve Francis  
van Bussel geassisteert , met Cornelis Doers 
president te zaame geauthoriseert bij autho- 
risatie van heeren schepenen alhier van  
dato den vijff en twintigste deser maand  
april om het intrest voor de voornoemde Catarina  
vanden Boomen waar te neemen , zijnde  
de voornoemde vijff comparanten met de  
onmondige te zaame kinderen en erffgenamen  
van wijlen Antoni van den Boomen en Anne- 
ke Verhees in haar leven egte luijden  
overleden en gewoont hebbende alhier  
welke kinderen erffgenaamen en  
comparanten in desen verklaaren aan  
te gaan eene minnelijke erffscheijdin- 
ge en deilinge van alle de vaste on- 
roerende goederen die aan haar zijn  
toebehoorende en aangekomen bij ver- 
sterff van haare voornoemde ouders , en  
waar onder ( soo sij verklaaren ) geen  
leen goederen sijn , en welke  
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minnelijke erffscheijdinge en deijlinge  
is gedaan in voege en manieren  
navolgende  
Eerstelijk soo is met den eerste 
blinde lootinge , ten deele gevallen  
aan en ten behoeven van Jan van den  
Boomen moolenaar en inwoonder  
te Mierlo , en aan Hendrik vanden  
Boomen moolenaar en inwoonder tot Buul 
Eerst eene acker van het Slootje geleege  
naast de heij groot seven loopense  



en negen en dertig roeijen met het Koolveltje  
groot een en twintig roeijen off soo groot 
en kleijn als denselve geleege is nevens  
erve d'eene sijde Willem vanden  
Eijnde , en eene eijnde de Straat. 
Item het agterste Eeusel van het Koeij 
Eeusel tot de Kuijlen tot op de Meulen- 
straat aan gelijk het selve is afge- 
graven zijnde groot ontrent tien  
loopense nevens erve d'eene sijde  
Francis Van Bussel d'andere sijde  
Huijbert van den Boomen en Peter Vlemminx ,  
d'eene eijnde de Meulenstraat , en d'andere eijnde  
Willem van den Eijnde  
Item den halve Schaapsbeemt geleegen  
onder Vlierden en sulx dese helft te  
langs nevens de Straat groot ontrent 
agt loopense nevens erve d'eene sijde  
de Aa d'andere sijde Huijbert van den Boomen en  
Peter Vlemmix , d'eene eijnde Willem en Francis van  
Bussel en d'andere eijnde de condividenten * 
Item den koorn watermoolen alhier genaamt  
den Stipdonckse Moolen met het Meule- 
veltje daar aan en voor geleegen , gestaan  
en geleegen nevens erve de weduwe 
 
(tekst kantlijn) * Item den Schaapshorst mede onder Vlierde  
groot ontrent vier loopense nevens erve d'eene sijde Marte van  
Bree , d'andere sijde de condividenten en d'eene eijnde het Goor 
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van de heer Gualtherie , d'andere sijde den weg 
en d'Aa en de eijnde tot den steene brug  
 
Zijnde aan en onder dese moolen mede be- 
greepen de steenen en al sijn toebehooren  
als mede het hout dat daar toe gehouwen  
en gesaagt is , en voorts met sijn ap- en  
dependentien daar aan en bij gehoorende  
en gelijk die bij de vader van de condivi- 
denten is aangekomen bij koop van deese 
het gemeene land 
Item alnog den leege beestestal  
tot vier treeden van den oven met den dries  
tot de Oude Aa gelijk de graaff loopt. 



De condividenten moeten uijt dese haare  
aangedeelde goederen blijven ver- 
gelden en betaalen eene erffrente  
van twee hondert ses en dertig gulden  
jaarlijx aan het gemeene land ten  
comptoire van den heere rentmeester de 
Back soo en gelijk die de vader der 
condividenten daar voor van het gemeene  
land heeft aangekogt , welke erffrente  
de condividenten alle jaaren prompt moete  
voldoen en betaalen , en daar van jaarlijx  
ontrent Pinxteren off een maand daar na  
de quitantie aan den andere en verdere  
condividenten des gerequireert wordende  
moete vertoonen , en voorts den Moolen  
in een goede staat onderhouden , en daar van  
de lasten en voorschreeve rente betaalen  
soodnig dat de condividenten van de  
andere goederen daar voor verbonden  
niet konne worden aangesprooke off daar  
van schaade konne leijden , off zal door 
de selve mede condividenten dese aange- 
deelde goederen van dit lot daar voor ten alle  
tijde konne aanspreeken en aanslaan  
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om alsoo haare schaade voor te konne komen  
Item moeten de condividenten tot egalisatie van de  
verdere loote binne den tijt van ses maanden  
voldoen uijtkeeren en betaalen eene  
somme van agt hondert gulden , te weeten  
aan Peter Vlemminx en Huijbert van den  
Boomen condividenten van het tweede  
loth eene somme van driehondert gulden  
en aan Jan Mattijs Nagelmakers en Fran- 
cis van Bussel als momboir van Catarina  
van den Boomen condividenten van het derde 
loth de somme van vijff hondert gulden  
De condividenten zulle dese haare aangedeelde goedere 
aanvaarden den moolen te Pinxteren de groese 
aanstons en het lant te oogst bloot aan de  
stoppelen van desen jaare  
 
En is met den tweede loote ten  
deele gevallen aan Huijbert van den  



Boomen , en Peter Vlemminx als in huwe- 
lijk hebbende Willemijn van den Boomen  
Eerst een huijs schuur en schop met den  
hoff lant en groese aan een geleegen al- 
hier op Stipdonk zijnde groot ontrent vijfftien  
loopense vier en dertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Willem van den Eijnde , d'andere 
sijde de Oude Aa , d'eene eijnde de condividenten  
en d'andere eijnde de Hoeve van Moorsel  
Item eene acker genaamt den Saathoff 
groot ontrent een loopense nevens erve  
d'eene sijde de condividenten , en d'andere  
sijde Francis van Bussel  
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Item de groes bij het huijs genaamt den  
Fellenbeemt groot seven loopense  
drie en twintig roeijen nevens  
erve d'eene sijde de condividenten , d'an 
dere sijde Peter Verberne en Antoni Roijmans  
Item het Koeij Eeusel groot ontrent  
drie en twintig loopense nevens  
erve d'eene sijde Francis van  
Bussel en d'andere sijde den  
Meulenstraat  
Het Koolveltje gekome van het Slootje  
groot ontrent een en twintig roeijen  nevens  
erve d'eene sijde de condividenten , en d'an- 
dere sijde Francis van Bussel  
Item den halve Schaapsbeemt geleegen  
onder Vlierden groot ontrent loopense ne- 
vens erve d'eene sijde het Vlierdens Goor, d'andere 
sijde Hendrik en Jan van dn Boomen , d'eene eijnde  
deselve , en d'andere eijnde Francis van Bussel  en  
Willem van den Eijnde * 
De condividenten zulle dese haare bedeelde goe- 
deren aanvaarden de huijsinge en groese aan- 
stons en het lant te oogst bloot aan de 
stoppelen eerst komende  
 
Compareerde  Item alnog eene capitaale somme van 
Huijbert van den  drie hondert gulden , die Hendrik en  
Boomen en              Jan van den Boomen condividenten  
Peter Vlemminx van 'teerste lot tot egalisatie aande      
dewelke bekende  condividenten van dit lot moete uijt- 



de nevenstaande  keeren voldoen en betaalen binne 
driehondert  den tijt van ses maanden  
gulden ontfangen  
te hebben van Johannes van den Boomen moolenaar alhier consenteerende  
derhalve in de cassatie en roijeeringe van voorschreeve drie hondert gulde  
alhier , Actum Lierop 10. november 1700 negen en sestig 
tren overstaan van Peter Verberne en Johannes van Eijk schepenen  
 Huijbert van den Boomen  
 Peter Vlemmix  
 Peter Verberne  
 Jan van Eijck  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
* Item nog onder Vlierden den Merienbeemt groot ontrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde d'Aa, d'andere sijde Hendrik en Jan van den Boomen  
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En is met den derde blinde  
loote ten deele gevallen aan Mattijs  
Nagelmakers moolenaar woonende te Reekum  
en aan de onmondige Catarina van (den) Boomen voornoemt 
de huijsinge zaij en weijlanden gestaan  
en geleegen alhier in de Winkelstraaat  
bestaande eerst in een huijs met schuur  
en stallinge hoff en aangelag te saame  
groot ontrent een loopense en ses en  
veertig roeijen nevens erve d'eene sijde  
Willem van Bree cum suo , en d'andere 
sijde Hendrik Jan Tijssen  
Item eenen acker genaamt den Hoogen Graaff 
groot een loopense agt roeijen en twaalff voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Francis  
Verberne , en d'andere sijde Marten van  
Brussel cum suis,  
Een stuck land in den Nonnecamp groot  
twee loopense negen en dertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Willem van Bree en  
d'andere sijde de gemeente  
Den Heijacker groot vier loopense vier en  
twintig roeije en vijff voete nevens erve d'eene  
sijde Hendrik Jan Tijssen en d'andere sijde  
Jan van Brussel en meer andere.  
Land in de pas van Keijzer groot twee en  
een halff loopense nevens erve d'eene  
sijde Willem van Bree , en d'andere  



sijde Willem van den Eijnde  
Den Aaracker een loopense dertig roeijen  
en eene voet nevens erve d 'eene sijde  
Nol van Bussel , en d'andere sijde  
Hendrik van Eijck ,  
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Een stukje lant genaamt den Leeurick 
groot een en dertig roeijen nevens erve  
d'eene sijde Jan Vlemminx , en d'andere 
sijde de weduwe Marten van Brussel cum suis.  
Den Hulsacker groot vier en dertig roeijen  
en seventien voeten nevens erve d'eene  
sijde en andere sijde als voorige parceel 
Den Hulsacker gekomen van de Hoeve Ten  
Berge groot agt en veertig roeijen en seven  
voeten nevens erve d'eene sijde  
Deese twee parceele sijn aan een geteult nevens  
erve d'eene sijde Joost van Lieshout , en d'andere  
sijde Hendrik van Eijck  
Alnog eene acker genaamt den Leeurick groot 
vier en dertig roeijen en seven voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan Vlemminx , en  
d'andere sijde Jan van Eijck  
Den Pasacker groot een loopense vijff en  
twintig roeijen en tien voeten nevens erve d'eene  
sijde Jan Vlemminx , en d'andere sijde  
Willem van Bree.  
Den Kleijne Pasacker groot ontrent een loopense nevens  
erve beijde de seijde Antoni Roijmans .  
Den acker genaamt het Heijtvelt groot een  
loopense drie roeijen en vijftien voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Francis Verberne    
en d'andere sijde Jan van Brussel  
Item een stuck groese genaamt het Heijtvelt  
groot een loopense negen en dertig roeijen en  
vijff voeten nevens erve d'eene sijde Jan Van  
Eijck en d'andere sijde Peter van Eijck   
Een stuck groese genaamt den Hensman  
groot vijff loopense veertig roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan van Brussel  
en d'andere sijde Jan Vlemminx  
Het Zilleke groot een loopense en twintig  
roeijen en ses voeten nevens erve d'eene sijde  
en andere sijde Jan Van Brussel  
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Een parceel genaamt de Hooge Zille groot  
twee loopense negentien roeijen en vier  
voeten nevens erve d'eene sijde de weduwe Jan  
van de Vorst , en d'andere sijde de condividenten  
Een parceeltje genaamt de Vreijste Putte groot 
seventien roeijen en tien voeten nevens erve  
d'eene sijde Jan van Eijck  
Item de Kuijpers Zille groot twee loopense  
seventien roeijen en dertien voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan van Brussel  
Item het Eeusel van Jan Keijzers groot  
vijff loopense een en twintig roeijen en  
eene voet nevens erve d'eene sijde Joost  
van Lieshout , en d'andere sijde Willem van Bree 
De Ossezil groot twee loopense nevens  
erve d'eene sijde voorschreeve Kuijpers Zille 
Een parceel gekomen van den Heiligen Geest van  
Mierlo groot twee loopense nevens erve  
d'eene sijde Jan van Brussel , en d'andere  
sijde Willem van Bree. 
Item het Hoeks Zilleke groot een loopense  
en drie en twintig roeijen nevens erve d'eene 
sijde Maria weduwe Jan van de Vorst , en  
d'andere sijde de erffgenaamen Claas Joppen  
Laastelijk het Donkveltje groot dertig roeijen  
en agt voeten nevens erve d'eene sijde  
Joost van Lieshout , en d'andere sijde  
Hendrik van Eijck  
Alnog een stuck groese te Asten in de Spleete groot ontrent 
een en halff loopense  
De condividenten moete uijt dese haare  
aanbedeelde goederen blijve vergelden en  
betaalen eene jaarlijkse rente van eene  
gulden en vier stuijvers aan het gemeene  
land ten comptoire van den rentmeester  
de Kempenaar  
en te vergelden de chijnsen van den gronde  
die daar uijt zal bevonden worden te gaan  
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Compareerde Item alnog een capitaale somme     



Mattijs Nagel- van vijff hondert gulden die Hendrik en   
makers en Jan van den Boomen condividenten    
Dielis Clephas van  't eerste loth tot egalisatie aan de  
in huwelijk condividenten van dit loth moete uijtkeeren   
hebbende Ca- voldoen en betaalen binne den tijt van  
tarien van den ses maanden   
Boomen de- 
welke ver- 
klaarde de  De condividenten van dit loth konne  
nevenstaande dese haare aanbedeelde goederen aanvaarden  
somme van  aanstons met de loopende huur off 
vijff hondert  pagt 
gulden ont- 
fangen te  
hebben van  
Hendrik en  
Johannes  
vanden  En is wel expresselijk besprooken en  
Boomen  geconditioneert , dat een ider der condividenten  
Actum Lierop de chijnsen pagten en renten die in  
den tiende  ider sijn aanbedeelde goederen , en loth sijn 
october begroot ende uijtgetrocken sal moeten blijven  
1700 agt en  vergelden en betaalen , als mede de chijnsen  
sestig pre- van den gronde die niet begroot sijn en  
sent Cornelis daar uijt bevonde wordende met regt te   
Doers en  gaan zulle blijve vergelden en betalen  
Peter Ver- sodanig dat des andere aan bedeelde goederen  
berne   daar mede off daar door niet worde be- 
schepenen waart ofte aangesprooken , des 
Dielis Clephas sullen de condividenten gehouden  
M.Nagelmakers wesen ider die op sijn naam  
Cornelius Doers te winne en bij te betaalen  
Peter Ver- 
berne  
Mij present Geloovende wijders de comparanten  
J.Losecaat en condividenten hier boven in het hooft deses 
secretaris genoemt met de voorschreeve ider sijn aanbe- 
  deelde goederen in sijn lot genoemt en begreepen  
  volkomen genoegen te neemen , en dien volgens  
  op en van des andere portie over en de weder 
  over te renuntieeren , vertijden ende afstand 
  te doen , zonder daarop eenig regt actie  
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off pretensie off nadere deijlinge te reserveeren  



off te konne pretendeeren in regten off daar buijten  
met renuntiatie op alle brieven en instrumenten  
daar van eenigsins mentioneerende , voorts sal den  
voorste den agterste moeten weegen ten naaste velde 
en ten minste schaaden , en zal een ider sijne  
rente pagten en chijnsen en verdere belas- 
tingen in sijn lot gestelt off daar op staan te  
voldoen en betaalen , sonder last off schaade der 
andere condividenten . Belovende  
de comparanten en condividenten , alle het geene  
voorschreeve staat te sulle voldoen en  
naarkomen alles onder verband en renun- 
tiatie als na regten , Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van Lierop den  
seven en twintigste april 1700 vier en sestig 
ten overstaan van Peter Verberne en  
Jan Janse van Eijck schepenen  
 
Huijbert van den Boomen  
Hendrik van den Boomen  
Jan van den Boomen  
 
Peter Vlemmix  
Jan Mattijs Nagelmakers 
Francis van Bussel  
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
 Jan Janse Van Eijck  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren bij desen  dat  
wij door off vanwegens Catarina van den  
Boomen zijn versogt om een acte van cautie tot 
decharge van den armen van Buul 
alwaar deselve is getrouwt en voor- 
nemens sijnde om aldaar te blijven  
woonen , en alsoo deselve alhier van  
eerlijke en wettige ouders is gebooren en  
sijnde soo veel ons bekent van een goed  
gedrag , hebbende wij sulx niet konne weijgeren  
Derhalve beloven wij bij desen indien het 



quame te gebeuren , dat de voornoemde Catarina  
van den Boomen tot armoede quame te  
vervalle ('t welk God verhoede) sodanig dat  
deselve uijt de arme kasse behoorde geasisteert  
te worden , dat wij als dan haar benevens onse  
arme ingesetenen sulle alimenteeren en  
onderhouden , verders dat wij de magistraat off 
arme besorgers van Buul voornoemt 
off waar deselve elders anders onder het gebiet 
ten allen tijden ter saake deses te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie  
van den sevende september 1700 een en dertig , met  
beloften van het geene voorschreeve staat te sulle naar- 
komen onder verband als na regten , Actum  
Lierop den eerste junij 1700 vier en sestig 
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Lambert Vlemmix  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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Wij ondergeteekende schepenen van  
Lierop geleegen in den quartiere van Peeland 
Meijerije van 's Bosch certificeeren bij deezen  
dat wij door , of van wegens Johanna van den  
Boomen , getrouwt met Jan Mattijs Nagel- 
makers woonende te Reecum , zijn versogt 
om een acte van cautie tot decharge van  
den Armen aldaar. En alsoo deselve alhier 
van eerlijke en wettige ouders is gebooren ,  
en sijnde zoo ons is bekent , van een  
goed gedrag , hebben wij zulx niet konnen  
weijgeren . Derhalven belooven wij bij deezen  
indien het quaame te vervallen ( 't welk God ver- 
hoede ) zoodanig dat deselve uijt de arme  
kasse behoorde geassisteert te worden , dat  
wij als dan haar benevens onze arme ingesee- 
tenen zullen alimenteeren en onderhouden  
Verders dat wij de magistraat , of arme besor- 
gers van Reecum voornoemt , of waar deselve  
elders anders mogten  
koomen te woonen ten allen tijden ter saake  



deeses te zullen ontlasten , en bevrijden , inge- 
volge haar Hoog Mogende Resolutie van den 17. september 1731 
met beloften van het geene voorschreeve staat te sulle  
naarkomen , onder verband , als na regten . Actum  
Lierop den negen en twintigste junij 1700 vier en sestig  
 
  Cornelius Doers  
  Peter Verberne  
  Francis Versums  
  Joost van Lieshout  
  Lambert Vlemmix  
   mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch , certificeeren bij desen dat wij door 
off wegens Antonetta van Bussel , zijn  
versogt om een acte van cautie tot decharge  
van den Armen van Mierlo , alwaar deselve 
is woonende , en alsoo deselve alhier van  
eerlijke ouders is gebooren , en sijnde soo veel 
ons bekent van een goed gedrag , hebbe wij sulkx  
niet konne weijgeren , Derhalve belooven  
wij bij desen in dien het quame te gebeuren  
dat de voornoemde Antonetta van Bussel tot  
armoede quame te vervalle ('t welk God  
verhoede) sodanig dat deselve uijt de  
arme kasse behoorde geassisteert te  
worden , dat wij als dan haar benevens onse  
arme ingezetenen alhier sullen alimenteeren  
en onderhouden , Verders dat wij de magistraat  
off arme besorgers van Mierlo voornoemt off  
waar deselve elders anders onder het  
gebiet van haar Hoog Mogende mogte komen  
te woonen ten allen tijden ter saake deses 
te sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den sevende  
september 1700 een en dertig , met beloften  
van het geene voorschreeve staat te sulle naarkomen  
onder verband als na regten , Actum Lierop  
den sesde augustij 1700 vierensestig,  
 
 Cornelius Doers 



 Francis Versums  
 Lambert Vlemmix  
 Jan Janse van Eijck  
 
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Hendrik Costers  
soo voor hem selve als ook hem fort en  
sterk makende voor Arnoldus Maas en  
Jan Antoni Biemans , ook Dirk van  
Moorsel , en Alegonde Biemans wedu- 
we van Jan Verheijen woonende onder  
Deurne als moeder en voogdesse van haare  
seven kinderen haar daar voor fort en  
sterk makende , Johannes van Moorsel  
en Hendrik Jansen mede haar fort en sterk 
makende voor Tomas en Hendrik van Moorsel  
weesende dese twee absent , ook Josijn van Moor- 
sel meerderjarige jonge dogter , Jan van  
Dijk , Jan van Eijck , Willem van Dijk  
Jan Tijsse van Hugten , Drieske van Dijk  
weduwe Marten van Brussel , mede al- 
nog Peter van Moorsel als vader van  
sijn kint woonende te Mierlo , alle erff- 
genamen van wijlen Jan Biemans  
inwoonderen alhier ten sij anders daar bij  
staat , mitsgaders de volgende als  
erffgenamen van Anna Vlemminx  
Joseph Vlemminx , Peter Vlemminx , en Joost Jan  
en Hendrik Vlemminx soo voor haar als  
mede haar fort en sterk makende voor  
Pieter Van Otterdijk , item Cornelis Sanders  
Jan Antoni Vlemminx , Hendrik Antoni  
Vlemminx , Maria huijsvrouwe 
Tomas Vlemminx woonende te Vlierden Anna Maria Huijs- 
vrouw Peter Doense , Jenneke huijs- 
vrouw Jan Vriens eijndelijk Wilbert 
Aart Vlemminx soo voor hem selve  
als mede hem fort en sterk makende  
voor sijne vijff broeders en susters  
woonende te Mierlo ende verder alhier de voornoemde   
comparanten erffgenamen ex testamento 



van Jan Biemans en Anna Vlemminx 
in haar leven egte luijden gewoont en  
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en overleden alhier , welke voornoemde  
comparanten en erffgenamen in agt neemende  
dat door haare menigte te zaame de voornoemde  
nalatenschap in der minne niet soude  
konne gadeslaan verdeele en vereffenen  
en tot voorkominge van disputen en on- 
nuttig naloopen van den andere te  
saame hebbe goetgevonden bij desen op de  
beste wijse doenelijk en onwederroepelijk  
te constitueeren en magtig te maken Hendrik Costers  
en Joseph Vlemminx inwoonderen alhier  
om voor en inden naam van de gelijke  
erffgenamen te aanvaarden alle het 
geene de voornoemde Anna Vlemminx weduwe  
Jan Biemans heeft nagelaaten en  
aan de comparanten toe behoorende  
daar van 's lans collateraal te vol- 
doen , en den te requireerde eed te doen  
de nagelaten goederen ten meeste  
nut en voordeel publicq te verkoopen  
off te verdeele en voorts alles tot gereede  
gelde te maken en de uijtstaande  
penningen in te vordere het sij  
voorts de schulden te voldoen en  
te betaalen , en generalijk te doen  
en te handelen dat de erffgenamen  
soude konne off moete doen  
penninge te ontfangen quitan- 
tien te passeere en van namaninge  
te caveeren , gelovende sij comparan- 
ten al het geene bij de voornoemde geconsti- 
tueerde in al het geene voorschreeve sal gedaan  
worden voor goet en van waarden te  
sulle houde en doen houden , sonder  
eenig tegenseggen in regten off daar  
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buijten , mits deselve gehoude zulle sijn  
de penningen van de nalatenschap suijver  



overschietende aan de comparanten en  
erffgenamen onder behoorlijke reekening  
bewijs en reliqua sulle moete overtelle  
en alhier ter hande te stelle , alles  
onder verbintenisse en renuntiatie  
als na regten . Actum Lierop den  
dertigste november 1700 vier en sestig  
ten overstaan van Cornelis Doers en  
Peter Verberne en Johannes van Eijck 
schepenen  
 Dit is  + het hantmerk van Hendrik Kosters  
 niet konnende schrijven  
 Dit is + het hantmerk van Dirk van  
 Moorsel niet konnende schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Alegonda 
 Biemans niet konnende schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Johannes 
 van Moorsel niet konnende schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Hendrik Janse  
 niet konnende schrijven  
 Dit is het + hantmerk van Josijn  van  
 Moorsel niet konnende schrijven  
 Jan van Eijck  
  Dit + is het hantmerk van  
  Jan van Dijk niet konnende schrijven  
Jan Tijsen  Dit + is het hantmerk van Willem  
   van Dijk niet konnende schrijve 
   Dit is het + hantmerk van Drieske  
   van Dijk weduwe Marte van  
Peeter van Moorsel Brussel niet konnende schrijve  
 
 Joseph Vlemmix 
Peter Vlemmix  Dit + is het hantmerk van Johannes  
   Vlemminx niet konnende  
   schrijven  
    Dit is het + hantmerk  
    van Joost Vlemminx  
    niet konnende schrijven   
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Jan Vlemmicx 
 
Hendrick Vlemix 
 
Dit is het + hantmerk van  



Cornelis Sanders niet konnende  
 schrijve 
Dit is + het hantmerk van Jan  
Antoni Vlemminx verklarende  
niet te konne schrijven  
Dit is + het hantmerk van  
Hendrik Antoni Vlemminx  
Maria van Busse(l ) 
Dit is het + hantmerk van Anna  
Maria huijsvrouw Peter 
Doense niet konnende schrijve  
Dit is het + hantmerk van  
Jenneke Huijsvrouw Jan Vriens ,  
niet konnende schrijven  
Dit is het + hantmerk van Wilbert  
Aart Vlemminx niet konnende  
schrijven  
  
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Jan Janse Van Eijck  
 
 Mij present J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij desen dat wij  
door off vanwegens Willemijn Peters  
Neervens zijn versogt om een acte van  
cautie tot decharge van den Armen van  
Mierlo alwaar deselve van voornemens is te  
trouwe en te gaan woonen ,en alsoo deselve  
alhier van eerlijke en wettige ouders , is  
gebooren , en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag , hebben wij sulx niet  
konne weijgeren , Derhalve beloove wij bij  
desen indien het quame te gebeuren  
dat de voornoemde Willemijn Peter Neervens  
tot armoede quame te vervalle ('t welk 
God verhoede ) sodanig dat deselve uijt 
de arme kasse behoorde geassisteert  
te worden , dat wij als dan haar benevens  
onse arme ingesetenen sulle alimenteeren  
en onderhouden , Verders dat wij de magistraat  



off arme besorgers van Mierlo voornoemt of waar  
deselve elders anders onder het gebiet van  
haar Hoog Mogende mogte komen te woonen ten allen  
tijden ter saake deses te sullen ontlasten  
en bevrijden , ingevolge haar Hoog Mogende  
Resolutie van den sevende september  
1700 een en dertig , met beloften van het  
geene voorschreevestaat te sulle naar- 
komen onder verband als na regten ,  
Actum Lierop den agt en twintigste decem- 
ber 1700 vier en sestig. 
 
 Cornelis Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Jan Janse Van Eijck  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris    
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Wij schepenen van Lierop , gelegen in  
den quartiere van Peeland , Meijerije van  
's Bosch certificeeren bij deezen dat wij  
door , of van wegens Jan Wijnants  
van Eijk zijn versogt om een acte van  
cautie tot decharge van den Armen  
van Leende alwaar denselve van voor- 
nemens is te trouwen , en gaan woonen  
en also denselve alhier , van eerlijke  
en wettige ouders is gebooren , en sijnde  
zo veel ons is bekent van een goed  
gedrag , hebben wij zulx niet konnen  
weijgeren , Derhalve beloven wij bij dezen  
indien het quamen te gebeuren dat den  
voornoemde Jan Wijnants van Eijk tot armoe- 
de kwamen te vervallen ('t welk God ver- 
hoede) zodanig dat de denselve uijt de arme  
kasse behoorde geassisteert te worden  
dat wij als dan hem benevens onze arme  
ingesetenen sullen alimenteeren , en onder- 
houden , Verders dat wij de magistrraat , of armen 
besorgers van Leende voornoemt , of waar denselve  
elders anders , onder het gebiet van haar Hoog 
Mogende mogten komen te woonen , ten allen tijden  
ter zaake dezes, te sullen ontlasten en bevrij- 



den , ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie van den  
7. september 1731 met beloften van het geene  
voorschreeve staat , te sullen naarkomen , onder ver- 
band als na regten . Actum Lierop den  
zeventiendejanuarij 1700 vijf en sestigh 
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix  
 Francis Versums  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Clara Janse van Geldrop en  
Josijn Janse van Hugten , inwoonderen  
alhier , dewelke ter requisitie van Hendrik  
Custers en Joseph Vlemminx q(ualitate)q(ua) inwoonderen  
alhier verklaaren voor de opregte waarheijt  
waar ende waaragtig te wesen , dat zij  
Anna Vlemminx weduwe Jan Biemans  
in haar ziek bedde en corte daage voor haar  
dood duijdelijk en klaar hebbe hoore zeggen dat  
zij geefde en begeerde dat Jenneke huijs- 
vrouw van Jan Vrients alhier na haar  
overlijden soude hebbe haar kast met het  
geene daar in was , en dat niet wilde hebbe 
dat onder de verdere erffgenamen soude  
gedragen off verdeelt worden , met verdere  
begeerte dat daar uijt soude gegeve worde  
aan Josijn van Hugten een van de beste  
hemde met twee scholke een wat dun agter  
en den andere sterk en goet , als ook een  
swarte tieren taijen schort aan het kint  
van Johannes Vlemminx genaamt  
Margriet om dat zij daar peet van was ,  
alle het welke duijdelijk en distinct de com- 
parante voorgeleese sijnde , hebbe sij daarbij  
gepersisteert en haar voorschreeve gedeponeerde  
met de woorden soo waarlijk mogt haar  
God Almagtig helpen , bevestigt aan handen  
van Cornelis Doers president . Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije van Lierop den  



twee en twintigste februarij 1700 vijff en sestig 
ten overstaan van Cornelis Doers en Lambert  
Vlemminx schepenen . Edog na dese was voorgeleese 
is den eed alleen gedaan en afgeleijt door Clara Janse  
van Geldrop , en Josijn Janse van Hugten verklaart  
sonder eed om de jongheijt van jaare sijnde maar out 
ontrent seventien jaaren , en Clara ontrent vieren - 
dertig jaaren op dato en ten overstaan als voor 
 
Clara van Geldrop Josijn van  
   Heugten  
    
   Cornelius Doers 
   Lambert Vlemmix  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Pieter Custers,  
en Jenneke Custers weduwe van Joost  
Verberne , zijnde deselve weduwe  
geassisteert met Lambert Vlemminx schepen  
als haare geassumeerde momboir in desen  
als mede Francis Verseems als mom- 
boir over Martinus en Pieter onmondige  
kinderen van Joseph Custers alle inwoonde- 
ren alhier , zijnde de twee eerste compa- 
ranten kinderen en de voornoemde twee 
onmondige kintskinderen en erffge- 
naamen van wijlen Marten Custers en  
Maria Smits , in leven egte lie- 
den overleden en gewoont hebbende  
alhier , welke voornoemde twee eerste  
comparanten en den voornoemde Francis  
Verseems als momboir over de voorschreeve 
twee kintskinderen , verklaaren te  
hebben aangegaan eene minnelijke  
erffelijke scheijdinge en deijlinge  
van de vaste onroerende goederen  
haar aangekomen bij versterff van  
haare ouders , onder welke goederen 
soo de comparanten verklaaren geen  
leengoederen te sijn , en welke goederen  
onder de voorschreeve comparanten sijn  



ten loote enten deele gevalle in  
voege en maniere navolgende : 
 
Eerstelijk is met den eerste loote  
ten deele gevallen aan Pieter Custers  
voornoemt , eerst de schuur met de schop  
en den heele hoff sijnde de helft van 't  
aangelag soo als afgepaalt is , met  
al het geene daar op is staande groot  
ontrent voor dese helft vijff copse nevens  
erve d'eene sijde de onmondige kindere Joseph  
Custers , en d'andere sijde Jan van Bree,  
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De helft in eenen acker gekomen van der 
Schooten groot voor de helft ontrent twee  
loopense zijnde dese helft naast de zijde 
van Moorsel , en d'andere sijde de on- 
mondige kindere van Joseph Custers ,   
De helft in eenen acker over den Hooge  
Weg sijnde voor de helft groot een loopense  
twee en dertig roeijen en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde de onmondige kindere van  
Joseph Custers , met de helft van de groes daar aan  
sijnde nu lant sijnde groot een copse  
Eene acker genaamt de Hoolstraat groot 
een loopense drie en dertig roeijen en sestien  
voeten nevens erve d'eene en andere 
sijde de gemeene weg in 't ront, 
De helft in den Renacker groot voor de  
helft twee loopense twee roeijen en agt 
voeten nevens erve d'eene sijde Jan en  
Francis Verbeek , en d'andere sijde  
de onmondige kindere van Joseph Custers  
De helft in den acker aan de Groene  
Beemden groot voor de helft twee en  
een halff loopense en vier voeten nevens  
erve d'eene sijde de onmondige kindere  
Joseph Custers en d'andere sijde den con- 
divident van dit loth.  
Den aker in't Heesven groot een loopense  
vijff roeijen negentien voeten nevens  
erve d'eene sijde Francis van Bussel en  
d'andere sijde de erffgenamen Natus van Eijk 
De voorste helft van 't agterste velt en van't 



Kleijn Veltje in de Groene Beemden groot  
voor dese helft twee loopense ses en veertig  
roeden agtien en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Francis en Jan Verbeek  
en d'andere sijde de onmondige kindere  
van Joseph Custers  
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De helft in den voorsten dries in de Groene  
Beemden groot voor de helft twee loopense  
agtien roeijen en drie voeten , neven erve  
d'eene sijde Willem Verberne en d'andere  
sijde de onmondige kindere van Joseph Custers 
De helft in den beemt op de Buijten  
Beemden groot in'tgeheel ses loopense  
en agt en dertig roeijen reijende met  
het velt van Cornelis de Loijer , en zal dit  
velt door den condivident met de onmon- 
dige kindere Joseph Custers saame blijve gebruijke  
Moetende den condivident in desen  
tot egalisatie van de loote voldoen uijtkeere 
en betaalen aan Jenneke Custers weduwe  
Joost Verberne condividente van't derde 
loth eene somme van twee hondert  
en vijfftig gulden , waar van maar resteert 
te betaalen vijfftig gulden , welke vijftig 
gulden betaalt moete sijn te Paasschen  
van den aanstaande jaare 1700 ses  
en sestig  
Voorts te blijve vergelden eene jaarlijkse 
chijns van twaalff stuijvers en dertien penningen in 
meerdere chijns met de onmondige kindere  
Joseph Custers aan 's lans domeijnen  
tot 1 .5 . 10 gaande soo sij vermeene uijt het aangelag.  
Nog uijt een acker in 't Heesven eene  
chijns van agt penningen aan den  
Heer van Helmond  
Item nog aan den Heer van Helmont 
eene chijns van 0 .1 .14 met de voornoemde 
kindere Joseph Custers  
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En is met den tweede loote ten deele 



gevallen aan voornoemde Martinus en Pieter   
onmondige kindere van Joseph Custers  
woonende alhier . Eerst het huijs met de  
neere en het halff aangelag soo als af-   
gepaalt groot ontrent vijff copse 
nevens erve d'eene sijde de Straat , en  
d'andere sijde Pieter Custers voornoemt 
de helft in eene acker genaemt de Oeijenbraake gekomen  
van vander Schoot voor de helft twee loopense * 
De helft in den acker over den Hooge  
Wegh groot voor de helft een loopense  
twee en dertig roeijen en seven voeten  
nevens d'eene sijde Pieter Custers , en  
d'andere sijde Goort Hermens , met de  
helft van de groese , daar aan geleege  
sijnde nu lant groot een copse  
Het Coolvelt groot twaalff roeijen  
en drie voeten nevens erve d'eene sijde Jan  
van Geldrop en d'andere sijde Jan Bernards  
De agterste helft van den Renacker groot  
voor dese helft twee loopense twee roeijen  
en agt voeten nevens erve d'eene sijde Fran- 
cis en Jan Verbeek , en d'andere sijde Pieter Custers.  
De agterste helft in eene acker genaamt  
aan de Groene Beemde sijnde groot voor de  
helft twee loopense negen en twintig roeijen  
nevens erve d'eene sijde Willem Verberne  
en d'andere sijde Pieter Custers. 
Den acker in de Hoolstraat groot twee 
loopense negen roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde Nol van Bussel  
en d'andere sijde Jan Bernards. 
De agterste helft van het Agterste Velt 
en van 't Kleijn Veltje in de Groene Beemden 
groot voor dese helft twee loopense ses en  
veertig roeijen agtien en een halve vooet nevens  
erve de weduwe Joost Kerkhoff en d'andere  
sijde Pieter Custers.  
*nevens erve d'eene sijde Goort Hermans en d'andere sijde Peter Custers   
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De helft in den Voorste Dries in de  
Groene Beemden groot voor de helft  
twee loopense agtien roeijen en drie  
voeten , nevens erve d'eene sijde Pieter  



Custers , en d'andere sijde de erffge- 
naamen van Jan Verseems .  
De helft van de beemt op de Buijten  
Beemden groot in 't geheel ses loopense  
en agt en dertig roeijen , reijende dit  
velt met het velt van Cornelis de Loijer  
en zal dit velt door de condividenten  
van dit lot met Pieter Custers die  
de wederhelft competeert saame  
blijve gebruijken ,  
 
Compareerde   Moetende de condividenten van dit 
Jenneke Kusters lot blijve vergelden een jaarlijkse  
huijsvrouw van   chijns van twaalff stuijvers en dertien  
Goort van Kessel  penningen in eene meerdere chijns  
dewelke verklaart van 1. 5.10 aan 's lans domeijnen met  
van Francis Verseems Pieter Custers te vergelden uijt   
en Pieter Custers het aangelag  
als momboir over  Item aan de heer van Helmond eene  
de kinderen van  chijns van seven duijten in eene meer- 
Joseph Custers de dere chijns van 0.1.12 met Pieter 
nevenstaande   Custers aan den heer van Helmond  
tweehondert en  
vijftig gulden   Item moeten de condividenten tot 
ontfange te  egalisatie vande loote uijtkeere voldoen  
hebben met den  en betaalen eens eene capitaale somme  
intrest van dien   van twee hondert en vijftig gulden  
consenteerende  te voldoen en te betaalen uijtterlijk 
over sukx in de cas- te Paasschen van den jaare 1700 en  
satie van deselve  seventig en ondertusschen jaarlijks 
alhier ten   voor intrest betaalen drie gulden  
prothocolle.Actum entien stuijvers van't hondert en waar van het  
Lierop den   eerste jaar zal verscheijnen Paassen  
agt entwintigste  1700 ses en sestig en soo vervolgens  
meert 1700 ses en  jaarlijx te continueere tot de 
sestig , ten over- volle voldoeninge toe 
staan van Peter 
Verberne en Jan van Eijk schepenen  
Jenneke Kosters  Peter Verberne   
Jan Janse van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Item moeten de condividenten alnog  



betaalen aan Maria weduwe Joost  
van Lieshout eene capitaale somme  
van een hondert gulden staande  
ten intresse tot drie gulden 's jaars  
 
En is met den derde loote ten deele  
gevalle aan en ten behoeve van Jenneke  
Custers weduwe Joost Verberne voornoemt  
Eerst het gedeelte in de agt Zillen  
op de Buijten Beemden van Gerard van  
Doorn groot twee loopense twaalff roeijen  
en dertien voeten reijende  met Jan  
Bolle te Deurne met meer andere  
Voorts moet de condividente van dit  
loth egalisatie ontfange van Pieter Custers  
vijftig gulden sijnde het restant van  
twee hondert en vijftig gulden die den  
selve moet uijtkeeren en betaalen te  
Paassen eerstkomende  
Item alnog te Paassen 1700 en seventig te 
ontfange van de onmondige kinderen Joseph  
Custers twee hondert en vijftig gulden  
en ondertusschen door deselve daar van  
intrest betaalen drie gulden tien  
stuijvers van ider hondert waar van het  
eerste jaar sal verscheijnen Paasschen 1766  
 
Beloovende wijders de comparanten  
en condividenten hier voor in't hooft deses 
genoemt met de voorschreeve ider sijn aanbedeelde  
goederen in sijn lot genoemt en begreepen  
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volkomen genoegen te neemen ,  
en dien volgende op en van des andere 
portie te renuntieere vertijden en  
afstand te doen , sonder daarop eenig 
verder off ander regt off actie te  
reserveeren in regten off daarbuij- 
ten , Voorts sal den voorste den agterste 
moeten weegen ten naaste velde en  
ten minste schaade , en zal een ider  
sijne chijnse en rente off belastinge  
in off op sijn aanbedeelde goederen  
staande begroot moete voldoen en  



betaalen sonder last van de andere der  
condividenten , beloovende al het geene  
voorschreeve staat te sulle voldoen en naar- 
komen onder verband en renuntiatie  
als na regten . Aldus gedaan en gepas- 
seert ter secretarije van Lierop den  
vier en twintigste junij 1700 vijff en  
sestig , ten overstaan van Cornelis Doers 
en Peter Verberne schepenen  
 
 Peeter Kosters  
 Jenneke Marten Kosters  
 Lambert Vlemmix  
 Francis Versums  
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maaken ende opgegeven  
 bij Jenneke Custers weduwe 
 van Joost Verberne woonende  
 alhier , en dat van sodanige  
 gereede goederen als deselve  
 met haare voornoemde man heeft 
 beseeten , en dat ten behoeve 
 van haar kint verweckt bij  
 wijlen haare voornoemde man  
 met naame Jennemaria  
 vermits deselve van voor- 
 nemens is haar te begeven  
 in tweede huwelijk met  
 Goort van Kessel woonende  
 te Mierlo , en sulx ingevolge  
 den 53 . articul van haar  
 Hoog Mogende Egt Reglement 
 van den 18 meert 1656 en  
 opgevolgde haar Hoog Mogende  
 waarschouwinge van den  
 8 april 1708 , bestaande  
 in het naarvolgende  
 
Eerst staat te weeten dat de vaste  



onroerende goederen gekomen van de 
ouders van voornoemde Jenneke Custers op  
haar in den weduwelijken staat 
sijn verstorve , waar van deselve met  
haare broeder en broeders kindere 
alhier heeft aangegaan en gepasseert 
eene wettige scheijdinge en deijlinge  
van dato 24 junij 1765 , soo dat  
deselve geene vaste goederen is besitten- 
de en alleen op dese inventaris heeft  
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op te geven het navolgende  
eerst een hooge en slagkar 
een ploeg  
twee hagten  
twee breekrieken met een laijriek  
twee hoijrieken  
een koopere koeijketel  
een tob met een waskuijp  
drie koopere hantketels  
ses paar slaaplaakens  
twee linne beddens met twee deekens  
een gootbank  
een kinnetje  
een trog  
een pan  
vuureijser haal en tang  
een moespot  
een schaap 
een tafel  
een kist  
een beste mansrock met tien  
mans hemden van haare overledene man  
hebbende verdere kleedere van haar  
man verkogt en gebruijkt voor haar  
kint en in plaats van dien ge- 
kogt een groote kast , die alhier  
daar voor word opgebragt  
 
Voorts staat te weeten dat de 
voornoemde weduwe van Joost Verberne  
alhier op den 14. december 1764 publiecq 
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heeft verkogt eenige gereede goederen met  
hoij en stro en beesten , die hij heeft beseeten  
staande huwelijk en ook daarna van haare  
ouders aangekomen , en waarop soo veel sij  
weet geen meubele sijn die sij  
staande huwelijk heeft beseeten  
 
Compareerde de voornoemde Jenneke Custers weduwe 
van Joost Verberne , de welke verklaart haar opreg- 
telijk gedragen te hebben in 't formeeren van desen  
inventaris sonder harens weetens ietwes agterge- 
houden off versweegen te hebben , en ingeval haar 
naar dato deses ietwes mogte voorkomen  
dat desen inventaris met eenige stucken  
behoorden vermeerdert off vermindert te  
worden , dat denselve daar na sal worden  
gerigt tot gemeen voordeel off schaade sonder 
daar in agterhaalt te wille sijn , belovende  
voorts als dan dese inventaris des van node  
off gerequireerd wordende met eede te sulle  
bevestigen , Aldus gedaan en gepasseert  
binne Lierop den negentiende julij 1700 
vijf en sestig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Lambert Vlemminx schepenen  
 
 Jenneke Koster  
 Cornelius Doers  
 Lambert Vlemmix  
   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Goort Cornelis  
van Kessel meerderjaarige jongman  
woonende te Mierlo aanstaande  
bruijdegom ter eenre en Jenneke  
Custers weduwe van Joost Verberne  
woonende alhier aanstaande bruijt,  
ter andere sijde , zijnde deselve weduwe  
ten desen geasssisteert met haare  
broeder Pieter Custers mede woonende  
alhier , welke twee comparanten  



verklaren van voornemens sijn haar 
met den andere te begeven in den houwe- 
lijken staat , dog dat zij voor het voltrecken  
van dien overeengekomen waren tot voor- 
kominge van alle oneenigheeden off dis - 
puten aan te gaan eene minnelijk 
verdrag en accoort in  
voege en maniere navolgende  
eerstelijk zal een ider tot onderstand van  
haar huwelijk aanbrengen het geene  
een ider tans in eijgendom is hebbende  
en namaals  sulle verkrijgen van wat sijde  
off van waar het selve mogte aan komen  
 
ten tweede dat ingeval in dit haar aan- 
staande huwelijk kint off kinderen mogte  
komen te verwecken en na te laten , sull- 
le deselve met het voorkint van de  
aanstaande bruijt egaal in alles  
behandeld worden , en ook van haar  
erve en deijlen off het kint off kindere 
van een der bedde waare , onder dien  
mits dat voor het voorkint zal blijven  
het geene van de zijde van haar vader  
mogte sijn aangekomen off nog sal  
aankomen , en dat als tot huwelijk off  
andere geapprobeerde staat sal sijn  
gekomen aan het selve moete worden  
uijtgekeert eene somme van een hon- 
dert gulden , voorts is besprooken  
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dat al het geene van de zijde van den aanstaande 
bruijdegom sal aankomen alleen wesen  
en genieten voor de kinderen off kint in  
dit huwelijk te verwecken , gelijk mede  
dat van de zijde van de bruijt nog bij  
versterff mogte aankomen zal soo wel voor 
haar voorkint als off kindere  
in dit huwelijk te verwecken versterve  
en egaal genooten worden ,  
Ten derde is gecondivideert dat soo  
het mogte gebeuren dat den aanstaande  
bruijdegom voor sijne aanstaande  
vrouw mogte komen te overlijden sonder  



kint off kinderen van dit huwelijk  
na te laaten zal , in dat geval zijne  
nagelate vrouw het geene van sijne  
kant mogte aangestorve sijn in togte  
haar leven lang blijve besitten  en na  
haar overlijde moete erve en versterve  
aan de zijde vanwaar gekomen sal  
wesen , en zoo de voornoemde aanstaande  
vrouw voor haare voornoemde man in voege  
als voor sonder kint off kindere van  
dit huwelijk na te laten mogte kome  
te overlijden zal haare man als dan  
al het geene zal nalaaten geduurende  
sijn leven in togte blijve besitten  
mits het voorkint opvoedende  
en alimenteerende tot dat tot huwe- 
lijke off andere geapprobeerde staat  
sal sijn gekomen , en dan aan 't selve  
uijtkeere de voorschreeve somme van een  
hondert gulden en het geene verder  
aan't selve mogte toebehoorende  
sijn , en zal als dan na sijn overlijden  
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al het geene van sijne vrouw sijde  
is gekomen moete komen erve en  
versterve op het voorschreeve kint off die  
aan de sijde van waar het goet gekomen  
is de naaste sijn  
Alle welke poincten conditien en  
articulen sij comparanten bij desen  
respectivelijk accepteeren en gelooven  
in alle sijne poincten ende deelen  
te sullen nakomen op verband sub- 
missie en renuntiatie als na regten  
Aldus gedaan en gepasseert  
ter secretarije van Lierop den  
negentiende julij 1700 vijff en sestig  
ten overstaan van Cornelis Doers  
Lambert Vlemminx schepenen  
 
Jenneke Kosters   Goort van  
Peeter Kosters    Kessel 
  Cornelius Doers  
  Lambert Vlemmix  



 
  mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Wij Cornelis Doers president , Peter Verberne  
Jan vande Kerkhoff schepenen van Lierop , verklaaren  
ter requisitie van't Hoog Officii van de stad en  
Meijerije van 's Bosch , waar ende waaragtig te wesen  
dat wij op gisteren namiddag ons met de Heer Cornelis  
Josephus Daels doctor , en Hendrik Halbersmit 
chirurgijn woonende te Asten hebben begeeven ter 
plaatse genaamt Agterbroek , en wel aan de huijsinge  
van Willemijn Sanders weduwe Willem Verspeek  
woonende alhier , alwaar wij dood hebben vinden  
leggen een soon van deselve weduwe genaamt  
Arnoldus out ontrent twintig Jaaren , den welke  
door de nabuuren is dood in de waterput bevonden  
verdronken te sijn , en daar uijtgehaalt , welk  
dood lighaam door den voornoemde doctor en chirur- 
gijn in onse presentie is gevisiteert , die ver- 
klaaren geen quetsuur off wonde aan het  
selve lighaam bevonden te hebben , maar dat het  
selve lighaam vol water was hetgeen de 
doot veroorsaakt sal hebben . Voorts  
verklaaren wij schepenen dat ons ken- 
nelijk is dat den voornoemde verongeluckte  
onderhevig was aan de vallende ziekte ,  
welke ziekte waarschijnelijk het ongeluck 
off val in de put veroorsaakt sal hebben , 
om welke ziekte deselve en moeder van  
den Armen alhier ten deele sijn gealimen- 
teert geworden . Aldus gedaan en gepasseert 
ter secretarije van Lierop den twaalffde  
augustij 1700 vijff en sestig , t'oirkonde dese  
door schepenen , doctor en chirgijn bene- 
vens mij ondergeteekende secretaris ten  
prothocolle onderteekent  
 
C.J Daels med. lic. 
Hendrik Halbersmidt chirurgijn  
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
 Jan Kerckhof 
 mij present  



 J. Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maaken ende opge- 
 geven bij Francis Willems van   
 Bree weduwenaar van Clara  
 Francis Vlemminx , woonende  
 alhier , en dat van sodanige  
 gereede goederen als den selve  
 met sijne voornoemde vrouw  
 heeft beseeten , en dat te behoeve 
 van sijne twee kinderen verweckt 
 bij sijne voorschreeve vrouw met  
 naame Francis en Martinus  
 vermits hij van voornemens  
 is hem te begeven in tweede 
 huwelijk met Maria van 
 Hunzel , en sulcx ingevolge  
 den 25 , articul van haar 
 Hoog Mogende Egt Reglement 
 van den 18. meert 1656  
 en opgevolgde haar Hoog 
 Mogende waarschouwinge  
 van den 8. april 1708  
 bestaande in het naarvolgende  
 
Eerst staat te weeten dat den voornoemde Francis  
Willems van Bree met sijne voornoemde vrouw 
geene vaste onroerende goederen heeft  
bezeeten , en weijnge gereede goederen  
heeft bezeeten door dien de 
overledene vrouwe moeder bij haar woont  
en daar van eenige meubilen  
in gebruijk heeft en het sijne dat hier  
op moet komen bestaat in't naar volgende  
Eerst agt tinne schotelen  
een moespot  
haal tang en vuur eijser,  
tob en stand en gootbank 
een tafeltje  
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een kist  
drie (drie) stapele stoelen ,  
tien slaaplakens  
item een jack en schort vande overledene  
vrouw sijnde , het verdere voor de kinderen gebruijkt 
Item moet voor de voorschreeve kindere blijve en ver- 
antwoort worden eene somme van dertig gulden  
die gekomen zijn van de sijde van de overledene  
moeder voor deselve kinderen,  
 
Compareerde den voornoemde Francis Willems van Bree 
denwelke verklaart hem opregtelijk gedragen te  
hebben in 't formeeren van desen inventaris , sonder  
sijnens wetens ietwes agter gehouden off versweegen 
te hebben , en ingeval hem na dato dese ietwes  
mogte voorkomen dat desen inventaris met  
eenige stucken behoorde vermeerdert off vermin- 
dert te worden dat denselve daar na sal worde 
gerigt tot gemeen voordeel off schaade , sonder 
daar in agterhaalt te wille sijn , met belofte  
van als dan des van noode off gerequi- 
reert wordende met eede te sulle be- 
vestigen . Actum Lierop den dertigste  
augustij 1700 vijff en sestig , ten  
overstaan van Cornelis Doers en Lambert 
Vlemminx schepenen  
 
Francis Willems van Breij 
 
 Cornelius Doers 
 Lambert Vlemmix  
  Mij present 
  J. Losecaat secretaris  
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 In den naame Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers  
en Lambert Vlemminx schepenen des  
dorps en dingbanke van Lierop , Antoni 
van Moorsel en Maria van Moorsel , broeder  
en suster te zaame woonende alhier op de 
Hoeve genaamt Moorsel , sijnde sij comparanten  
haar volkomen verstand memorie ende  
uijtspraake magtig ende bebruijkende  



soo als ons scheen en bleek ,  
Te kennen gevende sij comparanten dat 
sij in aan merkinge van de seekerheijd des 
doods  en de onseekere uure van dien , voorge- 
noomen hadden , alvoorens uijt dese wereld 
te scheijden , van de tijdelijke goederen  
haar bij God Almagtig verleend uijtter- 
lijk te disponeeren , doende het selve soo sij 
opentlijk verklaarde uijt haare vrije wil  
en gemoet sonder op makinge ofte misleij- 
dinge van imande , beveelende alvoorens  
haare onstervelijke zielen wanneer die  
uijt haare sterffelijke lighaamen sullen  
komen te scheijden , in de genadige en  
barmhertige handen Godes , ende haare  
doode lighaame de aarde met eene  
eerlijke en christelijke begraavenisse 
na haaren staat,  
Komende nu ter dispositie van  
haare naar te laate goederen , soo ver- 
klaaren sij testateuren , malkanderen  
uijt onderlinge liefde die sij seijde 
malkandere toe te dragen te nomineere 
en te institueere tot sijne ofte  
haare eenige uuniverseele erffge- 
naam en dat in alle de goederen  
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Compareerde  Soo erffelijke , erffhaaffelijke gereede 
Jan van Asten   goederen , gelt , gout silver gemunt en  
armmeester  ongemunt , obligatien , actien en crediten  
alhier den welke en in schulden niets ter werelt uijtgesondert 
verklaarde   off gereserveert , soo als de eerst stervende  
van de gelijke   metter doodt ontruijmen ende naar- 
erffgenamen   laaten sal , de langst levende daarinne  
van Maria van   institueerende bij ende mits desen  
Moorsel alhier  voorts verklaaren zij comparanten 
ontfange te  en testateuren te disponeeren van  
hebben de   het geene de langst levende metter doot 
nevenstaande   zal komen na te laten , zijnde haare  
gemaakt te vier  wil en begeerte dat uijt den gemeene  
hondert gulden   boedel als dan zal moeten worden  
voor den gemeene  uijtgekeert voldaan en betaalt worden  
Armen alhier  aan den gemeene Armen deser dorpe 



geroijeert   van Lierop eene capitale somme  
Actum Lierop   van vier hondert gulden hollants  
den seventiende Deselve somme sij testateuren onweder- 
december 1700  roepelijk legateerende en makende  
enseventig  bij desen om ten meeste proffijte voor den 
ten overstaan   H. Geest armen alhier door den provisoire 
van Johannes  te worden geemploijeert , soo als deselve   
van Eijk en Francis sullen vinden te behooren  
Verseems schepenen 
 
Jan van Asten   Wijders verklaaren zij testateuren  
Janse van Eijck  na overlijde van de langst levende van  
Francis Versums hun te roepe en te stelle tot sijn off haare  
J.Losecaat  erffgenamen alle die geene die volgens  
secretaris  regten deser plaats daar toe regt sulle  
   hebben , en dat daar mede egaal sulle  
   erven deijlen en bij desen mede stellende  
   tot erffgenamen de kindere 
   van Willemijn van Breij , als mede  
   de kinderen van Adriana Welten  
   woonende alle alhier en te Vlierden , en  
   sulx voor drie staake , en bij overlijden  
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van deselve kindere na te laate  
kint off kinderen en dat als voor 
staaks gewijse in plaats van hunne  
ouders . En dat alles met volkomen  
institutie ende meesterschap onder  
die mits van  voorschreeve legaat van vier 
hondert gulden uijt te keere en te vol- 
doen aan den armen alhier.  
 
Allen 't welke voorschreeve staat verklaaren  
sij comparanten en testateuren te wesen haar  
testament laaste ende uijtterste wille , be- 
geerende dat het selve naar haar doot vol- 
kome sal worden naargekomen , het sij als  
testament , codicille gifte ter saake des doodts  
ofte onder den levende ofte hoedanig imants 
testament laaste ende uijtterste wille op  
het bondigste sal konne ende mogen bestaan  
niet tegenstaande eenige requisiten naar  
scherpheijt van regten , hier inne niet naar  
behooren waren geobserveert ofte ook eenige 



nodige solemniteijten mogte wesen geommiteert 
en zal deese dispositie door een der testateuren  
buijten consent ende bewilliging  van d'andere 
niet mogen worden gealtereert ofte vernietigt,  
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije van  
Lierop op heden den agtiende october 1700 vijff  
en sestig na de middag ontrent de clocke drie uuren  
 
 Dit is het + hantmerk van Antoni 
 van Moorsel testateur verklarende  
 niet te konne schrijven  
 Dit is het + het hantmerk van Maria  
 van Moorsel verklarende niet te  
 konne schrijven  Testes 
 Jan Janse van Eijck  
  Cornelius Doers  
  Lambert Vlemmix  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van Lierop 
onder genoemt Jan Dirk van Brussel  
oud ontrent twee en vijfftig jaaren , en Dirk  
van Brussel oud ontrent vier en twintig jaaren  
Maria van Brussel oud twintig jaaren  
als mede Martinus Hurkmans oud ontrent  
twee en twintig jaaren , de welke ter  
requisitie van de Heer Jacob Kien stad- 
houder van dese quartiere , verklaaren  
voor de opregte waarheijt waar ende  
waaragtig te weesen , te weeten den eerste  
deponent dat hij op den agste julij 1700 vijff 
en sestig des avonds ontrent een uur na sonne- 
ondergang de deur van sijn huijsinge alwaar  
woont open sijnde en aan tafel sittende  
te eete bij hem deponent is gekomen Antoni 
van Eijck inwoonder alhier , seggende  sit gij  
daar nog stijl muts , en hem deponent daar op 
met de kop off muts vattende , voorts met  
Dirk van Brussel tweede deponent den - 
selve Antoni van Eijck daar mede in ver- 
schil gekomen , en met elkandere geworstelt 
dat saame op de grond raakte , en hij depo- 
nent met dat met dat geta.l m uijt sijn huijs             
geraakt sijnde en doen een quetsuur in 



zijn tronie bekomen heeft , sonder te weete  
door wie off waar meede gedaan is . 
 
Den tweede deponent verklaart ten tijde en  
plaatse voorschreeve in sijn vaders huijs te  
bet leggende , en wat geraas hoorende  
uijt sijn bet is opgestaan , en als doen  
in huijs gesien te hebben Antoni van  
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van Eijck , inwoonder alhier en daar mede  
aan het plucke off worstele geraakt  
dat.( . .) .torff stoff off op den heert neder    
rolde , en alsoo uijt het huijs voor de  
deur geraakt off gekomen sijnde , en den  
voornoemde Antoni van Eijck als doen ook voor 
de deur gesien hebbende , hij deponent  
als doen op sijn hooft is geslagen  
geworden dat seer bloede , sonder voor 
vast te konne segge door wie sulx is gedaan  
 
De derde deponente dat ten tijde  
en plaatse voorschreeve met haar vader aan tafel  
sittende te eete in huijs heeft sien  
komen (de deur open sijnde) Antoni en  
Hendricus van Eijck in huijs sien koomen  
en dat Antoni van Eijck haar vader na de 
kop off muts vattende , en gesien dat  
er in den heert wierd geworstelt off 
gepluckt , en voorts voor de deuer gesien dat  
Hendricus van Eijck met een hout off tuijer 
na haar broeder Dirk van Brussel  
heeft geslagen  
Den vierde in ordine deponent verklaart  
ten tijde voorschreeve cort off agter Antoni en  
Henricus van Eijck sijnde komen gaan ontrent  
de huisinge van Jan  (van )Brussel voornoemt , en  
gesien dat deselve eerst Antoni van Eijck  
in het huijs van voornoemde Jan Dirks  
van Brussel was gespronge , en  
daar op Hendrikus van Eijck ook in't selve  
huijs was gegaan , en waarop hij depo- 
nent mede is gevolgt , en gehoort 
dat voornoemde Antoni van Eijck tegens voornoemde  
Jan Dirks van Brussel seijde sitte hier lank 



muts , en denselve met de kop off  
muts vattende , en voorts gesien  
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dat Antoni van Eijck en Dirk van Brussel voornoemt 
elkander met het hair vattende , en also pluckte  
off worstelde , en denselve voor de deur ge- 
raakt sijnde gesien heeft dat na elkandere 
met stocke off hout hadde geslaagen , wij- 
ders gesien dat Hendrikus van Eijck  
den voornoemde Dirk van Brussel  
met een hout heeft geslaagen  
 
Eijndigende sij comparanten deese haare  
opregte verklaaringe , waar bij na duijdelijke en  
verscheijde voorleesinge verklaaren te persisteeren en  
reedenen van welwetentheijt te allegeeren  
soo als voorschreeve staat , en hebben daar op haar  
gedeponeerde aan handen van Cornelis Doers  
president , als gecommiteerden van den Heere 
stadhouder met de woorden soo waar- 
lijk mogt haar God Almagtig helpen beves- 
tigt . Aldus gedaan en gepasseert ter  
Raadcamer van Lierop den agt en twintigste  
october 1700 vijff en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en  
 
Dese niet gepasseert 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Jan Peter  
Welten woonende te Deurne , Hendrik  
Peter Welten woonende alhier , Wilbert  
Peter Welten woonende te Vlierden  
als mede Jenne Maria en Margrieta  
Peter Welten meerderjaarige jonge dogters 
woonende te Vlierden kinderen en  
erffgenamen van Peter Welten en Maria  
van Eijck in leven egte luijden overlee- 
den en gewoont hebbende te Vlierden  , mits- 
gaders Anneke Janse van Eijck  
weduwe van Jan Jooste Verberne woonende  



alhier , sijnde deselve weduwe en voornoemde 
twee meerderjaarige dogters ten dese 
geassisteert met Jan Kerhoff schepen  
alhier als haare geassumeerde mom- 
boir in desen , te saame competeerende  
een huijs en verscheijde parceelen van  
groes en land gekomen van Jan Peters  
van Eijck die een vader was van voornoemde  
Maria en Anneke Janse van Eijck , en  
de voornoemde kinderen Peter Welten , eijge- 
naaren van eenige goederen gestaan  
en geleege onder Deurne en Vlierden als  
elders , en welke comparanten ver- 
klaaren van de voorschreeve vaste goederen  
aan te gaan voor de gedeeltens  
na genoemt de volgende minne- 
lijke erffelijke scheijdinge en deijlin- 
ge en dat in voege en maniere na volgende  
 
Eerstelijk is met den selve deijlinge  
ten deese ten deele gevalle en aange- 
deelt voor hhar aanpart de voornoemde  
Anneke Janse van Eijk weduwe  
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Jan Joost Verberne als eerst een  
huijs hoff en aangelag met eene acker daar 
aan geleegen groot ontrent twee en een halff 
loopense nevens erve d' eene sijde Jan van  
Geldrop , en d'andere sijde Wouter van Breij 
Eenen acker aanden Hoogenberg groot ses en  
dertig roeijen en sestien voeten nevens  
erve de eene sijde Wouter van Breij en d'andere  
sijde de erffgenamen Dirk van Moorsel  
Item de helft van den Hulschbosch acker 
groot voor de helft seven en veertig roeijen  en  
een halff nevens erve d'eene sijde Willem van  
Dijk , en d'andere sijde d'erffgenamen Jan van de Vorst 
Den Waterdries met de helft van den Lange  
Dries groot ontrent vier loopense nevens 
erve d'eene sijde Claas van Bussel en  
d'andere sijde de gemeente  
De helft in een Heijtvelt groot voor de  
helft drie copse nevens erve d'eene sijde  
Willem van Dijk , en d'andere sijde de gemeente  



Lastelijk een hoijveltje geleege onder 
Someren groot ontrent twee loopense  
nevens erve d'eene sijde de Aa en d'andere 
sijde Antoni Warenborg. 
Zijnde allodiaale goederen los en vrij  
gereserveert de 's lans en gemeentes lasten  
Verder steegen weegen en waterlaten  
en te vergelden de chijnse van den  
gronde die bevonden sullen worden met  
regt daar uijt te gaan . 
 
En is met den tweede loote ten  
deele gevallen aan den voornoemde Hendrik  
Welten woonende alhier eerst een ackerke  
in de Groenstraat groot drie en dertig roeijen  
en tien voeten , nevens erve d'eene sijde Goort 
van de Vorst en d'andere sijde de erffgenamen  
Jan Vlemminx  
 
 
30 189 v 
 
Item eenen acker aan den Hoogen Berg 
groot en loopense veertien roeijen  en  
twaalff voeten nevens erve d'een sijde  
Willem van Dijk , en d'andere sijde Jan  
van Geldrop 
Nog eene acker aan het huijs groot ontrent  
twee loopense nevens erve d'eene sijde Willem Verhol 
en  d'andere sijde de weduwe Jan Joost Verberne  
De helft van den Hulsacker groot  
voor de helft nevens erve d'eene sijde de 
kindere Jan Janse van de Vorst , en  
d'andere sijde de weduwe Jan Joost Verberne  
Den Coolhoff groot seven roeijen en  
twee voete nevens erve d'eene en andere 
sijde Wouter van Breij. 
De helft vanden Langen Dries groot ontrent twee 
loopense veertien roeijen  nevens erve  
d'een sijde Wouter van Breij , en d'andere  
sijde de weduwe Jan Joost Verberne  
Den Bogert groot agt roeijen en veertien  
voeten nevens erve Wouter van Bree 
Een stuck groese off hoijvelt genaamt den  
Bunder groot een loopense een en twin- 
tig roeijen en drie voeten nevens erve  
d'eene sijde de kinderen Peter Hermans ,  



Nog een drieske in de Groen- 
straat groot een en veertig roeijen en  
drie voeten nevens erve d'eene sijde  
Goort vande Vorst , en d'andere sijde Jan Vlemminx  
Laastelijk de helft in't Heijtvelt groot  
voor de helft drie copse nevens erve  
d'eene sijde Willem van Dijk , en d'andere 
sijde de gemeente  
Zijnde allodiaale goederen los , en  
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vrij , gereserveert de 's lans en gemeentes  
lasten , Verder steegen weegen en water- 
laaten , sullen houden haare oude  
servituten en regten , en te moete blijve  
vergelden , eene jaarlijkse rente van  
twee stuijvers en agt penningen en ten 
comptoire van den rentmeester de  
Kempenaar ende chijnse vanden  
gronde die bevonden sulle worden met  
regt daar uijt te gaan , 
En is met den derde loote ten deele  
gevalle alle de vaste en onroerende  
goederen gestaan ende geleegen te Deurne  
Vlierden en Helmond aan en ten behoe- 
ve van Jan Wilbert Jennemaria en  
Margrieta Welten bovengenoemt te  
saame de voorschreeve goederen onverdeelt  
aan deselve bij en mits desen verbleeven ,  
sonder dat Hendrik Peter Welten daar- 
op off daar in eenig regt off deel pre- 
tendeert , om reedenen dat aan hem als hier vooren  
de goederen alhier te Lierop geleegen sijn aangedeelt 
 
Geloovende de voornoemde  
comparanten en condividenten  
in het hooft deses genoemt met  
de voorschreeve scheijdinge en deij- 
linge volkomen genoegen te neemen  
en die is volgende op en van des andere  
portie bij desen te renuntieere vertijden  
en afstand te doen , soo en gelijk in  
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in diergelijke verdeelinge gewoonelijk  
is , en sal den voorste den agterste 
moete weegen ten naaste velden  en  
ten minste schaade , alles onder 
verband , renuntiatie en submissie 
als na regten . Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije van Lierop  
den agste november 1700 vijff en  
sestig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Francis Verseems schepenen 
 
 Jan Welten  
 Dit is het + hantmerk van Hendrik  
 Welten niet konnende schrijven  
 Willem Peeter Welten  
 Dit is het + hantmerk van  
 Jennemaria Welten niet konnende schrijven  
 Dit is het hantmerk van de 
 weduwe Jan  + Joost Verberne  
 verklaart niet te konne schrijven   
 
 Jan Kerckhoff 
 Francis Versums 
  mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop gelegen in  
den quartiere van Peelandt Meijerije van  
's Bosch , certificeeren bij desen dat wij door  
off van wegens Jan Bernaarts sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge  
van den Armen van Heese alwaar den  
selven is woonende , en alsoo den selven  
alhier van eerlijcke ouders is geboren , en  
sijnde soo veel ons bekent is , van een goedt 
gedragh , hebbe wij sulckx niet konnen  
weijgeren , Derhalven belooven wij bij desen in- 
dien het quame te gebeuren dat den voornoemde  
Jan Bernaarts tot armmoede quame te vervallen  
('t welck Godt verhoede) sodanigh dat den  
selven uijt de arme kasse hehoorde geassisteert 
te worden , dat wij als dan  hem beneffens onse  
arme ingesetenen alhier sullen alimenteeren en  



onderhouden , Verders dat wij de magistraat oft 
aerme besorgers van Heese voornoemt oft waar 
den selven elders anders onder het gebiet van  
haar hoog mogende mogte komen te woonen  
ten allen tijden ter plaatse deses te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar hoog mogende resolutie  
van den sevende september 1700 een en dertigh 
met beloften van het geene voorschreeve staat te sullen  
naerkomen onder verbant als na regten . 
Actum Lierop den seventiende jannuarij 1700 
ses en sestig 
  Joost van Lieshout  
  Francis Versums  
  Lambert Vlemmix 
  Jan Kerckhof 
  Jan Janse van Eijck  
 
  Cornelius Doers 
  schepen absente secretario 
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
inden quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch , certificeeren dat wij door off van  
wegens Arnoldus Meulendijk 
sijn versogt om een acte van cautie tot de- 
charge van den Armen van  Noodorp in 
Holland alwaar den selve is woonende  
en alsoo den selven alhier van eerlijke  
ouders is gebooren  en sijnde soo veel  
ons is bekent van een goed gedrag ,  
hebben wij sulx niet konne weijgeren , Derhalve  
belooven wij bij desen in dien het quame te  
gebeuren dat den voornoemde Arnoldus Meulendijk  
tot armoede quame te vervalle ('t welk 
God verhoede) sodanig dat den selve uijt de  
arme kasse behoorde geassisteert te worden ,  
dat wij als dan hem benevens onse arme  
ingesetenen alhier sullen alimenteeren  
en onderhouden , Verders dat wij de magis- 
traat off arme besorgers van Noodorp 
voornoemt off waar denselve elders anders  
onder het gebiet van haar hoog mogende  
mogte kome te woonen ten alle tijde ter  
saake deses te sullen ontlasten en bevrij- 



den ingevolge haar hoog mogende resolutie van den  
7. september 1731 onder verband als na  
regten . Actum Lierop den een en dertigste  
januarij 1700 ses en sestig 
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Lambert Vlemmix 
 Jan Janse van Eijck  
 mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch , certificeere dat wij door off van  
weegens Anneke Janse van Bree  
sijn versogt om een acte van cautie tot decharge  
van den Armen van Mierlo mede in desen  
quartiere geleege , alwaar de selve is woonende  
en alsoo deselve alhier  
van eerlijke ouders is gebooren en sijnde  
soo veel ons is bekent van een goed gedrag 
hebbe wij sulx niet konne weijgeren  en  
derhalve beloven wij bij desen in dien het  
quame te gebeuren dat de voornoemde Anneke Janse 
van Bree tot armoede quame te vervallen  
('t welk God verhoede ) sodanig dat deselve 
uijt de arme kasse behoorde geassisteert 
te worden , dat wij als dan haar benevens  
onse arme ingesetenen alhier sullen  
alimenteeren en onderhouden , Verders 
dat wij den magistraat off arme besorgers  
van Mierlo voornoemt off waar deselve  
elders anders onder het gebiet van haar 
hoog mogende mogte komen te woonen ten alle  
tijde ter saake deses te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar hoog mogende  
resolutie van dn 7 september 1731 onder  
verband als na regten . Actum Lierop den  
een en dertigste januarij 1700 ses en sestig 
 
  Cornelius Doers  
  Peter Verberne  



  Lambert Vlemmix 
  Jan Janse van Eijck  
  mij present secretaris  
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In den naame Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers en  
Peter Verberne schepenen , Lambert  
Vlemminx en Jenneke Willems  
van Moorsel egte lieden woonende alhier  
op de Hoeve ten Boomen , zijnde zij com- 
paranten beijde gesont na den lighaame  
en beijde haar volkomen verstand memorie  
en de uijtspraake magtig ende gebruijkende  
soo als ons volkomen scheen en bleek  
Te kennen gevende zij comparanten , dat  
zij in aanmerkinge van de zeekerheijd des  
doods , en de onseckere uure van dien , voor 
genoomen hadde alvoorens uijt dese werelt  
te scheijden van de tijdelijke goederen  
haar bij God Almagtig verleent uijtter- 
lijk te disponeeren , doende het selve soo  
sij opentlijk verklaarde uijt haaren  
vrije wil en gemoet sonder opmakinge  
off misleijdinge imande beveelende , 
alvoorens haare onstervelijke zielen  
wanneer die uijt haare sterffelijke lighaame  
sulle komen te scheijden , in de genadige 
en barmhertige handen Godes , en haare  
doode lighaame de aarde met een eerlijke 
en christelijke begravenisse na haaren staat 
Komende nu ter dispositie van haere  
na te latene goederen  zoo verklaaren  
zij testateuren tot haare eenige  
en universeele erffgenamen te institu- 
eeren en te nomineeren de drie voor- 
kinderen off kinderen van de tweede 
comparante testatric in desen  
in alle het geene zij testateuren  
na haar overlijden zullen komen na- 
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Compareerde voor te laten niets ter werelt gereserveert 
schepenen onderge- onder die mits en conditien nogtans dat 
noemt Jan Francis den testateur langer dan sijne vrouwe 
Vlemminx en   de testatrice mogte komen te leven      
Jenneke Vlemminx aan hem testateur sal sijn en verblijven   
woonende alhier alleen de meesterschap en eijgendom van  
dewelke soo voor  alle de gereede goederen hoegenaamt 
haar selve als mede in sulke gevalle alle de vaste en on- 
voor en in den  roerende goederen met de erffhaaffelijke 
naam van Francis  alleen in togte besitte en het erffregt  
Snoeks in huwe- goederen zal sijn blijve en versterve op  
lijk hebbende Catarina  de voorschreeve drie kinderen van sijn vrouw 
Vlemminx woonende  met naame Johannes , Wilhelmus en Antoni 
te Hees bekenne  van welke gereede goederen hij testateur  
en verklaare dat aan de voorschreeve drie kindere als dan   
de weduwe van  sal uijtkeeren eens eene somme van  
Lambert Vlemminx drie hondert gulden , en inge-  
de nevenstaande val de voornoemde testatrice langer dan den  
somme van ses hondert testateuer mogte komen te leven zal den 
gulden in gevolge  selve de nagelaate erffenisse en na- 
dese testamente aan  latenschap geduurende haar leven  
haar heeft voldaan   lang in togte blijve besitte , edog zal 
en betaalt , en dus hierdeselve en haar voorschreeve kinderen  
mede deselve gemaak- gehouden en verpligt sijn om aan de 
te somme casseerende naaste bloetvriende van den tes- 
Actum Lierop den  tateur te moete uijtkeere voldoen  
dertigste september en betaalen eene somme van ses 
1700 agt en sestig ,  hondert guldens eens , deselve  
ten overstaan van  daar in institueerende , welke ses 
Cornelis Doers en  hondert gulden sulle blijve sonder 
Huijbert vanden  eenige cortinge , en voor al blijve aan  
Boomen schepenen de vriende van den testateur boven  
Jan (Verseems)  en behalve het gereede door door de testatrice 
Dit is + het hantmerk in geval sij eerst stervende komt na te 
van Jenneke Vlemminx laten , voor welk gereede hij testateur 
niet konnende schrijven soo hij den langst levende blijft als voor 
Cornelius Doers de drie hondert gl.aan de drie kindere van sijn voornoemde vrouw 
Huijbert vanden zal uijtkeere boven de betaalinge vande  
Boomen   gereede schulden die mede voor hem tes-  
J.Losecaat   tateurs laste blijft , en zal de voorschreeve 
secretaris  ses hondert gulden als dan door de  
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voorschreeve drie voorkinderen als voor  
aan sijn testateurs naaste bloet 



vrienden na sijn overlijden  
moete uijtkeere voldoen en betaalen  
off wel aan die bij hem testateur bij  
nadere dispositie benoemt sulle  
worde , waar van aan hem de vrije  
dispositie sal blijve als ook van de  
gereede goederen als voore hem aan - 
komende met het togtregt vande vaste en erff- 
haaffelijke goederen  
Allen 't welke voorschreeve staat verklaaren  
sij comparanten en testateuren , te wesen haar tes- 
tament laaste en uijtterste wille begeerende dat  
hetselve naar haar doot volkomen zal worden  
naargekomen , het zij als testament laaste en  
uijtterste wille , op het bondigste zal konnen en  
mogen bestaan , niet tegenstaande eenige  
requisiten naar scherpheijd van regten  
hier inne niet naar behooren waren geobser- 
veert , ofte eenige nodige solemniteijten  
mogte wesen geommitteert , Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije van Lierop 
op heden den een en dertigste januarij  
1700 ses en sestig nademiddag ontrent de  
clocke vier uuren , en is de minute  
deses ten prothocolle door de voornoemde testa- 
teuren schepenen en secretaris be- 
hoorlijk onderteekent.  
 
 Lambert Vlemmix 
 Dit is het + hantmerk van  
 Jenneke Willems van  
 Moorsel niet konnende  
 schrijven soo sij verklaarde 
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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Wij schepenen van Lierop , geleegen in den  
quartiere van Peelland Meijerije van 's Bosch  
certificeeren dat wij door , of van wegens Peter- 
nella Vlemminx zijn versogt om een acte  
van cautie tot decharge , van den Armen van  



Mierlo , mede in deeze quartieren geleegen  
alwaar dezelve is woonende , en van voorneemens  
is te trouwen en terwijle dezelve alhier van  
eerlijke ouders is gebooren , en zijnde zoo veel 
ons is bekent van een goed gedrag hebben  
wij zulx niet konnen weijgeren , Derhal- 
ven belooven wij bij dezen , indien het quame  
te gebeuren dat de voornoemde Peternella Vlem- 
minx tot armoede quame te vervallen ('t welk 
God verhoede) zoodanig dat dezelve uijt de arme 
kasse behoorde geassisteert te worden , dat  
wij als dan haar benevens onze armen in- 
gesetenen alhier zullen alimenteeren , en  
onderhouden , Verder dat wij de magistraat  
of arme bezorgers van Mierlo voornoemt , of waar  
deselve elders anders onder het gebiet van haar  
hoog mogende mogte komen te wonen , ten allen tijden  
ter zaake deezes , te zullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge haar hoog mogende resolutie van  
den 7. september 1731 onder verband als na  
regten . Actum Lierop den derde april 
1700 ses ensestigh. 
 
 Cornelius Doers 
 Francis Versums  
 Lambert Vlemmix 
 Jan Janse van Eijck 
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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1. Comparant Hendrik   Interrogatorien omme 
  Vlemminx    daarop ter instantie 
2. Comparant Lambert Costers  en requisitie vanden  
3. Comparant Nicolaas vanden Heuvel Heere Jacob Kien stad 
4. Comparante Jenneke van   houder van den quartiere 
  Geldrop,    van Peeland te hooren  
5 Comparant Jan vander Velden  vragen en examineeren  
     de personen in margine  
     deser gestelt 
 
1. Deponent segt out te sijn ontrent 
  sevenen veertig jaaren en alhier  1 
  te woonen  
2. Deponent segt out te sijn ontrent twee   Te vragen der deponenten 



  endertig jaaren en hier te woonen   ouderdomen off alle alhier 
3. Deponent verklaart out te sijn ontrent  niet woonen. 
  veertig jaaren en hier te woonen  
4. Deponente verklaart oud te sijn ontrent agt en twintig jaaren  
   en hier te woonen  
5. Deponent verklaart out te sijn ontrent dertig jaaren en hier te 
  woonen  
 
1. Deponent verklaart dat hij als hospes thuijs sijnde   2 
  en op den avont als in den articul bij hem en  
  in sijn huijs sijn geweest Lambert Costers 
  Jan vander Velden , Nicolaas vanden Heuvel  word gevraagt off zij depo- 
  Johannes Vlemminx en Joost vander Vee  nenten op maandag avont 
  woonende te Someren met sijn vrouw en  laastleeden den 14. deser  
  dan sijn deponents meijt    maand des avons ontrent 
2 Deponent verklaart als in den arti-   negen uuren niet sijn  
  cul en daar mede gesien te hebben    geweest ten huijse en  
  Hendik Vlemminx en zijn meijt, Nico-   herberge van Hendrik  
  laas vanden Heuvel Johannes Vlem-   Vlemminx alhier en  
  minx en Joost van der Vee en een    wie aldaar meer present waren 
  vrouw , als mede de vrouw van Johan- 
  nes Vlemminx , en Jan vander Velden  
3. Deponent verklaart als in den articul 
  en daar present gesien Johannes Vlemminx 
  Joost vander Vee en sijn vrouw 
4. Deponent verklaart als in den  
  articul alsoo daar woont  
  en present gesien te hebben  
  Lambert Costers , Jan van der Velden  
  Johannes Vlemminx , Nicolaas vande  
  Heuvel , Joost vande Vee met sijn vrouw  
  als mede de vrouw van Johannes Vlemminx  
  voorts Hendrik Vlemminx en Jenneke Francis Vlemminx  
5. Deponent verklaart als in den articul en present 
  aldaar gesien te hebben Johannes Vlemminx met  
  sijn vrouw , Nicolaas vanden Heuvel , Lambert Costers 
  en nog een man met een vrouw en verder het huijsgesin, 
  als ook Jenneke Vlemminx ,  
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Den eerste deponent verklaart ja   3 
Den tweede deponent verklaart  En off aldaar Joost van  
   als in den articul   der Vee woonende te Someren  
Den derde deponent verklaart ja  met Johannes Vlemminx 
Den vierde deponente verklaart  en Nicolaas van den Heuvel 



   als in den articul   mede present waaren  
Den vijfde deponent verklaart  en off de twee eerst 
   als inden aticul dog Joost  genoemde aldaar met 
  vander Vee niet te kenne  elkander geen woorde 
     hadde over het koope en 
     verkoope van stroo 
 
Den eerste deponent verklaart wel   4 
 te weete dat de drie personen in den  En off daar op de voornoemde  
 articul gemelt uijt sijn huijs sijn    drie personen niet uijt 
 gegaan maar niet wel te weete op  het voorschreeve huijs sijn 
 wat wijse en dat de meijt haar mede  gegaan , en wel eerst , off 
 uijt sijn huijs heeft doen gaan    voor af voornoemde Joost 
Den tweede deponent verklaart   van der Vee is gegaan , en off de 
 wel gesien te hebben dat Johannes  meijt uijt den voorschreeve 
 Vlemminx uijt het huijs is gegaan   huijse deselve niet 
 maar niet te weeten waar de twee                   aangeset heeft om weg 
 andere waare off wat wijse die weg sijn ge- te gaan om dat bedugt  
 gaan maar die als doen niet gesien   was voor rusie 
 te hebbe en gehoort te hebbe dat de  
 meijt uijt het huijs tegens Johannes Vlemminx seijde dat uijt het huijs soude gaan  
 Ik wil geen rusie in mijn huijs hebbe. Den derde deponent verklaart 
 van niet te weeten  
Den vierde deponente verklaart als inden articul maar niet te weete wie eerst is 
 gegaan en dat Johannes Vlemminx het lest van de drie uijt is gegaan  
Den vijfde verklaart als in den articul dog als voor den voornoemde Joost van der 
 Vee niet te kenne sijnde die bij hem onbekende eerst uijt gegaan   
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Den eerste deponent verklaart neen    5 
Den tweede deponent segt sulx  Word gevraagd off ten  
   niet gesien te hebbe   tijde dat voornoemde personen  
Den derde deponent verklaart neen uijt den huijs gaande 
De vierde deponente verklaart neen eenige quetsuur hadde 
Den vijffde deponent verklaart neen  off ook bloeijde 
      
 
Deneerste deponent verklaart sulx niet   6 
   te weeten  
Den tweede deponent verklaart als Soo ja , waar en door wie  
   op  voorige articul   die quetsuur bekome sijn  
Den derde deponent verklaart als op  
   voorige articul  
De vierde deponente verklaart als op voorige articul 
Den vijfde deponent verklaart als op voorige articul 



       7 
        
Den eerste deponent verklaart   word gevraagt off haar 
   als doen in huijs gebleeve te sijn  deponenten niet bekent 
   en niet voor de deur is gegaan en  is dat wanneer ten 
   van het gevraagde niet te weete tijde en plaatse voorschreeve 
Den tweede deponent verklaart  de voornoemde drie personen  
   sulx niet gesien te hebben   voor de deur sijnde 
Den derde deponent verklaart  geen mese uijt en   
  sulx niet gesien te hebben   in haar hand hadde 
De vierde deponente verklaart van  
   dese articul niet te weeten  
Den vijffde deponent verklaart  
   hier van niet te weeten  
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Den eerste deponent verklaart dat cort    8 
   na het voorschreeve buijte gaan wederom in   En off als doen  den  
   sijn deponents huijs is gekomen Lambert  voornoemde Johannes Vlem- 
   Costers  en Johannes Vlemminx en   minx in sijn tronie  
   als doen gesien dat denselve Vlemminx  niet eenige sneede 
   in sijn tronie quetsuure had en seer bloeijde  off quetsuure belomen  
Den tweede deponent verklaart uijt de agterdeur heeft 
   te sijn gegaan en als doen Johannes  
   Vlemminx voor aan 't huijs ontmoet 
   te hebbe , die als doen seijde : Ik heb een snee  
   gekree(g)e en met hem in huijs gekomen  
   sulx ook gesien heeft 
Den derde deponent verklaart van desen articul niet te weeten  
De vierde deponente verklaart van het gevraagde niet te weete , maar dat 
   Johannes Vlemminx wederom in huijs is gekomen en doen gesien 
   heeft dat denselve seer bloeijde 
Den vijffde deponent verklaart sulx niet te weete , maar dat cort 
   op het uijt gaan Johannes Vlemminx wederom in huijs is gekomen  
   en doen gesien dat denselve aan sijn kop seer bloeijde 
 
Den eerste deponent verklaart sulx   9 
   niet te weeten  
Den tweede deponent verklaart  Soo ja door wie die 
   sulx niet te weeten    quetsuure off sneede 
Den derde deponent verklaart  bekomen heeft 
   sulx niet te weeten  
De vierde deponente verklaart  
   hier van niet te weeten  
Den vijffde deponent verklaart hier van niet te weeten 



 
 
Den eerste deponent verklaart   10 
   hiervan niet te weeten   En word meede gevraagt 
Den tweede deponent verklaart  off voornoemde Joost van der 
   hier van niet te weeten   Vee meede aan sijn 
Den derde deponent verklaart   linker oft regte hand 
   van desen articul niet te weeten  niet is geque(t)st geworde 
   maar wel gehoort te hebbe dat Joost en door wie die quetsuure 
   vander Vee bij den vorster sijnde hem is toegebragt 
   ik heb mij gestoote geeft mij een  
   sletje en gesien dat aan sijn hant bloeijde 
De vierde deponente verklaart hiervan niet te weete 
Den vijffde deponent verklaart van desen articul niet te weeten . 
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Den eerste deponent verklaart van    11 
   van het gevraagde niet meer te weeten  
   als dat op namiddag Nicolaas van  
   den Heuvel en Peter Jooste van  Eijndelijk word aan de  
   Hugten woonende te Asten op de  deponenten gevraagt 
   straat zaame handgemeen waare  wat voor kennisse we- 
   en hair pluckte , hebbende hij die  tenschap het zij van 
   van den andere gescheijde , sonder  zien off hoorde meer- 
   messen uijtgesien te hebben    der weeten van al het 
Den tweede deponent verklaart   geene voorschreeve is gevraagt 
   niet verder off anders te   aangaande voorschreeve mes- 
   weete als verklaart heeft   trecke vegte , sneijen  
Den derde deponent verklaart niet Peter quetsen als anders  
   van Hugten op de straat hantge-  op voorschreeve maandag na 
   meen te sijn geweest en elkander  middag off avont 
   met hair gevat en gepluckt te   gedaan ten huijse off 
   hebben , Voorts verklaart hij dat des  plaatse voorschreeve sonder 
   avons voor de deur komende Johannes ietwes te verswijgen  
   Vlemminx hoorde segge : Ik heb ge-  directelijk off indirecte- 
   genoeg , scheijt 'er uijt , en denselve 
   Vlemminx even te voore met Joost 
   van der Vee op straat saame hebbe sien loopen en met de arme off hande  
   tegens een sien wenke sonder een mes gesien te hebbe en denselve  
   Johannes Vlemminx op het hoore segge: Ik heb genoeg , mede te hebbe 
   hoore segge : Ik ben mijn mes quijt 
De vierde deponente verklaart niet meer te weeten , maar door het vens- 
   ter raam gesien te hebb dat Joost van der Vee aan sijn hant bloeijde en  
   niet seeker te weeten off Johannes Vlemminx heeft hoore segge :Ik heb genoeg 



De vijffde deponent verklaart niet meer te weeten  als dat Johannes Vlemminx 
   uijt het huijs gaande ietwes in de hand gehad sonder te weeten  wat het was.  
 
 Aldus de voornoemde 
 deponenten op den inhoude 
 van den voorenstaande articulen  
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gehoort en ondervraagt , en hebben deselve 
daar op geantwoort en gedeponeert als 
tegens idere articul is geannoteert 
en hebben na duijdelijke en distincte 
voorleesinge daar bij gepersisteert 
(voor soo veel ider sijn gedeponeerde aangaat) 
en hebben voorts haar gedeponeerde  
met solemneele eede aan handen van den  
Heere stadhouder afgelegt en bekragtigt 
met de woorden soo waarlijk 
helpe haar God Almagtig , gereserveert 
den tweede comparant Lambert Costers 
die in't opsteeke van de vingers en  
begin vanden Eed daar van afscheijde  
seggende hem te moete bedenke en  
daar op weg gegaan . Aldus gedaan  
en gepasseert binne Lierop op den seven- 
tiende april 1700 ses en sestig , ten  
overstaan van Cornelis Doers en  
Lambert Vlemminx schepenen  
 
Hendrick Vlemix 
Klaas van den Heuvel 
Dit is het + hantmerk van Jenneke Van Geldrop niet 
konnende schrijven  
Jan van der Velden  
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Compareerde voor heeren schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Willemijn Franse 
weduwe Francis van den Boomen inwoonderse  
alhier . Dewelke op de beste en cragtigste 
wijse doenelijk sijnde , verklaart te gelooven 
ten allen tijden des van noode off gerequireert 
wordende , in cas van nood te sullen voldoen  



uijt keeren en betaalen , eene capitaale 
somme van een duijsent guldens hollants 
en sulx aan en ten behoeve van Secilia 
van den Boomen haare dogter woonende  
te Turenhout op het bagijne hoff 
aldaar , verbindende sij comparante  
tot de voldoeninge en nakominge van  
voorschreeve gelofte off cautie van duijsent 
gulden als voor haar persoon en  
goederen present en toekomende als na  
regten . En is alhier mede gecompareert 
Lambert Vlemminx schepen en  
inwoonder alhier , dewelke verklaart dat  
de voornoemde comparante voor de gelofte van  
voorschreeve duijsent gulden suffisant en  
gegoeijt en geerft is , waarom aan een ider   
die dese sal worden vertoont versogt 
word om dese acte voor valide aan te  
neemen . Aldus gedaan en gepasseert 
ter secretarije van Lierop den tweede 
meij 1700 ses en sestig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Peter Ver- 
berne schepenen    
 
Willemijn France weduwe Francis van  
den Boome 
Lambert Vlemmix  
 Cornelis Doers 
 Peter Verberne  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt Jan Van Eijck en Jan van  
Brussel inwoonderen alhier , door heeren schepenen 
alhier aangestelt sijnde tot momboiren  
over Anna Maria onmondig kint van  
Marten van Brussel en Drieske van Dijk , 
in leven egte luijden overleden en gewoont 
hebbende alhier , welke comparanten in haare  
voorschreeve qualiteijt als momboire voornoemt 
beloven het intrest in't regeere en  
administreeren van voornoemde onmondige 
haar persoon en goederen te sullen  



regeeren en adminstreere na behooren 
en te sullen doen wat getrouwe momboire 
moete en behoore te doen soo in't 
formeere van behoorelijke staat en inven- 
taris , en voorts te sullen doen op sijn  
tijt off gerequireert wordende voor heeren  
officier en schepenen alhier te sulle 
doen behoorelijke reekeninge bewijs en  
reliqua , hebbende sij comparanten 
hier op gedaan den eed van getrouwigheijd  
aan handen van den president loco officier 
met de woorden soo waarlijk helpe haar  
God Almagtig bevestigt . Actum Lierop 
den tweede meij 1700 ses en sestig ten  
overstaan van Peter Verberne en Lambert 
Vlemminx schepenen  
 
 Jan van Eijck  
 Dit is het + hantmerk van  
 Marten van Brussel verklaa- 
 rende niet te konne schrijven  
 Peter Verberne  
 Lambert Vlemmix 
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maaken door Jan  
 van Eijck en Jan van Brussel  
 inwoonderen alhier , als momboir 
 over Anna Maria onmondig  
 kint van Marten van Brussel 
 en Drieske van Dijk in leven  
 egte luijden overleeden en  
 gewoont hebbende alhier  en  
 dus ten behoeve van het voornoemde 
 onmondig kint en dat van  
 al het geene de voorschreeve ouders 
 hebbe nagelaaten , het welk 
 aan de onmondige  
 in dese voor de helft is com-  
 peteerende en de wederhelft 
 aan Jan Coolen in huwelijk 
 hebbende Josijne van Brussel  



 suster van de onmondige overleede den 
 seven en twintigste meert 
 laastleeden en bestaande  
 de nalatenschap in het  
 naarvolgende.  
 
Eerst van de vaste onroerende goederen  
 
Eerst sijnde een huijs schuur en stallinge  
hoff en aangelag met verscheijde ackers 
zijnde ontrent twintig loopense 
zaijland en ontrent dertig loopense 
groese , soo en gelijk bij de ouders  
is nagelaaten staande ten quohiere 
folio 183 en sijnde daar op den  
oogst ten velde , die den voornoemde Jan  
Coolen zal gadeslaan en verantwoorden  
off wel zulle de momboirs daar mede  
doen en handelen als zij sulle vinden te behooren .  
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Van de verdere goederen in den  
boedel bevonde zijnde 
 
Eerst agt beesten waar onder vijff 
melk beesten en drie leege 
item een jong kalff te lente opgeset 
een hooge en laage kar 
een ploeg met een eegd 
een snijbank met mes 
een zeijse met een koorn zigt 
agt koeijbacken  
een koopere koeij ketel en drie hantketels 
een vuur ijser met haal en tang en hang ijser 
een struiffpan met een betpan  
een stand melktob en gaadertop met een melkton 
een waskuijp 
twee schaapkes off kasjes met een gootbank 
twee kisten  
ses stoelen  
twee veere beddens met toebehooren  
een papketel met een moespot 
een kopere moor en tinne treckpot met 
eenige tee schoteltjes en kopjes Delfts 
agt tinne schotele 



ses schotele aarde werk 
een riek en schoep 
twee halve bier tonne  
drie sacken  
ses paar slaaplakens  
haam en zaal helster en hagten  
een trog en tafel  
een jong off kleijn verke 
twee spinne wiele  
 
Zijnde in den boedel geen gereet gelt 
gevonden als het geene tot de dootschulden  
en dagelijkse schulden gebruijkt word 
en het hoij en stroo is op en den rog en  
boekweijt word mede in'thuijs- 
houden gebruijkt 
 
 De schulden ten laste van den  
 boedel zijn soo veel men tot nog toe weet 
 
Eerst drie hondert vijff en twintig 
 
 
30 199 v 
 
gulden ten intresse opgenomen  
door de ouders van de onmondige vol- 
gens obligatie alhier gepasseert 
den 9. januarij 1764 van Jan Van Eijk 
Item alnog opgenomen volgens obliga- 
tie van 9 januarij 1764 van Arnoldus  
Lenaarts te Helmont drie hondert gulden  
Item nog geleent ten intresse van  
de weduwe Francis vanden Boomen 
alhier vijftig gulden  
Item nog twee hondert entwintig 
gulden die de vader is schuldig  
gebleeve aan Willem van Dijk ter saake  
van de aangekogte goederen  
Item aan den Armen alhier 's jaars  
ses gulden en vijftien stuijvers  
En eene jaarlijkse rente ten comptoire 
van den heere rentmeester Kempenaar 
eene gulden en vier stuijvers 
Item de 's lans en dorps lasten van de 
goederen verschult wordende zullen  
bij betaalt sijn tot 1764 en zedert 



die nog verschult te betaalen staan  
 
Aldus voorschreeve staat en inventaris  
geformeert na de beste kennis en  
weetenschap na dato deser bevonden mogt 
worden dat desen inventaris behoorde  
vermeerdert off vermindert te worden  
dat denselve daar na sal worden  
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gerigt tot gemeen voordeel off schaade 
sonder daar in agterhaalt te wille sijn  
En is alhier mede present en gecompareert 
den voornoemde Jan Coolen die de suster van voornoemde  
onmondige in huwelijk heeft en bij de ouders 
ingewoont en vervolgens nog daar  
in woont en de nalatenschap en boedel  
best weet en het huijshouden dirigeert 
soo tot sijn eijge voordeel als mede tot 
voordeel van sijne vrouwe suster de onmon- 
dige in deese, belovende hij bij desen  
al het geene haar te zaame van haare ouders 
als voor is aangekomen te sullen gadeslaan  
en bewaaren hem stellende als borge  
voor voorschreeve inventaris en nalatenschap , en staat 
te weeten dat het peert in den boedel sijnde 
aan den voornoemde Jan Coolen alleen is toebehoorende  
door dien sijn eijge vader dat aan hem heeft 
gegeven , en dus uijt den boedel niet voort 
gekomen . Aldus gedaan en  
gepasseert binne Lierop den dertigste  
meij 1700 ses en sestig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Joost van Lieshout 
schepenen  
 
Jan van Eijck 
 Dit is het + hantmerk van Jan van  
 Brussel verklarende niet te konne  
 schrijven  
 
 Jan Peeter Koolen  
 Cornelius Doers  
 Joost van Lieshout  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Hendrik vanden  
Boomen moolenaar en inwoonder alhier  
en Johannes van den Boomen moole- 
naar en inwoonder te Mierlo , de welke  
te saame eenige vaste onroe- 
rende goederen in eijgendom besitten  
en aan haar toebehoorende sijn , zijnde gekomen  
van haare ouders en haar aangekomen  
bij scheijdinge en deijlinge alhier op den  
sevenentwintigste april vier en 
sestig gepasseert en welke goederen de compa- 
ranten niet langer in't gemeen geneege 
sijn te besitten maar deselve bij desen ver- 
klaaren daar van te maaken de 
navolgende minnelijke erffscheijdinge  
en deijlinge in voege en maniere 
navolgende , (en sijn hier onder geen leen- 
goederen soo de comparanten verklaaren ) 
 
Eerstelijk is ten deele gevalle aan den 
voornoemde Hendrik van den Boomen den  
leege beestenstal tot vier treeden  
van den oven met den dries tot de  
Oude Aa gelijk de graaff loopt  
 
Item het agterste eeusel van het  
Koeijeeusel tot de Kuile en dat op de Meule- 
straat aan gelijk het selve is afgegraven  
zijnde groot ontrent tien loopense nevens  
erve d'eene sijde Francis van Bussel  
en d'andere sijde Huijbert van den  
Boomen en Peter Vlemminx  
 
Item moet den condivident van dit  
lot tot egalisatie van den condivident  
van het volgende lot genieten en ont- 
fange vijftien hondert en vijff en  
seventig gulden , te betaalen binnen den  
tijt van drie maanden  
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En is met den tweede loote ten deele  
gevalle aan den voornoemde Johannes van den  
Boomen . Eerst een acker aan het Slootje  
geleegen naast de heij groot seven loopense  
en negen en dertig roeijen  
met het Koolveltje groot een en twintig  
roeijen off soo groot en kleijn als het selve  
geleegen is nevens erve d'eene sijde Willem 
van den Eijnde en d'eene eijnde de Straat 
Item den halven Schapenbeemt geleegen  
onder Vlierden en sulx dese helft te langs  
nevens de Straat groot ontrent agt loopense  
nevens erve d'eene sijde de Aa , d'andere 
sijde Huijbert van den Boomen en Peter 
Vlemminx , d'eene eijnde Willem en Frans  
van Bussel , en d'andere eijnde den condivident 
Item den Schaapshorst meede onder Vlierden  
geleegen groot ontrent vier loopense nevens  
erve d'eene sijde Marten van Bree , d'an- 
dere sijde den condivident en d'eene eijnde het Goor 
Item den koornwatermoolen genaamt  
den Stipdonkse moolen gestaan en  
geleegen alhier met het meuleveltje 
daar aan en voor geleegen en  
geleegen nevens erve van juffrouw  
de Jong weduwe van de Heer Gualtherie  
d'andere sijde den weg en d'Aa en  
de eijnde tot den steene brug , Voorts  
soo en gelijk denselve moole met sijne  
geregtigheijt van haare ouders is aan- 
gekomen en gelijk die van het lant 
bij koop is aangekomen met alle de  
ap- en dependentien vandien met de 
steenen en toebehooren als mede al het  
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   gekapte en gesaagde hout gekogt  
   tot het timmeren als anders 
   Den condivident moet uijt dese  
   sijne aan bedeelde goederen blijven  
   vergelden en betaalen eene erffrente  
   van twee hondert ses endertig gulden  
   jaarlijks aan het gemeene land ten  
   comptoire van den heere rentmeester  



   de Back , soo en gelijk die door de vader 
   van de condividenten daar voor van  
   het gemeene land bij koop heeft verkree- 
   gen , welke rente door den condivi- 
   dent jaarlijx promt moet worden  
   betaalt en daar van als gerequireert  
   wort de quitantie moete vertoonen  
Compareerde  Item moet den condivident tot ega- 
Hendrik vanden liesatie van het voorige lot aan den  
Boomen dewelke condivident van het eerste lot binne  
verklaarde de  den tijt van drie maanden voldoen en  
nevenstaande  betaalen vijfftienhondert vijff en  
vijftienhondert  seventig gulden  
en vijffenseven-  En moet den condivident alnog vol- 
tig gulden   doen en betaalen aan Huijbert vanden  
ontfange te  Boomen en Peter Vlemminx eene   
hebben . Actum restant verschult uijt hoofde van  
Lierop den elffde de deijlinge van dato 27 april 1764 
julij 1700 ses en Den condivident zal de voorschreeve aanbe- 
sestig present  deelde goederen aanvaarden aanstons  
Cornelis Doers  met de lasten daar op staande  
en Joost van  Geloovende wijders de comparanten  
Lieshout schepenen  ende condividenten hier boven in het hooft  
Hendrik vanden Boomen deses genoemt met de voorschreeve ider sijn aan- 
Cornelius Doers bedeelde goederen in sijn lot genoemt en  
Joost    beschreeve , volkomen genoege te neemen  
van Lieshout  en dien volgens op en van des andere 
J.Losecaat secretaris 
 
 
30 201 r 
 
portie over en weder te renuntieeren  
vertijden ende afstand te doen , zonder daar op  
eenig regt actie off pretensie off nadere deijlinge  
te reserveere off te konne pretendeeren in regten  
off daar buijten met renuntiatie op alle brieven  
en instrumenten daar van eenigsins mentio- 
neerende , Voorts sal den voorste den agterste  
moeten weegen ten naaste velde en ten minste  
schaade en zal den condivident van het  
tweede lot sijne rente lasten en be- 
lastinge in sijn lot gestelt off daar op 
staande voldoen en betaalen , sonder last 
off schaade van den andere , beloovende  
de comparanten en de condividenten  
alle het geene voorschreeve staat te sullen  



voldoen en naarkoomen alles onder 
verband en renuntiatie als na  
regten . Aldus gedaan en gepasseert 
ter secretarije van Lierop den  
drie en twintigste junij 1700 ses en  
sestig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Johannes van Eijck schepenen  
 
Hendrik van den Boomen  
Johannes van den Boomen  
 Cornelius Doers  
 Jan Janse van Eijck  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Johanna Maria Ver- 
hoffstad weduwe van Hendrik Staijackers 
woonende te Gemert , geassisteert met  
Peter Verberne schepen alhier als haare  
geassumeerde momboir in deese , de - 
welke verklaarde bij en mits desen  
ten behoeve van Johannes van Zeelant 
als in huwelijk hebbende Johanna Maria  
Staijackers haare comparante dogter 
woonende te Gemert , te renuntieeren  
en afstand van togte te doen van  
een huijs hoff en aangelag gestaan  
en geleege alhier zijnde groot drie  
en twintig roeden en seven voete , offwel  
soo groot en kleijn als het selve alhier 
is gestaan en geleegen nevens erve d'eene sijde  
Francis Verbeek cum suis d'eene eijnde de gemeente  
en d'andere eijnde de weduwe van Huijbert  
Verberne . Belovende zij comparante  
voorschreeve afstand van togte voor goet vast 
steedig en van waarden te sullen houden  
en doen houden onder verband als na  
regten . Aldus gedaan en gepasseert 
ter secretarije van Lierop den agtste 
julij 1700 en sestig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Lambert Vlemminx  
schepenen  
 



 Johanna Maria Verhofstadt 
 wedue Hendr. Staijackers 
 Peter Verberne  
 Cornelius Doers 
 Lambert Vlemmix  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van den dorpe Lierop  
geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije  
van s' Bosch , certificeeren dat wij door Hendrik van  
den Boomen sijn versogt om een acte van cautie  
tot decharge van den Armen van Mierlo mede 
in dese quartiere geleege , en alsoo denselve alhier 
van wettige en eerlijke ouders is gebooren  
en sijnde soo veel ons is bekend van een goed gedrag. 
Derhalve belooven wij bij desen indien het  
quame te gebeuren , dat den voornoemde Hendrik  
van den Boomen tot armoede mogte komen  
te vervallen ('t welk wij hoope dat God verhoede zal) 
zodanig dat denselve uijt de arme kasse 
behoorde geassisteert te worden , dat wij als 
dan denselve benevens onse arme ingesetenen  
zullen alimenteeren en onderhouden . Verders 
dat wij de magistraat off arme besorgers van  
Mierlo voornoemt off waar denselve elders anders 
onder het gebiet van haar hoog mogende mogte kome  
te woonen ten alle tijden ter saake deses te  
sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar hoog mogende resolutie van den sevende  
september 1731 onder verband als na regten  
Actum Lierop den elffde augustij 1700 
ses en sestig  
  Cornelius Doers 
  Peter Verberne  
  Francis Versums  
  Joost van Lieshout  
  Lambert Vlemmix  
  Jan Janse van Eijck  
   
  Mij present 
  J. Losecaat secretaris  
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Alsoo questien en verschillen  
stonde te ontstaan over een weg voor de 
eijgenaars van de Moolebeemden en  
Schaaps beemde over Langsdonk, om 
welke verschille voor te komen , soo is  
daar over in der minne geaccordeert 
en ten dien eijnde alhier voor schepenen  
van Lierop gecompareert Huijbert van  
den Boomen en Peter Vlemminx inwoonde- 
ren alhier en eijgenaaren van een stuck  
lant en groese genaamt Langsdonk 
geleegen alhier aan Stipdonk , denwelke  
hebben geaccordeert en geconsenteert 
aan de voornoemde eijgenaars van de Moolen - 
beemden en Schaapsbeemden , om den  
weg tot het haalen van 't hoij uijt de voorschreeve 
beemde te mogen en konne neemen dwars  
over het voorschreeve stuck genaamt den Langs- 
donk, ten welke eijnde daar toe een schoor 
over de Oude Aa sal worden geleijt , ter 
plaats daar het de voorschreeve twee comparante  
off eijgenaars van Langsdonk zulle goet 
vinden aan te wijsen ten minste schaade 
sonder elkander op het lant te mogen  
wisselen en sulle alle de selve met met haare 
hoijkarre een egaale weg hebbe te houden  
en niet anders mogen doen off den weg  
gebruijken als om het hoij uijt de voorschreeve 
velden te haalen en dat niet anders  
mogen doen als jaarlijx na de oogst 
van 't koorn off als den rog van 't velt is  
En zal voorts een van de eijgenaars  
die het eerste hoij uijt de voorschreeve beemde  
wil haalen , gehouden wesen te  
komen vragen bij de voornoemde comparanten  
off eijgenaaren van Langsdonck , waar  
deselve het schoor wille geleijt hebben  
en den weg tot voorschreeve gebruijk daar over 
ten minste schaade te neemen , daar sij  
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dan alle eene weg sulle houden dat voorts die 
het leste hoij uijt voorschreeve beemde zal haale 



gehouden sal wesen het voorschreeve schoor 
te moete af doen en van den loop weg doen  
En zijn alhier gecompareert de eijgenaars  
van de voorschreeve Moolenbeemden en Schaapsbeemt 
Goort Hermans soo voor hem selve als ook 
voor de weduwe Francis van den Boomen  
Antoni van Moorsel , Cornelis Sanders,  
Jan van Hugten , Antoni Warenberg , Antoni 
van Dijk en de weduwe Jan van e Vorst inwoon- 
deren alhier , als mede Jan vander Heijden 
woonende te Vlierde en Peter Bijers woonende  
te Asten dewelke verklaaren met het  
geene voorschreeve volkomen genoege te nemen , 
met beloften van't geene voorschreeve staat te  
sullen observeeren na behoo- 
ren . Wijders belooven alle de comparanten  
het voorschreeve geaccordeerde te sullen nakomen  
en agtervolgen onder verband en renuntiatie 
als na regten . Aldus gedaan en gepasseert binne 
Lierop den negen en twintigste augustij 1700 
ses en sestig ten overstaan van Cornelis Doers 
en Jan Janse van Eijck schepenen  
 
 Huijbert vanden Boomen  
 
 Peeter Vlemmix Dit is het + hantmerk 
 Goort Hermans  van Antoni van Moorsel   
    niet konnende schrijven  
  Dit is + het hantmerk van Cornelis Sanders 
  niet konnende schrijven  
  Jan van Heugten  
  Antoni van Warsenbergh 
  Antoni van Dijk  
 
   Dit is het + hantmerk van de weduwe 
   Jan van de Vorst niet konnende schrijven  
   Dit sijn de j vdh letters van Jan vander 
   Heijde niet konnende schrijven  
    Peeter Beijers 
    Cornelius Doers 
    Jan Janse van Eijck  
    mij present  
    J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop onder- 
genoemt Joseph Vlemminx en Nicolaas van  
den Heuvel woonende alhier , door schepenen  alhier 
aangestelt tot momboiren over Jan  
onmondige soon van Hendrik Vlemminx  
en Magrieta van den Heuvel in leven egte luijde  
overleden en gewoont hebbende alhier , welke  
als momboiren voornoemd verklaaren en  
belooven het intrest soo in 't regeeren  
en administreeren van den voornoemde onmon- 
dige sijn persoon en goederen te sullen  
waarneemen en gadeslaan na behooren  
en te sulle doen wat goede en getrouwe 
momboire moete en behoore te doen en  
voorts te sulle formeere behoorelijke staat 
ende inventaris en te sulle doen op sijn  
tijt off als gerequireert wort behoorelijke  
reekeninge bewijs en reliqua , hebbende  
sij comparanten hier op gedaan den eed  
van getrouwigheijd aan handen van  
den president loco officier met de  
woorde soo waarlijk helpe haar God Almagtig. 
Actum Lierop den negen en twintigste  
augustij 1700 ses en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Jan Janse van  
Eijck schepenen  
 
Joseph Vlemmix  
Klas van den Heuvel  
 
 Cornelius Doers  
 Jan Janse van Eijck  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris 
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Wij schepenen van Lierop , gelegen in den  
quartiere van Peeland Meijerije van 's Bosch  
certificeeren dat wij door off van weegens  
Jenneke Custers getrouwt met Goort Van Kessel  
sijn versogt om een acte van cautie tot decharge  
vanden Armen van Vlierden en alsoo deselve alhier 
van wettige ouders is gebooren en sijnde van een  
goed gedrag , Derhalve belooven wij bij desen 
indien het quaame te gebeuren dat de voornoemde  



Jenneke Custers en haar kint Jennemie tot armoede quame  
te vervalle('t welk wij hoope dat God verhoede zal ) sodanig 
dat deselve uijt de arme kasse behoorde geassis- 
teert te worden , dat wij als dan deselve benevens  
onse arme ingesetenen alhier sullen alimenteeren  
en onderhouden , Verders dat wij de magistraat  
off arme besorgers van Vlierden voornoemt off waar 
deselve elders anders onder het gebiet van haar  
hoog mogende mogte koome te woonen , ten allen tijden  
tersaake deses te sullen ontlasten en bevrijden  
ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie van den  
sevende september 1731 , onder verband als na  
regten . Actum Lierop den ses en twintigste 
september 1700 ses en sestig  
 
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Jan Janse van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris 
 gedaan maaken bij Joseph 
 Vlemminx en Nicolaas van den  
 Heuvel inwoondere alhier , als   
 momboire over Jan onmondige 
 soon van Hendrik Vlemminx  
 en Magrieta van den Heuvel  
 in leven egte luijden overleede 
 en gewoont hebbende alhier 
 en dus ten behoeve vanden  
 voornoemde onmondige van alle  
 het geene den groot vader 
 van den onmondige Hendrik  
 van den Heuvel heeft nage- 
 laaten , in welke nalatenschap  
 den onmondige competeert  
 een geregte vijffde part , be- 
 staande in het navolgende 
 
Eerst van de vaste onroerende goederen  
 
Eerst den acker aan de Hooge kerk gekomen  



van Peter van de Vorst groot een loopense  
tien roeijen en seventien voeten , d'eene sijde  
de weduwe Jan Van de Vorst , d'andere sijde 
Jan van de Vorst , d'eene eijnde den Ren en  
d'andere eijnde den weg 
Sijnde belast met eene gulden en elff stuij- 
vers jaarlijx aan den Arme alhier van een  
capitaal van 49 18 0 en den grontgewin  
chijns met regt daar uijt gaande  
Volgens transport alhier gepasseert den  
30 januarij 1738 
 
Item eene aker genaamt Sleutelacker 
van de Hoeve ter Hoffstadt groot vier 
loopense gelege aan erve d'eene sijde Jacob  
vander Heijden , d'andere sijde de weduwe Francis Buckums , 
d'eene eijnde de weduwe Wilbert Verberne , en d'andere  
eijnde den weg aangekogt voor 79 9 0 
volgens transport alhier gepasseert 30  
meert 1741 , welke kooppeningen  
te betaalen staat tot 4 percento  
 
 
30 205 r 
 
Item het Lank ackerke van de Hoeve  
ter Hoffstadt groot een loopense en  
veertien roeijen geleege alhier aan erve  
d'eene sijde Peter Coolen d'andere  
sijde den gemeene vaareweg , d'eene  
eijnde Arnoldus van Bussel , zijnde aange- 
kogt voor sestien gulden , volgens tran- 
sport alhier als voor gepasseert 
Item den Hoijbeemt in den Oetert gekome  
van de Hoeve ter Hoffstad groot twee  
loopense en tien roeijen nevens erve d'eene  
sijde Jan Hermens , d'andere sijde Jan  
van de Vorst, d'eene eijnde Jan de Wit 
en d'andere eijnde Jan van Hugten  , sijnde  
aangekogt voor 57.0.0 volgens trans- 
port als voor gepasseert 
 
Item een obligtie off custngbrieff 
nog behoudene twee hondert gulden  
volgens schepen brieff alhier gepasseert 
den 10 november 1759 ten lasten  
van Nicolaas van den Heuvel alhier 



 
Item de gereede haaffelijke en verdere goederen in den  
boedel bevonden als volgt 
 
Eerst eene os met twee koeijen  
een veerse 
een hooge en laage kar 
ploeg en eegd  
ontrent agt en twintig vijmen rogge 
met seven en een halve vijm boekweijt  
een koeijketel met drie hantketels  
twee eijsere potte , een eijsere ketel 
vier koeijbacke , 
seven tinne schotelen  
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negen gele(...) telders   
vier aarde roomtijlen  
een gootbank en aardewerk  
een gairtob  
een melktob  
een waskuijp 
twee honingtonnetjes  
een halve bierton  
twee olievaatjes 
een beddekoets 
een hooge en leege schaap  
twee kiste  
twaalff stoelen  
twintig tinne lepels  
tien vurkette  
een koopere soeplepel   
vijftien vrouwe hemden  
vijftien mutsen baten en kappen  
vier voorschoten  
vijff schorten  
een stuck linne ontrent twee en twintig elle 
twee falien  
agt paar slaaplakens  
een rooster en een peeperbus met mostertpot 
een tregter een worsthoorn 
een kooper vuurpan  
een koekpan  
tang en vuureijser met een lantern 
twee wanne  



twee zigten , drie vlegels en een snijbank en mes 
een zeijse een mande met kalk 
twee vaaten leijnsaet 
seven vaten sloorsaat 
een koopere moor 
een tinne treckpot met een halff doseijn kopjes 
een schop en een schoep 
twee rieken  
tien pont groff gaaren  
een sout doos en soutvat 
een pintje met decksel  
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veertien en een halff pont gewigt 
vier sacken , een koopere lamp 
drie beddens met sijn toebehooren  
 
En zal ten lasten van den boedel 
ontrent te betaalen staan sestig  
gulden , wegens verschulden 's lans  
en dorps lasten , als anders en is ook  
bevonden dat ook eenige pretensien  
ten voordeele van den boedel staat  
in te vorderen , bedragende mede 
ontrent diergelijke somme en dus  
tegens elkandere balanseere en  
egaal gestelt word 
En hebben de voornoemde momboirs in desen  
den geheele boedel nagesien met  
de verdere erffgenamen nament- 
lijk Marcelis van Heuvel woonende  
te Venroij , Huijbert Warenborg als  
in huwelijk hebbende Jenne Maria 
van den Heuvel , als mede Hendrik  
van Moorsel als in huwelijk hebbende Johanna  
van den Heuvel kints kint en dus  
met den onmondige en Nicolaas  
van den Heuvel ider voor een geregte  
vijffde part erffgenaam in de  
voorschreeve boedel , die al het geene 
voorschreeve mede alsoo bevonden hebben  
Dog behoort nog ten voordeele van den  
boedel een kuijp met vellen  
tot ontrent dertig stuck en het de 
voornoemde erffgenamen niet voordeelig 



is voorgekomen om den boedel te  
verdeele , maar voordeeliger geagt 
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in't geheel den boedel over te laten  
aan den voornoemde Nicolaas van den  
Heuvel te weeten de vaste goederen  
 voor deselve prijs als die bij de  
vader sijn ingekogt en met verdere 
nalatenschap hier voor beschreven  
voor agt hondert gulden , sijnde  
voor idere staak off kint twee   
hondert gulden , dog waar van  
af moet het geene een ider tot een  
uijtsetsel heeft gehad en genoote  
hebbende den onmondige zij ouders ge-  
had tot een uitsetsel in alles 
74 :4 :0 Dus resteert te betalen  
125 : 16 : 0 en de onkoste halff en halff 
en dat alles op approbatie van de weth alhier.  
Aldus gedaan en geinventariseert 
soo als voorschreeve staat , edog is nog aan den  
onmondige aangedeelt drie slaaplakens  
drie hemden drie mutsen off baaten een  
schort tierentaij , een falie , Actum  
Lierop den ses en twintigste septem- 
ber 1700 ses en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Peter Verberne  
schepenen  
 
Joseph Vlemmix 
Klaas van den Heuvel  
 Cornelius Doers 
 Peter Verberne  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop 
geleegen in de quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren dat wij door off van  
weegens Elisabeth Andries vanden Eijnde zijn  
versogt om een acte van cautie tot decharge van  



den Armen van Stiphout alwaar is woonende  
en alsoo deselve alhier van wettige ouders  
is gebooren , en sijnde soo veel ons bekent  
van een goed gedrag . Derhalve belooven  wij  
bij desen , indien het quame te gebeuren  
dat de voornoemde Elisabet vanden Eijnde tot ar- 
moede quame te vervalle ('t welk wij hoope 
dat God verhoeden zal ) sodanig dat deselve  
uijt de arme kasse behoorde geassisteert  
te worden , dat wij als dan deselve benevens  
onse arme ingesetenen sullen alimenteeren  
en onderhouden , Verders dat wij de magis- 
traat off arme besorgers van Stiphout voornoemt 
off waar deselve elders anders onder het  
gebiet van haar hoog mogende mogte koome 
te woonen ten alle tijde ter saake deses 
te sullen ontlasten en bevrijden ingevolge 
haar Hoog Mogende Resolutie van den sevende 
september 1700 een en dertig onder verband  
als na regten . Actum Lierop den twee en  
twintgste november 1700 ses en sestig. 
 
 Cornelius Doers  
 Francis Versums  
 Joost van Lieshout  
 Lambert Vlemmix  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris 
 
 
30 208 v 
 
 In den Naame Goodes Amen  
 
Compareerde voor ons Cornelis Doers en  
Lambert Vlemminx schepenen , mits - 
gaders Jacobus Losecaat secretaris des 
dorps van Lierop , Jan Vlemminx ,  
wonende alhier , zijnde gezont van  
lighame , zijn verstand , zinnen , en  
memorie wel magtig en gebruijkende ,  
zoo aan ons volkomentlijk scheen en bleek 
Te kennen gevende dat hij comparant 
overdenkende de zekerheijd des doods ,  
ende onsekerheijd des tijds en de uuren  
van dien en niet gaar(n) e uijt deeze 
werelt soude scheijden , sonder van  sijne  



tijdelijke goederen , hem van God Almag- 
tig verleent , uijtterlijk zoude hebben   
bevolen en gedisponeert  
Beveelende vooraf zijne onsterfelijke  
ziele , wanneer die uijt sijn sterfelijk 
lichaam zal komen te scheijden in  
de genadige en barmhertige handen  
Godes en sijn dood lighaam de aarde  
met een eerlijke en christelijke begra- 
venisse na zijne staat.  
Komende nu tot zijne voorgenoomen  
dispositie , zoo verklaart hij comparant  
na sijn overlijden , bij dezen te nominee- 
ren en te institueeren tot sijne eeniige  
en universeele erfgenaamen en dat  
van alle zijne goederen , zoo roerende  
als onroerende haaffelijke en erfhaaffe- 
lijke goederen , egeene uijtgesondert , zoo 
als hij comparant bij overlijden zal 
komen na te laten , de kinderen van  
sijne overleden broeder Antoni 
Vlemminx woonende alhier met volle regt van  
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institutie ende meesterschap onder conditie  
nogtans dat dezelve zullen moeten uijtkee- 
ren , voldoen en betalen aan Jan Lambert  
Vlemminx sijn comparants neef wonende alhier 
een capitaale somme van een hondert gul- 
den met nog eene acker gelegen aan 't Agter- 
broek groot 39 roijen en 12 voeten en een stukje 
groese genaamt de Hongerkoij groot 22 roijen  
mits blijvende vergelden aan de Armen alhier 
eene gulden en vijf stuijvers jaarlijx alle hetselve lega- 
teerende en makende bij dezen aan zijn  
voornoemde neef Jan Lambert Vlemminx  
Allen 't welke voorszijde staat verklaart 
hij testateur te wezen sijn testament laatste  
ende uijtterste wille , begeerende dat het zelve  
naar zijn doodt , volkomen zal worden naar- 
gekomen , het sij als testament , codicille  
gifte ter zaake des doods , ofte onder den  
levende , ofte hoedanig imants testament  
laatste ende uijtterste wille op het bondigste  
zal konnen en mogen bestaan niet 



tegenstaande eenige requisiten naar scherp- 
heijt van regten , hier inne niet waaren  
geobserveert ofte eenige solemniteijte- 
ten mogten wesen geommitteert , houdende  
dezelve alhier voor geinsereert . Aldus ge 
daan en gepasseert ter secretarije van Lierop 
den agt en twintigsten november 1700 ses en  
sestig , des namiddags  ontrent de clokke  
vier uuren  
  Jan Jansen Vlemmex 
 
  Cornelius Doers  
  Lambert Vlemmix  
  J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Hendrik 
Custers inwoonder alhier , denwel- 
ke alhier aangestelt sijnde  
tot voogd om de goederen geleegen  
alhier en bij versterff aangekomen  
en toebehoorende aan de twee 
onmondige kinderen van Jan  
Kusters verweckt bij wijlen Maria  
Dirks , met naame Willemijn en  
Maria woonende tot Borkel te  
administreere , soo belooft den  
voornoemde comparant het intrest 
van de voornoemde onmondige kinderen  
te sulle gadeslaan en administreeren  
ten meeste nut en voordeele van deselve  
als na regten , hebbende daar op  
gedaan den eed van getrouwigheijd  
aan handen van den president schepen  
loco officier met de woorden : 
soo waarlijk helpe hem God Almagtig 
Actum Lierop op den seven en  
twintigste december 1700 ses en  
sestig ten overstaan van Cornelis Doers 
en Francis Verseems schepenen  
 
Dit is het + hantmerk van Hendrik  
Kusters verklaarende niet  
te konne schrijven  



 
 Cornelius Doers  
 Francis Versums  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van den dorpe van  
Lierop geleegen in den quartiere van Peeland 
Meijerije van 's Bosch certificeeren dat wij  
door off vanweegens Hendrik van Bree  
sijn versogt om een acte van cautie tot decharge  
van den Armen van Meervelthoven geleegen  
in den quartiere van Kempeland alwaar den- 
selve voorneemens te gaan woonen en alsoo  
denselve alhier van wettige ouders is gebooren  
en sijnde soo veel ons bekent van een goed  
gedrag , Derhalve belooven wij bij deesen  
indien het quame te gebeuren dat den voornoemde 
Hendrik van Bree tot armoede quame  
te vervalle ('t welk wij hoope dat God 
verhoeden zal) sodanig dat denselve  
uijt de arme kasse behoorde geassisteert 
te worden , dat wij als dan denselve benevens  
onse arme ingesetenen alhier zullen alimen- 
teeren onderhouden , Verders dat wij de  
magistraat off arme besorgers van Meer- 
velthoven voornoemt of waar denselve  
elders anders onder het gebiet van  
haar hoog mogende mogte komen te  
woonen ter saake deses te sullen ontlasten  
en bevrijden ingevolge haar Hoog 
Mogende Resolutie van den sevende  
september 1731 onder verband als  
na regten . Actum Lierop den  
vierde februarij 1700 seven en sestig 
  Cornelius Doers  
  Peter Verberne  
  Lambert Vlemmix  
  Francis Versums  
  Jan Janse van Eijck  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris  
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maaken ende  
 opgegeven bij Hendrik Jansen  
 weduwenaar van Catarina  
 van Moorsel woonende 
 alhier en dat van sodanige  
 goederen als denselve  
 met sijne voornoemde vrouw  
 heeft beseeten en dat ten  
 behoeve van Jennemarie 
 en Catarina verweckt bij 
 sijne overledene vrouw  
 vermits hij van  voornemens  
 is hem te begeeven in  
 tweede huwelijk met  
 Jennemaria Bollen en sulx  
 ingevolge den 25 articul  
 van haar Hoog Mogende  
 Egtreglement vanden  
 18 meert 1656 en opgevolgt 
 haar Hoog Mogende waar- 
 schouwinge vanden 8 april 1708 
 bestaande in het navolgende  
 
Eerst een hooge en laage kar  
met een paar raaden  
een ploeg met een eegd 
een schop met een riek en torffschop 
een koopere koeijketel  
een dito hantketel  
een koopere seij 
een stand en tob  
drie drie stapele stoele  
een tafeltje  
een moespot en papketel  
drie tinne schotele  
vier tinne lepels 
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een hang kaske off schapke  
een kist  
een koopere vuurpan  
een ketting met tang en vuureijser en  



struijffpan met een hangeijser 
een spinnewiel  
twee linne beddens met kaff en een 
wolle deeken  
vijff koeijbacken sijnde alle halve , 
een snijbank en stromes  
twee vlegels met een wan  
een boter korff een scherffvlootje  
een kruijwaage 
drie tuijers  
een gootbank 
een roomtob  
drie laakens  
De kleedere van de overledene vrouw  
die aan haar lijff behoorende geweest  
sijn sulle alle tot de kinderen  
gebruijkt en geemploijeert worden  
 
Compareerde den voornoemden Hendrik 
Jansen denwelke verklaart hem  
opregtelijk gedragen te hebben in het  
formeeren van desen inventaris  
sonder sijnens weetens ietwes agter- 
gehouden off versweegen te hebben  
en ingeval hem na dato deses ietwes  
mogte voorkomen dat desen inventaris  
met eenige stucken behoorde vermeerdert 
off vermindert te worden gerigt tot gemeen  
voordeel off schaade sonder daar in agter- 
haalt te wille sijn , met beloften  
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van als dan des van noode 
off gerequireert wordende met 
eede te sullen bevestigen . 
Aldus gedaan en gepasseert 
binne Lierop den dertigste  
januarij 1700 seven en sestig ten  
overstaan van Cornelis Doers 
en Jan Janse van Eijck schepenen  
Dit is het + hantmerk van Hendrik Jansen  
verklaarende niet te konne schrijven  
 
 Cornelius Doers  
 Jan Janse van Eijck  



 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt , Peter 
Franken schoolmeester en sijne soon Peter 
Franken substitut schoolmeester alhier 
de welke op de beste wijse doenelijk sijnde,  
bij desen verklaaren te constitueeren  
ende volkomen magtig te maken , de heer  
Adriaan Bogaars woonende in 's Haage  
om voor en in den naam van de comparanten  
aan te vaarden ende te ontfangen alle het 
geene door Isaacq Franken soon  
van den eerste en broeder van den tweede 
comparant bij sijn overlijden is nage- 
laten en berustende off in bewaaringe  
sijnde ten huijse van den Edele Mogende 
Heer P.  Scheijderuijt in 's Haage  
en zijn Edele Mogende en andere voor alle  
namaninge te caveere en de pretensien 
off schulden daar op weesende af te  
doen en te betaalen , soo als hij  
geconstitueerde na vereijs en gelegent- 
heijt van zake zal vinden te be- 
hooren en voorts generalijk in het  
geene voorschreeve te doen en te handelen  
dat na regten , costuijme nodig 
ofte gerequireert mogte worden  
off dat sij comparanten selfs  
present sijnde , soude konne moete 
off behoore te doen , alwaar het dat  
daar toe meerdere nadere off spe- 
ciaaldere last dan voorschreeve in desen  
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wierd gerequireert houdende die 
alhier voor geinserereert . Belovende  
sij comparanten al het geene bij den  
voornoemde heer geconstitueerde uijt 
cragte deeses gedaan en verrigt 
zal worden van volle waarde 



te sullen houden en doen houden  
sonder eenig tegenseggen , alles 
onder submissie , verbintenisse  
als na regten . Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije  
van Lierop den vier en twintigste 
meert 1700 seven en sestig  
ten overstaan van Cornelis Doers  
en Francis Verseums schepenen  
 
 Pieter Franken  
 Pieter Franken  
 Cornelius Doers  
 Francis Verseums  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen  van  
Lierop ondergenoemt , monsieur Peter 
Franken schoolmeester alhier tot Lierop 
voor hem selven en nog als vader en voogd 
over sijne twee minderjaarige zoonen  
Peter Franken substituut schoolmeester  
alhier en Wouter Franken woonende  
als lijffknegt bij den Wel Edele Geboore 
Gestrenge Heer en M(eeste)r Pieter Scheijderruijt 
in 's Haage denwelke verklaarde  
te hebben geexamineert de verantwoording 
van alle sodanige effecten gelden en goede- 
ren , als op den staat en de inventaris van  
den boedel en goederen nagelaaten bij wijlen  
zijn zoon Isaak Franken gewoont hebbende  
als lijffknegt bij welgemeld Heer 
Scheijderruijt wegens de provintie van  
Zeeland gecomitteert in't Edele Mo- 
gende Collegie van den Raade van Staate  
der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. 
door de heer Adriaan Bogaars clercq 
ter secretarije van even gemelde Rade 
van Staate gehad en gedaan en  
deselve verantwoording volkomen te 
laudeeren en approbeeren , mits - 
gaders deselve effecten gelden  
en goederen ( naar aftreck van de 



door sijn Edele gedaane uijtgaven ) 
dan ook bij bij dese dien conform  
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van sijn Edele te hebben overgenomen  
en ontfangen , quiteerende mitsdien  
hij comparant welgemelde heer 
Bogaars dies aangaande ten vollen  
zonder eenige reserve hoe ook ge- 
naamd , en renuntieerende wel voor- 
bedagtelijk van relieff , herreekening  
en recollement van dien , en alle andere  
hulmiddelen in regten bekend  
beloovende voorts den comparant  
sij wel Edele nopens alle aanmaninge  
van deselve effcten gelden en  
goederen , ten allen tijden te zullen  
indemneeren , vrij kost en schadeloos  
houden onder verband als na regten .  
Aldus gepasseert ter secretarije  
van Lierop op heden den  
veertiende julij 1700 seven en  
sestig ten overstaan van Cornelis  
Doers en Francis Verseums schepenen 
 Pieter Franken  
 Cornelius Doers  
 Francis Verseums  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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Wij schepenen van den dorpe van Lierop  
geleegen inden quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren dat wij door off van  
wegens Johanna Hurkmans sijn versogt  
om een acte van cautie tot decharge van 
den Armen van Helmond , sijnde deselve  
alhier van geboorte en soo veel ons bekent van  
een goed gedrag . Derhalve beloven wij  
bij desen indien het quame te gebeuren dat de 
de voornoemde Johanna Hurkmans tot armoede 
quame te vervalle ( 't welk wij hoope dat God 
verhoede zal ) sodanig dat deselve uijt de  



arme kasse behoorde geassisteert te worden  
dat wij als dan deselve benevens onse  
arme ingesetenen sullen alimenteeren  
en onderhouden . Verders dat wij de magistraat  
off arme besorgers van Helmond voornoemt 
of waar deselve elders anders onder het  
gebiet van haar hoog mogende mogte komen  
te woonen ten allen tijden ter saake deses 
te sullen ontlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie van den 7 september  
1731 onder verband als na regten  
Actum Lierop den vier en twintigste  
julij 1700 seven en sestig 
 
  Cornelius Doers  
  Peter Verberne  
  Francis Verseums  
  Lambert Vlemmix  
  Jan Janse van Eijck  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt de heer  
Martinus van Dijk theologant tot  
Loven te kennen gevende voornemens  
te sijn den geestelijken staat als  
werelts priester te aanvaarden  
ende vermits daar toe bij gebreck  
van Titel Exclesiaticq nodig is  
eenen Titel Patrimonieel rendeerende  
jaarlijx eene somme van een hondert 
en vijftig guldens hollands , omme  
in cas van nood daar van onderhouden  
te konnen worden . Soo heeft gemelde 
Martinus van Dijk belooft bij en  
mits desen dat hij sijn erffdeel  
ten voorschreeve eijnde sal behouden  
sijnde nog onbedeelt , off wel in  
cas van deeling off uijtkoop 
de gelden zal behouden en ofte  
misschien het erffdeel van voornoemde  
Martinus van Dijk niet toereijkende  
mogte wesen om de verscheijde 



een hondert en vijftig gulden jaar- 
lijx op te brengen , sijn ook alhier 
gecompareert Antoni van Dijk  
sijne broeder en Johannes van  
Asten desselfs swager inwoonders  
alhier , die belooven het gebreck  
 
 
30 214 r 
 
off te cort komende daar van te sulle 
suppleeren daar voor haar submittee- 
rende ende verbindende als na regten  
En verklaaren wij schepenen dat  
voornoemde persoonen voor de voorschreeve gelofte  
van een hondert en vijftig guldens  
suffisant sijn . Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije van Lierop den vijf en twintigste sep- 
tember 1700 seven en sestig , ten over- 
staan van Cornelis Doers en  
Francis Verseems schepenen 
 
Martinus van Dijck  
Antonij van Dijck  
Johannis van Asten  
Cornelius Doers  
Francis Versums  
mij present  
J. Losecaat secretaris  
 
 
30 215 v 
 
Compareerde voor schepenen  
van Lierop ondergenoemt Antoni  
van Dijk en Johannes van Asten  
als in huwelijk hebbende Maria van  
Dijk als meede de heer Martinus van  
Dijk inwoonders alhier sijnde kin- 
deren en erffgenamen van Willem  
Geven van Dijk en Ida van Dijk in  
haar leven egte lieden overleeden  
en gewoont hebbende alhier , welke  
comparanten verklaaren inder minne 
aan te gaan eene erffelijke scheijdinge  
en deijlinge van de vaste onroerende  
goederen als andersins door haare  



voornoemde ouders na gelaaten en aan haar  
comparanten verstorve en toebehoo- 
rende , welke deijlinge word gedaan  
in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk is ten deele gevallen aan  
Antoni van Dijk voornoemd eerst een  
huijs schuur hoff en aangelag groot  
ontrent drie loopense nevens erve  
beijde de sijde de weg , en d'eene eijnde  
Lambert Vlemminx en Antoni van den Eijnde 
 
Item de Juffrouwen acker groot ontrent  
drie loopense nevens erve d'eene sijde  
Jan van Dijk , en d'andere sijde Antoni Warenborg 
 
Den Oetert acker twee en twintig  
loopense agt en veertig en een halve roeij 
nevens erve d'eene sijde Jan Leenders  
van Hugten en d'andere sijde Lambert Vlemminx  
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Item den Kalverdries groot ontrent vijf  
loopense nevens erve d'eene sijde Lambert  
Vlemminx en d'andere sijde den condi- 
dent van dit lot  
Den Schaapsdries groot ontrent vijff loopense  
twintig roeijen en vijfftien voeten nevens  
erve d'eene sijde Lambert Vlemminx en d'an- 
dere sijde den weg   
Den Aalsvoort groot ontrent negen  
loopense nevens erve d'ene sijde Juffrouw  
Gualterie  en d'andere sijde Lambert Vlemminx  
 
Item de Boomer heij groot ontrent tien  
en een halff loopense nevens erve d'eene  
sijde Lambert Vlemminx en d'andere  
sijde Antoni van den Eijnde  
Het weijvelt groot seventien en een halff 
loopense nevens erve d'eene sijde Lambert 
Vlemminx en d'andere sijde Antoni van den Eijnde  
 
Den Nieuwen beemt groot agt loopense  
neven erve d'eene sijde Lambert Vlem- 
minx en d'andere sijde Antoni van den Eijnde  
 



Item is meede aan den condivident  
in desen ten deele gevallen een huijs  
schuur en stallinge gestaan en geleege  
binne Aste aan den Astense Dijk  
wordende in huure bewoont bij Peter 
Paulusse van Dijk en dat alles soo  
in dier voege alle deselve goederen  
der condividenten vader sijn aan - 
gekomen bij scheijdinge en deijlinge  
tot Asten gepasseert waar toe cort- 
heijts halve word gerefereert  
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Zijnde alle dese goederen allodiaal  
los en vrij gereserveert te blijve  
vergelden de chijnsen en renten  
die uijt de goederen te Asten bevon- 
den sullen worden met regt daar uijt 
te gaan , voorts 's lans en gemeentes 
lasten aan te vaarden aanstons  
En moet den condivident in desen  
uijtkeeren voldoen en betaalen aan  
sijne broeder Martinus van Dijk 
eene capitaale somme van seven hon- 
dert en vijftig gulden eens ter  
voldoeninge van sijn aangedeelde  
portie behalve het geene denselve  
reets heeft gehat en genoote   
 
En is met den tweede loote ten  
deele gevallen aan den voornoemde Johannes  
van Asten als in huwelijk hebbende  
Maria van Dijk eerst een huijs schuur 
stalling hoff en aangelag geleege  
aan Hersele groot ontrent twee en  
een halff loopense nevens erve d'eene sijde de 
straat en d'andere sijde de gemeente  
ten qouhiere in vijff parceele 
den acker op 't Heijtvelt groot een loopense  
vijff roeije en sestien voete nevens erve  
d'eene sijde Jan Paulus Sanders en d'an- 
dere ijde Peter Verberne , daar aan  
is mede geleege her Raatstuckje groot  
negen roeije en elff voete , met nog een 
van agtien roeijen  



Den Heuvelacker een loopense vijfftien  
roeije en vier voete nevens erve d'eene  
en andere sijde Lambert van Bree 
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Den acker genaamt den Berg staande  
ten quohiere in twee parrceele groot  
ontrent vier loopense negentien roeijen en  
agt voeten nevens erve d'eene sijde den con- 
divident in desen  
Item alnog ten quohiere vier parceele  
land nieuwe erve te saame groot 
vier loopense tien roeije en veertien  
voeten nevens erve d'eene sijde de Heij  
en d'andere sijde den condivident in desen  
Den Beemt op de Weerte groot een  
loopense negen en twintig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Juffrouw Gualterie  
met meer andere alsoo onder een reijt  ?? 
 
Den beemt in Elgrom groot een  
loopense twintig roeije en tien voeten  
nevens erve beijde de sijde de weduwe Jan  
van Eijk 
Het eeusel groot vier loopense en  
ses roeijen nevens erve d'eene sijde  
den condivident en d'andere sijde Lau- 
rens de Haan  
Item het Nieuw velt aan de Heij sijnde  
nu lant groot drie en veertig roeijen  
en twee voeten  
Het Vleutveltje groot twee roeije 
en seven voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Dirk van Moorsel en  
d'andere sijde den condivident 
Het Raatstuck van vander Schoot 
groot een loopense negen roeijen  
en seven voeten , sijnde nu lant  
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Item de Dione van Lambert Vlem- 
minx groot seven en dertig roeijen en  



tien voete 
Den Moolenbeemt groot een loopense 
seven en twintig roeijen en agtien  
voeten , nevens erve d'eene sijde Antoni 
Warenborg en d'andere sijde Cornelis  
Sanders  
Item het Oude Goor groot vier loopense  
veertien roeijen en ses voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Francis  
van den Boomen en d'andere sijde  
Cornelis Sanders 
Item de schaar op 't Broek te Mierlo  
sooals sijne vader heeft gehad en genooten  
Sijnde dese aanbedeelde goederen allodiaal  
los en vrij gereserveert te blijve vergelden  
aan het gemeene land ten comptoire van  
den heere rentmeester de Kempenaar vijff  
stuijvers in een meerdere rente met  
Joost van Lieshout 
Item aan den Armen alhier 's jaars  
eene stuijver en vier penningen  
Item alnog ten deele gevalle de volgende  
parceelen geleegen aan het Agterbroek  
als eerst het Heijtvelt bij Hongerkoij  
gekomen van Antoni van Dijk groot  
twee loopense veertien roeijen en  
veertien voeten nevens erve d'eene  
sijde Peter van Eijk en d'andere 
sijde de weduwe Lambert Vlemminx  
 
Item den acker in den Heuve groot  
seventien roeije en vier voete nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Willem  
Verspeek en d'andere sijde Adriaan  
van Warenborg  
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Den halven Leegen acker groot negen  
en dertig roeijen en dertien voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan Kerkhoff en d'andere 
sijde den weg  
Den acker Door de Stemet groot twee  
loopense vier roeije en tien voete nevens  
erve d'eene sijde Willem Weijnen en d'andere 
sijde de erffgenamen van Lambert Vlemminx  



Den dries Door (de) Stemet van Antoni van  
Dijk groot ontrent agtien roeijen gelee- 
gen aan den voorschreeve acker 
Den Hongerkoij groot vier en veertig  
roeijen en vijff voeten nevens erve d'eene  
sijde de weduwe Joost Kerkhoff en  
d'andere sijde de weduwe Antoni Vlem- 
minx  
Het Mooren eeusel groot een loopense  
sestien roijen en vijftien voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Joost Kerkhoff 
en d'andere sijde Jan Kerkhoff 
Het eeusel aan de Voort groot vier loopense  
vier en twintig roeije twaalff en een  
halve voet staande ten quohiere in twee 
parceele nevens erve d'eene sijde de  
weduwe Lambert Vlemminx en d'andere 
sijde Jan Kerkhoff 
Het eeusel van Hendrik van der  
Weerden groot twee loopense veertig  
roeijen en vijftien voeten nevens erve  
d'eene sijde Willem Weijnen en  
d'andere sijde Jan Tijssen van Hugten  
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Item alnog een veltje van de Aals-  
voort groot ontrent een loopense  
agt en dertig roeijen off soo groot en  
kleijn als het selve is afgeteekent  
nevens erve d'eene sijde Antoni van  
Dijk en d'andere sijde Lambert Vlemminx  
 
Zijnde dese goederen allodi- 
aal los en vrij , gereserveert te blijve  
vergelden eene jaarlijkse rente van  
eene gulden en vier stuijvers aan het  
gemeene land ten comptoire van den  
heere rentmeester de Kempenaar  
Item de chijnsen vanden gronde die  
bevonden sullen worden met regt daar  
uijt te gaan , voorts 's lans en gemeene - 
tes lasten , aan te vaarden aanstons  
 
En moet den condivident in desen  
uijtkeeren voldoen en betaalen aan  



sijne broeder Martinus van Dijk eene  
capitaale somme van seven hondert 
en vijftig gulden eens , ter voldoe- 
ninge van sijn aangedeelde 
portie behalve het geene den selve 
reets heeft gehad en genooten  
 
En is met den derde loote  
ten deele gevallen aan den voornoemde  
Martinus van Dijk eene capitaa- 
le somme van vijftien hondert 
gulden , waar van sijn broeder  
Antoni van Dijk condivident  
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van het eerste loth moet betalen  
seven hondert vijftig gulden en Jan  
van Asten condivident van het tweede  
lot eene gelijke somme van seven  
hondert en vijftig gulden , dus als  
voor vijftienhondert guldens  
 
Wijders gelooven de comparanten en  
condividenten hiervoor in het hooft deses 
genoemt met de voorschreeve ider sijn  
aanbedeelde goederen off gelde in  
sijn lot genoemt en begreepen volkomen  
genoegen te nemen en dien volgens op  
en van des andere portie over ende  
wederover te renuntieeren vertijden  
ende afstand te doen , zonder daarop  
eenig regt actie pretensie off nadere  
deijlinge te reserveere off te konne  
pretendeeren in regten ofte daar buijten  
met renuntiatie op alle brieven  
en instrumenten daarvan eengsins  
mentioneerende , Voorts sal den voorste 
den agterste moeten weegen ten naaste  
velde en ten minste schaade , en zal een  
ider sijne rente pagten off chijnsen  
en verdere belastinge van pennin- 
gen in sijn lot gestelt off daar op  
staande voldoen en betaalen , sonder last  
off schaade der andere condividenten  
Belovende de comparanten en  



condividenten alle het geene voorschreeve 
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te sulle voldoen agtervolgens  
ende naarkomen alles onder ver- 
band submissie en renuntiatie  
als na regten . Aldus gedaan en  
gepasseert ter secretarije van  
Lierop den eerste october 1700 
seven en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers  en Peter  
Verberne schepenen  
 
Antoni van Dijck  
Martinus van Dijck  
Johannes van Asten  
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris 
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 Staat ende inventaris  
 gedaan maken ende opgegeven  
 bij Hendrik van Gerwen  
 weduwenaar van Johanna  
 de Smit woonende alhier en  
 dat ten behoeve van Maria  
 sijn kint verweckt bij wijle 
 sijne voorschreeve vrouw en dat 
 van het geene met deselve  
 heeft beseeten , vermits  
 hij van voornemens is hem  
 te begeeven in tweede huwe- 
 lijk met Jossijn Baasen  
 en sulx ingevolge den 25. ar- 
 ticul van haar Hoog Mo- 
 gende Egt Reglement  
 van den 18 meert 1656  
 en opgevolgde haare Hoog  
 Mogende waarschouwing  
 van den 8. april 1708 
 bestaande in het navolgende  



 
Eerst staat te weeten dat geene  
vaste goederen heeft off bezit 
maar het navolgende alleen  
als twee koopere hantketels  
een eijser keteltje  
een struijffpan met haal en tang 
een vuureijser  
een bet sonder veere met peuluw en  
verder toebehoore .  
een koeij back  
drie drie stapele stoele met een   
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tafel  
een kist  
een paar bet laakens  
een stan roomtop en melktop  
een halve beddekoets  
een schop en riek en vleegel  
De keedere van de overledene vrouw  
zal voor het kint worden gebruijkt 
 
Compareerde den voornoemde Hendrik  
van Gerwen , denwelke verklaarde  
hem opregteljk gedraagen te hebben in het  
formmeren van desen inventaris sonder 
sijnes weetens ietwes agtergehouden  
off versweegen te hebben . En ingeval  
hem na dato deses ietwes mogte voor 
komen dat desen inventaris met eenige  
stukken behoorde vermeerdert off ver- 
mindert te worden , dat denselve daar 
na sal worden gerigt tot gemeen voordeel  
off chaade sonder daar in agterhaalt  
te wille sijn , met beloften van als dan  
des van noode off gerequireert wordende  
met eede te sulle bevestigen . Aldus gedaan  
en gepasseert bine Lierop den sestiende  
october 1700 seven en sestig , ten overstaan  
van Peter Verberne en Johannes van  
Eijck schepenen  
 
Dit is het hantmerk van Hendrik  
van Gerwen + niet konnende schrijven  



 
 Peter Verberne  
 Jan Janse van Eijck 
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Vlemminx sal voldoen en betaalen  
eene somme van twee hondert gulden  
 
En is alhier meede gecompareert  
den voornoemde Johannes Vlemminx als  
in huwelijk hebbende Helena van  
Dijk , denwelke bekende met het  
voorschreeve accort volkomen genoegen te  
neemen en over sulx daar meede en daar  
voor is voldaan van de  
nalatenschap van sijne vrouwe moedere  
en de goederen van Peter van Eijck  
voornoemt sijne vrouwe vader te verwagte  
waare ten eenemaal daarvan voldaan  
te sijn en mitsdien daar van vol- 
komentlijk te renuntieere , sonder  
daar op eenig regt off actie te behouden  
off oijt te sulle maaken in  
regten off daar buijten , sullende over- 
sulx de nalatenschap van sijne  
voornoemde vrouwe ouders soo gereet als ongereet  
hoegenaamt verder laten voor en ten behoeve  
van de verdere kinderen als nament- 
lijk , Matinus , Hendrik en Jan  
van Eijck als meede Lambert 
Costers getrouwt met Peternel 
van Eijck , inwoonders alhier , die  
alhier meede gecompareert sijn en  
die meede verklaaren met voorschreeve  
accoort volkomen genoegen  
te neemen , alles onder veband  
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 submissie en renuntiatie als na  
 regten . Aldus gedaan en gepasseert  
 ter secretarije van lierop op heeden  



 den twaalffde januarij 1700 agt en  
 sestig , ten overstaan van Cornelis  
 Doers en Johannes van Eijck schepenen  
  Peeter van Eijck  
  Dit is het + hantmerk van 
  Johannes Vlemminx niet 
  konnende schrijven  
  Martinus van Eijck  
  Hendrick van Eijck  
  Dit is het +  hantmerk  
  van Jan van Eijck niet 
  konnende schrijven  
  Dit is het + hantmerk van  
  Lambert Costers niet  
  konnende schrijven  
  Dit is het + hantmerk van  
  Johannes Vlemminx niet konnende schrijven  
Den ondergeteekende 
Johannes Vlemminx  
bekent de voorenstaande   Cornelius Doers  
twee hondert gulden    Johannes van Eijck  
in voorschreeve accoort vermelt 
te hebbe ontfange en    mij present  
dus daar van voldaan    J. Losecaat secretaris  
Actum Lierop den negen 
entwintigste januarij  
1700 agt en sestig 
Dit is het + hantmerk van  
Johannes Vlemminx  niet  
konnende schrijven  
 Cornelius Doers  
 Johannes van Eijck  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Peter van  
Eijck weduwenaar van Maria van  
Dijk woonende alhier , denwelke 
verklaarde bij en mits desen te renun- 
tieere en afstand van togte te te doen  
van een huijs en verscheijde parceelen  
van groes en land genaamt het Heesven  
bewoont en gebruijkt wordende bij  



Johannes Vlemminx , met nog twee 
parceele als een stuck land geleege 
bij het Hagelkruijs met een veltje  
gekomen van Jan de With en die heden  
aan den voornoemde Johannes Vlemminx  
worde overgegeve voor sijn kints  
gedeelte van sijn vrouwe moeder en  
der goederen van den comparant vol- 
gens acte van accoort daar van heden  
alhier gepasseert . Belovende voorschreeve 
renuntiatie en afstand van togte  
voor goet vast steedig en van waarden  
te sullen houden en doen houden , onder  
verband als na regten . Aldus gedaan  
en gepasseert ter secretarije van  
Lierop den twaalfde januarij 1700 
agt en sestig , ten overstaan van  
Cornelius Doers en Johannes van Eijck  
schepenen  
  Peeter van Eijck  
  Cornelius Doers  
  Johannes van Eijck  
  mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Compareerde voor schepenen van Lierop  
ondergenoemt , Peter Antoni Coolen weduwe- 
naar van Willemijn Meulendijks inwoonder 
alhier , denwelke verklaarde bij en mits  
desen te renuntieeren en afstand van  
togte te doen van de vaste onroerende  
en erffhaaffelijke goederen die aan hem  
sijn aangekomen met het overlijden  
van sijne voornoemde vrouwe  
en waar van het erffregt competeert 
aan sijne kinderen met naame Jan  
Peter Coolen inwoonder alhier  
ten eijnde deselve sijn comparants  
kinderen met de selve vaste  
onroerende als erffhaaff- 
elijke goederen te doen en te hande- 
len als vrij eijgen goet sonder daar  
op eenig regt actie off pretensie  
te behouden off te reserveere 



in regten off daar buijten . Aldus  
gedaan en gepasseert ter secretarije  
van Lierop op heeden den twee en  
twintigste januarij 1700 agt en  
sestig , ten overstaan van Cornelis  
Doers en Joost van Lieshout schepenen  
 
 Dit is het hantmerk van Peter  
 Antoni + Coolen niet konnende  
 schrijven  
 Cornelius Doers  
 Joost van Lieshout  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt , Jan Peter Coolen  
en Hendrik van Tilborg in huwelijk  
hebbende Catarina Peter Coolen kinderen en erffge- 
namen van haare ouders Peter Antoni Coolen  
en Willemijn Meulendijks , sijnde  
denselve Peter Antoni Coolen nog in  
leven die op heeden heeft gedaan  
afstand van togte van de erffhaaffe- 
lijke en vaste onroerende goederen  
die met sijne vrouw heeft beseeten  
en waar van aan hem de togt was  
competeerende en aan sijne voornoemde  
kinderen het erffregt ten eijnde  
deselve kindere daar mede soude 
doen en handelen na haar welgevallen  
en ten eijnde deselve sijne kinderen  
sijne goederen off nalatenschap in  
der minne soude verdeijlen is den - 
selve alhier meede gecompareert 
die verklaarde in nabeschreevene  
deijlinge als met sijn volkomen  
goetvinden te sijn gedaan daar 
meede genoege te neemen en het ge- 
reede hier in vermelt aan deselve  
te laaten , sijnde oversulx  
in der minne de voorschreeve goederen  
en boedel tusschen de voorschreeve kin- 
deren verdeelt en gedaan in voe- 



ge en maniere navolgende  
Eerstelijk is met den eerste minne- 
lijke loote en deelinge , te loote en  
te deele gevallen aan den voornoemde Jan   
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Peter Coolen als eerst sijne genoote uit- 
setsel dat reets uijt den boedel heeft ge- 
had en genooten en daar boven al  
nog te sulle ontfange eene capitaale  
somme van een duijsent guldens  
komende uijt den gemeene boedel  
van sijne voornoemde ouders , die sijne  
vader heeft aangeweese of ter  
hand sal stelle , soo als aan den  
condivident van 't tweede lot mede  
bekent is en die meede aanneemt  
sulx door den condivident in desen  
uijt de voorschreeve boedel te doen  
besorgen en te laten genieten  
sonder eenig tegen seggen  in regten  
off daar buijten .  
 
En is met den tweede minnelijke  
loote ten deele gevalle aan den  
voornoemde Hendrik van Tilborg als in  
huwelijk hebbende Catarina Coolen  
als eerst een huijs schuur  
en stallinge hoff en aangelag met  
den dries groot twee loopense elff 
roeijen negen en een halve voet nevens  
erve d'eene sijde Goort van den Eijnde en  
d'andere sijde de weduwe Peter Hermans  
 
Den Acker op de Spijker groot een en veertig  
roeijen en seventien voete nevens erve  
d'eene sijde Hendrik Vlemminx en d'andere  
sijde de weduwe Antoni van Moorsel  
Den Hoeckacker gekomen van de Hoeve  
ter Hoffstadt groot drie loopense seven - 
tien roeijen nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Francis van den Boomen  
en d'andere sijde den gemeene dijk 
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het land in den dries groot een loopense  
vier en veertig roeijen en agt voeten nevens  
erve d'eene en andere sijde de con- 
divident van dit lot  
Den acker naast Meerven in de Nieuwe 
Erve groot twee looppense drie en twin- 
tig roeijen nevens erve d'eene sijde d'eene  
eijnde Jan Bernards en dándere sijde  
Leendert Cox  
Den acker aan het Hagelkruijs groot  
een loopense vijftien voeten nevens erve 
d'eene sijde de weduwe Peter  Hermens  
en d'andere sijde Nicolaas van den Heuvel  
Den Braakacker gekomen van de Hoeve  
ter Hoffstadt groot drie loopense en  
drie roeijen nevens erv d'eene sijde Tomas 
Verhees en d'andere sijde Goort van de Vorst 
Land in de Nieuwe Erve groot een loopense  
drie en twintig roeijen en vijff voeten 
nevens erve d'eene sijde Francis verbeek  
en d'andere sijde Goort van den Eijnde 
Den Lauwerick van Mattijs  
Jagers groot twee loopense drie en  
twintig roeijen nevens erve d'eene sijde  
Jan Wilbers de With en d'andere sijde  
Jan van de Vorst. 
Land in de Nieuwe Erve groot een loopense 
en tien roeijen nevens erve den condivident 
van dit lot 
Alnog in de Nieuwe Erve groot seven  
en twintig roeijen en negen voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan van de Vorst en  
d'andere sijde Goort van den Eijnde  
Item het velt aan de Vlerikse Dijk groot 
een loopense seven roeijen en vier voete 
nevens erve d'eene sijde Jan Tomas  
van Soest en d'andere sijde Marten  
Peter Wilbers .  
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De Hamelsdonk groot vier en dertig roeijen  
en veertien voeten nevens erve d'eene  
sijde Peter van Eijk en d'andere sijde  



Johannes Vlemminx  
Nog de Hamelsdonk van Joost van Zoest  
groot vier en dertig roeijen en veertien  
voeten nevens erve d'eene sijde den con- 
divident in desen en Peter van Eijk 
Groes in de Camp groot een loopense  
een en dertig roeijen agtien en een halve  
voet nevens erve d'eene sijde Goort van  
den Eijnde en d'andere sijde Nol Zeegers  
Den dries van Joost van Zoest groot 
twee loopense  sestien roeijen en ses  
voeten nevens erve d'een sijde Jan van de 
Vorst en d'andere sijde de gemeente .  
Groes in't eijnde van het lant aan het  
Cromven groot een loopense twintig 
roeijen en seventien voeten nevens  
erve d'eene sijde de weduwe Peter 
Hermens en d'andere sijde Goort  
van den Eijnde  
Nog ter plaatse voorschreeve groot vier en  
veertig roeijen en seventien voeten  
nevens erve als voorige parceel.  
Groes aan den Boomen groot vijff en  
dertig roijen nevens erve d'eene sijde 
de gemeente en d'andere sijde den  
condivident in desen  
Laastelijk een parceele groese sijnde  
Nieuwe Erve groot ontrent twee 
loopense nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Jan van den Eijnde en  
d'andere sijde de gemeente  
Zijnde allodiaale goederen  los en  
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vrij gereserveert 's lans en gemeen- 
tes lasten met de chijnse van  den  
gronde die bevonden sullen worden  
met regt daar uijt te gaan  en 
te moete blijve vergelden aan den  
Armen alhier jaarlijx drie gulden  
vier stuijvers en agt penningen . 
Verder sijne oude servituten en  
regten aan te vaarden aanstons .  
Wijders gelooven de comparanten  
en condividenten  in het hooft deses  



genoemt met de voorschreeve scheij- 
dinge en deijlinge soo als voorschreeve 
staat volkomen genoegen te neemen  
en dien volgende op en van des andere 
portie te renuntieere vertijden  
en afstand te doen , sonder daar  
op eenig ander off verdere actie 
off pretensie nog nadere  
deelinge te reserveere off te  
konne pretendeeren in regten off 
daar buijten met renuntiatie op  
alle brieven en instrumenten  
daar van eenigsins mentioneerende  
Belovende de comparanten en  
condividenten al het geene voorschreeve 
staat te sullen voldoen en  
agtervolgen alles onder verband  
submissie en renuntiatie  
als na regten . En is  
hier mede gecompareert. 
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den voornoemde Peter Coolen vader der  
condividenten die met voorschreeve deijlinge  
volkomen genoegen neemt en de  
voorschreeve penningen uijt het gereede 
van sijne boedel te sulle besorgen  
Des soo gelooft den condivident van  
het tweede lot Hendrik van Tilborg  
sijne voornoemde vrouwe vader 
geduurende sijn leven te sulle onder- 
houden in kost en kleederen  na 
behooren en na sijnen staat.  
Aldus gedaan gepasseert ter  
secretarije van Lierop op heeden den  
twee entwintigste januarij  
1700 agt en sestig ten overstaan  
van Cornelis Doers en Joost van  
Lieshout schepenen  
 
Jan Peeter Koolen  
Hendrick van Tilborgh 
Dit is + het hantmerk van Peter Antoni 
Coolen verklarende niet te konne  schrijven 
 Cornelius Doers  



 Joost van Lieshout  
 mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Joseph en Peter 
Vlemminx inwoonderen alhier , dewelke 
te saame onverdeelt sijn toebehoorende  
een huijs met verscheijde  parceelen  
van groes en land gestaan en geleegen  
alhier genaamt De Schouw sijnde  
allodiaale goederen haar voor twee 
vijffde parten bij koop en transport daar 
van alhier op den vijfftiende januarij   
laastleeden gepasseert , welke goederen  
sij verklaaren verdeelt te hebben , ten  
eijnde niet meer in gemeenschap te houden  
maar daar van te maaken dese navolgende  
minnelijke erffscheijdinge en deijlinge  
in voege en maniere navolgende  
Eerstelijk is met met den eerste loote ten  
deele gevallen aan den voornoemde Joseph 
Vlemminx het huijs met de neere 
en backhuijs met den hoff daar aan- 
geleege de groese sijnde de helft van  
drie parceele op de Legger als het Heijtvelt 
off Duure koop ende groes bij den hoff te saame  
groot ontrent twee en een halff loopense  
off wel soo groot en kleijn als het selve  
is afgepaalt en geleege nevens erve d'eene  
sijde den condivident en d'andere sijde  
Peter Vlemminx  
Den acker genaamt Den Camp groot ontrent  
negen loopense vier en dertig roeijen , sijnde anders 
12 loopense en 31 roeijen , waar van den condivident van 't 
volgende lot daar van drie loopense heeft  
en d'andere sijde Peter Vlemminx   
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Item de Nieuwe Erve acker groot ontrent  
drie en een halff loopense geleegen nevens  
erve Den Camp acker en d'andere sijde de gemeente 
Item de helft in het eeusel , sijnde dese helft 



het agterste groot voor dese helft ontrent  
vier loopense seven en dertig roeijen  
vijff en een halve voet nevens erve d'eene sijde  
Jan Tijsse van Hugten  
De helft in het Oude Goor agter het huijs  
groot voor de helft vier loopense eene roeij  
en dertien voeten nevens erve d'eene sijde  
Juffrouw Gualterie en d'andere sijde  
Peter Vlemminx  
Het Oude Goor van Goort Tijssen groot twee  
loopense een en dertig roeijen en seventien  
voeten nevens erve d'eene sijde de weduwe Lambert  
Vlemminx  
Het hoijvelt in de oude Goor groot twee  
loopense veertig roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde Peter van Eijck  
en d'andere sijde de Aa.  
Den Hamelsdonk met Claas Doers groot een  
loopense veertig roeije en een halve voet 
reijdende met Jan Wilbers Verberne  
De helft inden Weert groot voor de helft  
twee loopense negen en een halve roede  
reijdende met de weduwe Jan Janse van Eijck  
Item het half beemtje aan de Hamesdonk 
gekomen van de erffgenamen Lambert Vlem- 
minx groot een loopense agt roeijen en  
dertien voeten , nevens erve d'eene sijde  
de weduwe Lambert Vlemminx en d'andere  
sijde Jan Kerkhoff.  
Item een parceel hoijland geleegen  
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onder Someren groot ontrent een en  
halff loopense hoijende met Willem  
van den Meulenhoff.  
Laastelijk de helft in een hoijvelt geleege  
onder Asten nevens erve de heer predicant 
Sluijter en d'andere sijde Jan van de Vorst 
en beijde de eijndens de Aa. 
Sijnde Los en vrij gereserveert  
dat den condivident van dit lot moet  
blijve vergelden en betaalen jaarlijx aan  
den Armen alhier twee gulden en tien  
stuijvers en voorts de chijnsen van den  



gronde die bevonden sullen worden met  
regt daar uijt te gaan , met de 's lans 
en dorps lasten op den quohiere aangeset 
 
En is met den tweede loote ten deele  
gevallen aan den voornoemde Peter Vlemminx  
Eerstelijk de schuur met de helft van de  
groese daar aan geleegen soo als afgepaalt 
is , sijnde in drie parceele op den Legger 
sijnde dese helft groot ontrent twee en  
halff loopense nevens erve d'eene  
sijde Joseph Vlemminx en d'andere sijde 
de straat.  
Den acker inden Oliemoolen groot  
een loopense een en en veertig roeijen nevens  
erve d'eene sijde Peter van Eijck en d'andere  
sijde Cornelis Sanders.  
Eene acker in de Nieuwe Erve groot ontrent 
twee en een halff loopense off soo groot 
en kleijn als agter de schuur geleege is  
nevens erve d'eene sijde de gemeente  
en d'andere sijde den condivident van dit lot. 
Den acker agter de schuur groot vier loopense  
agt en twintig roeijen en seven voeten  
nevens erve d'eene sijde Jan Tijsse van Hugten  
en d'andere sijde den condivident van dit lot 
De drieskens daar bij geleege groot een loopense  
een en veertig roeijen en vijff voete nevens erve  
d'eene sijde Joseph Vlemminx en d'andere sijde  
den condivident van dit lot 
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Den acker in Den Camp groot ontrent drie  
loopense geleegen tegen over de schuur nevens  
erve d'eene en andere sijde den condivident  
van 't voorige loth 
Den acker bij De Geberge groot een  
loopense en tien roeijen nevens erve d'eene  
sijde Arnoldus van Bussel en d'andere sijde  
Cornelis Sanders . 
Item de helft van het Eeusel sijnde dese 
helft het voorste groot ontrent vier loopense  
seven en dertig roeijen en een halve voet  
nevens erve d'eene sijde Joseph Vlemminx  
en d'andere sijde den condivident van dit lot 



De helft in het Oude Goor agter het huijs  
sijnde dese helft het agterste groot vier loopense  
eene roeij en dertien voeten nevens erve d'eene  
sijde Joseph Vlemminx en d'andere sijde  
Willem Weijnen  
Item den Beemt aande Voort groot twee loopense  
vier en dertig roeijen en tien voeten nevens  
erve d'eene sijde Jan Kerkhoff en d'andere  
sijde Jan Lambert Vlemminx  
Den Beemt genaamt Den Hamesdonk groot  
een loopense agt en veertig roeijen en dertig  
voeten reijdende met Adriaan Warenborg.  
De helft in den Weert groot ontrent  
voor de helft twee loopense negen en een  
halve roeije reijdende met de weduwe Jan Janse van Eijck 
Item het Oude Goor gekomen van de erffge- 
namen Lambert Vlemminx groot twee  
loopense vijff en dertig roeijen en drie voeten  
nevens erve d'eene sijde de weduwe Lambert Vlemminx  
Laastelijk de helft in een hoijvelt geleegen  
onder Asten nevens erve d'heer predicant  
Sluijter , d' andere sijde Jan van de Vorst en beijde  
de eijndens de Aa.  
Sijnde Los en vrij gereserveert  
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de chijnsen van den gronde die bevonden  
sullen worden met regt daar uijt te gaan  
met de 's lans en dorps lasten , daar op 
staande , soo als ten quohiere is aangeset  
Staat meede te weeten dat den condivident  
van dit lot meede ten deele is gevalle  
eenige eijke en willige boomen sijnde  
alle gesmet en geteekent met no. een  
staande op de erve van Joseph Vlem- 
minx condivident van 't eerste loth 
en die daar op kan en mag laten staan  
den tijt van tien jaaren , wanneer als dan  
geruijmt sulle moete worden . 
 
Wijders gelooven de comparanten en condi- 
videnten in het hooft deses genoemt  
met de voorschreeve scheijdinge en deijlinge soo  
als voorschreeve staat volkomen genoege 
te neemen en dien volgende op en van des  



andere portie te renuntieere vertijden  
ende afstand te doen , sonder daar op  
eenig ander regt actie nadere deijlinge off pretensie 
te behouden off te reserveere in regten  
off daar buijten , met renuntiatie  
op alle brieven en instrumenten  
daar van eenigsins mentioneerende  
Edog is geconditioneert dat den voorste 
den agterste sal moete weegen ten  
naaste velden en ten minste schaade 
met beloften van al het geene  
voorschreeve staat te sullen voldoen  
agtervolgen en de naar te sullen voldoen  
agtervolgen ende naar te sullen  
koomen , onder verband submissie  
en renuntiatie als na regten   
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Actum binne Lierop den elffde  
februarij 1700 agt en sestig , ten  
overstaan van Cornelis Doers en  
Johannes van Eijck schepenen  
 
Joseph Vlemix  
Peeter Vlemmix  
Cornelius Doers  
Johannes van Eijck  
 Mij present  
 J. Losecat secretaris  
 
Compareerde voor schepenen van  
Lierop ondergenoemt Peter Vlemminx  
en Antoni Warenborg  
inwoonderen alhier , door heeren schepenen  
alhier aangestelt sijnde tot voogden , over 
Johannes onmondige soon van Huijbert 
Waarenberg welke comparanten in die  
qualiteijt bij desen verklaaren het intrest 
van den voornoemde onmondige soo in't regeeren  
als administreere van sijn persoon en  
goederen te sulle waarneemen  
soo als momboire toe staat en behoore  
te doen , soo in't formeeren van be- 
hoorlijke staat en inventaris , doen  
van reekeninge bewijs reliqua  
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voorde wet alhier als sulx gerequi- 
reert sal worden , hebbende sij  
comparanten hier op gedaan den eed van  
getrouwigheijd  aan handen van den president 
loco officier met de woorden soo waar- 
lijk helpe haar God Almagtig bevestigt. 
Actum Lierop den elffde februarij  
1700 agt en sestig , ten overstaan  
van Cornelis Doers en Johannes 
van Eijk schepenen  
Antoni van Warsenburgh 
Peeter Vlemmix  
 Cornelius Doers  
 Johannes van Eijck  
 Mij present  
 J.Losecaat secretaris  
 
Wij ,Cornelis Doers en Peter Verberne schepenen van 
Lierop , maken kennelijk certificeeren bij desen 
dat voor ons personelijk is gecompareert 
Hendrik Bernards armmeester en  
inwoonder alhier , die bekent en verklaart  
dat de regenten alhier aan sijne handen  
hebbe voldaan en betaalt de somme van  
een hondert vier en sestig gulden  
negen stuijvers en negen penningen  
op reekening en in mindering van een  
capitaal van twee hondert en taggentig 
gulden , staande ten lasten van het corpus  
alhier ten behoeve van Gijsbert  
van Eijck geconstitueert sijnde van  
dato den veertiende december 1704 
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ten comptoire der beede geregistreert 
en geteekent no. 19 sijnde den Armen alhier 
aangekomen bij transport gepasseert alhier  
den 13 meert 1750 , scheldende oversukx ter 
voorschreeve somme de gemeente quijt los ende vrij 
en alle andere hier van met regt quitantie  
behoevende , gelovende op verbant van  



sijn persoon en goederen in sijne voorschreeve quali- 
teijt , dat quijt los en vrij schelden altoos  
voor goet vast steedig ende van waarden  
te sullen houden en doen houden  
Wijders verklaren wij schepenen ingevolge  
haar hoog mogende publicatie van den 4. 
meij 1726 , op den eedt in 't aanvangen  
onser bedieninge gedaan , dat de renten  
off intresten van het voorschreeve capitaal sonder  
interruptie zedert 1750 aan den Armen alhier ten lasten  
van dese gemeente tot de lossinge toe sijn  
betaalt . In kennisse de waarheijt hebbe  
wij dese ten prothocolle benevens den  
comparant met den secretaris onder- 
teekent binne Lierop den vierde 
meert 1700 agt en sestig  
 
Hendrik Bernaards  
Cornelius Doers  
Peter Verberne  
 Mij present  
 J. Losecaat secretaris  
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
inde quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Bosch certificeeren dat wij door off  
van weegens Josijn Neervens sijn versogt 
om een acte van cautie tot decharge van den  
Armen van Rijthoven en alsoo deselve  
alhier van geboorte is en sijnde soo veel  
ons is bekent van een goed gedrag . Derhalven  
belooven wij bij desen indien het quaame  
te gebeuren dat de voornoemde Josijn Neervens  
tot armoede mogte komen te vervalle  
('t welk wij hoope dat God verhoeden zal ) 
sodanig dat deselve uijt de arme kasse  
behoorde geassisteert te worden , dat wij als  
dan deselve benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden , Verders 
dat wij de magistraat off arme besorgers  
van Rijthove voornoemt off waar deselve elders  
anders onder het gebiet van haar hoog mogende  
mogte komen te woonen ten allen tijden ter  
saake deses te sullen ontlasten en bevrijden  



ingevolge haar Hoog Mogende Resolutie van den 
7. september 1731 onder verband als na regten . 
Actum Lierop den seven en twintigste  
mweij 1700 agt en sestig. 
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Joost van Lieshout 
 Huijbert van den Boomen  
  Mij present  
  J. Losecaat secretaris 
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Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije van  
's Bosch certificeeren dat wij door off van  
weegens Tomas van Moorsel sijn versogt 
om een acte van cautie tot decharge vanden  
Armen van Haarlem en alsoo denselve  
alhier van geboorte is en sijnde soo veel  
ons is bekent van een goed gedrag . Derhalve  
belooven wij bij desen indien het quaame  
te gebeuren , dat den voornoemde Tomas van  
Moorsel tot armoede mogte komen te  
vervallen ('t welk wij hoope dat God 
verhoede zal ) sodanig dat denselve uijt 
de arme kasse behoorde geassisteert te  
worden , dat wij als dan denselve benevens  
onse arme ingesetenen sullen alimenteeren  
en onderhouden . Verders dat wij de magistraat  
off arme besorgers van Haarlem voornoemt  
off waar denselve elders anders onder  
het gebiet van haar hoog mogende  
mogte komen te woonen ten allen tijden  
ter saake deses te sullen ontlasten en  
bevrijden , ingevolge haar Hoog Mogende  
Resolutie van den sevende september 1731 
onder verband als na regten . Actum  
Lierop den derde junij 1700 agt en sestig 
 
  Cornelius Doers 
  Peter Verberne  
  Francis Versums  
  Jan Janse van Eijck  
  Huijbert vanden Boomen  



   Mij present  
   J. Losecaat secretaris  
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In den naame Godes Amen  
 
Compareerde voor ons Peeter Verberne  
en Francis Verseems schepenen des dorps en  
dingbancke van Lierop Tieleman Roosen  
ende Willemijn Stalmans van Lingen egte  
luijden woonende alhier sijnde hij comparant  
sieckelijk  naer den ligaame te bedde leggende  
ende sij comparante gesondt , dog egter bijde haar 
verstant , memorie ende uijtspraack allome wel 
magtigh ende gebruijkende (soo uijterlijck scheen en bleek) 
Te kennen gevende sij comparanten dat sij over- 
denckende de sekerhijt des doodts ende de  
onsekerhijt van den tijdt ende uure van dien niet  
niet gaarne uijt dese werelt souden scheijden sonder van  
de tijdelijcke goederen haar bij godt almagtigh  
genadiglijck verleent uijterlijck te hebben gedisponeert 
beveelende voor af haare onste(r)ffelijcke sielen  
wanneeer die uijt haare sterffelijcke lighaamen sullen    
komen te scheijden in de genadighe en barmhertige 
handen godes en haare doode lighaamen de aerde 
met een eerlijcke en christelijcke begraeffenisse . 
Komende nu tot haare voorgenomene dispositie 
soo verklaaren sij comparanten uijt een conjungaale 
liefde die sij malkanderen sijn toedragende , elkanderen  
d'een den andere , en sulckx de eerststervende de  
langslevende van hun beijde testateuren te 
nomineren ende institueren tot sijne ofte haare  
eenige en uuniverseele erfgenaam en dat in alle  
de goederen soo roerende als onroerende , erffelijcke  
erfhaaelijcke en haeffelijcke , mitsgaders gelt , gout 
sijlver gemunt ende ongemunt , item actien  
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crediten en in schulden egeene ter werelt  
uijtgesondert het sij waar die gelegen sijn ofte bevonden  
soude mogen worden als de eerststervende metter  
doodt ontruijmen ende naarlaaten sal de langstlevende  
daar inne instituerende bij ende midts desen , onder  



den mits ende conditie nogtans , dat de langtslevende  
gehouden ende verpligt sal sijn de kinderen die sij  
bij malkanderen sullen komen te verwecken eerlijck  
ende ordentlijck op te voeden en alimenteeren met  
een behoorlijcke educatie en dat soo lange tot dat  
de selve kinderen sullen sijn gekomen tot haar 
mondighe daghen , huwelijck , ofte anderen geapprobeerden  
staat , en alsdan aen de selve uijt te reijcken een  
ordentlijck uijtsetsel naar staat en gelegenhijt des 
boedels en dat daar voor ende in de plaats van de legitime 
portie de voorschreeve kinderen naar regten competeerende  
Allen't welcke voorschreeve staat verklaaren sij  
comparanten en testateuren te wesen haar 
testament , laasten ende uijterste wille , die sij  
verklaaren met malkanderen te hebben beraamt 
ende in geschrifte doen stellen uijt haar vrij eijgen  
en onbedwongen gemoet sonder eenige persuasie  
ofte inductie van imant begeerende daaromme  
dat het selve volkomen sal worden agtervolgt 
ende naergekomen het sij als testament , codicille  
gifte ter saaken des doodts ofte onder den  
levende ofte soodanig imants testament op het  
bondigste sal konnen en mogen bestaan niet  
tegenstaande eenige requisiten naar scherphijt van  
regten hier inne niet naar behooren  
waren geobserveert ofte oock eenighe noodighe 
solemnitijten mogten wesen geomitteert. 
Aldus gedaan ende gepasseert ten  
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woonhuijse van de testateuren binnen  
Lierop 'sna middaags de klocke seve uuren  
den sesden junij seventien hondert agt  
en sestigh 
 
Tieleman Roosen  
Willemina Stalmans van Lingen  
Peter Verberne  
Francis Versums  
 Cornelius Doers president  
 schepen absente secretario 
 
Wij schepenen van Lierop geleegen  
in den quartiere van Peeland Meijerije  
van 's Bosch , certificeeren dat wij door off  



van wegens Goort Wijnants van Eijck  
sijn versogt om een acte van cautie tot  
decharge van den Armen van Leende 
en alsoo denselve alhier van geboorte is  
en sijnde soo veel ons bekent van  
een goed gedrag . Derhalve belooven  
wij bij desen in dien het quame te  
gebeuren dat den voornoemde Goort Wijnants  
van Eijck tot armoede mogte komen  
te vervallen ('t welk wij hoope dat 
God verhoede zal ) sodanig dat denselve  
uijt de arme kasse behoorde  
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geassistert te worden , dat wij als dan  
denselve benevens onse arme ingesetenen  
sullen alimenteeren en onderhouden . 
Verders dat wij de magistraat off arme  
besorgers van Leende voornoemd off  waar  
denselve elders anders onder het gebiet 
van haar hoog mogende mogte komen te  
woonen ten allen tijden ter saake deses  
te sullen onlasten en bevrijden , ingevolge  
haar Hoog Mogende Resolutie vanden 
sevende september 1731 onder verband   
als na regten . Actum Lierop den agste 
julij 1700 agt en sestig.  
 
 Cornelius Doers  
 Peter Verberne  
 Francis Versums  
 Jan Janse van Eijck  
 Huijbert vanden Boomen  
  
  Mij present  
  J.Losecaat secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
  
 
   
 
 
 
 
       
 
 
   
 
   
     
 
 
 
       
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 INHOUDSOPGAVE 
 
A  1 Staat en inventaris ,  van goederen etc van Willem van den 
Heuvel en  zijn overleden vrouw Willemijn Joost Verberne 
zoals die op  zijn 3 kinderen overgaan     pag 1r 
     2 Idem van  van alle de goederen etc 
van Maria Claasse Verberne (wed. v.Hendrik Vlemmincx)pag 22v, 
     3 Idem van Cornelis Janse vanden Eijnde en  
 Catharina van Vijffeijken     pag 49 v,  
     4 Idem van Willemijn wed Jan Lambert Vlemminx Pag 44v 
     5 Idem van Hendrik Lambert Iven en zijn overleden vrouw 
 Johanna Goossens voor zijn tweede huwelijk gemaakt pag 67r, 
     6 Latere aanvulling op de staat en inventaris van Willem van  
  de Heuvel t.b.v. zijn 3 kinderen   pag81r, 
     7 Staat en inventaris van erffelijcke enz goederen en 
 effecten van Willem Jan Weijnen    pag 86v, 
      
 
B 1 Deelinge van familie Verdoeijenbraake   pag 3v 
  2 Schiftinge , schijdinge en verdeeling  
 van Jan Janse vanden Eijnde   pag 54v, tot 66v, 
  3 Opening van een beslooten papier met roode lak toegemaakt 
 door schepenen bevattende een testamentaire dispositie 
 van Hendrik Custers en Jenneken Janse van den Eijnde pag 66v, 
 4De 4 broers Waardenborgh maken een afspraak over  
 een erfenis       Pag 69r,  
5 Schiftinge , schijdinge etc van Joost vanden Eijnde pag 72r, 
6 Schiftinge etc van wijlen Peter Vlemminx    pag 102v  
 
 
 
C 1 Testament van Goort Hendrikx van Eijk(Mierlo) aan zijn pag 8v, 
 zoon Hendrik Goorts van Eijk (wijziging) 
   2 Idem  van Willem Janse vanden Eijnde   pag 9v 
   3 Idem   van Huijbert Waerdenborgh    pag 12r, 
   4 Idem van Huijbert Waerdenborgh en Jennemaria  
 Hendrikx vanden Heuvel    pag 13v  
   5 Idem van Dirk Waerenborgh     pag 20v,  
   6 Idem van DierkWillems van Eijk en Mari Janse van Gog 
 (op de langst levende)     pag 26v, 
   7 Idem van Francis Verseums en Francijn Peeter Willems pag 36r, 
     Aanvulling op en testament door  Hendrik Jan van den  
 Waerdenburgh 



    8 Huwelijkse voorwaarden van Laurens de Haan en Jennemaria van de  
 Sande , weduwe van Arnoldus Hurkmans  pag 46r 
    9 Idem van Cornelis Janse vanden Eijnde en Catharina  
 van Vijffeijken      pag 51v, 
    10 Jenneke Bruijstens is ab intestato (zonder testament)overleden  
 Nabestaanden treffen een regeling   pag 49r 
    11 Heijlke wed Simon van Bussel verklaart afstand te doen  
    van togte etc  ten behoeve van haar zoon Goort van Bussel pag 70r 
 
    
     
 
D 1 Beslaglegging op alle vaste goederen van Wilbert Janse 
    van Montfoort door deurwaarder Corstiaan Rombouts pag 19r 
    2 Beslaglegging op de vaste en onroerende goederen van  
 Jan Vlemminx, Gerrit Lammers en Peeter Gerrit Coolen 
    Jan Jenneke Joosten , Lambert Francis Vlemminx, 
 Willem van Dijk,Francis Verberne, wed.Joost verberne   
 door Vorster Willem vanden Born   pag 77r,  
  
 
 
E 1 INTEROGATARIEN m.b.t. een steekpartij in of bij de herberg van 
van Jan Goort Bernards     pag 11v, 
    2 Idem  n.a.v. een vecht- en steekpartij in  
en bij de herberg van de wed Jan Loverenbosch in Vlierden 
Hierbij waren o.a. de broers Huijbert en Hendrik van den  
Boome betrokken       pag 15v 
Verklaring voor schepenen  in Lierop , waarin enige ingezeten 
van Vlierden een wat andre kijk op de gebeurtenissen geven   pag 17 r 
   3 Interrogatorien n.a.v. een mishandeling . Adriaan Waarsenburgh 
sloeg Arnoldus van Gog met een bijl . Gerrit Verspeek was getuige 
        pag 41r, 
 
   Verslag van een diefstal van het silverwerk van het 
   van het Rooms Kerkenhuijs en hoe die werd opgelost  pag 33r, 
 
Verslag van een getuigenverhoor 
Juffr.Maria Theresia Courtois wordt voor schepenen van Lierop 
en door Paulus Eckringa officier van get gerecht in Geleen 
gehoord als getuige in een aantal zaken van beroving en een  
moord in Limburg       pag 87v tot 101v, 
 
 
    
       
 



F 1Borg - en ontlastbrief  voor Catharina Janse van Geldrop  
 gehuwd met Adriaen Verhaegen(Nederwetten)  pag 7r, 
 2 Idem voor Catharina van Bragt(naar Segwaert)  pag 21r, 
 3 Idem voorCatharina Laermans   (uit Gemert) Willem Verberne 
 en Gerrit en Lambert van der Velden  staan  
 voor haar borg      pag24 v, 
 4 Idem voor Peeter Laurens Cocx  (naar Bakel)  pag 25v, 
 5 Idem voor Elisabet Wijnands van Eijk  (naar Someren )pag 25r, 
 6 Idem voor Tomas Vlemmincx  en Marie Nieclaas van 
 Bussel (naar Vlierden )    pag 29v, 
 7 Idem  voor Cathalijn Verberne (naar Mierlo)  pag 29r, 
 8 Idem voor Jacobus Hurkmans (naar Asten )  pag 32v, 
 9 Idem voor Jan van Bra(e)gt (naar Soetermeir)  pag 33v 
 10 Idem voor Fransis Goort van Moorsel (naar Budel) pag 36v, 
11 Idem voor Antonet van Bregt (naar Segwaart)  pag 41v,  
12 Idem voor Anthonij van Helmont (naar Budel)  pag 46v 
13 Idem voor Cornelis Verspeek (naar Oirschot)  pag 85r, 
14 idem voor Jenneke van Bussel (naae Helmond)  pag 101r,  
 
    
   13 Idem voor Marcelis Hendriks vanden Heuvel(naarVenrooij) pag 53r,54v, 
     Willem Verberne  belooft in het levensonderhoud van zijn  
          zuster Jenneke te voorzien     pag 24r, 
     Jan en Willem Verberne beloven in het levensonderhoud  
 van Willem Verberne te voorzien    pag 32r, 
 
G Afvaardingen 
1 Jenneke Koppens vaardigt Judocus van de Vorst af 
 naar de Leen en Tolkamer in den Bosch  pag 78r, 
2 Idem Maria van Eijck  vaardigtArnoldus van Bussel af pag 79v 
3 Idem Anneke Verberne vaardigt Arnoldus v Bussel af pag 81v  
4 Idem een aantal op pag 80v genoemde personen  
 vaardigt Arnoldus van Bussel af   pag 80v, 
 
       
 
 
H Andere en variabele inhouden   
 
1 Een aantal oude bewoners en pagters van beide Moorselse 
hoeven en de Hoeve ten Boome verklaren  voor schepenen   
sinds mensenheugenis op dezelfde wijze als de Somerenaren  
 turfvelden toegewezen te hebben gekregen       pag 27v, 
2 meningsverschillen over een paar perceelen op de grens  
tussen Someren en Lierop over vrije doorgang   pag 30v, 
3 Verklaring van scheepenen , dat er in Lierop geen branderijen  
of stookerijen van gedistileerde wateren  zijn   pag 35 r, 



4 Sekere questie tushen regenten ven Lierop en Mierlo over 
het broek genaamt De Groene Beemd   pag 40v,40r, 
5 Wed Jan Jooste van de Vorst heeft haar afgebrande huis  
conform de regels herbouwd     pag72v, 
6Jacobus Losecaat (secretaris Asten )koopt het ambt van se- 
cretaris van Lierop en volgt Pieter de Leeuw op  pag 76r, 
7 Vrijgeleide brief voor Jan Bernarts (koopman en oud bor- 
 gemeester)      pag101v 
 
 
         
 
VOOR HET ONTBREKENDE DEEL VAN DEZE INHOUDSOPGAVE RAADPLEEG A.U.B. 
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 Index van Personen  
 
Bestuurders en ambtsdragers 
 
Back , Cornelis de  rentmeester  pag 108r,116r,201r,  
Borre , Willem vanden  vorster 
 (geregtsbode) pag 15v,77r,106r,112r,113v,116r,156v, 
Cleeff , Isaac van  deurwaarder  pag 107r,110r,111r, 
Doers , Cornelis  schepen(president)  pag 7r, 
Eijck , Johannes(Jan Janse) van schepen pag 144v, 
Eijk , Peeter van  schepen loco secr pag 2r e.v. 
Eijk , Peeter van  president  pag 7r,  
Gualtherij , Gijsbertus stadhouder(son) pag 11v,15v,76r,121v,168v,  
Jacobien , de heer stadhouder   pag 186r,  
Kempenaar de  rentmeester   pag 19r,58v,103v,107r,122v, 
Kerkhoff , Jan  schepen   pag 17r,44v, 
Kien , J   stadthouder pag 194v, 
de Leeuw P  substituut secretaris pag 2r e.v.tot 1756 
Lieshout , Joost van  schepen   pag 3v e.v. 
Losecaat , Jacobus  secretaris  pag, 76r,e.v. 
Neomagus G.A. (testes)   pag 47r,48r,53v, 
Overvest , Willem Hendrik (deurwaarder) pag 107r,108r,  
Rombouts , Corstiaan  deurwaerder  pag 19r 
Schmeling , C.W.de (rentmeester etc.) pag 108r, 
Tenagel ,   rentmeester  pag 56v,58v,63r,73v, 
Verberne Peter  schepen , loco officier pag 2r e.v. 
Verseums, Francis schepen,loco officier pag 20v,160r,  
Vlemmincx , Jan Peeter schepen   pag 3v e.v. 
Waerdenborgh , Dirk schepen   pag 20v,  
 
Aarts , Peter Jan     pag 113r,114v, 



Acker , Martinus van den(Mierlo)  pag 68r,69v,162v,163r,   
Andriesen , Jan     pag 3v, 
Armen van Deurne    pag 5r, 
Asten , Johannes van     pag 214v,214r,215v,216v,218v,  
Baassen , Johanna     pag 218r,     
Bakel , Jan van     pag 4v, 
Banens , S     pag 87r, 
Benedict, Abraham soone van Elias(Helmond)pag 127r,128v,156v,  
Benedict , Elias (Helmond )(jood)  pag 156v,157r,160r,   
Berkers , Dirk (Helmond)   pag 101r 
Bernards , Hendrik(armmeester)  pag 227v,227r,   
Bernards , Jan      pag 223v,  
Bernaarts , Jan (Heese)   pag 190r, 
Bernarts , Jan (oud borgem.coopman) pag 83v,101v,128r, 
Bernards , Jan Goort (herbergier)  pag 11v,202v,  
Beijers , Gerrit (Vlierden op't Brouwhuijs) pag 17r,19v, 
Beijers , Peter (Asten )   pag 203r,  
Biemans , Alegonde     pag 173r, 174v,  
Biemans , Jan      pag 57v,63v,64r,141r,142v,161v, 
Biemans , Jan Antoni    pag 173r,    
Bockhorst , Gerrit ( naar Erp)   pag 117r, 
Boeren , Adriaan (Scheijndel)  pag 128v, 
Bogaars , Adriaan ('s Haage)(clercq)  pag 211r,213v,   
Bolle , Peeter (Vlierden op't Brouwhuijs) pag 17r,19v 
Bolle , Jan (Deurne)    pag 179r, 
Bollen , Jennemaria    pag 210v,  
Boome , Anthonij vanden    pag 4v,167v,  
Boomen , Catarina van den(Buul)   pag 166v,167v,168r,171v,172v,      
Boome , wed.Francis vanden  pag 

27v,57r,60v,63v,64v,64r,77r,118r,121r,122v,197v,1
99v,203r,217r,222r,   

Boomen , Hendrik van (Mierlo)  pag 202r   
Boome , Hendrik van den (moolenaar) pag 200v,201r,   
Boome , Hendrik vanden (molenaer)(Buul) pag 15v,15r,167r,169r, 171v,171r,    
Boome , Huijbert vanden(molenaer) pag 

15v,15r,17r,167v,167r,168r,171r,200v,200r,201v,20
3v,       

Boomen , Jan vanden (st.Oedenrode)  pag 116v,  
Boomen , Jan vande ( molenaar Mierlo) pag 160v,167v,167r,169r,171r,200v,201r,       
Boome , Jenneke vanden   pag 69r,80v,80r,118v, 
Boomen , Johanna vanden (Mierlo)  pag 160v, 
Boomen , Johanna van den (Reecum) pag 172r, 
Boomen , Secilia van den (bagijn Turenhout)pag 197v,  
Boomen , Johannes van den    pag 167v,171v,   
Boomen , Willemijn van den    pag 167v,168r,  
Bree , Anneke Jansen van(Mierlo)   pag 191r,  
Bree , Francis van     pag 110r, 111r,121v, 184v,  



Bree , Francis Willems van    pag 184v,184r,  
Bree , Hendrik van     pag 110r,111r,140r, 
Bree , Hendrik van (Meervelthoven )  pag 209r,  
Bree, Jan Jansen van     pag 110r,111r, 
Breda , Hendrina van     pag 136v,  
Bregt , Antonet van (naar Segwaart)  pag 41 v,  
Bragt , Catharina van (naar Segwaert) pag 21r, 
Bra(e)gt , Jan van (naar Soetermeir)  pag 33v,  
Bregt , Johanna van     pag 110v, 
Bree , Huijbert van    pag 80v,80r, 
Bree , Jan  van     pag 103r,140r 
Bree , Jan Jooste van     pag 82r,83v, 
Bree, Lambert van     pag 216v,  
Bree , Marte van     pag 167r,200r,   
Bree , Martinus van     pag 184v,  
Bree , Willem van     pag 170v,170r,216r,    
Breij  , Cornelis van     pag 140r,  
Breij , Tomas van (66r)   pag 27v 
Breij , Francis van     pag 81v,81r, 
Breij , Willemijn de kinderen van   pag 185v,  
Breij , Wouter van     pag 140r,155r,188r,   
Brussel , Anna van     pag 38r,39r, 
Brussel , Anna maria van    pag 198v,  
Brussel , Dirk van     pag 186v,187v,187r,  
Brussel , Gerrit van     pag 49r,50r, 
Brussel , Heijlke van (66r)   pag 27v, 
Brussel , Jan van  pag 

4r,5v,143r,144v,170v,170r,187v,197r,198v,199r,     
Brussel , Jan Dirks van    pag 130r,131v,131r,186r,187v,  
Brussel , Josijne van     pag 198v,   
Brussel , Marte van     pag 3v,5v,5r,170v,173r,174v,197r,198v,     
Bruijsten, Jenneke van (Mierlo)  pag 49r, 
Bruijsten , Maria    pag 49r,  
Buckems , Anthonij Franse   pag 11r,12v, 
Buckums , de wed Francis   pag 205v,  
Buckems , Francis Hendrik   pag 11r,124r,141v,141r,142v,    
Buckums , Hendrik (naar Mierlo)  pag 135r,  
Bussel , Annamarens v wed. Francis Verberne`pag 124v   
Bussel , Antonetta van  (Mierlo) pag 173v,  
Bussel , Antonij van     pag 4v,4r,5v, 79v,79r,124v, 
Bussel , Arnoldus van  pag 72r,79v,80v,81v,81r,124v,156v,205r,226v,     
Bussel , Claas van     pag 188r,  
Bussel , Elisabeth van    pag 124v, 
Bussel , Francis van  pag 

119v,122v,124v,124r,127r,130r,131r,166v,167v,167
r,168r,171r,177r,200v,200r,       

Bussel , Goort van     pag 70r,  



Bussel , Jenneke van    pag 124v, 
Bussel , Heijlke  weduwe Simon van  pag 70r, 
Bussel Maria van  wed. Huijbert Verberne pag 124v, 
Bussel , Maria wed. Anthonij van  pag 43v,57v,63v,64,82r,83v, 
Bussel , Maria Claasse van    pag 22v,23v,23r,  
Bussel , Marie Nieclaes van    pag 29v,  
Bussel , de erfgenamen Nicolaas van  pag 121r,  
Bussel , Willem van     pag 20r,  
Clephas , Dielis     pag 171v,  
Cocx , Peeter Laurens (naar Bakel)  pag 25v, 
Coolen , Catarina Peter    pag 221r,222r,   
Coolen , Jan      pag 198v,199v,199r, 
C(K)oolen , Jan Peter     pag 221r,222v,222r,224r,        
Coolen , Peeter (de heer)  pag 55v,55r,56v,59r,60r, 61v,61r,205r, 
Coolen , Peter Antoni     pag 221r,222v,224r,    
Coolen , Peeter Gerrit    pag 77r,106r,110r,111r,112v,112r,116r, 
Coppus , Anna     pag 30v,  
Coppus , Clara Anthonij   pag 20r,30v, 
Costers , Joseph     pag 140r,163v,177v,  
Custers , de onmondige kinderen Joseph pag 177r,178v    
Courtois , juffrouw Maria Theresia(pastoorsmeid pag 87v,87r, 
Coppus , Petronella     pag30v, 
Cox , Leendert     pag 223v 
Cemers , Lambert(uitde Hegge)  pag 98r,  
Cremers , Lambert (van Put)   pag 98r, 
C(K)usters , Andries (Aart)(63jr)  pag 27v, 38r, 
Custers , Francijn de kinderen van   pag 185r,  
C(o)usters , Hendrik     pag 132r,173r,174v,174r,176r,209v,      
Custers , Jan (Borkel)    pag 66v,209v,  
Custers , Jenneke    pag 178v,179v,180v,180r,181r,182v,183v,  
Custers , Jenneke (Vlierden )   pag 204r,  
 en haar kint Jennemie   pag 204r,  
Costers , Lambert    pag 194v,220v,220r,    
Custers , Maria (Borkel)   pag 209v,      
Custers , Marie     pag 66v,  
Custers , wijlen Marten   pag 177v,  
Custers, Martinus     pag 166r,177v,   
Custers , Peter     pag 166r,177v,180v,182v,   
Custers , Willemijn (Borkel)   pag 209v,  
Daels , Cornelis Josephus (doctor)  pag 183r,   
Daeme , Hendrik (herbergier)   pag 33r,110v, 
Daniels , Geerling     pag 98r, 
Deelen , Willem (hees)   pag 117v,   
Dijk , Antoni van     pag 203r,214v,214r,215v,217v,217r,218v,219v,         
Dijk , Dirk van    pag 58r,59v,63r,65r,72r,103r, 
Dijk , Drieske van     pag 173r,174v,197r,198v,  
Dijk , Helena van     pag 220v,     



Dijk , Jan van      pag 173r,174v,   
Dijck , Jan van (Asten)   pag 31r,83v,141r,  
Dijk , Goortje (Goordien) van   pag 51v,53v, 
Dijk , Ida van      pag 215v,  
Dijk , Maria van     pag 215v,216v,219r,221v,     
Dijk , Martinus van (theologant Leuven ) pag 214v,214r,215v,216v,218v,219v,    
Dijk , Peter Paulusse van    pag 215r,    
Dijk  , Willem van     pag 173r,188r,199v,     
Dijk , Willem ( Geven )van    pag 56v,78v,102v,102r,119v,120r,122r,131v,215r,  
Dirks ,  wijlen Maria (Borkel)  pag 209v,  
Doense, Maria v.Bussel huijvr.Peter  pag 173r,175v,  
Doense , Martinus ('t Hout Mierlo)  pag 133v,134r,  
Doense , Pieternel (Mierlo 'Hout)  pag 133v,134r,   
Doers , Cornelis    pag 2v,55v,55r,56v,56r,57v,60v,62r,63v,63r,142r,  
Doorn , Adriaan van (Mierlo)   pag 77v,  
Doorn , Gerard van     pag 138v 
Eckringa , Paulus (officier gerecht Geleen ) pag 87r, 
Eijck , Andries Wijnants van (Nunen ) pag 139 v,  
Eijck , Anneke Janse van    pag 188v,   
Eijck , Antoni van     pag 186r,187v,187r,          
Eijk , Dierk Willems van    pag 26v,26r, 
Eijck , (Do)natus    pag 79v,79r,121r,131v,137r,177r, 
Eijk , Elisabet Wijnands van    pag 25r, 
Eijck , Gijsbert van     pag 227v,  
Eijck , Geertruij Wijnants van   pag 117v, 
Eijk , Goort Hendrikx van   pag 8v 
Eijkck , Goort Wijnants van(Leende)  pag 232r,  
Eijck , Helena van  
Eijck , Hendricus van     pag 186v,187r,   
Eijck , Hendrik van     pag 170r,220v,220r,    
Eijk , Hendrik Goorts van    pag 8v, 
Eijk , Hendrik Janse van    pag 11v,12v, 
Eijk , Jan Claasse van    pag 30v,  
Eijck , Jan Hendrikx van    pag 5v, 
Eijck , Jan Jansen van    pag 5r, 
Eijck , de weduwe Jan Janse van   pag 225r,226r,   
Eijk , Johannes Janse van    pag 11v,12v, 
Eijck , Maria van    pag 79v,79r,128r, 
Eijck , Maria van (Vlierden )   pag 188v,  
Eijck , Jan van     pag 82r,85v,170v,170r,197r,198v,199v,220v,220r,       
Eijck , Jan Hendriks van    pag 82r, 
Eijck , Jan Peters van     pag 188v,  
Eijk , Jan Wijnants van  (Leende) pag 176v 
Eijk , Martinus van     pag 132r,134r,220v,220r,   
Eijck , Peter van  pag 82r,85v,102r,119v,120r, 

121v,122r,124r,131r,132v,170v,219r,220v,220r,221
v,223r,225r,226v,    



Eijck , Peternel van     pag 220v,       
Eijk , Willem van     pag 83v, 
Eijnde , Antoni vanden    pag 156v, 160r,215v,215r,      
Eijnde , Clara van den    pag 54r,59v,63r,72r, 
Eijnde , Cornelis Janse vanden   pag 49v,51v,53v, 
Eijnde , Elisabet Andries van den (Stiphout) pag 207r, 
Eijnde , Frans van     pag 2v, 
Eijnde , Goort van den  pag 

54r,58v,59v,59r,62v,65r,72r,118v,118r,121v,222r,2
23v,223r,     

Eijnde , Henderina van den    pag 54r,59v,61r,72r, 
Eijnde , Jan Janse vanden    pag 54r,56r,59v,59r,60r,  
Eijnde , de weduwe Jan vande   pag 223r,  
Eijnde , Jan Franse van den    pag 59v, 
Eijnde , Jenneke van den    pag59v,62r,66v,66r,67v,72r, 
Eijnde , Joost van den    pag 54v,55v,57v,63v,72r, 
Eijnde , Pieternel van den    pag 33r,35v  
Eijnde , Toni vanden     pag 124r,127r, 
Eijnde , Willem vanden    pag 167r,168r,   
Eijnde , Willem Janse vanden   pag 9v,10r, 
Francken , Peter (schoolmeester)  pag 136v,211r,212v,212r,213v,    
Franken , Pieter (subst.schoolmeester) pag 136v,138v,211r,212v,212r,   
Francken , Isaacq    pag 136v,211r,212r,    
Francken , Wouter     pag 136v,212r, 
Franse , Willemijn    pag 197v,     
Gaede of Gaardens juffrouw   pag 88r e.v. 
Gaverelle ,Willem de (geleen)  pag 88r e.v. 
Geldrop , Catharina Janse van  pag 7r, 
Geldrop , Clara Janse van    pag 176r,  
Geldrop , Jan van     pag 140r,142v,188r,   
Geldrop , Jenneke van    pag 194v,  
Gelen , Anna     pag 89r, 90v, 
Gemert , Heer van ('s Bosch)   pag 141r, 
Gerven , Hendrik van     pag 218r,219v,    
Gerven Maria van     pag 218r,  
Geven Willem     pag 130r, 
Gijsbers , Joost    pag 141r,  
Gog , Arnoldus van     pag 41r,119v,122r,124r,142v,  
Gog , Mari Janse van     pag 26v,26r, 
Goossens , Jenneke    pag 162v,  
Grevenbrich , pastoor van    pag 90v,  
Griensven , Francis     pag 37r,38v, 
Griensven , Maria     pag 37r,38v,  
Griensven , Peeter    pag 36r, 
Grinsven ,wed Maria Peters   pag 163v,166r,    
Groot , Dirk de (Geldrop)  pag 162v,162r,  
Gualtheri , Juffrouw     pag 215r,216r,225r,    



Haan , Arnoldina de    pag 114r, 
Haan , Christiaan de    pag 114r,  
Haan , Laurens de pag 

46r,47v,47r,48v,48r,102v,102r,103v,114r,115r,216r,  
Halbersmit , Hendrik( Chirurgijn Asten ) pag 183r,   
Helmont , Anthonij van (naar Budel)  pag 46v, 
Helmont , Heer van     pag 5r, 
Heijden , Jan van der (Vlierden )  pag 203r,   
Hermans , Goort  pag 

3v,7v,27v,33r,35v,121r,140r,141v,158v,158r,203r,       
Hermans , Goort Peeter   pag 30v,120r,121r,  
Hermans , Jan      pag 4v,59r, 121v,131r,141v,158r,205r,    
Hermans , Jan Goort    pag 20r,30v, 
Herma(e)ns , Peeter    pag 30v,55r,59r,60r,61v,61r, 62v,120r,121r,189v,  
Hermans , weduwe Jan    pag 3v 
Hermans , de weduwe Peter   pag 222r,223v ,223r,  
Heuvel , Catharina vanden    pag 1r,81r,105v,105v,105r, 
Heuvel , Hendrik Paulus  vd(schoenmaker) pag 109v 
Heuvel , Jennemaria Hendrikx vanden  pag 13v,14r,206r,  
Heuvel , Johanna van den    pag 206r,  
Heuvel , Johanna Willem vanden   pag 1r,81r, 
Heuvel , Josijn Willem vanden  pag 1r,81r,105v, 
Heuvel , Marcelis Hendriks vanden (naar Venrooij) pag 53r,54v,206r,  
Heuvel , Margrieta van den    pag 204v,205v,   
Heuvel , Nicolaas vanden  pag 

109v,131v,194v,196r,204v,205v,205r,206r,207v,22
3v,       

Heuvel , Willem vanden   pag 1r,2v, 2r,81r,82v, 
Heijden , Jasper van der   pag 72r, 
Hockers, (silversmit Eijndoove)  pag 34r, 
Hoek , Hendrien van     pag 60v,121v,121r,158v,158r,    
Hoek ,  van weduwe    pag 118v, 
Hoof , Catarina van wed Willem Maas pag 80v,80r,82r,83v, 
Horst , Jan van der(Helmont)   pag 47v, 
Hugten , Jan van     pag 131r,203r,205r,  
Hugten , Jan Lambert     pag 215v,   
Hugten , Jan Leenders van    pag 30v,130r,215v,   
Hugten , Jan Tijsse van    pag 55r,78v,173r,217r,225r,226v,     
Hugten , Josijn Janse van    pag 176r, 
Hugten , Peter Jooste van    pag 196v,   
Hugten , Rijnier van     pag 15v, 
Hunsel , Maria van (moeder v.Joost ...? )pag 139r,140v,184v,  
Hunsel , Mathijs van     pag 61v,102r, 
Hurk , (wijlen ) Meggelina van den   pag 136v, 
Hurkmans , Arnoldus    pag 165v,  
Hurkmans , Arnoldus(wed van)  pag 46r,47r,48v,48r, 
Hurkmans , Jacobus (naar Asten )  pag 32v 



Hurkmans, Jan     pag 165v,  
Hurkmans , Johanna     pag 165v,  
Hurkmans , Martinus     pag 165v,186r,   
Hurkmans , Jan (Hees)   pag 47v, 
Hurkmans , Johanna    pag 47v,47r, 
Hurkmans , Johanna (Helmond )  pag 213r,  
Hurkmans , Martinus    pag 47r, 
Iven , Hendrik     pag 68r,142v,  
Iven , Hendrik Lambert (smid)  pag 67r,68r,162v, 
Jagers , Mattijs     pag 223v,  
Janse , Hendrik    pag 173r,174r,210v,210r, 211v,   
Janse Catarina     pag 210v,  
Janse , Jennemarie    pag 210v,  
Jong , Juffrouw de(wed.hr.Gualtheri)  pag 200r,   
Joosten , Antoni    pag 163v, 
Joosten , Jan Jenneke    pag 78v 
Joppen , Claas,    pag 170r,  
Joppen , Rijnier (Mierlo)   pag 3v, 6v, 7v, 
Keijsers , Cristina    pag 158v, 
Kerkhoff , Jan  pag 102v, 

102r,118r,119v,122v,122r,123r,124r,188v,217r,225r
,226r,      

Kerkhoff , Joost    pag 55r,102v,102r,118r,119v,122v,122r,123r, 
Kerkhoff , de weduwe Joost   pag 217r,226r,     
Kerkhoff , Peter van de    pag 122v,  
Kessel , Goort van (Mierlo)   pag 179v,180r,182v,183v, 
Kessel , Goort van (Vlierden )  pag 204r,   
Koppens , Catalijn     pag 78v,79v, 
Koppens , wed. Jan    pag 61r,120r,  
Koppens , Jenneke wed Jan Janse vd Vorst pag 78v,79v, 
Kuijpers , Jenneke Peeter   pag 54r,59v,59r, 
K(C)usters ,(Jan ) Hendrik  pag 

54r,55r,56v,57r,59v,62r,63v,64,66v,66r,67v,72r, 
Laermans, Catharina (Gemert)  pag 24v,  
Lammers , Gerrit    pag 77r, 
Lasson , Anna Maria    pag 88r, 
Lemmens , Goort    pag 124r, 
Lenaarts, Arnoldus (Helmond)  pag 199v,  
Lieshout , Goort van     pag 3v,7v, 
Lieshout , de weduwe Goort van   pag 83v,104v 
Lieshout , Joost van     pag 4v,4r,5v,5r,7v,59v,103v,103r,170v,170r,217v,    
Lieshout , de weduwe Maria Jooste  pag 103r,104v,179r,  
Linders , Jan (knegt wed.Jan Loverenbosch) pag 15v,15r, 
Loemers , Niclaas    pag 59r,121r, 
Lo(e)mmers,wed Niclaas   pag 78v,121r, 
Loverenbosch , wed. Jan (herbergier Vlierden)pag 15v,15r,17r, 
Loverbosch , Jan Janse vande (+ Weert) pag 138v, 



Loijer , Cornelis de     pag 178v,  
Maas , Arnoldus    pag 173r, 
Maes , Willem     pag 4v,80v,80r,104v, 
Meulendijk , Arnoldus (Noodorp)  pag 191v,  
Meulendijks , Hendrik   pag 15v,15r, 
Meulendijks , Willemijn    pag 221r,222v,   
Meulenhoff , Frans van    pag 77v,83v, 
Meulenhoff , Willem van den   pag 226v,   
Montfoort , Wilbert Janse van   pag 19r,  
Moorsel , Antoni van     pag 132v,185v,186v,203r,   
Moorsel , de wed Antoni van    pag 142v,222r,  
Moorsel , Catarina van    pag 210v,   
Moorsel , Dirk van     pag 103r,131r,174v,188r,    
Moorsel , Dirk Willem van    pag 121v,  
Moorsel , wed. Dirk van    pag 55v,216r,   
Moorsel , Anthonij Jooste van(53jr)  pag 27v, 
Moorsel , Francis van     pag 121v,131r,132r,140r,141v,   
Moorsel , Fransis Goort van(naar Budel) pag 36 v 
Moorsel , Hendrik van    pag 173r,206r,   
Moorsel , Hendrik van (naar Waaldere) pag 106v, 
Moorsel Jan Dirks van    pag 106r,112r,113v, 
Moorsel , Jan Dirx van (naar Deurne) pag 129r, 
Moorsel , Jenneke Willems van   pag 192v,193v, 
 , Antoni,Johannes, Wilhelmus 
 voorkinderen van J.W.v.M.  pag 192v,   
Moorsel , Johannes van    pag 173r,174v,    
Moorsel , Joost van     pag 11v,  
Moorsel , Josijn van     pag 173r,174v,   
Moorsel , Maria van    pag 185v,186v,  
Moorsel , Maria Jooste van(68r)   pag 27v, 
Moorsel , Peter van (Mierlo)    pag 131r,173r,174v,    
Moorsel , Tomas van     pag 173v, 
Moorsel , Tomas van (Haarlem )  pag 228r,   
Moorsel , Willem van    pag 131v, 
Nagelmakers , Mattijs (Reecum)  pag 167v,171v,171r,172r,  
Neervens, Josijn (Rijthoven )  
Neervens , Willemijn Peters(Mierlo)  pag 175r,  
Osch , Hendrik van (Lieshout)  pag 127r,157r,160r,   
Otterdijk , Peeter van     pag 105r,173r,  
Paassen , Hendrik van    pag 59r, 
Paassens , de weduwe    pag 60v,61v, 62v,  
Peeters , Peeter(Asten)    pag 31r, 
Petri, Henri     pag 88r ev. 
Rocke , Baron de la    pag 87r, 
Rooijmans , Anthonij    pag 38r,39v,169r,  
Rooijmans Willem     pag 124v, 
Roosen , Tieleman     pag 231v, 232v,  



Sande , Jennemaria van de   pag 46r,48v,114r, 
Sande , Peternel Janse van de   pag 164r,166r,   
Sanden , Martinus van den    pag 103r,165v,  
Sanders , Cornelis    pag 9r,10v,157r,173r,175v,203r,217r,226v,226r,     
Sanders , Jan Paulus     pag 216v,   
Sanders , Willemijn wed.Willem Verspeek pag 183r,  
Scheijderuijt , de edel mogende hr ('s Haage)pag 211r,212r,    
Scholts , Peter     pag 98r,  
Sloten , Martinus (Helmond)   pag 160r, 
Sluijter , (heer predicant)   pag 226v,      
Smit , Johanna de    pag 218 r 
Snoeks , Francis     pag 192r,  
Soest , Elske van     pag 33r,35v, 
Soest , Jan van     pag 3v,5v,103r,104v, 
Soest , Jan Tomas van    pag 82r,158r,223v,  
Stalmans van Lingen  , Willemijn  pag 231v,232v,   
Staijackers , Hendrik    pag 202v,  
Staij ackers , Johanna Maria(Gemert)  pag 202v,  
Stiphout , Jan van     pag 158r,  
Stiphout , Maria van     pag 114r,  
Tilborg , Hendrik van     pag 221r,222v,222r,224r, 
Tijsse , Goort     pag 225r,     
Tijsse , Hendrik Jan     pag 4v,5v,5r,83r, 
Vee , Joost van der (Someren)  pag 194v,  
Vegt , Allegonde van (Hees)   pag 113r,  
Vegt , Antoni Janse van    pag 80v,80r,113r, 
Vegt , Jenneke (Asten )   pag 113r,  
Vegt , Willemijn Antoni van  
Velden , Gerrit vander   pag 24v, 
Velden , Lambert vander    pag 24 v, 
Velden , Jan van der    pag 194v,196r,   
Velden , weduwe van der   pag 118r,  
Verbeek , Francis     pag 139r,140v,177r,202v,223v,    
Verbeek , Gerrit(Geldrop)   pag 155r, 
Verbeek , Jan      pag 177r,    
Verbeek , Maria(wed. JanVerseems)  pag 80v, 80r, 
Verberne , Anneke wed.Francis Vlemminx pag 81v,81r, 
Verberne , Catarina     pag 155r,  
Verberne , wed. Dirk Jooste   pag 155r,  
Verberne , Elisabet ('t Hout Mierlo)  pag 133r, 134v, 
Verberne , Francis    pag 78v, 
Verberne , Wed. Francis ('Hout Mierlo) pag 132r,134v,134r,  
Verberne , Francis Dirks    pag 11v,12v, 
Verberne , wed.Huijbert    pag 141r,202v,  
Verberne , Jan Jooste van    pag 188v,188r,   
Verberne , Jan Wilberts    pag 49r,50r,124r,141r,142v,225r,   
Verberne , Jan(Willem )    pag 31r,32r,131v,   



Verberne , Jenneke     pag 24r, 
Verberne , Jennemaria   pag 180r,  
Verberne , weduwe Joost   pag 30v,78v,178v,180r,181v,190v,    
Verberne , Joost    pag 68v,177v,  
Verberne , Joost Janse    pag 11v,12v,  
Verberne , Peter     pag 121r,130r,131v,143r,169r,200v,216v,231v,     
Verberne , Wed Peter ('t Hout Mierlo) pag 133v,  
Verberne , Tomas    pag 120r,121r,130r,131r,143r,144v,144r,   
Verberne , Wilbert    pag 31r,32r, 
Verberne , de wed. Wilbert   pag 205v,  
Verberne , Willem     pag 24r,31r,32r,118r,178v,    
Verberne , Willemijn Joost    pag 1r,2v, 81r, 
Verdoeijenbraeke , Andries   pag 3v,103r, 
Verdoeijenbraeke , Anthonet    pag 3v,`6v,7v,  
Verdoeijenbraake , Jan    pag 3v,  
Verdoeijenbraeke , Jenneke    pag 3v,  
Verdoeijenbraeke , Margriet (innocent)  pag 3v,  
Verdoeijenbraake , Maria    pag 3v,4r, 
Verdonchot , Peternel    pag 130v, 
Verdonschot , Tomas    pag 130v, 
Verhaagen , Lambert Teunis   pag 113r, 114v, 
Verhaegen , Adriaen    pag 7r,  
Verhees , Antoni     pag 132r,134r, 
Verhees , Anneke    pag 167v,   
Verhees , Dirk     pag 46r,48v,48r,164r,165r,  
Verhees , Jan Hendrik    pag 83v,104v, 
Verhees , Leijneke    pag 155r, 
Verhees , Tomas    pag 223v,  
Verheijen , Jan (Deurne)   pag 173r,  
Verhoeven , Martinus    pag 15v, 
Verhoffstad , Johanna Maria van (Gemert) pag 202v,  
Verhol , Willem     pag 66v,67v,158r,  
Vermeulen , wed Hendrik   pag 130v,   
Verschuren , Mari Paulus   pag 86v, 
Vese(u)ems , Francis    pag 36v,38v,60v,158v,177v,180v,    
Verseems , kinderen Jan    pag 118r,140r,141r,142v,  
Verspeek , Arnoldus     pag 183r,     
Verspeek , Cornelis (naar Oorschot)  pag 85r, 
Verspeek , Cornelis     pag 124 v 
Verspeek , Gerrit    pag 41r, 
Verspeek , Hendrik(Vlierden )  pag 164v, 
Verspeek , de weduwe(Willem )  pag 119v, 122v,122r,123v,183r,217v,     
Verspeek , Willem     pag 118r,  
Verspeek , Willemijn    pag 122v,  
Vijffeijken , Catharina van   pag 49v,51v, 
Vlemminx , Adriaan     pag 60r 
Vlemminx , Anna(wed.Jan Biemans)  pag 161v,173r,174v,176r,    



Vlemmincx, Anthonij (Janse)   pag 11v,12v, 
Vlemminx , de kinderen van Antoni (overl) pag 208v, 
Vlemminx , de weduwe Antoni  pag 217r,  
Vlemminx , Catarina (Hees)   pag 192r,  
Vlemminx , Clara Francis   pag 184v,  
Vlemmincx, Elisabet    pag 12r,  
Vlemminx de weduwe Francis  pag 60r,61r,62v,103v,118v,118r,124r   
Vlemmincx , Hendrik pag 22 

v,23v,29v,64v,64r,124v,124r,173r,175v,189v,194v,
196r,204v,205v,222r,    

Vlemminx , Hendrik Anthonij  pag 62v,173r,175v,   
Vlemmincx , Hendrik(Vlierdenop'tBrouwhuijs)pag 17r,19v,  
Vlemminx , Ida Hendrik   pag 102v,       
Vlemminx , Jan     pag 55r,77r,102r,123v,170v,175v188r,189v,   
Vlemmincx , Jan  Anthonij    pag 9r,173r, 175v, 
Vlemminx , Jan Francis   pag 192r,  
Vlemminx , Jan Hendrik   pag 204v,205v,  
Vlemminx , Jan Janse    pag 208v, 208r,   
Vlemminx , Jan Lambert   pag 43v,208r,226r,   
Vlemminx , Jenneke    pag 192r, 
Vlemminx , Jenneke Francis   pag 194v,  
Vlemminx , de vrouw van Johannes  pag194v,  
Vlemminx , Johannes    pag 219r,220v,220r,220r,221v,223r,       
Vlemminx , Joost     pag 105v, 105r,174r, 
Vlemminx , Joost Jan     pag 173r,  
Vlemminx , Joseph    pag 174v,176r,204v,225v,226v,226r,226v2,226r2,        
Vlemminx , Lambert pag 

102v,104r,119v,121v,122r,123v,131v,177v,180v,19
2v,197v,215v,215r,217v,217r,218v,225r,226r,      

Vlemminx , de weduwe Lambert  pag 192r,217r,225r,226r,        
Vlemminx , Lambert(de kinderen ) pag 

2v,56v,56r,57v,57r,60v,62r,63v,63r,64v,64r,73v, 
Vlemminx , Lambert Francis pag 78v,  
Vlemmincx , Maria Anthonij   pag 9r, 
Vlemminx , Peter  pag 

102v,167v,167r,168r,171r,174v,200v,200r,201v,203
v,225v,225r,226v,226r2,227v,          

Vlemminx , Peternella(Mierlo)  pag 193r,   
Vlemminx , de weduwe Peeter  pag 60v,61v,  
Vlemmincx , Tomas    pag 11r,12v,29v, 
Vlemminx , Maria huijsvr. Tomas(vlierden ) pag 173r,  
Vlemminx , Wilbert Aart    pag 173r, 175v,  
Vlemminx , Willemijn wed Jan Lambert pag 44v, 
Vorst , Anneke van de    pag 116v, 
Vorst , Goort vande     pag 3v,7v,118v,118r,120r,131v,188r,223v,    
Vorst , Jan vande pag 

80v,80r,124v,131r,158v,158r,188r,205v,205r,223v,2



23r,225r,226r,          
Vorst , weduwe Jan vande   pag 55r,78v,83v,170r,203r,205v,    
Vorst , de weduwe Jan Jooste vande  pag 72v,82r, 
Vorst , Judocus vande(capellaan Boxtel) pag 78r, 
Vorst , de wed. Maria vande   pag 140 r,  
Vorst , Peter van de    pag 205v,  
Vriens , Jan      pag 78v, 
Vriens , Jenneke huijsvr. Jan    pag 173r,175v,176r,    
Warenborg , Antoni van  pag 

127r,130r,131v,155v,156v,157r,158r,188r,203r,215
v,217r,227v,      

Warsenborg , Anna     pag 72r, 
Waerdenborgh, Adriaan van pag 

11r,12v,41r,69r,118v,118r,120v,120r,122v,123r,217
v,226r,   

Waerenborg , Hendrick Dierk   pag 65r,72r, 
Warenbe(o)rg (naar Nederweert)  pag 107v, 108r 
Warenbe(o)rg Hendrik en Jan   pag 107v, 
Warenborg , Joost     pag 118v,144r,155v,  
Waerdenborgh, Huijbert   pag 12r,13v,14r,69r,118v,118r,120v,206r,226r2,  
Waarenberg , Johannes   pag 226r2,   
Waerdenburg, Anthonij pag 30v,61r,69r,79v,79r,118v,118r120v,120r,123r, 
Waerdenburg , Dirk     pag 54r,58r, 
Waarenborg , Jan van     pag 118v,120v,  
Warsenborg  , Elizabeth(Mierlo)   pag 72r, 
Ward(s)enborgh , Jan     pag 69r,72r,116r, 
Waerdenburgh, Jan Hendrik vande  pag 43v,110r, 
Waersenburg , de weduwe Joost  pag 60r,69r,80v, 
Waersenburg, Lijske wed. Goort  pag 59r, 
Waersenburg , Maria van de   pag 59v, 
Weerden , Hendrik van der   pag 217r,  
Welten , Adriana de kinderen van   pag 185r, 
Welten , Hendrik(Peter)   pag 188r,189r,190v,    
Welten , Jan Peter (Deurne)   pag 188v,189r,190v,  
Welten , Jennemaria (Vlierden )  pag 189r,190v,       
Welten , Margrieta Peter (Vlierden )  pag 188v,190v,   
Welten , Maria (Vlierden )  pag 188v, 
Welten , Peter (Vlierden )    pag 188v,  
Welten , Wilbert Peter (Vlierden )  pag 127 r,160r,188v,190v,  
Weijgaerts , de heer Cornelis   pag 57r,60v,63r,64,103v,123r,189r,   
Weijnen , Willem Jan     pag 86v,86r,102r,217r,226r,   
Wijnants , Pieter     pag 143r, 
Wilbers , Marten Peter   pag 223v,   
Willems , Francijn Peeter   pag 36r,38v,  
Willems , Jan Peeter    pag 43v, 
Willems , Marte Peeter   pag 61r,121v,121r,131r,  
Willems , Peter    pag 158v,158r,   



Winkens , Antoon     pag 98r 
With , Jan Willemse de   pag 113r,114v,121v,121r,158v,159r,  
With , Jan Wilbers de    pag 223v,  
With , Jan de     pag 158v,205r,219r,221v,    
With , Peternel de     pag 158v,    
With , Reijnier de    pag 105v 
Zeegers , Arnoldus  pag 54r,58r,59v,61v,61r,65r,72r,118r,121v,121r 

,222r  
Zeelant , Johannes van    pag 202v,  
Z(S)oest , Joost van     pag 223v,  
 
 
TOPONIEMEN(gehuchten , akkers , waterloopen , hoeven e.d.) 
Aa de      pag 168v,  
Aa,   de Bullencamp pag 55r, 
Aa    een beemt  pag 57r,60v,  
Aa   den Bul(le)camp pag 74v, 
Aa    hoijveltje  pag 188r,  
Aa    schaapsbeemt(Vlierden )pag 200r,  
Aa    de Schaapshorst pag 200r, 
Aa    het hoijvelt in het Oude  
   Goor aan d'eene zijde  pag 225r, 
   hoijvelt beijde de eijndens 
   de Aa (Asten )  pag 226v,   
Aa,Kleijne  beemt   pag 30v, 
Aa de Oude  dries   pag 200v, 
   eijnde Langsdonk 
   schoor over de  pag 203v 
Aalsvoort den      pag 215r, 
   het veltje van de pag 218v,   
Aart Berkx het eusel van   pag63v, 
de Acker bij het huijs met het koolvelt pag 102r, 
de Acker gekomen van der Schoten   pag 177r,  
Agterbroek   huijs , stal etc.  pag 2v, 
   woonhuis etc.  pag73v, 
Agterbroek  schuur schop  pag 73r, 
Agterbroek   Langen off Heijacker gelegen  
   ontrent den Ekelhof pag 41r, 
   huijs , schuur etc  pag 55v,56r,62r, 
   in de Camp(acker) pag 55v,56r,62r, 
   de Slutjensacker pag 55v,74v,75r, 
   het Eeuwsel  pag 55v,  
   de Jan Goorts acker pag 55v, 
   den Thoorn  pag 55r,74v, 
   den Stapacker  pag 55r,74v 
   eene acker aan 't pag 208r, 
  het heijtvelt bij Hongerkoij pag 217v, 



    
Astense Dijk   huijs ,schuur etc.  pag 215r,   
Beekhurk inde  den dries  pag 59r, 
Beemde van Helmont  deSmal velde 
   Lijs Beks beemt pag 83v, 
Berg den   acker   pag 216r,  
Berkeijntje aan 't    pag 60r,61r, 
Berge ,Hoeve ten den acker bij  pag 83v, 
   den Hulsacker  pag 170v,  
Boomen ,   groes aan den   pag 223r,    
Boome , Hoeve ten     pag 27v,121v, 
   den Bullencamp pag 55r, 
   het nieuw erve  pag 55r, 
      pag 192v, 
Boomen , naast de zijde van den   pag 130r, 
Boome, den acker bij den    pag 121v,131v,  
Boomerheij      pag 215 r,  
Boomerstraat  acker in denieuw erve pag 118v, 
Bosbeemt den      pag 83v, 
Braake , de     pag 84v, 
Brug , de Steene    pag 168 v, 
Bunder de  stuck groese  pag 189v,   
de Buijten Beemde 2 parcelen   pag 57r,63v,126v, 
   de beemt op de pag 178v,  
   de agt zille op de pag 179r,  
Camp    den acker den   pag 225v,  
Camp inden   Dries`   pag 103v, 
   groes inde   pag223r, 
   den acker   pag 226r,   
Campelant   acker   pag 84v, 
Campke teijnde het    pag 62v, 
Coddeman , eene acker in de Nieuwe erve pag121v 
Clamp den   acker   pag 141v,  
Coolenhoff heer ackerlant  pag59r 
Coolhoff     pag 189v,  
Coolvelt het  
Cromven aan’t     pag 61v,61r, 
Cromven   het lant aan 't  pag 223r,  
Dione den van Lambert Vlemminx   pag 217v,       
Donkveltje het     pag 170r, 
Dries den Langen    pag 188r, 
Dries van Joost van Zoest   pag 223r,    
Ekelhoff aan de  Lant  pag 119v,122r, 
Ekelhoff , de nieuwe erve bij de   pag 123v,   
Eijck , het veltje achter Jan van   pag 126v,  
ten Eijnde  hoeve   pag 77v, 
Daamse Hoeff  acker   pag 102v,118r,122v,  



de Deijlbeemt      pag 122r,  
Doorenboschacker de     pag 121v,  
Dries    het lant inden   pag223v,  
de Duure Koop acker    pag 102r, 
Elgrom    den beemt in  pag 216r, 
Eeusel       pag 216r,    
Eeusel Eijntacker    pag 119v, 122v, 
Eeuzel , van Jan Keijzers   pag 170r, 
Eeusel het van Hendrik van der Weerden  pag 217r,   
Fellenbeemt , het huijs  groes bij  pag 169v,  
Geberge   den acker bij de pag 226r,      
Geeracker de     pag 142r,  
Goor het  schaapshorst  pag 167r,  
Goor ,    beemt aan't  pag 83r,  
Goor ,    de beemt in't Leeg pag 84r, 
Goor Oude  het Eeusel  pag 57r,63v, 
      pag 217v, 
   van Goort Tijssen  pag 225v, 
   het hoijvelt in de pag 225r, 
  erfge. Lambert Vlemminx  pag 226r, 
Grind Heg de,   acker   pag 119v,122r,   
Groene Beemden  parceel ackerlant pag 68v, 
   beemt inden   pag 141v,  
   acker aan de   pag 177r,  
   dries in de  pag 178v,  
Groenstraat  huijs etc Lamb.Iven pag 68v 
Groenstraat   dries   pag 118v,  
   een ackerke in de pag 188r, 
   een drieske  pag 189v,  
Hagelkruijs   twee parceele etc pag 219r,  
   den acker aan 't  pag 223v,    
Hamelsdonk   de beemt aan de pag 102r, 
      pag 225r, 
   de beemt genaamt de pag 226r,   
Hamersdonk de     pag 123v,223r,   
Heilige Geeste  Beemt in de  pag 5r,  
Heijde neffens de ackerlant  pag 59r, 
Harsel ,   den acker tot  pag 84v,  
Harsel Huijs hoff aangelag parceele van groes etc pag 114r, 
Hasselse acker     pag 142v, 
Hastelse acker   een ackerke in de pag 140v,  
   lant in de  pag 141v,  
Hasselt devoorste groese   pag 124r,125v 
Heesven   acker in 't  pag 177r, 
   huijs verscheijde parc.etc Pag 219r,   
Hensman den   stuck groese  pag 170v,  
Hersel   Huijs hoff en aangelaghpag 49v 



   huijs schuur etc pag 216v,  
Heuvelacker     pag 216v,  
Heij    het nieuwvelt aan de  pag 216r,  
Heijtvelt     pag73v,73r,118r,119v,122v,122r,126v,170v,188r, 
215r, 
   acker op 't  pag 216v,     
Heijtvelden in de  acker   pag 126v 
Heuve    acker in de   pag 217v,  
Hoek den   hoijvelt  pag 142 v,  
Hoekszilleke het    pag 170r,  
Hoek Vloete (Someren ) st.hoijlant  pag 118v 
Hoeve , den acker inde    pag 122r,125r,  
Hoffstadt , Hoeve ter het Herickvelt  pag, 102r, 
   de Pootacker  pag 125v, 
  huijs aangelag gekomen van pag 141v,  
   den Hoekacker pag 222r,  
   den Braakacker pag 223v,  
Hooge Graaff  acker   pag 125r, 
Hoogenberg aan de acker   pag 188r,  
Hoogekerk   acker aan de   pag 205v 
   en aan de Ren  pag 205 v,  
Hoogenweg  acker   pag 125v, 
   acker over den  pag 177r,  
Hooge Zille  parceel   pag 170r,  
Hoolstraat  acker   pag 125v,177r,  
Hongerkooij  stukje groese  pag 208r,217r,   
het Horendoncks  eusel    pag 103r, 
Horsepoote aan de stuk lant  pag 118r,   
Horst de     pag 106r, 
Houtvelden aan de een beemdeke   pag 60v, 
het Houtvelt     pag 121r,  
Hulsacker     pag 170v,  
Hulsbosch acker    pag 188r,  
Joost Gielenhuijs  waar 't gestaan heeft pag 60r, 
juffrouwenacker    pag 215v, 
kalverdries     pag 215r,  
de Kante   groese   pag 122r,  
aant Rooms Kerkenhuijs   pag 33r, 
de Kerkpat     pag 55r,177r, 
de Kerkwegh  Toornacker  pag 55r,74v,74r, 
het Koeij eeusel     pag 123v,167r,169v 
  tot de kuijle en Meulestraat pag 200v,    
Koolveltje het      pag 167r,200r,    
den Krijterberg  acker   pag103r, 
Kuijpers Zille     pag 170r,  
Land van Eijcke Marten Bertrums  pag 121v,  
Langsdonk  st groese en lant 



   aan Stipdonk  pag 203v, 
Lank ackerke   hoeve ter Hoffstad pag 205r, 
Lauwerick den     pag 223v,   
Leeurick   acker   pag 170v,  
Leegenacker     pag 217r,  
Legger op de   huijs schuur etc pag 120r,125r, 140r,  
   Stolstraatse dries pag 140 r 
   den dries in 2 parceelepag 141r, 
  de helft van drie parceele en  
  't heijtvelt off Duure Koop pag 225v,  
   de schuur etc  pag 226v,  
Meerven   den acker naast pag 223v,  
Merienbeemt  (Vlierden )  pag 169v,  
Meulestraat , de    pag 169v, 
Mierlo de gemeente van    pag 83r, 
Mierloose putten     pag 4r,83v?,84r? 
Moolenbeemt     pag 217v,  
Moolenbeemde over Langsdonk pag 203v 
Mooreneusel (achter het)   pag 61v,61r,217r,  
Moorsel     pag 177r,  
Moorsel de Hoeve van    pag 168r,185v, 
Moorselse hoeven , de beijde   pag 27v 
Mostdel de   stuk groese  pag 123v,  
Nieuwen beemt den     pag 215r,  
Nieuwe Erve   groese   pag 131 r,  
   land inde   pag 223v,  
Nieuwen hoff  acker   pag 119v,122r,  
Nieuwvelt , het agterste   pag 131v, 
Oetert , den acker op den    pag 121v, 
Oetert ,   de hoijbeemt in den pag 158r,205r,       
deOeterste beemt    pag 121r,   
d'Oeijenbraeke  Huijsinge wed.Jan Joostev.d .pag 72v, 
  Huijs met neere en half aang. pag 178r,  
Oliemolen inden           den acker en den dries pag102r,103v, 
   den acker in den  pag 226v,  
Ommelse Bosch(huijsinge schuur en landerijen)pag 31r,32r, 
Ossezil de      pag 170r,  
Otterdijk (agter het) beemt   pag 30v, 
Ouden Dijk     pag 158r, 
Pasacker den      pag 170v,  
Pasacker , den kleijne    pag 170v,  
Poote aan de   den Steenacker  pag ,142v,142r,  
Putte , de      pag 83v, 84r, 
Putte , de Vreijste parceeltje  pag 170r,  
Quohiere folio 183  huijs etc ackers etc pag 198v 
Raatstuckje     pag 216v, 
Raatstuck het van van der Schoot  pag 216r,    



Renacker de     pag 118r,120r,177r,    
Ren de    dries  pag 118v,118r, 
   acker    pag 130r, 131v,131r, 
   huijs aangelag etc pag 141v,  
Ren , acker op de het Brugstuckje pag 130r,  
Ren de , de Hamersdonk   pag 123v,  
Renkant de dries bij de   pag 121r,  
Renloop  Huijs enz.   pag 124 v 
Saathoff den      pag 168r,  
Santerman ,   den dries inden pag 84v, 
Sassebeemt   hooijlant  pag 103r, 
Schaaps beemde over Langsdonk pag 203v,  
Schaapsbeemt  (Vlierden )  pag 167r,168r,200r,  
Schaapsdries      pag 215r,   
Schaapshorst de  (Vlierden )  pag 167r,  
Schouw Hoeve de(Bakel)   pag 126r, 
Schouw   Huijs etc etc.  pag 225v  
Schouw aande  hoeijvelt  pag 2v, 
Schouw achter de  het eeuwsel   pag 55r,56v, 57r,63v,64,73v,73r, 
Schobbertacker    pag 83v,125r, 
Schobbert , de  groese   pag83v, 126v, 
   nieuw land   pag 125r, 
S(Z)illeke het     pag 126v,170v,  
Sleutelacker     pag 141v, 
   v.d. hoeve ter Hoffstad pag 205v,  
Slootje    eene acker aan hetpag 167r, 200r, 
Smalvelden de     pag 126v, 
Somerse Peel   peelvelt 
Splete inde (Asten ) stuck groese  pag 170r, 
Spijker   den acker op den  pag 222r,   
Stemet door de    pag 62r,63v,64v,64r,102r,217r,  
Stipdonk   huijs schuur etc pag 168r,  
Stipdonkse watermoolen   het Meuleveltje pag 167r,200r,   
de straat  huijs etc  pag 178r,  
Swarddries de     pag158r,  
Vaalzoeij de Groote acker   pag 125v, 
Vaalzoeij de kleijne  acker   pag  125 r 
Varrenhoef aan de     pag 61r, 
Vaarse Hoeve aan de acker   pag 121v,  
Vaare hoeff den dries aande   pag 121r,  
Verkensdries de 
Vlerikse Dijk   velt aan   pag 223v,  
Vlerken (agter)  beemt  pag 30v, 
Vlerken   de Moolenbeemt bij pag 131r, 
Vlerksen   het velt aan den  pag 131r,  
de Vleut  parceel groese  pag 56v,64r, 
   't Veltje door de Stemetpag 56v,56r,57r,74r,75v 



   Eusel bij het huijs pag 74r, 
de Vleut     pag 83r, 
Vleutveltje het     pag 216r,  
Vlierdens Goor    pag 169v,  
Voort aande  beemt   pag 57r,60v,63v,226r,   
   eeusel   pag 217r,  
Waterdel nevens de    pag 61v,62v, 
Waterdries     pag 188r,  
Weert de   de helft van 2 loopensepag 225r,  
Weerte op de   beemt   pag 138v,138r,216r,   
Weijtvelt het     pag 215r,  
Wevelsdael in 't  acker  pag 125r,132v,  
Winkelstraat   Dries bij 't huijs pag 4v,5v, 
Winkelstraat  Camp (land in de) pag 4v,5v,  
Winkelstraat   Eeuwsel het   pag 4v, 5r, 
Winkelstraat  groese off putte pag 4r, 
Winkelstraat   Heuve drieske inde pag 4r, 
Winkelstraat  Heijtvelt het  pag 5v,   
Winkelstraat   Hoeksil (hoeijvelt) pag 4v,4r, 
Winkelstraat   ho(e)ijvelt  pag 5r, 
Winkelstraat  Joppenacker  pag 3r, 
Winkelstraat   Kreijterberg (ackerl) pag 3r, 
Winkelstraat  Lank Ackerke  pag 5v, 
Winkelstraat  Leeg heijtvelt  pag 3r,5v,  
Winkelstraat  Nonnecamp(acker) pag 3r,5v,  
Winkelstraat  schuur,schaapskooij etcpag 4r,  
Winkelstraat  woonhuijs stal etc. pag 3r,  
de Wolffacker     pag 103r 
Wortelvelt het  bij Willem van Moorsel  pag 121v,  
Wortelvelt het     pag 140 r,141r, 


