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  28 00 1r 
  
  Compareerde voor ons Jan van Breij ende 
  Peter Vlemix scheepenen in Lierop mitsgaders  
  Jan vanden Boome president loco secretaris 
    Jan vanden Eijnde onsen meede scheepe 
    Willem vanden Eijnde armeester ende 
      *respective nabuer 
    Andries Nervens * die welcke ter instantie  
    van Antonij Hendrik Vlemix pagter van 
    eene 's lants hoeve geleege alhier tot Lierop 
    hebben getuijgt ende verclaart ende sulcx op 
    eedt ------------------ van de twee eerste 
    comparanten in het aanvangen van haare 
    ampten gepresteert ende den laasten 
     *op sijne manne waarhijt 
    comparant * onder presentatie van eede 
    die hij ten allen tijde des noot ende daar toe 
    verrigt sijnde gereet is te presteeren , dat den 
    requisant inde jaaren 1726 en 1727 seer 
    slegt gewin van graanen heeft gehadt en 
    veel slegter als sijne nabueren ende andere 
    hoevenaars neffens hem aangeleegen en 
    dat sulcx naar menschelijke opinie voortcomt 
    uijt hoofde dat den requisant eenige jaeren 
    herwaarts geen jonge coijbeesten heeft connen 
    opqueeken die hem meest alle sijn afgestorven 
    en waar door het getal sijnder beesten seer  
    is vermindert ende alsoo bij gebrek van  
    mest waar door het maagere lant moet 
    vrugtbaer gemaakt worden , het gewas des veel 
    te geringer is geweest . Wijders verclaarend 
    dat den requisant in de maant van 
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    october vanden voorleeden jaare 1727 heeft 
    gehadt  hondert en twalf schaapen 
    die daar ter tijt voor het minste waardig  
    waaren de beste met de slegte getauxeert 
    het stuck twee gulden ende alsoo int geheel 
    224 gulden waar van binnen den tijt van  
    ses maanden ontrent de helft sijn ge- 
    storven ende inde maant van april 
    1728 de overige die alle vuijl waaren den  
   requisant heeft vermangelt voor een een quadt oudt perdt 
    dat niet meer dan een ducaat waerdig was 
    als meede dat den requisant inde maanden 
    van meert en april 1727 vier paarden sijn 
    verongeluckt ende inde maant van meij 
    1728 twee veulens gestorven , eijndigende sij 
    deponenten hier meede haare sinceere en 
    waare verclaaringe en hebben naargedaane 
    voorleesinge daar bij gepersisteert , gevende  
    voor reedenden van welweetentheijt het 
    geene voorsijd alsoo gesien ende ondervonden 
    te hebben en daglijx als sijnde de naaste 
    nabueren vanden requisant sijne dienst- 
    booden daar over hooren claagen ende sij 
    deponenten meenig maal des requisants 
    ongevallen tegens malkanderen verhaalt te hebbe 
    in kennisse der waerheijt hebben wij scheepenen voornoemt 
    't selve ten prothocolle onderteekent. 
    Aldus gedaan ende gepasseert binnen Lierop 
    den veertienden julij seventienhondert agt 
    en twintig . 
      Jan van Breeij schepen 
      Peter Vlemex 
      Jan vanden Boome loco secretaris 
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    Compareerde voor ons Jan van Eijck 
  extensum ende Jan van Breij scheepenen des 
    dorps Lierop , Hendrik Linders van  
    Altena ende Elisabet ende Heijlken 
    sijne susters ende Frans Peeters vande 
    Waarsenborg als vaaderlijke momboir 
    van Jenneken sijne minderjarige dogter 
    verweckt bij Josina Linders van Altena 
    des testateurs en testatrice geweesene 
    suster , alwelcken testateur ende testa- 
    tricen , overdenkende der menschelijke nature 
    brooshijt , datter niet seekerder en is dan 
    de doodt en niet onseekerder dan den 
    tijdt ende uere van dien ende hebben  
    daar omme uijt dese weerelt niet 
    wilen scheijden , sonder eerst ende 
    alvoorens van haare tijdelijke goederen 
    haar van Godt almagtig op deser aarde 
    verleent , te hebben gedisponeert ende 
    dat uijt haaren eijgen vrijen wille, on- 
    bedwongen ofte onverleijt van imandt 
    ter weerelt , soo hij testateur ende  
    testatricen verclaarden ende alvorens 
    daar toe koomende soo beveelen sij tes- 
    tateuren haare zielen als die uijt  
    haare sterffelijke lichaam sal comen 
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    te verscheijden inde handen van 
    Godt almagtig, haaren heemelschen 
    vaader ende haar doode lighaamen 
    de aarde , om eerlijk begraven te  
    worden , komende nu tot de dispositie  
    van haare tijdelijke goederen ende effecten 
    soo is dat hij testateur ende testatricen 
    alles maaken aan den langst leevende 
    van haare viere man ende meester van 
    alle haare goederen , soo erffelijke erff- 
    hafelijke als haaffelijke , ende andere 
    effecten , hoegenaamt waar geleegen , den 
    testatuer ende testatrices toebehoorende . 
    Wijders verclaarende hij testateur ende 
    testatrices , dit te weeten hen testament 
    leste ende uijterste wille , willende 
    ende begeerende dat het selve alsoo 
    naargekomen ende agtervolgt sal 
    worden, alwaart nogtans datter 
    pointen ofte klausulen naar 
    regten hir toe gerequireert werdende 
    hier inne waaren geomitteert, versuijmt 
    ofte vergeeten , sulcx hout hij testateur 
    ende testatrices voor geinsereert 
    ende bij gescreeven . Aldus gedaan  
    ende gepasseert ten woonhuijsen van 
    hen testatueren op heeden den sesden 
    september seventienhondert agten twintig 
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    Ende hebben wij scheepenen voornoemt 
    dese beneffens den president scheepe 
    loco secretario eijgenhandig on- 
    derteekent . 
      Jan van Eijck schepen  
      Jan van Breeij schepen 
      Jan vanden Boome 
       loco secretaris 
  extensum Wij Jan van Eijck , Jan vanden Eijnden sche- 
    penen in Lierop , door conde ende verklaar- 
    en bij desen , ten versoeke en op de beede 
    van Tomas Willems van Breij , gebortig 
    alhier tot Lierop , getraut met Maria 
    Stappers gebortig tot Meervelthoven 
    en aldaar woonagtig , dat wij de kindere 
    die de voorsijde Tomas Willems van Breij bij de 
    voorsijde zijne huijsvrouwe naar dato dese 
    mogte comen te verweken en tot Meervelt- 
    hoven of op andere plaasen gebooren weerden- 
    de de selve kinderen voor de helft ende 
    den requirant voort geheel , ingevalle binen 
    den tijt van vijff jaaren naar desen , tot aer- 
    emmoede mogte comen te vervallen , de selve 
    uijt onse arme kasse beneffens andere inbor- 
    linge te sullen onderhauden enden armen 
    van Meervelthoven daar van te sullen ont- 
    lasten , kost ende schadeloos houden ende sulkx 
    ingevolge vermogens haar Hooge Moogende Resolutie 
    vanden 3 december 1725 daar voor verbindende 
    het inkomen ende goederen van onsen aeremen 
    hebbende ende verkrijgende in kenise der 
    waarheijt hebben wij dese ten protho- 
    colle onder tijkent ende met subsig- 
    natuere onses secretaris doen bekragtig-  
    en . Op heeden den tweden october 
    seventienhondert achtentwentig coram 
    schepenen getijkent . 



      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnden 
      Jan vanden Boome loco secretaris 
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  extensum  Wij Johan van Os medicine 
    doctor en Wijnant Baertmans ceree- 
    zijn , bijde woonagtig tot Eijndoven 
    Mijerije van s 'Hertogenbosch nomine  
    officie versogt sijnde naar Lierop  
    tot het visiteeren van het doode 
    ligham van Peter Jansen Verhees 
    ter presentie van heere schepenen 
    van Lierop en bevonden een clijne 
    knutsinge aan het voorhooft sonder 
    nogtans door te gaan, Voorders het  
    geheele ligham geef sonder de 
    minste quetsinge of bloedinge, 
    en de boorst opgespanen , uijt al het 
    welken voorsijde oordeele wij den voorsijde 
    Peeter Jansen Verhees , in het waater 
    verdronken te zijn en sullen sulkx 
    ten allen tijden met sollemneel leden 
    bekragtigen , des noodig sijnde , en hebben 
    tot een teeken der waarheijt eijgen- 
           *ten prothocolle 
    handig * onderteekent . Actum Lierop 
    den 26 januarij 1700 negenentwentig 
    coram schepenen geteekent 
     Johan van Os med. doctor 
     W. Baertmans chirurgijn 
     Jan van Eijck loko offesier 
     Jan van Breeij 
     Jan vanden Boome president 
        secretaris 
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    Conditie ende voorwaarde , waar op 
    Philippus vander Schoot in hueringe 
    en pagtinge over gegeven heeft aan Frans 
 *hier present  vande Muelenhof * seekere zijn erve 
 die de voors.  geleegen alhier op de Oeijenbraake 
 hueringe is  op conditie als volgt : 
 accepteerende  Eerstelijk soo sal dese hueringe dueren  
    eenen tijt van tien achtereen volgende 
    jaaren , nogtans met vijf , op te seggen 
  extensum  wie van bijde zijde gelieve sal , voor 
    Kersemis. 
  extensum Item dese hueringe sal beginen ende 
    aanvanck neemen vande huijsinge , hoff 
    en groese , te Paasschen vant landt 
    tooixt bloot aande stoppelen, alles  
    in desen jaare 1700 negenentwentig 
    Item sal hij huereling gehouden wee- 
    sen te betaalen alle de dorps en 's landts ordie- 
    naare en exterordinare lasten , uijt- 
    gescheijden bij aldien datter de franse  
    conterbutie op quaem , sal hij huereling 
    alnog gehouden weesen de wanden 
    vande huijsinge te houden in goede 
    reparatie , en diegt met leijmen 
    en luijken en sal het haut daar  
    toe nodig op het erve mogen cappen 
    ter minster schaden. 
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    Item het schaarhaut als het bequaaem 
    is sal hij huereling mogen kappen en  
    de latten tot de huijsinge noodig daar 
    toe te moeten gebruijken , sonder daar 
    te mogen verkoopen. 
    den huerder sal gehouden weesen ten 
    zijnen costen , alle jaaren te leeveren 
    en op de huijsinge te laaten deken 
    twe vijmen* dack stroij dog de dag 
    huer te mogen corten. 
    Ingevalle den verhuerder eenige re- 
    peratie liete doen , sal den huerder  
    de aerebijders cost ende drank moeten 
    geven sonder daar voor te mogen     
    corten. 
    Item of het gebuerden dat God 
    verhoeden wil datter hagelslag 
  of heijertogt quaem , sal hij huereling daar voor 
    goet hebben beneffens andere 
    huerlinge . 
    voor welke voorschreven hueringe  
    den huereling jarelijkx heeft  
    gelooft te betaalen tot Eijndoven 
    aan den voorsijde verhuerder , twelf 
    gulden gelt en vijftien vaten coren 
    waar van den eersten gelt pagt 
    sal vervallen St. Marten 1729 
    ende de eersten coren pagt Ligtemis 
    1700 eenendartig , soo voorts van  
    jaare tot jaare geduerende dese 
    (*twee honderd garven) 
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    hureringe verklaarende verder dese haare hueringe  
    en verhueringe in voegen en man- 
    ieren als voor altijt naar te comen  
    ende te voldoen daar onder ver- 
    bindende haare persoonen ende goe- 
    deren hebbende ende verkrijgende . 
    Actum den tweden februarij 1700 en 
    negentwentig coram schepenen 
    getijkent. 
     Jan van Breeij schepen 
     Jan Koppus 
     Jan vanden Boomen 
    
  extensum Wij Jan van Breij , Jan Coppens 
    schepenen in Lierop door conde ende 
    verklaaren bij desen ten versoeke 
    en op de beede van Pauwels van 
    Geemert gebortig tot Seelts ende 
    woonagtig tot Gestel , getrout 
    zijnde met Annakan Hermans gebortig 
    alhier tot Lierop , dat wij de kinderen die 
    die den voorsijde Pauwels van Geemert 
    bij de voorsijde zijne huijsvrouwe  
    naar dato deses mogte comen te verweken, 
    en tot Gestel , of op andere plaatsen 
    gebooren weerdende , de selve kinderen 
    voor de helft  ende den requirants 
    huijsvrouwe voort geheel , ingevalle 
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  *uijt onse binen den tijt van vijff jaaren naar 
  aereme kasse desen tot aeremmoeden mogte co- 
    men te vervallen , de selve * beneffens 
    andere inborlinge te sullen onder- 
    houden ende den aeremen van Gestel 
    daar vante sullen ontlasten , kost 
    ende schadeloos houden , ende sulkx 
    ingevolge ende vermogens haar Hooge 
    moogende Resolutie vanden 3 september 1725 
    daar voor verbindende het inkomen 
    ende goederen van onsen aeremen 
    hebbende ende verkrijgende , in kenise 
    der waerheijt hebben wij desen ten 
    prothocolle ondertijkent ende met 
    de subsignatuere onses secretaris 
    doen bekragtigen op heeden den 
    vijfden meert seventien hondert negen- 
    entwentig . Coram schepenen getijkent 
 
     Jan van Breeij 
     Jan Kuppus 
     Jan vanden Boome loco secretaris 
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  extensum Wij Jan van Eijck ende Jan van Breij schee- 
    penen des dorpes van Lierop maaken kennelijk 
    ende certificeeren mits desen dat voor ons 
    personelijk is gecompareert ende verscheenen 
    Marten van Dijck als in huwelijk gehadt 
    hebbende Jenneke weduwe Jan Antonus 
    van Dijck ende heeft opentlijk bekent ende 
    beleeden dat de regenten deses dorps 
    van Lierop aan sijnen handen hebben betaalt 
    ende voldaan eene somme van hondert agt 
    gulden seve stuijvers vijff penningen en een halven penning 
    ende sulcx op reekeninge ende in minderinge  
    van een capitaale somme van duijsent gulden  
    ten lasten van het Corpus van Lierop 
    staande volgens obligatie ofte scheepen 
    schultbrieff daar van voor scheepenen 
    van Lierop , ten behoeve  van Jan Antonis 
    van Dijck geconstitueert ende gepasseert 
    sijnde van dato den eenendertigsten meij 
    1679 ende ten comptoire der beede gere- 
    gistreert ende aldaar beteekent onder 
    het quartier van Peeland no. 1 den comparant 
    aangekomen nomine uxoris scheldende 
    over sulcx ter somme voorschreven quijt los ende 
    vrij het voorschreven Corpus de regenten  van  
    desen ende allen andere hier van met regt 
    quitantie behoevende , geloovende op 
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    verbant van sijn persoon ende goederen 
    hebbende ende vercrijgende , dat quijt los 
    ende vrij schelden , altijt voor goet vast 
    steedig ende van waarden te houden ook 
    de voorschreven somme van hondert agt gulden seve 
    stuijvers vijff penningen en een halve , altoos te sullen 
    restitueeren als in tijden ende weijlen 
    bevonden soude mogen weerden , imant 
    anders int geheel ofte voor een gedeelte 
    beeter regt tot de selve te hebben , ofte deese 
    met den aankleeve van dien gequereleert 
    ofte wedersprooke soude mogen worden. 
    Wijders verclaaren wij scheepenen ingevolge 
    van haar Hooge Moogende Publicatie vanden 
    4 meij 1726 op de eedt in het aanvangen 
    onser bedieninge gedaan , dat de 
    renten ofte intressen van het voorschreven capitaal 
    sonder interruptie ten lasten van onse 
    gemeente tot de lossinge toe sijn betaalt 
    ende dat den voorschreven compara(n)t en sijne  
    voorsaaten , meerder dan vijff jaaren sijn 
    geweest ende tot dato deses nog sijn in 
    het vreedig genot ende ontfang der voorschreven  
    jaerlijxe intresse , soo ende gelijk ons sulcx 
    gebleeken is uijt onse successive borgemeesters 
    reekeninge . In kennisse der waarhijt hebben  
    wij dese op de minute prothocollair onderteekent 
    en laaten uijtscrijven ende dit instrument 
    met de subsignatuere van onsen secretaris 
  en dorpszeegel doen bekragtigen op heeden den drientwin- 
    tigsten meert seventienhondert negen en  
    twintig, 
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij 
       G Valtheri 
       1729 
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    Compaeerde voor ons ondergeschrevene schepenen 
    des dorps Lierops , Jan van Breij en Peeter 
  extensum  Vlemikx , onse meede schepenen in Lierop  
    doen cont , verklaaren , en certificeeren 
    bij desen op den eedt , int aanvangen 
    onser bedieninge gedaan ter instantie 
    ende versoeke , van Antonij Jansen Groenen  
    den welken , voor schepenen van Lierop,  
    in ondertrauw is opgenomen geweest met 
    Mari Hendrikx , de dato den eersten  
    januarij 1700 negentwentig , waar op de 
    voorschreven Mari Hendrikx onwilig is gewoorden 
    om den voorschreven trauw voort te voltrek(k)en 
    en waar op wij schepenen voorschreven met 
    den voorschreven Antonij Jansen Groenen zijn 
    naar de voorschreven Mari Hendrikx toe gegaan 
    op den twalfden februarij 1700 negentwentig 
    en hebben als doen gehoort dat den voorschreven  
    Antonij Jansen Groenen haar minelijk en  
    beleeft heeft afgevraagt of zij met hem 
    den trauw wilde voltreken ofte niet , hem voor 
    antwoort gaaf , dat zij met hem nuw of 
    nooijt niet en souwde trauwen, 
    verklaarende alle het geene voorschreven  waar 
    en waaragtig te weesen , gevende voor 
    reedene van welweetenheijt het selve 
    alsoo gehoort te hebben , want men  
    verpligt is de waarheijt te getuijgen, 
    soo hebben wij dese onse waaragtige 
    verklaaringe , als daar toe versogt zijnde 
    niet konen wijgeren . Actum den veertien- 
    den maij 1700 negenentwentig Coram sche- 
    penen geteekent . Jan Kuppus 
          Hendrick Warsenborgh    loco 
          Jan vanden Boome           secretaris 
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  extensum Op huijden den achtienden 
    maij 1700 negenentwentig soo 
    heeft Jan Hendrikx Vlemikx zijn- 
    en behoorelijke eet afgelegt aan  
    handen van heer officier , als 
    kerkmeester vande progie kerke 
    van Lierop , in plaatse van Tomas  
    Peeters Verberne . Coram schepenen 
    geteekent. 
      Jan van Breeij 
      Jan Kuppus 
      G.Valtheri 
      1729 
 
    Inden naame ons Heere Jesu Cristi 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
  duplekx des dorps Lierop Thomas Antonis van  
  extensum Breij ende Willemina sijne huijsvrouwe 
    welcken eersten comparant , sieck te bedde 
    liggende nogtans sijn volkoome memori 
    verstant en vijff sinnen in alles 
    wel magtig , soo voor ons opentlijk scheen 
    ende bleek , soo is dat den testateur 
    ende testatrice overdenckende der 
    natuere brooshijt , datter niet seekerder 
    en is dan de doot ende niet onseekerder 
    dan den tijt ende uere van dien , ende 
    hebben daaromme uijt dese weerelt niet 
    willen scheijden sonder eerst ende alvoorens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 008 r 
 
    van haare teijdelijke goederen haar van 
    Godt almagtig op deser aarde verleent te 
    hebben gedisponeert , ende dat uijt haaren 
    vrijen wille , onbedwonge ofte verleijt van 
    imandt ter weerelt , soo hij testateur ende 
    testatrice verclaarde ende alvoorens daar 
    toe koomende , soo beveelen sij testateuren 
    haare ziele als die uijt haare sterfflijke 
    lighaamen comen te scheijden inde handen 
    van Godt almagtig haaren heemelsen 
     * en haar lighaem de aarde 
    vaader* met een eerlijke begraafenisse 
    comende soo tot de dispositie van haare  
    tijdelijke goederen haar als voor verleent 
    waar over sij testateuren kragt ende magt 
    sijn hebbende waar ende op wat plaatse de 
    selve geleegen sijn egeen ter weerelt uijt- 
    gescheijden ofte gereserveert,   soo 
    verclaaren sij testateuren , dat sij alles maaken 
    aanden langst leevende van haar beijde 
    man ende meester , soo hebbende ende vercrij- 
    gende sonder dat iet het minste te reserveeren  
    waar van den testateur ofte testatrice 
    eenige meesterschap sijn hebbende. 
    Wijders verclaaren sij testateuren dit te 
    weesen haar testament lesten ende uijter- 
    sten wille , willende ende begeerende dat 
    het selve alsoo het sij bij forme van testament 
    codicil gifte ofte eenige andere makinge 
    ter saake des doots , soo als best kan be- 
    staan sal plaats grijpen naargekomen 
    ende agtervolgt worden alwaart nogtans 
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    Datter enige pointen off clausulen naar den 
    regten hier toe gerequireert werdende hier 
    inne waaren            geomiteert versuijmt 
    ofte vergeeten sulcx houden sij testateuren 
    voor geinsereert ende bijgescreven . Aldus  
    gedaan ende gepasseert ten woonhuijse  
    van hen testateuren , die de minute 
    prothocoolair beneffens ons ondergescreve 
    scheepenen , ende mij Johan vanden  
    Boome president in absentie van- 
    den secretaris hebben onderteekent. 
    op heeden binnen Lierop den ne- 
    gentienden julij seventienhondert 
    negen en twintig , toirconde 
    geteekent. 
 
    Toomas Antonus van Breij 
    dit + ist merk van Willemijn 
    Tomas van Breij testatrise verklaar- 
    de niet te konen schrijven testes  J.vanden Boome 
      Jan van Eijck schepe 
      Jan vanden Eijnde 
       scepe 
      Jan vanden Boome 
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  extensum  Wij Johan vanden Boome , Jan van  
    Eijck , Peter Vlemix , Jan van 
    Breeij , Hendrik Warrenborgh ende 
    Jan Coppens , schepenen van Lierop 
    maken kenelijck sertificerende 
    mits deser , dat voor ons persoo-- 
    nelijck gecompareert sijn Jan 
    Huijbers vanden Boomen ende Aert 
    Verhees Inwoonders alhier , mits(gaders) 
    Joost Jansen vande Waerdenburgh 
    geerffde alhier , dogh woonaghtigh 
    tot Helmont , verclarende den  
    eersten comparant nu onlanghs 
    van haar Edele Moogende in erffpaght 
    gecoght te hebben den cooren water 
    molen en annexe hoeve , gelegen tot 
    Stipdonck alhier voor de som- 
    me van twee hondert dertigh 
    gulden sestich stuijvers jaerlijcx ende 
    (de) voorde twee ladste compa- 
    ranten dat sij haer selven als borgh 
    ende schuldinaren principaell , voor 
    de voldoeninge vanden voornoem- 
    den jaarlijcxen erffpaght hebben 
    gestelt versoeckende justificatie 
    vande selve borghtoght ende 
    verclaringe der suffcienthijt 
    vanden voornoemden coopers. Derhalven  
    verclaren wij schepenen voornoemt 
    de voornoemde comparanten voorde 
    voldoeninge vanden voornoemde jaarlijcxe 
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    erffpaght tegenwoordigh te houden 
    suffcientelijck gegoet en geerft ende 
    dat het selve ons bij behoorlijcke 
    beschijden gebleeken is .In kennisse 
    der waerhijt hebben wij schepenen 
    voornoemt t selve ten prothocolle 
    ondertijckent ende dese met 
    subsignatuere onses secretaris 
    ende schependoms segelle           becragh- 
    tigen  Gegeven binnen Lierop den  
    aghtentwentighsten julij seven- 
    tienhondert negenentwintigh. 
 
     Jan vanden Boome 
     Jan van Eijck 
     Peter Vlemex 
     Jan van Breeij 
     Hendrick Warsenborgh 
     Jan Kuppus 
     G.Valtheri 
     1729 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven schepen- 
    en des dorpes van Lierop , quartier 
    van Peellant Mijerije vanden Bos , Jan van  
    Eijk ende Jan Peeters vanden Eijden , onse 
    meede schepenen in Lierop , de welke  
    ter instantie ende requisietie van 
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    Jan Huijbers vanden Boomen 
    pagter van 's landts coren , waater- 
    moolen geleegen alhier tot Lierop voorschreven 
    getuijgen ende verklaaren , gelijk 
    zij doen bij deesen , waar ende 
    waaragtig te weesen , haar deponenten 
    wel kenelijk te zijn ende gesien 
    te hebben , dat op den tienden  
    april 1700 negentwentig , den voorschreven 
    cooren waater molen is doorgebroken 
    soo dat den voorschreven moolen heeft 
    moeten stil staan , tot op den veer- 
    tienden oktober 1700 negenentwentig , 
    gevenende zij deponenten voor reedene 
    van welweetentheijt alsoo waarag- 
    tig te weesen , en hebben naar ge- 
    daane voorleesinge hier bij gepersisteert 
    1700 negentwentig toirconde bij ons 
    onderteekent. 
 
      Jan van Breeij 
      Peter Vlemex 
     Jan vanden Boome 
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    Conditie ende voorwaarde , waar op 
    Johan vanden Boomen en Jan Henderik 
  extensum Vlemikx , in hueringe en pagtinge 
    overgegeven hebben aan Joost Custers 
  extensum hier present die de voorschreven hueringe 
    is accepteerende , seeker hunne 
    erve geleegen alhier tot Lierop 
    genaamt De Schauw op conditie als  
    volgt 
    Eerstelijk soo sal dese hueringe 
    dueren den tijt van acht achter- 
    een volgende jaaren , nogtans met 
    vier op te seggen wie van bijde de 
    zijden gelieven zal , voor kersemis. 
    Item dese hueringe sal beginen ende 
    aanvanck neemen vande huisinge , hoff 
    en groese te Pa(a)ssen en het landt 
    t oikx bloot an de stoppelen alles 
    in desen jaare 1700 en dartig. 
    Item sal hij huereling gehauwden  
    weesen te betaalen alle de doorps 
    en 'slandts ordienaare en exterorie- 
    naare lasten hoe genaamt die mogte 
    weesen , sonder daar iet van aan zijne 
    pagt peninge te mogen corten. 
    Item sal den voorschreven huereling gehauw- 
    den weesen de wanden vande huijsinge 
    te hauwden in goede reperatie ende digt 
    met leijmen en luijkken en het 
    haut daar toe noodig op het erve 
    te mogen cappen ter minste scha- 
    de. 
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    Item het schaar haut als het 
    bequaem is , sal hij huereling mogen  
    cappen en de latten en roeijen en 
    banden, tot de huisinge noodig , daar  
    toe moeten gebruijken sonder daar 
    van te mogen verkoopen. 
    Item sal hij huereling gehauwden  
    weesen ten zijnen costen alle jaaren op de huijs- 
    inge te laaten dekken drie vijmen 
    daak stroij , dog de dag huer te moo- 
    gen corten  
    Item het halff ooft van appel 
    en peeren sal hij huereling aande 
    verhuerders moeten laaten tot hun 
    gebruijk(*tekst kantlijn) (*in het off 
     van het voorschreven eerff 
    sal hij huereling  niet meer moogen 
    verbreijnge van tien kaaren rauw mist 
    van het voorschreven  eerff .) 
    Item of het gebuerde dat God 
    verhoede wil datter hagelslag 
    of bevries of waatervloet of heijer- 
    togt quaem , sullen zij verhuerders 
    niet meer voor goet hoeven  
    te doen , als hun sal believen. 
    voor welke voorschreven hueringe hij huereling 
    jaarelijkx jaarelijkx heeft gelooft te 
    betaalen aande voorschreven verhuerders dar- 
    tig gulden en dartig vaten cooren 
    waar van den eersten gelt pagt vervallen 
    sal St.Marten 1700 en dartig en den eersten 
    coren pagt 1700 en tweeendartig en soo 
    voorts van jaare tot jaare geduerende 
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    dese verhueringe , verklaarende verder 
    dese hueringe en verhueringe in voegen 
     * als voorschreven stadt altijt 
    en manieren * naar te comen en te  
    voldoen daar onder verbindende hune 
    persoonen ende goederen hebbende ende 
    verkrijgende . Actum Lierop den ses- 
    den september 1700 en negen entwintig 
    coram schepenen geteekent 
     
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
    Peter Vlemex schepen loco secretaris 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschrevene sche- 
    penen des dorps Lierop Geertruij Verberne 
    weeduwe Jan Fransen Waarsenborig ge- 
    sont van lighaame , dagelijkx bij de 
    menschen op de straten comverseerende 
    haar volkomen memori verstant 
    ende vijff sinen  , in alles wel mag- 
    tig soo voor ons opentlijk scheen 
    ende bleek , de welke is overdenkende 
    der natuere broosheijt datter niet 
    seekerder en is dan de doot ende 
    niet onseekerder dan den tijt ende uuere van dien  
    ende heeft daarome uijt dese weerelt niet wil- 
    len scheijden sonder eerst ende alvoor- 
    ens van haare tijdelijke goederen 
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    haar van God almagtig op 
    deser aarde verleent te hebben 
    gedisponeert ende dat uijt haaren 
    eijgen vrijen wille onbedwonge   
    ofte onverleijt van imant ter 
    weerelt soo zij verklaarden  
    ende alvoorens daar toe kom- 
    ende soo beveelt zij haare ziele 
    als die uijt haare sterffelijk lig- 
    haam sal comen te schijden in 
    de handen van God almagtig 
    haaren hemelschen vader ende 
    haar doode lighaam d aarde  
    met een eerelijke begraffenise 
    revoseerende , casseerende doot ende  
    te niet doende mits desen alle 
    voorgaande testamenten codicille 
    ende alle andere maakinge niet 
    willende dat de selve in eenige 
    point ofte deelen sal woorden 
    naargekoemen ofte agtervolgt, 
    comende op nuws ter dispositie 
    van haare tijdelijke goederen haar 
    als voor verleent , waar over zij  
    testatriese cragt ende magt is heb- 
    bende , waar ende op wat plaatsen  
    de selve geleegen zijn , egeen ter 
    weerelt uijtgescheijden ofte gereserveert 
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    Eerstelijk soo verklaart de testatriece 
    te stellen voor haaren uuneuverseelen 
    erfgenaem met volle regt van inste- 
    tutie , Peeternela Jansen vandeWaar- 
    senborig (* tekst kantlijn) van alle haare naar te laa- 
    tene goederen ende gelt , hoe genaamt  
    of waar geleegen die mogte weesen , 
    de testatriece toebehoorende ofte daar mees- 
    terschap van heeft , egeen ter weerelt 
    gescheijden ofte gereserveert, 
    alle het geene voorschreven staat verklaart 
    de testatrriece , te weesen haar testament 
    laatste ende uijterste wille , willende 
    ende begeerende , dat het selve alsoo sal 
    woorden naargekomen ende agtervolgt , 
    alwaart nogtans datter eenige solem- 
    nietijten naar der regten hier toe ge- 
    requireert waaren geomiteert ende 
    voor bij gegaan , sulkx hout zij testa- 
    triece voor geinsereert ende bij geschre- 
    ven, de testatriece reserve(e)rt de magt 
    ende meesterschap van dit testament 
    te mogen veranderen soo als zij begeert. 
    Aldus dese gedaan ende gepasseert 
    ter secretarije van Lierop ende heeft 
    de testatriece de minute prothocollair 
    beneffens ons schepenen onderteekent 
    op heeden den dartienden november seven- 
    tienhondert negentwentig , coram                                                                                                                                                
    schepenende testatriece geteekent dit + merck 
    stelt Geertruij Verberne weeduwe Jan 
    Fransen Waarsenborig Testes T v(ande) Boome 
    Jan van Breeij                 Jan vanden Boomen 
    Jan van Eijck    loco secretaris 
    (*off bij aldien de voorschreven Peeternela voor de 
    doet vande testatriece quaem te sterven soo maakt 
    zij testatriece de voorschreven qualietijt en meesterschap 
    op desselfs kinderen , en ingeval eegeen kinderen en 
    krijgt op haaren tegenwoordigen man met naame  



    Peeter Hermans. 
       Jan van Eijck   Jan van Breeij 
    T.v(anden) Boome president scheepen loco secretaris 
    Dit heeft testatriese verklaart voor ons bove geschreeve 
    scheepenen den neegenentwentigsten oktober 1700 
    drieendartig. ) 
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    Wij Jan van Eijk ende Jan Peeters 
  extensum vanden Eijnden , schepenen des dorps van  
    Lierop , maken kenelijk ende certificeeren 
    mits deesen dat voor ons persoonelijk 
    is gekompareert ende verscheene , Marten 
    van Dijk , als in huwelijk gehadt hebbende 
    Jenneken weeduwe Jan Antous van Dijk 
    ende heeft opentlijk bekent ende belee- 
    den dat de regenten deses dorps van Lierop aan 
    sijnen handen hebben betaalt ende 
    voldaan eene somme van hondert en elleff 
    gulden twaalf stuijvers vijff peningen 
    en drie vierde , ende sulkx op reekeninge 
    en in minderinge van een capitaale somme 
    van duijsent gulden ten laste het Corpus 
    van Lierop staande volgens obligatie 
    off schepen schult brieff , daar van 
    voor schepenen van Lierop , ten behoe- 
    ve van Jan Antonus van Dijk geconstutu- 
    weert ende gepasseert sijnde van dato 
    den eenendertigsten maij 1679 ende ten 
    comptoir der beede geregistereert ende 
    aldaar beteekent onder het quartier 
    Peellandt eerste deel folio 28 Lierop 
    no. 1 den comparant aangekomen nomine 
    uxoris , scheldende over sulcx ter somme 
    voorschreven quijt los ende vreij het voorschreven 
    Corpus , de regenten van dien , en allen 
    anderen hier van met regt quietantie 
    behoevende , geloovende op verbandt van 
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    sijn persoon ende goederen hebbende ende 
    verkrijgende , dat quijt los ende vreij 
    schelden altijt voor goet vast stedig 
    ende van waerden te houwden , ook 
    de voorschreven somme van hondert en eelleff 
    gulden twaalff stuijvers vijff peningen en drie 
    vierde , altoos te sullen restituweeren 
    als in tijden en wijllen bevonden  
    souwde mogen weerden  , imandt anders 
    int geheel off voor een gedeelte beter 
    regt tot de selve te hebben , ofte dese 
    met den aankleeve van dien ge 
    quereleert ofte weedersproken souwden  
    mogen weerden . Wijders verklaaren 
    wij schepenen ingevolge van haar 
    Hooge Moogende pubblicatie vanden 4 maij 
    1726 op den eet in het aanvangen onser 
    bedieninge gedaan , dat de     rente 
    ofte intresse van het voorschreven capitaal 
    sonder interuptie ten laste van onse ge- 
    meente tot de losinge zijn bij betaalt. 
    Ende dat den voorschreven comparant en zijne 
    voorsaaten meerder dan vijff jaaren sijn 
    geweest en tot dato deses nog sijn in het 
    vreedig genodt ende ontfang der voorschreven 
    jaarelijkxe intresse , soo ende gelijk ons 
    sulkx gebleeken is uijt onse successive 
    borgemeesters reekeninge . In kennisse der waar- 
    heijt , hebben wij  dese op de minute pro- 
    thocollaire onderteekent en laaten uijt- 
    schrijven en dit instruement met de 
    subsignatuere van onsen 
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    secretaris en dorps segel doen  
    bekragtigen op heeden den sesestwen- 
    tigsten november seventienhondert negenen 
    twentig coram schepenen geteekent 
      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnde 
  
     Jan vanden Boomen 
    
  extensum Wij Jan van Eijk en Jan van Breij 
    schepenen in Lierop doen conde 
    ende verklaaren bij desen ten versoeke 
    en op de beede van Jasper Molle 
    gebortig tot Knegsel ende ook woonagtig 
    getraut zijnde met Jeneken Hendrikx 
    van Breij , gebortig alhier tot Lierop,  
    dat wij de kinderen die den voorschreven 
    Jasper Molle bij de voorschreven zijne huijs- 
    vrouwe , naar dato deses mogte comen 
    te verweken ende tot Knegsel of 
    op andere plaatsen gebooren weerdende 
    de selve kinderen voor de heelft 
    ende de requierants huijsvrouwe 
    voor 't geheel , ingevale binen den 
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    tijt van vijff jaaren naar desen 
    tot aeremmoede mogten comen 
    te vervallen de selve uijt onse aereme 
    kasse beneffens andere inborlinge 
    te sullen ontlasten , kost ende scha- 
    deloos houwden ende sulkx inge- 
    volge ende vermogens haar Hooge Moogende 
    resolutie vanden 3 september 1725 daar 
    voor verbindende het inkomen ende 
    goederen van onsen aeremen , heb- 
    bende ende verkrijgende  . In kenisse 
    der waarheijt hebben wij desen 
    ten prothocolle onderteekent ende 
    met de subsignatuere onses secre- 
    taris doen bekragtigen , op heeden 
    den elfden april seventienhondert 
    en dartig , coram schepenen geteekent 
      Jan van Eijck schepen 
      Jan van Breeij schepen 
      Jan vanden Boomen 
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    Op heeden dato ondergeschreven is bij ons  
  extensum scheepenen van Lierop tot voogt uijt onse 
    vergaaderinge aangestelt ende geautho- 
    riseert , onse meede scheepe Jan van Breij 
    omme de erffgoederen vanden minder- 
    jaarigen Huijbers soone Joost Peters 
    van Breij geleegen alhier tot Lierop ten 
    meesten nutte vanden voorschreven onmondige 
    te administreeren en gaade te slaan 
    het welck den voorschreven Jan van Breij bij 
    desen is accepteerende . Actum den  
    seventienden maij  seventienhondert 
    en dertig toirconde bij ons geteekent. 
     Peter Vlemex 
     Jan van Eijck 
     Jan vanden Eijnden  
     Jan vanden Boomen 
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      Scheijdinge ende deijlinge 
      tussen de kinderen ende 
      erffgenaamen van wijlen Simon 
      Verdoijenbraake ende Ida 
      sijne wettige huijsvrouw 
 
    Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    Jan Simons Verdoijenbraake 
    Margriet Simons Verdoijenbraake weduwe Jan  
    Hermans , Andries Verdoijenbraake, Rijnier 
    Smets als in huwelijk hebbende Antonuske 
    Simons Verdoijenbraake , Jenneke Simons Ver- 
    doijenbraake geassisteert met L.v(anden) Boome 
    Goort Jooste van Lieshout als in huwelijk 
    hebbende Maria Simons Verdoijenbraake 
    alle in dier qualitijt kinderen ende erff- 
    genaamen van Simon Driessen Verdoijenbrake 
    voorschreven , de welcke met maalkandere hebben 
    aangegaan een seer minnelijke schiftinge 
   schijdinge ende deijlinge in voegen ende manieren 
    hier naar volgende. 
    Ende is alsoo met den eersten loote ten deele 
  extensum gevallen Jan Simons Verdoijenbraake 
    Andries Simons Verdoijenbraake ende 
    Jenneke Simons Verdoijenbraake gesament- 
    lijk , huijs schuer en backhuijs met het 
    aangelag saame groot circa 6 lopense geleegen 
    in de winckelstraat , deen sijde Jan Verhees 
    dander sijde Jan van Eijck den oude. Item  
    het hijtvelt groot drie lopense deen sijde Jan 
    Goorts dander sijde Jan Verhees . Item eenen 
    acker ter plaatse voorschreven groot 2 lopense deen sijde 
    Jan Goorts dander sijde Jan Verhees . Item 
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    eenen acker groot vier lopense deen sijde 
    Jan van Lieshout dander sijde Joost van  
    Dijck , Item eenen acker De Krijterberg 
    genaamt groot eenen een halff lopense deen sijde 
    de gemeente dander sijde de erffgenaamen Jan 
    van Dijck , Item alnog een ackerken 
    groot een lopense deen sijde Jan Goorts dander  
    sijde Gevart van Doore , Item alnog eenen 
    acker genaamt Lijntjens Acker , groot een lopense 
    deen sijde Dries Marte Custers dander 
    sijde Jan Verhees , Item alnog een ackerken 
    groot circa 2 lopense deen sijde Dries Marte 
    Custers dander sijde Joost van Dijck 
    Item een drieske groot een halff lopense deen 
    sijde Antonij van Bussel dander sijde 
    Jan Verhees , Item eenen hoijbempt 
    groot drie lopense deen sijde Joost van Dijck 
    dander sijde de weduwe Thomas van Breij 
    Item eenen Hoijbempt groot drie lopense 
    deen sijde Aart Verhees dander sijde Jan 
    vande Vorst . Item eenen hoijbempt 
    groot circ 6 lopense deen sijde Philip vander 
    Schoot dander sijde Jan Jooste van Lieshout 
    Item een bemdeke groot 2 lopense deen 
    sijde 't gemeene lant dander sijde Joost 
    van Dijck 
  extensum Item is met den tweeden loote ten 
    deele gevalle Margriet Simons Verdoijenbrake 
    weduwe Jan Hermans twee gebont met den 
    sulder , kelde en voorstal in een huijs ge- 
    leegen tot Hersel en het derde part vant aangelag  
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    soo groes en lant voor off aan erve 
    deen sijde Jan Hendrik Simons dander 
    sijde Rijnier Smets den meede dijlder 
    in dese deen eijnde de gemeente dander 
    eijnde Frans vanden Eijnde hier uijt 
    te vergelde een derde part van soodanige 
    chijns als daar met regt is uijtgaande, 
    Item alnog eenen acker genaamt Den Heuvel 
    geleegen ter plaatse als voor groot circa 
    3 1/2 lopense aan erve deen sijde en deen eijnde 
    de gemeente dander eijnde Mari weduwe 
    Antonij van Breij , hier uijt te vergelde 
    den chijns soo die daar met regt is uijt- 
    gaande , Item alnog een stuck ackerlant 
    genaamt Het Heijvelt groot ontrent een en een  
    halff lopense geleegen ter plaatse als voor 
    deen sijde en deen eijnde de gemijnt dander 
    sijde Philipus Warsenborg dander eijnde 
    Goort Jooste van Lieshout , Item alnog 
    de helft in eenen hoijbempt genaamt Het Oude 
    Goor het agterste deen sijde Antonij van 
    Dijck dander sijde Jan Hendrik Simons 
    deen eijnde het gemeene lant dander 
    eijnde Rijnier Smets , Item alnog een 
    stuck hoijlant genaamt den Moolenbempt 
    groot ontrent twee lopense  , deen sijde Antonij 
    van Dijck dander sijde Joost Gielens Verberne 
    deen sijde de Oude Aa , Item alnog een halve 
    schaar op Het Broek van Mierlo , Item den 
    Deijck opde Goorkens groot ontrent een halff 
    lopense deen sijde Jan Peters vanden Eijnde dander 
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    sijde Hendrik Verasdonck deen eijnde  
    Goort Jooste van Lieshout , Item alnog 
    het veltjen genaamt Het Streepken geleegen 
    opde Goorkens groot ontrent een halff 
    lopense deen sijde de erffgenaamen Jan Jacob Horck- 
    mans dander sijde Hendrik Verasdonck 
    deen eijnde De Vleut dander eijnde 
    Hendrik Verasdonck , Item alnog een derde 
    part in Het Groot Velt opde Goorkens 
    naast Lonendonck, deen sijde en deen eijnde 
    Marte Verberne , dander sijde Rijnier 
    Smets , dander eijnde De Vleut, Item alnog 
    het hout geteekent off gesmet met smet 
    dril 
  extensum  Item is met den derden loote ten deele 
    gevallen Rijnier Smets in sijn voorschreven 
    qualitijt drie gebont int huijs tot Hersel 
    te weeten de drie middelste gebonden met 
    haar afhangen en verdere toebehoort met 
    de gront daar het selve op is staande , met 
    de middelste want naast de schuerhert en  
    het backhuijs met de gront , met een derde 
    part in het aangelag , het middelste aan erve 
    deen sijde Margriet weduwe Jan Hermans , dander 
    sijde Goort van Lieshout voorschreven dander eijnde Frans 
    vanden Eijnde , hier uijt te vergelde de  
    derde part in soodaanigen chijns als die 
    daar met regt is uijtgaande , Item alnog 
    een stuck ackerlants genaamt Den Wolff groot 
    ontrent seve copsaet aan erve deen sijde 
    Hendrik Vlemix dander sijde Antonij Vlemix 
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    deen eijnde het gemeene lant dander  
    eijnde de gemijnt , Item alnog eenen 
    acker genaamt Het Raatstuck aan erve deen 
    sijde Willem vanden Eijnde , dander sijde 
    het gemeene lant deen eijnde Lambertus  
    vanden Eijnde , dander eijnde Jan Hendrik  
    Simons cum suo , Item alnog een stuck  
    ackerlants genaamt De Drie Copsaet geleegen 
    op Hersel , aan erve beijde sijde en een  
    eijnde Jan van Dijck , dander eijnde de 
    de gemijnt , Item de helft in een stuck 
    hoijlant voor aff ,genaamt het Oude Goor 
    groot ontrent voorde helft een lopense 
    aan erve den sijde Antonij van Dijck 
    dander sijde Jan Hendrik Simons deen 
    eijnde de gemeijnt dander eijnde Margriet 
    weduwe Jan Hermans , Item alnog een stuck 
    hoijland genaamt Den Wert groot ontrent een 
    lopense deen sijde Margriet weduwe Jan Hermans 
    dander sijde Jan Vlemix cum suo , deen 
    eijnde de Aa , dander eijnde de Oude Aa 
    Hier uijt te vergelde den chijns soo die  
    daar met regt is uijtgaande , Item alnog 
    een schaar op Het Broek tot Mierlo, Item 
    alnog een erffschaar het Middelst Veltjen 
    op De Goorkens groot ontrent een halff lopense 
    Item alnog het hout geteekent affge- 
    smet met smet een 
     
 extensum   Item is met den vierden loote ten deele 
    gevallen Goort Jooste van Lieshout in sijn  
    voorschreven qualitijt twee gebont huijsinge 
    in het voorschreven huijs tot Hersel te weeten het 
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    agterste met de derde part in het aan- 
    gelag groot ontrent een lopense aan erve 
    deen sijde Rijnier Smets dander sijde 
    Willemijn weduwe Thomas van Breij deen    
    eijnde Frans vanden Eijnde dander 
    eijnde Rijnier Smets , scheijdende 
    de huijsinge met den laast afgaande maar 
    de schuer toebehoorende aan Goort van 
    Lieshout en kap en afhanck tot de middel- 
    want toe , hier uijt te vergelden den  
    chijns soo die daar met regt is uijtgaande 
    Item alnog een stuck ackerlant genaamt 
    Den Braakacker gelegen inde Winckelstraat 
    groot ontrent een en een halff lopense aan 
    erve deen sijde Jan Peters vanden Eijnde 
    dander sijde de erffgenaamen Jan van Dijck 
    deen eijnde den vaarwegh dander eijnde 
    het gemeene lant , Item alnog een stuck 
    ackerlant groot ontrent vijff copsaet 
    deen sijde Jan Goort Matijssen dander 
    sijde Jan Verhees , deen eijnde het gemeene lant, 
    Item alnog een stuck ackerland genaamt 
    Het Braaxken groot ontrent seve copsaet 
    deen sijde Antonij Vlemix dander sijde 
    het gemeene lant , deen eijnde Andries  
    Custers dander eijnde het gemeene lant 
    Item alnog een stuck hoijlant inde 
    Heuve groot ontrent twee lopense deen sijde 
    Jan Hendrik Simons dander sijde Anna weduwe 
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    Poulus Sanders deen eijnde Jan Hendrik 
    Simons dander eijnde den vaareweg 
    Item alnog een driesken genaamt Het  hueffken 
    deen sijde den vaareweg dander sijde 
    Joost Peters cum suo , deen eijnde Margriet 
    weduwe Jan Hermans , dander eijnde Philipus 
    Warsenborg , Item alnog het euselken 
    groot ontrent een en een halff lopense deen  
    sijde Hendrik Lambert Vlemix dander sijde 
    Anna weduwe Poulus Sanders , deen eijnde 
    De Vleut dander eijnde de gemijnt , Item 
    alnog het derde part in het Groot Velt 
    opde Goorkens groot ontrent twee lopense 
    deen sijde Rijnier Smets dander sijde Goort 
    Teunis deen eijnde De Vleut , Item alnog 
    een erffschaar op Het Broek tot Mierlo, 
    Item alnog het hout gesmet off geteekent 
    met smet twee , Item alnog eenen hoijbemt 
    geleegen tot Mierlo groot een en een halff 
    lopense deen sijde Jacob op Eudonck dander 
    sijde Rijnier Smets deen eijnde Marte 
    Verberne dander Eijnde Jan Goorts 
    als geb(ueren) 
 
    Ende is verder bij de condividenten  
    ondersprooken ende geconditioneert 
    dat soo imant eenig hout heeft staan  
    teegen een anders erve sal het selve 
    binnen den tijt van een jaar moeten 
    ruijmen en afkappen , voorts dat den  
    voorsten den agtersten off den agtersten  
    den voorsten sal moete weegen ter naaste 
    plaatse en minste schaade , ende ingevalle 
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    naarmaals op eenige der voorschreven looten  
    eenige renten pagte off chijnsen quamen 
    meer dan daar op sijn begroot , sullen sij 
    condividenten malkandere moete re- 
    fundeeren en goet doen volgens costhuijme 
    locaal alhier gewoonelijk sijnde 
    Ende soo het quamp te gebeuren dat imant 
    van de drie laaste condividenten te 
    raade worde haar gedeelte van het voorschreven 
    huijs afte breeken het selve sal een ider 
    vrijstaan en ook de gront daar het op gestaan  
    heeft te behouden , dog alles ter minste 
    beleedinge vande andere condividenten ter 
    ter arbitratie vande scheepenen over dese  
    deelinge gestaan hebbende, 
    Voorts hebben sij condividenten de een 
    van des andere portie en ten behoeve van 
    een ider gerenuntieert en affstandt gedaan 
    beloovende dese deijlinge altijt goet 
    weldeugende te houden en doen 
    houden onder verbant van haar persoonen  
    ende goederen                          present 
    en toekomende , Aldus gedaan en  
    gepasseert binne Lierop den twalffde 
           junij seventienhondert en dertig 
    ten overstaan van Jan van Eijck ende  
    Jan van Breij scheepenen, 
       
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij  
       Jan vanden Eijnde 
       schepen loco  
       secretaris 
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  extensum Inden naame ons Heeren Amen 
 
  duplekx Compareerde voor ons ondergeschreven 
  copij gegeeve scheepenen des dorps van Lierop 
  aan Arnoldus Marte Verberne ende Catelijn sijne 
  Verberne den  huijsvrouwe den eersten comparant 
  seevende jan- sieck te bedde leggende , nogtans sijn 
  uari 1743 volkome verstant ende vijff sinen 
    wel magtig ende gebruijkende soo voor 
    ons scheen ende bleek ende de tweede 
    comparante gesont naar den lighaame 
    dog overdenckende hij testatuer ende 
    sij testatrice de brooshijt der 
    menschelijker natuere , ende datter 
    niet seekerder is dan de doot ende 
    niet onseekerder is dan de uere 
    hebben uijt dese weerelt niet wille 
    scheijden sonder alvoorens van haare 
    teijdelijke goederen haar van Godt 
    almagtig op deser aarde verleent 
    te hebbe gedisponeert , ende dat uijt 
    haaren vrijen wille , onbedwongen  
    ofte verleijt van imant ter weerelt 
    soo hij testatuer ende sij testatrrice 
    verclaarde , ende alvoorens daar toe 
    koomende soo beveelen sij testatueren 
    haare zielen als die uijt haare 
    sterfflijke lighaame kome te scheijden  
    inde barmhartige handen van Godt 
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    almagtig haaren heemelschen vaader 
    ende haare lighaamen de aarde 
    met een eerlijke begraffenisse 
    koomende voorts tot de dispositie 
    van haare teijdelijke goederen , waar 
    over sij testateuren kragt ende magt 
    ofte meesterschap sijn hebbende , waar 
    ende op wat plaatse de selve geleege 
    sijn , egeene ter weerelt uijtgescheijden 
    ofte gereserveert , verclaarende sij 
    testateuren alles te maaken aande 
    langstleevende van haar beijde 
    stellende den langstleevende man 
    ende meester omme van haare voorschreven 
    goederen , soo erfflijke erffhafelijke en  
    haafelijke te mogen disponeeren , trans- 
    porteeren ende veralieneeren , als van 
    haar eijge vrij goet. 
    Wijders verclaaren sij testateuren  dit 
    te weesen haar testament laasten ende 
    uijtersten wille , willende ende be- 
    geerende dat het selve alsoo , het sij bij 
    forme van testament , codicil , gifte 
    ofte eenige andee maakinge ter saake 
    des doots , soo als beest kan bestaan 
    sal plaats grijpen , naargekomen ende 
    agtervolgt sal worden , alwaart nogtans 
    datter eenige poincten ofte clausulen 
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    naar den regten hier toe gerequi- 
    reert werdende hier ine waaren ge- 
    omitteert , versuijmt ofte vergeeten 
    het selve houden sij testateuren voor 
    geinsereert , Aldus gedaan ende 
    gepasseert ten woonhuijse vande 
    testateuren op heeden den tweeden 
    october seventienhondert en dertig 
    toirconde geteekent 
      Jan van Breeij 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan vanden Boomen 
      president         secretaris 
  extensum Wij Jan vanden Boome president 
    Jan van Breij ende Jan Coppens scheepenen 
    des dorps ende dingbancke van Lierop 
    getuijgen ende verclaaren op den eedt 
    in het aanvangen onder bedieninge ge- 
 den 3 januarij  presteert ter instantie ende requisitie 
 1769 hier van  van Wilhelmus van Bussel waar ende 
 copie authentiecq waaragtig te weesen dat den voornoemden 
 uijtgemaakt  requirant is een soon van Antonus van 
 voor Jan Hermens Bussel , welcke den soon is van Francis van 
    Bussel , die den soon was van Johannes 
    van Bussel ende Johannes den soon 
    was van Goort van Bussel , hebbende 
    over veele jaaren dickwils van oude luijde 
    hooren seggen dat Goort van Bussel was 
    den soon van Joost van Bussel , die den 
    broeder was van Elisabeth van Bussel 
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    die geweest is de moeder van Jan Jacobs 
    (doorgestr.)( vander Haage) alias Heijne fundateur 
    van seekere beurse. 
    Ende alnog ter instantie ende requisitie  
    Joost vande Vorst , dat den selve is 
    een soon van Jenneke Koppens ende 
    dat Jenneke Koppens is eene dogter 
    van Jenneke Vanden Eijnde , die eene 
    dogter was van Catriena van Bussel 
    de welcke is geweest eene dogter van Goort 
    van Bussel ende voorts refereerende tot 
    het vervolg vande bovenstaande verclaringe. 
    Wijders getuijge ende verclaare dat Jenneke 
    vanden Eijnde ende Godefridus vanden 
    Eijnde sijn geweest suster ende broeder , 
    kindere van Catrina van Bussel hebbende 
    Philipus vanden Eijnde soon van Godefridus 
    vanden Eijnde laast op een der beurse vanden 
    voornoemde heere fundateur gestudeert als 
    bloetverwant ende de selve beurse getrocken 
    van het begin sijnder studien. 
    Verders refereerende tot den neffens gaanden 
    boom off aanwijsinge der afcomste 
    vanden heere fundateur voornoemt. 
    Geevende voor reedenen van welweetenthijt 
    dat de selve persoonen tot Catrien van 
    Bussel ende Johannes van Bussel in cluijs 
    alle seer wel hebben gekent ende met de selve 
    veeltijts hebben omgegaan ende geconserveert. 
    Aldus getuigt ende verclaart binne Lierop 
    op heeden den vier en twintigsten october 
    seventienhondert en dertig 
 
      Jan vanden Boomen    mij present 
      Jan Kuppus                   G.Valtheri 
      Jan van Breeij                 1730 
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      Staat ende inventaris gedaan 
      maaken door ofte van wegens 
      Joost Custers weduenaar 
      van wijlen Jenneken Jansse 
      Biemans sijne gewesene huijs- 
      vrouwe alvoorens in huwelijk 
  extensum   wilde treeden met Maria 
      Peters van Helmont en sulcx 
      ingevolge haar Hooge Moogende waar- 
      schouwinge de anno 1708 
      bestaande int geene volgt 
    Eerstelijk een halff huijs met het haalff 
    aangelag daar aan geleegen aant Heijeneijnd 
    aan erve deen sijde Antonij Biemans dander  
    sijde de Hoolstraat groot circa drie copsaet. 
    Item een stuck lant genaamt Het Lang Ackerken 
    ter plaatse voorschreven geleegen groot een lopense 
    deen sijde de erffgenaamen Geraert Meulendijx 
    dander sijde Jan van Geldrop. 
    Item een stuck goet soo groes als lant 
    genaamt Het Nieuw Velt groot een lopense deen 
    sijde Antonij Biemans dander sijde de 
    gemeente. 
    Item en ackerken van drie copsaet inde 
    Nieuw Erve deen sijde Jenneken weduwe Hendrik 
    Maas dander sijde Joost van Dijck 
    Item een driesken aant Berckeijnd groot  
    2 1/2 lopense deen sijde de gemeente dander 
    sijde de heer N.Coolen . 
    Item eenen hoijbempt inde Somerse Vloeten 
    groot 2 lopense deen sijde de erffgenaamen Jenneke 
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    van Hoek dander sijde Marcelis van Gog 
     Volgen de meubiliare goedere : 
    Eerstelijk de hoogh kar 
    de leegh kar met sadel greel en ligt 
    de ploeg en egde 
    item een par hagten 
    item een ouderwetse kast met vier deuren 
    de taffel met ses stoelen en melcktob 
    een kist en trog met de stand 
    item eene coopere koijketel groot circa 50 potte nat 
    item een coopere hantketel groot 4 canne 
    item een eijsere moespot met een papketel 
    item nog een melckton en moesvlootje 
    item haal lenckhaaltang en vuereijser 
    item de kockpan met een copere zeij en vier teene lepels 
    item een schoep en rieck met twee schuppen en een hoijrik 
    item de wiegh 
    item een pertspenning 
    item een snijback en mes 
    item een seijse met twee sigten en twee pickhaake 
    item eene wan met drie vleegels 
    item twee maalsacken 
    item twee par slaaplakens 
    item twee linne bedde met vlocken gevult 
    met twee linne deekens 
    item vier halve koibacken  
    item eene asback 
    item een botertije 
    Aldus gedaan ende geinventariseert op het 
    aangeven van Joost Custers beloovende 
    soo naarmaals bevonde worde iets te sijn 
    vergeeten het selve naarmaals te sulle sup- 
    peleere ende laate bijscrijven verclaarende 
    niet te min alles ter goeder trouwe en naar 
    sijne beste kennis ende weetenschap te hebben 
    opgegeven sonder iets te hebbe versweege ofte 
    terug gehouden  . Actum den eenen twintigste 
    oktober 1730 dico seventienhondert dertig coram 



    scheepenen geteekent  Hendrik Warsenborgh 
       Jan Kuppus  
       Jan vanden Boomen 
       schepen  
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    Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
  extensum des dorps van Lierop Johan vanden Boome 
    president en inwoonder alhier die welcke 
    verclaarde dat Lambertus sijnen soone 
    op seekere conditie in dato den 12 junij 1730 
    van scheepenen en agt mannen des dorps  
    Son hadde aangenomen te collecteeren de 
    verpondinge des dorps van Son voorschreven 
    ingegaan januarij 1729 en primo januarij 
    1730, mitsgaders de gemeene middelen in- 
    gegaan oktober 1729   soo ook de beede 
    vanden jaare 1729 en 1730 en gemeene  
    middelen ingegaan oktober 1730 mits stellende 
    behoorlijke borge soo verclaarde hij voorschreven  
    comparant hem te stellen als borge 
    voorden voorschreven aangenome colectens 
    en sulcx als principalen aannemer 
    beloovende de voorschreven conditie ook als  
    principaal aannemer , in alle pointen  
    en deelen te sullen voldoen en naarcome 
    als ofte selfs in persoon die hadde aan- 
    genomen daar voor verbindende hij 
    comparant sijnen persoon ende alle sijne 
    goederen hebbende ende vercrijgende  
    stellende die ten bedwange , van alle  
    heeren hooven ende regteren , en hem  
    onderwerpende aande judicatuere 
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    en regt van ingebot der hooftstadt 
    's Bosch tot dien renuntieerende van  
    alle beneficien van delivementen 
    en van alle andere beneficien die hem 
    comparant tot verbreekinge deses mogte 
    te staade coomen , Actum Lierop 
    den agtienden janarij seventienhondert 
    een en dertig 
      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnde 
      G. Valtheri secretaris 
      1731 
 
  extensum Wij scheepenen in Lierop onder- 
    genoemt tuijgen    ende ver- 
    klaaren mits desen dat voor ons 
    persoonelijk is gecompareert ende ver- 
    scheenen Miggiel de Gaasee duerwaar(der) 
    van haar Edele Moogende de heeren Raden 
    van Staaten , den welken verklaarende 
    uijt cragte van authorisatie vande 
    heer Tienco Lijkklama A Nijeholt 
    rentmeester der geestelijke goederen 
    over de quartieren van Kempelant 
    en Oosterwijk weesende van dato den 
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    twentigste deser mant januarij 1731 
    ons schepenen in originaliai vertoont 
    en gebleken te neemen in arest 
    en te stellen in handen vande 
    hooge overigheijt alle de vaste ende 
    onroerende goederen van Antoni Vlem- 
    ikx 's landts hoevenaar alhier tot 
    Lierop gestaan ende geleegen binnen  
    desen doorpe , omme daar aan te ver- 
    haalen eene somme van tweehondert 
    eenenveertig gulden seventien stuijvers 
    agt peeni(ngen) weegens verschulde ende 
    veragterde pagt pee(ingen) vande 's landts 
    hoeve bij hem in gebruijk en dat over 
    de jaaren 1728 1729 en 1730 mett de costen 
    daar omme gedaan en nog te doen 
    versoekende daar van voor 't landt 
    acte in forma omme  et(cetera). Aldus 
    gedaan in arrest genomen ende gepas- 
    seert op heeden den sesentwentigsten  
    januwarij seventienhondert en een en  
    dartig .  Coram schepenen getekent 
      Jan Kuppens 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Boomen 
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    Wij Jan van Eijck ende Hendrik Warsenborg 
  extensum scheepenen des dorps van Lierop , maken 
    kennelijk ende certificeere mits desen 
    dat voor ons persoonelijk is gecompareert 
    ende verscheene Marte van Dijck als 
    in huwelijk gehadt hebbende Jenneke weduwe 
    Jan Antonis van Dijck , ende heeft opentlijk 
    bekent ende beleeden dat de regenten deses 
    dorps van Lierop aan sijnen handen 
    hebben betaalt ende voldaan eene 
    somme van hondert veertien gulden negentien 
    stuijvers en ses penningen ende sulcx op reekeninge ende 
    in minderinge van een capitaale somme van 
    duijsent gulden ten laste van het corpus 
    van Lierop staande volgens obligatie off 
    scheepe schultbrieff daar van voor scheepene 
    van Lierop ten behoeve van Jan Antonus 
    van Dijck geconstitueert ende gepasseert 
    sijnde van dato den eenendertigsten 
    maij 1679 ende ten comptoire der beede 
    geregistreert ende aldaar beteekent onder 
    het quartier van Peeland eerste deel folio 28 
    Lierop no.1 den comparant aangekoome 
    nomine uxoris , scheldende over sulcx 
    ter somme voorschreven quijt los ende vrij 
    het voorschreven corpus de regente vandien 
    ende allen andere hier van met regt 
    quitantie behoevende geloovende op ver- 
    bant van sij persoon ende goederen hebbende 
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    ende vercrijgende dat quijt los ende vrij 
    schelden altijt voor goet vast steedig ende 
    van waarden te houden ook de voorschreven 
    somme van hondert veertien gulden negentien 
    stuijvers en ses penningen altoos te sullen restitueeren  
    als in tijden ende wijlen bevonde soude  
    moge worden imant anders int geheel 
    ofte voor een gedeelte beter regt tot de 
    selve te hebben ofte dese met den aankleve 
    vandien gequereleert ofte wedersprooke 
    soude mogen werden. Wijders verclaaren 
    wij scheepenen ingevolge van haar Hoog 
    Moogende publicatie vanden 4 maij 1726 op 
    den eedt in het aanvangen onser be- 
    dieninge gedaan , dat de rente off intresse 
    van het voorschreven capitaal sonder interuptie ten 
    laste van onse gemeente , tot de lossinge 
    toe sijn bijbetaalt , ende dat den voorschreven 
    comparant en sijne voorsaaten meerder  
    dan vijff jaaren sijn geweest , ende tot dato 
    deses nog is in het vreedig genot ende ontfang 
    der voorschreven jaarlijxe intresse ,soo ende gelijk 
    ons sulcx gebleeken is uijt onse successive 
    borgemeesters reekeninge . In kennisse der waarhijt 
    hebben wij dese op de minute prothocolair 
    onderteekent ende laaten uijtschrijven 
    ende dit instrument met de subsignatuere 
    van onsen secretaris en dorps zeegel doen 
    bekragtigen op heeden den negentienden 
    februarij seventienhondert eenen dertig 
    Coram scheepen(en) geteekent. 
 
     mij present  Jan van Eijck    
     Jan vanden Boomen Hendrick War- 
     loco secretaris  senborgh 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepen 
    in Lierop dese geteekent , Jan vanden  
    Boomen regeerende president alhier 
    out ontrent ses en seventig jaaren 
    mitsgaders Peter Willems out borgemeester 
    en armeester alhier out ontrent vijff en se- 
    ventig jaaren de welcke getuijgen ende 
    verclaaren voor de opregte waarhijt 
    onder presentatie van ede , die sij belooven 
    ten allen tijde daar toe versogt sijnde 
    te sulle presteere , ter instantie ende 
    requisitie van Jan Verhees , Dirk Verhees, 
    Antonij Verhees , Jan Peter Willems als in 
    huwelijk hebbende Willemijn Verhees 
    mitsgaders Dorothea Verhees , dat de selve 
    sijn wettige kinderen van Hendrik Verhees 
    verweckt aan Jenneken Dirck Willems 
    Item ter instantie van Jan Verdoijenbraake 
    Andries Verdoijenbraake, Goort van Lieshout 
    als in huwelijk hebbende Maria Verdoijenbraake 
    Rijnier Jacob Smits als in huwelijk hebbende 
    Teuniske Verdoijenbraake, Margriet ende 
    Jenneke Verdoijenbraake, dat de selve sijn 
    wettige kindere van Simon Verdoijenbraake 
    verweckt aan Eijke Jansse Verhees, 
    Item ter instantie van Marte Custers 
    ende Arnoldus van Morsel als in huwelijk 
    hebbende Maria Custers dat de selve sijn 
    wettige kindere van Joseph Custers verweckt 
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    aan Peternel Verhees 
    Item ter instantie van Arnoldus Custers 
    ende Joost Peters Verberne als in huwelijk 
    hebbende Jenneke Custers ende Anneke 
    Custers dat de selve sijn wettige kindere 
    van Aert Custers verweckt aan Anneke 
    Verhees. 
    Wijders verclaarende dat den bovengenoemde 
    Hendrik Verhees , Eijke Verhees , Peternel 
    Verhees en Anneke Verhees sijn geweest  
    wettige kinderen van Jan Verhees , verweckt 
    aan Ien van Dijck , die de suster was van Hendrik 
    van Dijck vaader van Frans van Dijck , sijnde 
    alsoo de voornoemde requiranten nigten  
    en neve kinderen vanden bovengemelten 
    overleede Frans Van Dijck. 
    Ende want men schuldig is der waarhijt ge- 
    tuijgenis te geven , spesialijk daar toe ver- 
    sogt sijnde soo hebben wij dese niet connen  
    weijgeren , gevende voor reedenen van  
    welweetenthijt alle de voornoe(m)de overleedene 
    wel gekent te hebben , en dat die nog in 
    leeve sijn en op wiens versoek dese getuij- 
    genisse geeven dagelijx sijn omgaande. Aldus  
    gedaan ende gepasseert op heeden binne 
    Lierop ten overstaan van Jan van Breij 
    ende Jan vanden Eijnde schepen 
    mitsgaders Jan van Eijck scheepe loco 
    secretario . Toirconde geteekent den 
    een en dertigste maij seventienhonder 
    een en dertig. 
      Jan van Breeij  
      Jan vanden Eijnden  
      Jan van Eijck schepe loco 
      secretario  
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven 
    scheepenen in Lierop dese geteekent 
    Jan Verhees , Dirk Verhees , Antonij Verhees 
    Dorothea Verhees , Andries Verdoijenbraake 
    Goort van Lieshout , Rijnier Jacb Smits, 
    Margriet en Jenneke Verdoijenbraake 
      *en Anneke Custers 
    Andries Custers* alle meede erffgenaamen off 
    gelegateerde van Frans van Dijck overleeden 
    tot Amersvoort , die welcke bekenden ende 
    verclaarden  gelijck sij bekennen  
    ende verclaaren bij ende mits dese , te 
    authoriseeren , ende magtig te maaken 
    Jan Peter Willems , Jan Verdoijenbraake 
    Marte Custers ende Joost Peters Verberne 
    haare meede erffgenaamen off gelegateerde 
    omme uijt haaren name ende voor haar 
    erffenis off leegaat als den voornoemden 
    Frans van Dijck stervende aan haar 
    heeft naargelaaten , ende daar van 
    quitantie te geven ende verders daar 
    inne te doen het geene sij compa- 
    ranten present sijnde soude connen  
    off mogen doen , beloovende het geene 
    door de voorschreven geauthoriseerde, daar 
    inne sal werde gedaan te sullen 
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    houden voor goet ende van waarde 
    onderverbant van haare persoon ende 
    goederen present en toekomende . Aldus  
    gedaan ende gepasseeert ten overstaan  
    van Jan van Breij ende Jan vanden 
    Eijnde scheepenen , mitsgaders Jan 
    van Eijck scheepe loco secretario. Toirconde 
    geteekent op heede binne Lierop den  
    een en dertigste maij seventienhondert 
    een en dertig,  
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnde 
      Jan van Eijck loco 
      secretario 
 
  extensum Conditie ende voorwaarde waar op 
  extensum Antonij Vlemix in huer off pagtinge 
    is overgevende aan Willem vanden Eijnde 
    die alhier present de voorschreven hueringe is 
    accepteerende , seekere sijne huijsinge 
    en erve geleegen alhier tot Lierop ter 
    plaatse genaamt op Hersel bestaande in 
               * schuer aan malkandere met een 
    woonhuijs koijstal en * torffschop ende ontrent 
    vijfftien lopense teuland met ontrent twalff 
    lopense groes nogtans soo groot ende clijn 
    als het selve ter plaatse voorschreven geleegen 
    is den voorschreven Antonij Vlemix competeerende 
    hoe genaamt ofte waar geleege sijn ende 
    dat op de naarvolgende conditie 
    Eerstelijk sal dese hueringe dueren den tijt  
    van agt agtereenvolgende jaaren stee vast. 
    Den huerling sal dese goederen aanvaarde 
    de huijsinge hoff ende groese aanstonts ende 
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    het lant t' oogst bloot aande stoppelen 
    in desen loopende jaare 1731 ende 
    bij het afscheijde het selve moete verlaate 
    de groes en hoff halff meert ende huijsinge 
    te Belooke Paasen en het laant bloot aande 
    stoppelen. 
    Item sal den huerling gehouden weesen  
    te betaalen alle de ordinaare en  
    extraordinaare 's lants en dorps 
    lasten , sonder de selve aan sijne beloofde 
    pagtpenningen te moge corten. 
    Den huerling sal gehouden weesen de 
    huijsinge te houden in goede reparatie 
    van luijken ende leijmen sullende 
    daar voor profiteere het schaarhout op 
    het erve wassende dog niet eerder  
    te cappen dan vijff jaaren out sijnde 
    Den huerling sal gehouden weesen alle 
    jaaren op de voorschreven huijsinge te laaten decken 
    twee vijmen dackstroij dog de daghuer 
    vanden decker ende de naagels daar toe nodig 
    sal hij huerling aan sijne beloofde huerpenningen 
    moge corten (tekst kantlijn)( * ende ingeval meer 
    stroij opde huijsinge nodig mogte sijn , sal den pagter  
    daar op decken ende aande huerpenningen 
    moge corten.) 
    Voor welcke voorschreven huer off pagtinge 
    den pagter heeft belooft alle jaaren 
    te betaalen eene somme van vijff gulden 
    sullende het eerste jaar huer omgekoome 
    ende verscheene weesen bamis 1732 
    ende soo voorts van jaar tot jaare 
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    soo lange dese hueringe dueren sal 
    verclaarende den voorschreven pagter en  
    verpagter deser hueringe alsoo te  
    sullen houden en doen houden  voor  
    goet vast steedig ende van waarde  
    onder verbant van haar persoonen 
    ende goederen present en toekomende. 
    Aldus gedaan ende gepasseert op 
    heede binne Lierop den agten junij 
    seventienhondert een en dartig ten 
    overstaan van Jan vanden Eijnde 
    ende Jan van Breij scheepenen 
    ende Jan Vanden Boome president 
    loco secretario, 
      Jan vanden Eijne 
      Jan van Breeij 
       president  loco 
        seretario 
      Jan vanden Boome 
  extensum  Wij scheepenen in Lierop ondergenoemt 
    tuijgen en verclaaren certificeerende bij dese 
    dat voor ons persoonelijk is gecompareert 
    ende verscheenen Miggiel de Gasee deurwer- 
    der van haar Edele Moogende de heeren Raaden van 
    Staaten den welcke verclaarde uijt cragte 
    van authorisatie vande heer Tinco 
    Liclama A Neijholt rentmeester der 
    geestelijke goederen over de quartieren  
    van Kempelanden Oosterwijck in dato den 
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    sesde junij seventienhondert eenen 
    dertig ons scheepenen in origineli 
    vertoont ende gebleeken te neemen 
    in arrest en te stellen in handen 
    van de hoog overighijt alle de vaste  
    ende onroerende goederen van Antonij 
    Hendrik Vlemix   's lants hoevenaer 
    alhier tot Lierop  gestaan 
    ende geleegen alhier omme daar aan 
    te verhaale eene somme van tweeent 
    negentig gulden vijff stuijvers wegens den 
    pagt vande hoeve bij hem bewoont 
    over den jaare seventienhondert 
    en dertig ten comptoire voornoemt 
    verschult met de costen daar omme  
    gedaan ende nog te doen versoe- 
    kende daar van acte in forma  
    om sig daar van te bedienen soo 
    te raade . Aldus gedaan ende gepasseert 
    ter secretarije van Lierop op heeden den 
    negende junij seventienhondert een 
    en dertig ter presentie van Jan van  
    Breij ende Jan Coppens scheepenen 
      Jan Koppus 
      Jan van Breeij 
 
     Jan vanden Boome president 
      loco secretaris 
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  extensum Wij Jan van Breij ende Jan Coppens 
    scheepenen in Lierop geleegen neffens en 
    aan den dorpe van Soomeren quartier 
    van Peeland Meijerije van 's Bosch doen 
    conde ende verclaare bij dese , op den eedt 
    in het aanvangen onser bedieninge 
    gepresteert , dat wij ter instantie ende  
    versoeke van president en scheepenen 
    des dorps van Someren voornoemt ons op 
    den 6 deser lopende maant junij hebbe 
    vervoegt indenselven dorpe op de landerijen 
    des voorschreven dorps ende aldaar gesien ende 
    bevonden dat de rogh graanen en boekwijt 
    te velde staande  , door een groot onweeder 
    van donder en blixem vermengt met swaaren 
    haagel , reegen en wint , daags te voore 
    naamentlijk den 5 deser soodanig sijn bedorven 
    dat op sommige plaatsen geheel en al sijn 
    geruineert en op eenige plaatsen ook 
    wat minder sijn bedorven dog over de geheele 
    gemeente door malkandere 
     gereekent , circa wel twee 
    derde parten sijn bedorven . Wijders gesien 
    en bevonden dat veele huijsen schueren  
    en schoppen sommige geheel sommige voor 
    een gedeelte waaren ter needer gestort 
    ende de meeste huijsen merckelijk van dack  
    ontbloot. 
    In kennisse der waarhijt hebben wij 
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    dese ten prothocolle onderteekent en door 
    onsen geswooren secretaris laaten 
    uijtschrijven en teekenen op heeden binnen Lierop den 
    tiende junij seventienhondert een en dertig 
       
      Jan van Breeij  
      Jan Koppus 
       G.Valtheri 
       1731 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven  
    scheepenen in Lierop dese geteekent 
    Dirk Verhees Jan Peter Willems Antonij Verhees 
    ende Dorethea Verhees Andries Verdoijenbraake 
    Goort van Lieshout Rijnier Jacob Smets 
    Margriet ende Jenneke Verdoijenbrake 
    ende Jan Verdoijenbraake , Andries Custers 
    Joost Verberne ende Anneke Custers 
    ende Marte Custers alle nigten en neeve 
    kinderen van Frans ende Jan van 
    Dijck overleeden tot Amersvoort , de 
    welcke bekennen ende verclaaren 
    gelijk sij bekennen ende verclaaren 
    bij ende mits desen te authoriseeren  
    ende magtig te maaken  , Jan Verhees 
    ende Arnoldus van Morsel haare  
    meede erffgenaamen off geleegateerde nigten  
    en neeve kinderen vande voorschreven 
    Frans ende Jan van Dijck omme uijt 
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    haaren naame ende van haarent- 
    weege te innen ende te ontfangen  
    soodaanige erffenis off leegaaten 
    als de voornoemde Jan ende Frans 
    van Dijck stervende hebbe naargelaate 
    en daar van quit(antie) te geeven aan 
    die geene welcke daar toe  
    gequalificeert mogte weesen en daar 
    inne te verrigten het geene de gelijke 
    condividenten aldaar present sijnde 
    soude connen of te moogen doen 
    beloovende allent geene daar inne 
    sal werde verrigt ende gedaan 
    te sullen houden en doen houden 
    voor goet vast steedig ende van  
    waarde onder verbant van 
    haar persoonen ende goe- 
    deren hebbende ende vercrij- 
    gende mits doende van haare 
    ontfangene penningen off erffenis behoor- 
    lijke reekeninge bewijs et reliqua . 
    Aldus gedaan ende gepasseert 
    ten overstaan van Jan van Breij     
             
    ende Jan Coppens scheepen 
    mitsgaders Jan vande Boome president 
    loco secretario op heeden den 
    ses en twintigste junij seventienhondert 
    een en dertig. 
      Jan van Breeij 
      Jan Kuppus 
 
     Jan vanden Boomen president loco secretario 
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  extensum  Wij Jan van Eijck en Peter Vlem- 
    ikx scheepenen in Lierop doen conde ende  
    verklaaren bij desen , ten versoeke en  
    op de beede van Niekolaas Peter Leemans 
    gebortig alhier tot Lierop ende woenagtig tot Domelen 
    getrauwt met Tresia Hendrickx vanden  
    Huerk, gebortig tot Domelen , dat wij de 
    kienderen die den voorschreven zijne huijsvrouwe 
    naar dato deses mogte comen te verweken 
    ende tot Domelen of op andere plaatsen 
    gebooren werdende de selve kinderen voorde 
    helfft ende den requirant voort geheel. 
    ingevall bienen den tijt van vijff jaaren 
    naar desen tot aeremmoeden mogte comen 
    te vervallen , de selve uijt onse aereme casse 
    beneffens andere inborelinge te sullen  
    ontlaasten kost ende schadeloos houwden 
    ende sulkx ingevolge ende vermogens haar 
    Hoog Moogende Resolutie  vanden 3 november 1725 
    daar voor verbindende het inkomen ende 
    goederen van onsen aeremen hebbende 
    ende verkrijgende . In kenise der waarheijt 
    hebben wij desen ten prothocolle onderteekent 
    ende met de subsignatuere onse secretaris 
    doen bekragtigen op heeden den negenen- 



    twentigsten Junij seventienhondert een en  
    dartig coram schepenen geteekent. 
 
      Jan van Eijck 
      Peter Vlemex 
     Jan vanden Boomen loco 
      Secretario 
 
 
    28031 v 
 
    Compareerde voor ons ondergeschrevene schepenen 
    dese geteekent Jan Jansen Biemans ende 
    Joost Custers , de welke getuijgen ende ver- 
    klaaren voor de opregte waarheijt onder 
    presentatie van eede die sij belooven ten 
    allen tijde daar toe versogt zijnde te sullen 
    presteeren , ter instantie van Jan Hendrik Vlemikx 
    ende Jan Willem Sanders , als borgen voor 
    Antoni Hendrik Vlemikx 's landts hoevenaar 
    alhier . Wijders verklaarden den eersten com- 
    parant , dat hij inden Jaar 1728 heeft gehuert 
    gehat van Antoni Hendrik Vlemikx zeeker zijne erve 
    geleegen alhier tot Hersel , voor de somme van  
    twentig gulden , en twentig vaten coren en  
    twee vijmen daak stroij , jaarelijkx daar voor 
    heeft betaalt , den tijt van drie agtereen volgende 
    jaaren . Wijders verklaarden den tweeden compar- 
    ant aan ende bij geweest te zijn doen dese 
    voorschreven hueringe inden jaare 1728 waas geschiet 
    ende gehoort te hebben , dat den voorschreven Jan Jansen 
    Biemans aan den voorschreven Antoni Hendrik Velmikx 
    voor het voorschreven zijne erve geloofden de vo(o)rschreven 
    somme van twentig gulden en tewentig vaten 
    cooren en twee veijmen daak stroij jaarelijkx 
    daar voor te betaalen . Wijders verklaarde zij comparanten 
 
  null acte dese niet gepasseert. 
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  extensum Compareerde voor ons onder geschreven schepenen 
    dese geteekent Jan Jansen Biemans  
    Jan Vlemikx en Marten Kerckhoff , de welke 
    getuijgen ende verklaarde voor de opregte waar- 
    heijt onder presentatie van eede , die  
    zij belooven ten allen tijden daar toe ver- 
    sogt zijnde te sullen presteeren ter instantie 
    van de heer Tinco Lijklama A  Neijholt rent-    
    meester over de geestelijke goederen vanden    
      
    quartieren van Kempelandt en Osterwijk . Wij- 
    ders verklaarden den eersten comparant 
    dat hij inden jaare 1728 heeft gehuert 
    gehat van Antoni Hendrik Vlemikx , zeekere 
    zijne erve geleegen alhier tot Hersel , voor 
    de somme van twentig gulden en twentig 
    vaten coren en twee vijmen daak stroij , jaare- 
    lijk(eijk)x daar voor heeft betaalt den tijt 
    van drie agtereen volgende Jaaren . Wijders  
    verklaarden den tweeden en derden comparant 
    dat op den 20 junij of daar ontrent laast 
    leeden , Antoni Hendrik Vlemikx 's landts 
    hoevenaar vande hoeve ten eijnde de 
    selve hoeve naar dat hij de landerije 
    hadde besaijt heeft verlaten en leedig 
    laten liggen , het welk wij comparanten 
    selfs hebben gesien en hooren seggen 
    dat hij de hoeve verliet ende de borgen 
    daar voort voor liet sorgen ende want 
    men schuldig is der waarheijt getuij- 
    genis te geven spesiaalijk daar toe versogt 
    zijnde soo hebben wij dese niet connen 
    wijgeren gevende voor reedene van welwee- 
    tentheijt waar en waaragtig te weesen. 
    Aldus gedaan en gepasseeert op heden binne 
    Lierop ten overstaan van Jan van 
    Breij en Jan Coppens schepenen mitsga- 
    ders Jan vanden Boomen president loco- 
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    secretario . Toirconde geteekent den  
    vierden julij seventienhondert eenen  
    dartig. 
      Jan van Breeij  
      Jan Kuppus 
 
      Jan vanden Boomen 
  extensum 
    Wij Peter Vlemix ende Hendrik Warenborg 
    scheepenen des dorps ende dingbancke van 
    Lierop quartier van Peeland Meijerije van  
    's Bosch mitsgaders Jan Coppens scheepe 
    loco secretarii , doen conde ende verclaaren 
    op den eedt in het aanvangen  
    onser bedieninge gedaan ter instantie  
    ende requisitie van Anna ende 
    Mari Verdoijenbraake toondersen deser 
    dat de selve sijn wettige kinderen 
    van wijlen Willem Verdoijenbraak verweckt 
    aan Josina Goort Luijcas ende dat 
    Willem Verdoijenbraake voornoemt naar 
    doode vande voorschreven Josina Goort Luijcas 
    is getrout geweest met Jenneken Hendrix 
    van Dijck(*zijnde de suster geweest van Jan en   
    Frans van Dijck) ende daar bij verweckt twee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 032 r 
 
    kinderen met name Joost ende 
    Dirckje , sijnde Joost overleede inden 
    jaare 1710 ende Jenneken des selfs moeder 
    in den jaare 1712 sijnde alsoo de voorschreven  
    Anna ende Mari Verdoijenbraake 
    halve susters van Dirckje Verdoijenbraake 
    overleeden tot Amersfoort , geevende voor 
    reedenen van welweetenthijt , allen het 
    geene voorschreven nog in goede geheugenis 
    te sijn , ende met de selve veeltijts 
    gecomverseert te hebben . In kennisse der  
    der waarhijt hebben wij scheepenen 
    voornoemt dese ten prothocolle onderteekent 
    ende laaten uijtschrijven op heeden 
    den negende julij seventienhondert 
    een en dertig 
  
 
     Peter Vlemex 
     Hendrick Warsenborgh 
     Jan Kuppus scheepenen 
     loco secretario 
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  extensum Wij scheepenen in Lierop ondergenoemt 
    tuijgen en verclaaren certificeerende 
    bij dese , dat voor ons persoonelijk is ge- 
    compareert ende verscheenen Miggiel 
    de Gaasee , deurwerder van haar Edele Moogende 
    de heeren Raaden van Staate , den welcke 
    verclaarde , uijt cragte van authorisatie 
    van de heer Tinco Liclama A Neijholt 
    rentmeester der geestelijke goederen over 
    de quartieren van Kempeland en  
    Oosterwijck in dato den 23 julij 1731 
    en resolutie van haar Edele Moogende vanden 
    17 julij daar bevoorens, te neemen  
    in arrest en te stellen in haanden vande 
    hooge overighijt , alle de schaare en  
    graaven te velde staande op de landerije 
    gehoorende aan 's lants hoeve genaemt 
    Ten Eijnde bewoont geweest bij Antonij 
    Hendrik Vlemix inwoonder alhier 
    omme daar aan te verhaalen de pagt 
    der voorschreven hoeve de anno 1730  niet 
    alleen maar ook verders ad opus 
    jus habentium , versoekende daar 
    van acte in forma om sig daar van  
    te bediene soo te raade .Aldus gedaan  
    en gepasseert ter secretarije van Lierop 
    op heeden den      vierentwintig- 
    ste julij seventienhondert een en dertig 
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    ter presentie van Jan vanden Boomen 
    ende Jan vanden Eijnde scheepenen 
    mitsgaders Jan van Eijck scheepe 
    loco secretarii 
 
      Jan vanden Eijnde schepen  
      Jan vanden Boomen  
      Jan van Eijck schepen 
      loco secretario 
 
  extensum  Compareerde voor ons Jan van Eijck  
    ende Jan vanden Eijnde scheepenen 
    in Lierop Antonij Vlemix ende Willem 
    vanden Eijnde meede inwoonders alhier 
    die welcke bekende ende verclaarde  , dat 
    sij op den agste junij laast leeden hadden 
    aangegaan een contrackt van hueringe 
    vandes eersten comparants huijs en erve 
    gestaan ende geleegen alhier tot Lierop 
    op Hersel op soodaanige conditie als inde 
    voorschreven huercedulle off contrackt van 
    hueringe breeder staat geexpresseert 
    en de wijle over de voorschreven conditio en  
    verhueringe dispueten stonden te gerijsen 
    en tot voorkoominge van welcke soo hebbe 
    sij comparanten verclaart gelijck sij verclaare 
    bij deseaff te sien vande voorschreven hueringe 
    en verhueringe de selve in te trecken 
    en alsoo malkandere over en weeder 
    te ontslaan als off de selve nooijt waar 
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    gepasseert sonder over en weeder 
    eenigsints gehouden te weesen de 
    voorschreven contrackte van hueringe  
    eenigsints naar te coomen , maar 
    die houden als off de selve nooijt waar 
    gepasseert . Aldus gedaan ende gepasseert 
    op heeden den sevenden augustij een- 
    en dertig 
      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnde  
      G.Valtheri  
       1731 
 
  extensum  Wij Jan van Eijck ende Jan Coppens schee- 
    penen des dorps ende dingbancke van 
    Lierop , quartier van Peeland , Meijerije van  
    's Bosch , tuijgen ende verclaaren  op den 
    eedt in het aanvangen onser bedieninge 
    gedaan , ter instantie ende requisitie van  
    Jacob Peeters ende de weduwe Goort Bernaarts 
    dat wij hebben naargesien ende gevisiteert 
    de prothocollen vanden voorschreven dorpe vande jaare 
    1632 tot 1738 ende daar in bevonden , dat 
    Frans Jan Coolen , Hendrik Jan Koolen , Jenneke 
    Jan Coole ende Alda Jan Coolen , sijn geweest 
    susters ende broeders. Wijders bevonden 
    dat de voorschreven Alda Jan Coolen is getraut geweest 
    met Marten Bernaerts,  
    Ende compareerde meede voor scheepenen 
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    boven genoemt , Jan van Morsel out 
    circa 83 jaaren ende Hendrik Lambert Vlemix 
    out circa 70 jaaren , die welcke tuijgen ende 
    verclaaren voor de opregte waarhijt onder 
    presentatie van eede , die sij belooven ten 
    allen tijden daar toe versogt sijnde te sulle 
    presteere ende sulcx ter instantie vanden 
    eersten reequirant, dat Jenneke Bernaarts 
    geweesene huijsvrouw van Peter Jacobs is 
    geweest een wettig kint van Marten Bernaarts 
    verweckt aan Oeda Coolen , ende dat de 
    selve Jenneke Bernaarts ende Peter Jacobs 
    hebben naargelaaten een kint met naame 
    Jacob Peeters requirant in dese . Item ter 
    instantie vande tweede requiranten 
    dat Goort Bernaarts is geweest een wettig 
    kint van Frans Bernaerts ende dat Frans  
    Bernaerts is geweest een wettig kint van  
    Marten Bernaarts verweckt aan Olda Coolen  
    Wijders verclaaren de voorschreven comparanten  
    dat den bovengenoemden Hendrik Jan Coole 
    is getrout geweest met Dirixke van Dijck 
    ende daar bij heeft verweckt vier kinderen met naame 
    Peter , Jan , Frans en Jenneke die den naam 
    van haare moeders sijde hebben gehouden 
    ende ook doorgaans van de menschen soo 
    geheeten wierden , te weete Peter, Jan ende 
    Frans van Dijck die tot Amersvoort over- 
    leede sijn ende Jenneke van Dijck geweesene 
    huijsvrouw van Willem Verdoijenbraake 
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    ende uijt hoofde vant geene voorschreven 
    staat soo verclaaren de voorschreven comparanten 
    dat Frans ende Jenneken Bernaarts sijn geweest 
    volle nigt en neeff vande voornoemde Peter, 
    Jan ende Frans van Dijck ende vervolglijk 
    den eersten requirant een halve neeff is 
    soo ook de tweede requirante overleedene 
    man overleeden tot Lierop den 22 januarij 
    1730 , verclaarende meede dat den eersten  
    requirant uijt desen dorpe is vertrocken  
    over de ontrent de dertig jaaren ende tot nu 
    toe woonagtig is geweest inden dorpe van  
    Buedel vijff uere van dese plaats geleegen 
    verclaarende sij comparanten allent geene 
    voorschreven waar ende waaragtig te sijn , geevende 
    voor reedenen van welweetenthijt de 
    bovengenoemde persoonen alle wel ge- 
    kent te hebben , in kennisse der waarhijt 
    hebben wij scheepenen voornoemt dese ten  
    prothocolle onderteekent  
    op heeden binne Lierop 
    den tienden september seventienhondert 
    een en dertig toirconde geteekent, 
 
       Jan van Eijck 
       Jan Kuppus 
     mij present Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    in Lierop quartier van Peeland Meijerije 
    van 's Bosch Jan Verberne ende Antoni 
    van de Curijs schepenen van Soomeren die 
    welke getuijgen ende verklaaren gelijk sij 
    getuijgen ende verklaaren bij ende mits 
    dese op den eet int het aanvangen haarder  
    bedieninge gepresteert ter instantie  
    ende requisitie van Antoni Antonis 
    inwoonder tot Soomeren , ende Hendrik 
    Geeriet Weijne meede inwoonder ende re- 
    geerende schepe van Soomeren als 
    in huwelijk hebbende Anneke Antonis 
    dat den voornoemden eersten requirant 
    is den broeder van Willem Tuenisse 
    gebortig van Someren uijtgevaaren met midlo 
    1720 onder capiteijn de Vries volgens 
    neffengaande memorie vanden boekhouw- 
    der en afgesonden brieff vanden over- 
    leeden geschreven uijt Texel in dato 
    den 18 oktober1720. Item ter instan- 
    tie vanden tweeden requirant dat  
    den selve is getrauwt met de 
    voornoemde Anneken Antonis welke de 
    suster is vanden voornoemden Willem 
    Tunis . Wijders verklaarden de voornoem- 
    de comparanten , dat de ouwders vande 
    meergemelten Willem Tuennis overleeden 
    sijn , ende dat geen ander susters off 
    broeders in leeven zijn , en dienvol- 
    gende inden voorschreven dorpe ofte de  
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    comparanten bekent zijnde geen 
    ander erfgenamen vanden voorschreven 
    Willem Tuennis gevonde woorde dande 
    bovengenoemde Antoni Antonis ende 
    Henderik Geerit Weijne in sijn voorschreven  
    qualietijt ende verklaaren de voorschreven  
    comparanten allent geene voorschreven  waar 
    ende waaragtig te zijn geevende 
    voor reedenen van welweetentheijt 
    den overleeden Willem Tuenis met 
    des selffs ouwders wel gekent te 
    hebben ende met des selfs broeder 
    en suster nog daggelijkx sijn omgaan- 
    de . In kennise der waarheijt hebben 
    wij schepenen ondergenoemt dese 
    ten protocolle onderteekent op hee- 
    den binne Lierop den tienden september seventienhon- 
    dert eenendartig toirconde geteekent 
 
      Jan Kuppus 
      Peter Vlemex 
     mij present Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    van Lierop Antonij Antonis inwoonder 
    tot Soomeren , die welcke bekende ende verclaarde 
    sulcx doende bij ende mits desen te authoriseere 
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    ende magtig te maaken gelijck hij 
    authoriseert ende volmagt geeft bij desen 
    Hendrik Gerrit Weijnen sijnen swaager omte 
    innen ende te ontfangen soodaanige erffenis 
    off naarlaatenschap als des comparants 
    broeder , met naame Willem Teunis stervende 
    heeft naargelaaten , daar van quitantie te geeven 
    ende daar inne te doen ende verrigten  
    het geene hij comparant present sijnde 
    soude connen ofte mogen doen beloovende 
    hij comparant allent geene  door 
    den voorschreven geauthoriseerde , daar inne sal 
    werde gedaan en verrigt te sullen 
    houden en doen houden voor goet vast 
    steedig ende van waarden , onder verbant 
    van sijn persoon ende goederen present 
    en toekoomende  . Aldus gedaan ende 
    gepasseert op heeden binne Lierop den  
    tienden september seventienhondert 
    een en dertig Toirconde geteekent 
 
      Jan Kuppus 
      Peter Vlemex 
      Jan van Breeij schepen  
      loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven sche- 
    penen van Lierop Jan Coppens ende Jan 
    van Breij onsen meede schepenen , mits 
    gaders Willem Bos meester timmerman 
    woonende tot Soomeren , die welke ter 
    instantie ende requisitie van Frans 
    Kranenbroek meede inwoonder tot Someren 
    getuijgen ende verklaaren sulkx doende  
    bij dese onder presentatie van eede 
    die sij belooven ten allen tijde daar 
    toe versogt zijnde te sullen presteeren  
    dat des requirants huijs gestaan tot 
    Soomeren inde Keijserstraat is omvergewaijt 
    de langde van 60 voeten ende dat 
    het tiemmerhaut meest alle is gebro- 
    ken of on stuken gevaallen ende 
    dat het eene eijnd van het selve huijs 
    dat nog is blijven staan vier groote 
    gaaten door het dak sijn gewaaijt , soo 
    dat het dak geheel ende het hauwt en  
    steen voort meestendeel is geruweneert. 
    Wijders verklaarden de voorschreven comparanten 
    dat de restauratie van dit huijs , met 
    haut stroij , kalk, en steen met de verdere 
    materiaalen daar toe noodig ende het 
    aerebijtsloon daar onder begreepen 
    niet en kan geschieden onder eene 
    somme van driehondert vijffen veertig  
    gulden , boven ende behaalven dat des 
    requirants landereijn tot 41 loopense 
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    alle geleegen zijn , daar den swaar- 
    sten hagel is gevaalen waar door 
    alle des requirants graanen te 
    velde staande zijn bedorven  , ende 
    dat de schade van ieder loopense land 
    weert begroot op eene somme van cierca 
    agt gulden dus de schade der graane 
    comt te bedragen de somme van drie 
    hondert en twentig gulden nament- 
    lijk op den   vijffden junij 1731 
    voorgevallen sijnde door hetselve onwee- 
    der ook de huijsinge omveeregewaaijt 
    In kenise der waarheijt hebben wij 
    schepenen ondergenoemt dese ten pro- 
    thocolle onderteekent op heden bine 
    Lierop den tweentwentigsten october 
    seventiehondert eenendartig torconde 
    geteekent,  Hendrick Warsenborgh 
           Peter Vlemex 
       Jan van Eijckschepen  
       loco secretario 
 
     
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen  
    van Lierop Hendrik Geerit Weijnen ende 
    Antoni Antonise , inwoonders tot Somer- 
    en die welke bekenden ende verklaarden  
    sulkx doenden bij ende mits deesen 
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    te authoriseere ende magtig te 
    maken , gelijk wij authoriseren  
    ende volmagt geeven bij desen,  
    Willem Guns , woonende inde stadt 
    Amsterdam , om te innen ende te 
    ontfangen soodaanige erffenis off naar- 
    laatenschap als des comparantens broeder 
    en swager , met naame Willem Tunise 
    stervende heeft naargelaaten , daar van 
    quitantie te geven , ende daar inne 
    te doen ende te verrigten het geene  
    wij comparanten present sijnde souwde 
    connen ofte mogen doen beloovende 
    wij comparanten allent geene door den 
    voorschreven geauthoriseerde daar inne te sullen 
    houwden ende doen houwden voor goet 
    vast steedig ende van waarden onder ver- 
    bant van ons persoonen ende goederen 
    present ende toekomende . Aldus gedaan  
    en gepasseeert op heeden binnen Lierop 
    den vierentwentigsten october seventienhon- 
    dert eenendartig torconde geteekent 
 
      Jan Koppus 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 038 r 
 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    in Lierop dese geteekent , Francis vanden 
  extensum Boome ende Peter Molendijx , beijde 
    inwoonderen alhier tot Lierop , die welcke 
    verclaarde bij dese met malkandere te 
    hebben aangegaan , den volgenden accoorde 
    ofte contrackte , namentlijk , dat ingeval 
    hij tweeden comparant , door scheepenen 
    deser gemeente wierde aangestelt tot eenige 
    dorps bedieninge, welcke door een ander 
    persoon , daar toe suffisant ende bequaam 
    sijnde soude conne ofte moge werden 
    geadministreert ofte bedient, dat hij 
    eersten comparant , hem tweeden com- 
    parant daar van sal ontlasten, cost ende 
    schaadeloos houden , sonder dat den  
    voorschreven Peter Molendijx ofte sijne erffgenaamen 
    daar door sulle werde bemoijlijckt , te weete 
    door bedieninge waar toe Peter Molendijx 
    soude wesen aangestelt , mits 
    dat hij eersten comparant ofte sijns regt 
    hebbende vande te administeere 
    bedieninge sal genieten het geregte 
    colectloon ofte voordeele van dien 
    soo als den voornoe(m)de Peter Molendijx 
    die selfs waarneemende soude conne 
    ofte mooge geniete ofte pretendeere 
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    geloovende hij eersten comparant 
    allent geene voorschreven te sullen houden 
    en doen houden voor goet vast steedig 
    ende van waarde daar voor verbindende 
    sijn persoon ende goederen hebbende  
    ende vercrijgende. 
    Ende compareerde meede Lambertus 
    vanden Boome broeder van den eersten 
    comparant , die sig bekent te stellen 
    als borge voorde voorschreven verbintenis 
    beneffens den eersten comparant 
    een voor al ende 
    ider als geloover principaal daar voor 
    aansprekelijk te sijn daar voor verbindende 
    sijn persoon ende goederen hebbende 
    ende vercrijgende . Aldus gedaan  
    ende gepasseert ter secretarije van 
    Lierop op heede den vujffentwintigsten 
    januarij seventienhondert twee 
    en dertig. Toircnde geteekent 
 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan Kuppus 
      Jan van Breeij schepen  
      loco secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 039 r 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergechreven 
  extensum scheepenen in Lierop , Adriaan van Doore 
    ende Francis vanden Boome beijde in- 
    woonderen alhier , welcken eersten com- 
    parant bekende ende verclaarde aan  
    hem tweeden comparant verhuert te 
    hebben  een hoijende , weijvelt genaamt Het 
    Oude Goor met apendentie  aante 
    verden halff mert 1732 geleegen  ontrent 
    De Schouw groot circa 20 loopense aan erve 
    deen sijde het gemeent lant ofte de hoeve 
    Ten Berge dander sijde het gemeene lant 
    ende Jan vanden Boome als geb(uer) ende 
    dat voor den tijt van vijff jaaren stee vast 
    vrij van alle 's lants en dorps lasten 
    daar op weesende ofte coomende sonder 
    dat den huerder gehouden sal sijn daar van 
    ietwes te betaale ende dat om eene som(m)e 
    van vijfftig gulden eens , die hij verhuerder 
    bij dese bekent ontfange te hebben. 
    Ende alnog enen hoijbempt genaamt De Haames- 
    donck groot circa 12 loopense aan erve deen sijde 
    de hoeve Ten Berge dander sijde Marte Kerkhoff 
    met meer andere stee vast voor den tijt 
    van drie jaaren meede vrij van alle 's lants 
    en dorps lsten die den verhuerder bij dese 
    aanneempt te betaale , ende dat om eene 
    somme van dertig gulden eens die hij verhuerder 
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    meede bij dese bekent ontfangen te hebben 
    dog sal den verhuerder vrijstaan de 
    twee off een der laaste jaare van dit stuck weder in te 
    lassen mits voor de twee jaare twintig  
    ende voor het een jaar tien gulden restitu- 
    eerende voor niwejaar , van het selve 
    jaar dat hij verhuerder den selven bempt 
    aan sig soude houden, dog sonder aan 
    imant anders te verhuere , beloovende 
    hij verhuerder dese conditie van verhueringe 
    alsoo te agtervolgen ende naar te coomen 
    onder verbant van sijn persoon ende 
    goederen hebbende ende vercrijgende. 
    Aldus gedaan ende gepasseeert op heeden  
    binne Lierop den eerste meert seventien  
    hondert twee en dertig. 
 
      Jan vanden Eijnden 
      Jan van Eijck 
      G.Valtheri 
      1732 
 
  extensum Compareerde voor Jan Peeters vanden  
    Eijnden , ende Jan van Eijck schepenen 
    in Lierop Hendrik de Cleen deurwaarder 
    van haar Edele Moogende de Heeren Raade 
    van Staaten der Vereenigde Neederlanden 
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    den welken verklaarde naar gedaane 
    sommatien ter instantie van Antoni 
    van Morsel ende Wilbert Verberne  col- 
    lectuers der verpondinge over den jaare 
    1700 en daartig in aarest te neemen 
    ende in hande vande hooge overigheijt 
    te stellen sulkx doende , is bij ende 
    mits deesen , de goederen , 
    staande ten naamen van Gijsbert Aarts 
    tot Helmont omme daar aan te ver- 
    haalen ene somme van 0 :11 : 2* mits- 
 *voor een de(e)rde gaders een stuck hoij velt  
 pa(a)rt   staande ten naame de erfgenamen Jon- 
    ker Johan Adem Box omme daar 
    aan te verhaalen eene somme 
    van 0 : 18 : 6 met de costen daar om- 
    me gedaan . Aldus gedaan ende ge- 
    passeert tot Lierop op heeden den  
    eersten meert seeventienhondert twee 
    endaartig toirconde geteekent. 
    
      Jan van Eijck  
      Jan vanden Eijnden 
      G.Valtheri 
      1732 
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      Scheijdinge ende 
      deijlinge tussen 
      de kinderen en 
      Erffgenaamen van wijle 
      Marte van Dijck ende 
      Jenneken Hendrik Gooris 
      sijne wettige huijsvrouwe 
  extensum Compareerde voor ondergeschreven schee- 
    penen in Lierop , Jan Tijsse van Dijck 
    als in huwelijk hebbende Petronella Mar- 
    tens van Dijck , Jan Jansse van Eijck als 
    in huwelijk hebbende Jenneke Martens 
    van Dijck , ende Peter Jansse van 
    Eijck als in huwelijk hebbende Maria 
    Martens van Dijck , alle in dier qualitijt 
    kinderen ende erffgenaamen vanden voornoemde 
    Marte van Dijck ende Jenneke sijne 
    huijsvrouwe die welcke met maalkandere 
    hebben aangegaan een seer minnelijcke 
    schiftinge scheijdinge ende deijlinge 
    in voegen en maniere hier naar 
    volgende. 
    Ende is alsoo met den eersten loote ten 
    deele gevalle Jan Tijsse van Dijck in sijn 
    voorschreven qualitijt de huijsinge met hoff en 
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    aangelag aan malkanderen gestaan 
    en geleegen tot Asten ter plaatse  
    genaamt aanden Dijck aan erve deen 
 *Item alnog  sijde de weduwe Frans van Bussel dander 
 een drieske  sijde en een eijnde  den vercrijger in dese 
    dander eijnde de gemeene straat.* 
 genaamt De  Item alnog een stuck ackerlant genaamt Den 
 Tiendschuer  Dijckeracker groot circa ses lopense aan erve 
 groot 1 loo-  deen sijde geerffden Pouwels dander sijde 
 pense deen  Hendrik Hendrikx deen eijnde geerffden Pouls voorschreven 
 sijde Marte van  dander eijnde den vercrijger in dese. 
 Dijck dander  Item alnog een stuckackerlant genaamt 
 sijde de straat  Den Busselsen Acker groot circa een en een 
 deen eijnde An- halff loopense aan erve deen sijde den 
 dries Verheije  vercrijger dander sijde Jan Driessen deen 
 dander eijnde  eijnde Goort Canters dander eijnde Tonij 
 de kindere  Fransse. 
 Jan Wilbers  Item alnog eenstuck ackerlandt met een driesken 
    aan malkandere geleege genaamt De Voorste  
    Braak groot circa vier loopense aan erve deen  
    sijde Marte Tijsse van Dijck dander sijde  
    Peter Nelis deen eijnde den gemeenen dijck 
    dander eijnde de weduwe Frans van Bussel. 
    Item alnog een stuck ackerlant met een  
    driesken daar aan genaamt De Agterste Braak 
    groot circa vier en een halff lopense aan erve 
    deen sijde Peter Nelis , dander sijde Marte 
    Jansse deen eijnde den gemeenen dijck 
    dander eijnde de weduwe Frans van Bussel 
    Item alnog een stuck ackerlant genaamt 
    Den Bogt groot circa twee loopense aan erve 
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    deen sijde Marte Jansse , dander sijde 
    Jan Smits , deen eijnde Hendrik Hendrikx dander 
    eijnde den vercrijger in dese. 
    Item alnog een stuck ackerland genaamt 
    Den Eijbes Acker groot circa vier loopense 
    aan erve deen sijde de erffgenaamen Jan Wilbers 
    dander sijde Francis Eijbens , deen eijnde  
    de weduwe Frans van Bussel dander eijnde 
    Marcelis Andriessen  
    Item alnog een stuck ackerland genaamt 
    Den Hegacker groot circa drie en een 
    halff loopense aan erve deen sijde Marcelis  
    Andriessen , dander sijde Andries Verheije 
    deen eijnde Antonij van Dijck dander 
    eijnde de gemijnt . 
    Item alnog een stuck groese genaamt Het  
    Heijtvelt groot circa twee loopense aan erve 
    deen sijde en deen eijnde den vercrijger 
    dander sijde en eijnde geerffden Pouwels 
    Item alnog een stuck groese soo weij als 
    hoijland aan malkandere geleege genaamt 
    Den Heurck groot circa agtien loopense aan  
    erve deen sijde de erffgenaamen Jan Wilbers 
    dander sijde Jan Andriessen cum suo deen  
    einde de revier deAa dander eijnde 
    den vercrijger in dese cum suo 
    Item alnog een stuck groese genaamt Den Rietbemd 
    groot circa drie loopense aan erve deen sijde 
    Mari weduwe Joost Coppens dander sijde Goort 
    Canters deen eijnde Peter Fransse dander eijnde 
    de revier de Aa , ende dat los ende vrij 
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    uijtgenome 's lants en dorps lasten , mits 
    hier uijt te vergelde vier gulde jaarlijx 
    aan den rentmeester De Kempenar tot 's Bos 
    Ende is den selve alnog ten deele gevalle 
    eenen eijcken boom staande alhier tot  
    Lierop in een velt genaamt Den Boetsaart toebe- 
    hoorende Peter van Eijck welcken boom den  
    vercrijger nog twee jaaren sal moge 
    laaten staan. 
    Item alnog een obligatie van hondert gulden  
    capitaal staande opde gemeent van Asten  
    Item alnog een erffrente van tweehondert 
    gulden capitaals staande opde naam van Peter 
    Jansse van Asten 
 
  extensum Ende is alsoo met den tweede loote ten 
    deele gevallen , Jan Janssen van Eijck in 
    sijn voorschreven qualitijt huijs schuer hoff en 
    aangelag met nog een stuck ackerlandt 
    aan malkandere gestaan en geleege alhier 
    tot Lierop inde Winckelstraat , groot circa 
    ses loopense aan erve deen sijde en een eijnde 
    Goort van morsel cum suo dander sijde 
    de gemeent dander eijnde het gemeene lant 
    Item een stuck ackerland genaamt De Kortakers 
    groot circa vijff loopense aan erve beijde de sijde 
    Goort van Morsel , deen eijnde het gemeene 
    lant dander eijnde Andries Custers 
    Item alnog een stuck ackerlandt genaaemt 
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    Den Clijnen Acker groot cica een halff 
    loopense aan erve deen sijde de erffgenaamen  
    Joost Driesse van Lieshout dander sijde 
    Goort van Morsel deen eijnde den  
    vercrijger dander eijnde den vaareweg . 
    Item alnog een stuck ackerland genaamt Den 
    Langen Acker groot circa twalff loopense 
    aan erve deen sijde Goort van Morsel 
    dander sijde en deen eijnde het gemeene 
    lant dander eijnde den vaarewegh 
    Item alnog een stuck ackerland genaamt 
    Den Agtersten Hoff groot circa twee lopense 
    aan erve deen sijde Goort van Morsel 
    cum suo dander sijde en een eijnde het 
    gemeene lant dander eijnde den vaareweg 
    aldaar.  
    Item een stuck ackerlant genaamt Den Witten- 
    berck groot circa drie copsaet aan erve deen 
    sijde Jenneke weduwe Hendrik Verhees dander 
    sijde de erffgenaamen Peter Verdonschot 
    deen eijnde de erffgenaamen Joseph vanden  
    Eijnde dander eijnde de gemijnt 
    Item de helft in een stuck hoijland genaamt 
    Den Bullencamp groot circa int geheel 
    vier loopense de wederhelft toebehoorende  
    Jan vanden Boome aan erve deen 
    sijde en een eijnde het gemeene lant 
    dander sijde de revier de Aa dander 
    eijnde Hijlke weduwe Frans vanden  
    Eijnde  
    Item alnog de helft in een stuck hoijland 
    genaamt De Weert groot circa agt loopense rijdende 
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    Tegens Jan Hendrik Vlemix aan erve deen 
    sijde Jan Antonij Smits , dander sijde 
    Rijnier Smets cum suo , deen eijnde de 
    Groot Aa dander eijnde de Oude Aa. 
    Item alnog een hoijvelt genaamt Den Heiligen Geest 
    groot circa drie loopense aan erve deen sijde 
    De Vleut dander sijde Lambert vanden  
    Eijnde cum suo , deen eijnde Jan Verhees 
    cum suo dander eijnde. 
    Item alnog een hoijvelt genaamt Den Heiligen Geest 
    groot circa twee loopense aan erve deen sijde 
    Jan van Dijck dander sijde Jan Hendrik Simons 
    deen eijnde Jan Willems Verhees dander 
    eijnde den vercrijger in dese. 
    Item alnog een hoijvelt genaamt Den Heiligen Geest 
    groot circa een loopense aan erve deen sijde  
    Jan Hendrik Simons , dander sijde Joost van 
    Dijck deen eijnde de selve dander einde 
    Jan Willems Verhees. 
    Item alnog een hoijvelt genaamt als voor 
    groot circa een en een halff loopense aan erve 
    deen sijde Goort van Morsel dander sijde Joost 
    van Dijck deen eijnde den vercrijger cum suo 
    dander eijnde De Vleut. 
    Item alnog een hoijvelt groot circa ses loopense 
    aan erve deen sijde Joost van Dijck 
    dander sijde Jan Willems  Verhees deen  
    eijnde De Vleut dander eijnde het 
    gemeene lant. 
    Item alnog een weijvelt genaamt Het Middels 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 044 v 
 
    Eusel groot circa drie loopense aan erve 
    deen sijde Andries vanden Eijnde , dander 
    sijde Margriet weduwe Jan Hermans, 
    deen eijnde Aart Willems Verhees 
    dander eijnde het gemeene lant 
    Item een hoijvelt genaamt het Voorste Eusel 
    groot circa drie loopense aan erve deen  
    sijde de weduwe Goort Bernaarts , dander 
    sijde Andries Custers , deen eijnde 
    Jan Meulendijx dander eijnde den 
    pastor van Maarhees. 
    Item een hoijvelt genaamt De Hijtvelden 
    groot circa seve loopense aan erve deen 
    sijde Aart Willems Verhees dander 
    sijde Andries Custers aan beijde de 
    eijnde Jan Hendrik van Eijck cum suo 
    Item een stuck groese genaamt Het Heijveltje 
    groot circa drie loopense aan erve deen  
    sijde Jan van Eijck dander sijde Dirckxke 
    weduwe Frans Goorts , deen eijnde Joost Peters 
    Verberne dander eijnde de erffgenaamen Joseph vanden 
    Eijnde , ende dat los ende vrij uijtgenome 
    's lants en dorps lasten , ende alnog hier 
    uijt te vergelde drie gulden seve stuijvers agt 
    penningen aanden Armen van Helmont 
    ende den chijns vanden gronde soo die 
    daar met regt is uijtgaande. 
    Ende is den selve alnog ten deele gevalle 
    nege de beste eijcke boome staande op 
    het stuck genaamt Den Olijmolen , Item alnog 
    dertien de beste eijcken boome staande op 
    het stuck genaamt Inde Heuve sijnde de voorschreven 
    twee stucke lant ten deele gevalle Peter 
    van Eijck , welck voorschreven eijcken boome den 
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    vercrijge mag laaten staan de helft 
    den tijt van vijff jaaren ende de andere  
    helft tien jaaren ende niet langer 
    Item sal den vercrijger van dit loth alnog 
    mogen uijtdoen vijftig heesters ter minste 
    schaade opde goederen van het derde loth 
    Item alnog hondert gulden capitaal met 
    den agterstel vanden intrest , staande tot 
    laste van Goort van Morsel . 
    Item alnog een obligatie van tweehondert 
    gulden capitaal staande tot laste van 
    Wilbert Verberne 
 
 extensum  Item is met den derden loote ten deele 
    gevallen Peter Jansse van Eijck in sijne 
    voorschreven qualitijt het woonhuijs schuer 
    schaapskoij backhuij(s) en torffschop met 
    het aangelag groot int geheel nege loopense 
    gestaan ende geleegen alhier tot Lierop 
    aant Agterbroek aan erve deen sijde 
    Hendrien weduwe Jan van Gogh dander 
    sijde de weduwe Jan Neervens deen eijnde 
    de gemeene straat dander eijnde  het 
    Cromp Eusel. 
    Item eenen acker genaamt den Olijmolen 
    met heij en dries groot vijff loopense deen 
    sijde de straat aldaar deen eijnde 
    Frans Jansse vanden Eijnde dander 
    einde de heijde 
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    Item een stuck lant en groes genaamt 
    Het Lang Ackerken groot een en een 
    halff loopense deen sijde Marte Kerckhoff 
    en Hendrik Vlemix dander sijde Jan  
    Adriaans deen eijnde Marte Kerckhoff 
    en Hendrik Vlemix dander sijde Jan  
    Adriaans , deen eijnde Willem Verspeek 
    Item een stuck soo groes als lant bij Marte 
    Kerckhoff groot vier en een halff loopense deen 
    sijde Marte Kerckhoff dander sijde de 
    Beemer Straat deen eijnde Marte 
    Kerckhoff voorschreven dander eijnde de Horse- 
    hastelt. 
    Item een stuck groes en lant genaamt Jan  
    Goortjens acker groot vier en een halff 
    loopense deen sijde Jan vanden Boome 
    dander sijde de weduwe Jan Neervens 
    deen eijnde Marte Kerckhoff dander 
    eijnde de gemeene straat. 
    Item eenen acker genaamt De Steemetacker 
    groot seve copsaet deen sijde het gemene 
    lant dander sijde Dirck van Morsel 
    deen eijnde Catelijn weduwe Marte Verberne 
    dander eijnde het gemene lant 
    Item den Acker aant Haagelkruijs groot 
    vijff copsaet deen sijde Jan Huijbers vanden 
    Boome dander sijde Francis Verberne  
    tot Soomere deen eijnde het gemeene lant 
    dander eijnde de weg aldaar. 
    Item eenen acker op den Hooge wegh groot  
    nege copsaet deen sijde heer van Eijck dander 
    sijde Catelijn weduwe Marte Verberne de(e)n eijnde 
    de weduwe Wilbert Verberne dander eijnde  
    de gemeene wegh. 
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    Item eenen acker aande Groenbemde  
    groot een loopense deen sijde de wegh aldaar 
    dander sijde Lijske Weduwe Joost Verberne 
    deen eijnde Mari van Morsel dander 
    eijnde De Hooge Wegh . 
    Item eenen acker Horse Coole 
    groot een loopense deen sijde en een eijnde 
    het gemeene lant dander sijde Jan Willems 
    Verseums dander eijnde de wegh aldaar 
    Item eenen acker int Heesven groot 3 loopense 
    deen sijde de erffgenaamen Joseph Custers dander 
    sijde Willem van Morsel deen eijnde het 
    gemeene lant dander eijnde de wegh aldaar . 
    Item eenen acker genaamt Den Boetsaert groot 
    een loopense deen sijde en deen eijnde het  
    gemeene lant dander sijde Gijsbert Coppens 
    met meer andere dander eijnde den  
    vercrijger in dese 
    Item een stuck groes genaamt Het Oude Goor 
    groot vijff loopense deen sijde en deen eijnde 
    Jan vanden Bomme cum suo dander sijde 
    Willemijn weduwe Jan Lambert Vlemix dander 
    eijnde de revier de Aa . 
    Item een stuck groes genaamt de Quaijen 
    Boodem groot een loopense deen sijde Jan 
    Vlemix dander sijde Dirck van Morsel 
    deen eijnde het gemeene lant dander 
    eijnde De Voort. 
    Item een weijvelt tot Asten groot vier 
    loopense deen sijde Cristien weduwe Tonij van  
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    Geemert dander sijde 
    deen eijnde de gemeente van Asten  
    dander eijnde Anna Canters . 
    Item eenen hoijbempt voor de helft genaamt 
    De Haamesdonck groot int geheel vier 
    loopense te deele met Marte Kerckhoff deen  
    sijde Niclaas Doers dander sijde Mari 
    weduwe Jan Neervens deen eijnde het 
    gemeene lant dander eijnde de revier 
    de Aa. 
    Item alnog eenen hoijbempt inde Haames- 
    donck groot een loopense deen sijde en een eijnde 
    het gemeene lant dander sijde Toniske van 
    Vlierde cum suo dander eijnde de Aa . 
    Item een stuck groes genaamt Het Hijtvelt groot 
    drie loopense deen sijde en deen eijnde  Jan 
    vanden Boome dander sijde en een  
    eijnde de straat aldaar . 
    Item een driesken inde Heuven groot 
    drie copsaet , deen sijde Jan Huijbers vanden 
    Boome dander sijde Frans Peters deen 
    eijnde Antonij van Dijck dander eijnde 
    Jan Kerkchoff . 
    Item het Cromp Eusel teijnen het aangelag 
    geleegen groot vijff loopense aan erve Marte 
    Kerckhoff Gijsbert Coppens Hendrien weduwe 
    Jan van Gogh met meer andere . 
    Item drie veltjens neffens malkandere  
    genaamt De Boetsaarde groot te saame vier 
    loopense deen sijde Gijsbert Coppens dander sijde 
    Jan van Dommele bijde de eijnde den  
    vercrijger in dese . 
    Item een groesvelt genaamt De Vliege Stal 
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    groot een loopense deen sijde en deen eijnde 
    het gemeene lant dander sijde Pouls Sleuwers 
    dander eijnde de Vleut 
    Item een stuck groes genaamt De Melsent groot 
    twee loopense deen sijde Willemijn weduwe Jan 
    Lambert Vlemix dander sijde Cristien weduwe Jan 
    Antonij van Geemert , deen eijnde Gijsbert 
    Coppens dander eijnde Het Hastelt Straat( i)je . 
    Item den dries int Heesven groot twee loopense  
    deen sijde het gemeene lant dander sijde Joost 
    Gielens Verberne , deen eijnde Willem van 
    Morsel dander eijnde de gemeene wegh . 
    Sijnde alle de voorschreven goederen los ende vrij 
    uijtgenome 's lants en dorps lasten  ende 
    alnog jaarlijx daar uijt te vergelden twee 
    derde in tien gulden aanden rentmeester Tenragele 
    ten behoeve vant gemeene lant 
    Item alnog twee derde van eene gulden twee 
    stuijvers agt penningen aanden rentmeester de Kempenaer 
    ten behoeve als voor , moetende de resteerende 
    derde part van die twee pagten betaalt 
    worde door Mari weduwe Jan Neervens  
    Item alnog eene gulden tien stuijvers jaarlijx aande  
    kercke tot Lierop. 
`    Item alnog agtien stuijvers  agt penningen jaarlijx aan 
    Den Arme van Lierop in eene meerdere pagt 
    van eene gulden vier stuijvers en twalff penningen te 
    vergelde met de weduwe Jan Neervens voornoemt . 
    Item alnog sestien stuijvers jaarlijx aanden 
    selven Armen . 
    Ende alnog hier uijt te vergelde de 
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    chijnsen die bevonde sulle worden 
    uijt de voor gespecificeerde goederen  
    van dit loth te gaan. 
    Item is den voorschreven Peter van Eijck alnog 
    ten deele gevallen tweehondert veertig 
    gulden capitaal ten laste  
    deser gemeente . 
    Item een capitaal van hondert gulden ten 
    laste van Willem van Breij tot Tongelre 
 
    Ende is bij de condividenten ondersprooke 
    ende geconditioneert dat ingevalle  
    onverhoopt eenige dispueten onder haar 
    uijt hoofde van dese deelinge quamen te 
    ontstaan , dat sij deselve stellen ter descisie 
    van scheepenen van Lierop over dese  
    deelinge gestaan hebbende . 
    Wijders geloeven sij condividenten  de een  
    van des anders potie te renuntieeren ende 
    afstandt te doen , met helmelinge ver- 
    tijdenisse in maniere van dien gewonelijk 
    sijnde ende dese deelinge soo als voorschreven 
    staat altijt te sullen houden  en doen 
    houden voor goet vast steedig ende 
    van waarde onder verbant van  
    persoonen ende goederen  hebbende 
    ende vercrijgende . Aldus gedaan 
    ende gepasseert op heede binne Lierop 
    den sevenentwintigste meert seventien 
    hondert twee en dertig , ter presentie 
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    van Jan van Eijck ende Peter  
    Vlemix scheepenen 
 
     Jan van Eijck    
     Peter Vlemex 
     Jan van Breeij schepen 
     loco secretario 
 
  extensum Compareerde voor ons Jan van Breij en  
    Jan Coppens schepenen van Lierop ge- 
    leegen inde Mijerije vanden Bos Antoni 
    Jansen ende Ariaan Klaas Weijne bijde 
    inwoonderen tot Soomeren meede geleege 
    inde Mijerije vanden Bos bijde luijden 
    van eere en competenten ouderdom 
    de welke ter instantie ende requiesietie 
    van Antoni Antonise ende Hendrik Gerit 
    Weijne in huwelijk hebbende Annaken 
    Antonise meede inwoonderen tot Soomeren 
    hebben getuijgt ende verklaart gelijk zij  
    getuijgen ende verklaaren bij ende mits 
    deesen dat Willem Antonise gebortig 
    tot Soomeren is den vollen en eijgenen 
    broeder vanden eersten requirant en 
    vanden tweeden requierants huijsvrouwe 
    en dat den voorschreven Willem Antonise 
    ongetraut zijnde tot Soomeren heefft 
    gewoont tot inden jaare 1720 als wan- 
    neer die persoon inden vasten vanden 
    selven jaare op Asewoensdag uijt 
    Soomeren is vertroken . Wijders verklaar- 
    ende dat de auwders vanden meergemel- 
    ten Willem Antonise overleeden zijn 
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    die geene kinderen off kints kinder- 
    en hebben naar gelaaten als Wil- 
    lem Antonise , mitsgaders den eersten  
    requierants en den tweeden requier- 
    ants huijsvroiuwe soo dat geene andere 
    naardere erffgenaamen van Willem 
    Antonise alhier bekent zijn dan  
    de bovengenoemde requieranten in 
    haare voornoemde qualietijt eijndegen- 
    de zij deponenten hier meede haare 
    waaragtige en sinseere verklaaringe 
    geevende voor reedene van welweetent- 
    heijt de auwders van Willem Antonise 
    als naabueren zijnde wel gekent te heb- 
    ben en met Willem Antonise dage- 
    lijkx te hebben omgegaan en hebben 
    naar gedaane voorleesinge bij dese 
    haare verklaaringe gepersieste(e)rt presen- 
    terende het geene voorschreven  des noodig 
    ten allen tijde met eede te sullen  
    bevestigen in kenisse der waarheijt 
    soo hebben schepenen voornoemt 
    dese minuijte ten prothocolle be- 
    neeffens mij ondergeschreven secretaris 
    behoorelijk onderteekent op heden 
    binnen Lierop den vierden junij 
    seventienhondert tweeendartig tor- 
    conde geteekent. 
 
      Jan van Breeij 
      Jan Kuppus 
      G. Valtheri 
       1732 
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  extensum Op heeden den vijffden juli seeventien 
    hondert tweeendartig soo heeft 
    Peeter soone Joost 
    Peeters Verberne zijnen behoorelijken 
    eet gepresteert ende afgelegt , als 
    borgemeesters over den dorpe van  
    Lierop , ingaande St Jan 1733 ondergeloofte 
    van haar borgemeesters ompt eerelijk  
    en trauwelijk te bedienen alle schepene 
    ordonantien soo veel reedelijk is te  
    obiedeeren ende naar te koomen ende 
    voorts te doen gelijk betamt ende  
    van auts gewoonelijk 
    sijn te doen en is ve(r)volgens gelegt 
    in den ban en vrede dat neiemant 
    hem sal hebben te molesteeren 
    in zijne fontie op peene daar toe 
    staande des torconde geteekent 
    alles nogtans onder behoorelijke 
    reekeninge bewijs en reliqua 
 
      Jan Kuppus schepen 
      Peter Vlemex schepen  
      Jan van Breeij schepen  
      loco ofisieer 
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  extensum Wij ondergeschreven scheepenen van Lierop verclare 
  extensum ende certificeere mits dese dat voor ons 
    op heeden is gecompareert ende verscheene 
    de persoon van Anneken de weduwe boedelhouster 
    en erffgenaame wijlen haaren overleeden man 
    Frans Peters van Bussel , geassisteert met 
    Aart Verhees haar ten dese geassumeerde 
    momboir , mitsgaders Martinus van 
    Bussel haaren meerderjarigen soon , alle 
    woonagtig binnen de Heerlijkhijt van Asten 
    verclaarende de eerste comparante verhuert  
    te hebben aande voornoemde Martinus van 
    Bussel haaren soon, haar huijs hoff dries 
    en aangelag geleegen binnen Asten 
    ter plaatse genaamt Den Dijck , deen sijde Jan 
    van Dijck dander sijde Marte Marcelis deen 
    eijnde eenen acker competeerende de 
    voorschreven comparante dander eijnde de gemeene 
    straat , met alle de aanhoorende erfflijke perceele 
    soo groeslant als ackerlandt geen uijtgescheijden 
    soo gelijck sij eerste comparante 
    die gemelte huijsinge tegenwoordig nog 
    is bewoonende ende dat voor den tijt van  
    agt eerstcoomende jaare ende sullende 
    de gemelte huijsingen met den hoff dries en  
    aangelag bij den voornoen(m)den huerling en  
    pagter toekomenden Paassen des jaars 1733 
    aanvaart werden , dag de ackerlanden desen oogst 
    bloot opde stoppelen ende de groes en  
    hoijvelden te halff maart des jaars 1733 
    ende dat voor eene somme van dertien gulden  
    in gelt , ende dertien vaaten rogge jaarlijx 
    waar van den eersten groespagt in gelt eerstelijk 
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    sal verschijnen op St. Martens dag vanden 
    toekomende jaare 1733 ende den eersten 
    rogpagt op den 2 februarij 1734 , dog met beding 
    dat den voorschreven huerder en pagter de voorschreven 
    huijsinge in goede reparatie sal houden  
    geduerende den tijt der hueringe , waar- 
    toe de verhuerderse de materiaalen 
    sal besorgen hebbende wijders die voorschreven comparanten  
    geconditioneert , dat de reele verpondinge en 's lants verpondinge 
    en de coninx beede bij die eerste comparante verpagterse jaarlijx 

    van die huijse en erve geduerende 
den voorschreven tijt der hueringe 
sulle moete werde betaalt , dog mits dat die gemelte reele lasten aan 
haar 
door den tweeden comparant sulle behoore jaarlijx te worde 
vergoedt en wederom 

    gegeve . Welcke voorschreven hueringe en verhueringe  
    belooven sij comparanten in voege voorschreven 
    te sullen agtervolgen en naarkoomen 
    onder verbant van haar persoonen ende 
    goederen hebbende ende vercrijgende . 
    Actum Lierop den ses en twintigste julij seven 
    tien hondert twee en dertigh . 
 
      Jan Kuppus 
      Jan van Breeij 
      Hendrick warsenborgh 
      schepe lokosckesetaer.. 
    
  extensum Op heeden den eersten september  
    seeventienhondert tweeendaartig 
    soo heefft Jan Peeter Willems zijn- 
    en behoorelijken eet geprestert ende 
    afgelegt als boorgemeester over den 
    doorpe van Lierop inge- 
    gaan St. Jan 1732 ende sullende   
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    eijndigen St . 1733 ondergelooffte 
    van haare boorgemeesters ampt 
    eerelijk en trauwelijk te bedienen 
    ende verder soo ende gelijk als in 
    het formelier staande geregiestreert 
    in het resolutie boek , al- 
    voorens voorgeleesen staat begrepen 
    en is vervolgens gelegt in ban en 
    vreeden dat niemant hem sal heb- 
    ben te mollesteeren in zijn fun- 
    cxtie op peene daar toe staande . 
    Des torconde geteekent 
 
      Jan van Breeij  
      Peter Vlemex  
      Jan van Eijck schepen 
      loco secretario 
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      Scheijdinge ende deijlinge 
      tussen de kinderen en  
      erffgenaamen van Joost Marcelis 
      Verberne ende Elisabeth 
      sijne huijsvrouwe 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    in Lierop dese geteekent , Jan vanden Boome 
    als in huwelijk hebbende Cecilia Jooste Verberne 
    Jan Vlemix als in huwelijk hebbende Maria 
    Josephs vanden Eijnde geassisteert met Andries 
    ende Lambertus vanden Eijnde sijne swaagers 
    met haar drie kinderen ende erffgenaamen van 
    Joseph vanden Eijnde ende Jenneke Jooste Ver- 
    berne sijne geweesene huijsvrouwe , ende alsoo 
    generaliter kinderen ende erffgenaamen van Joost 
    Marcelis Verberne ende Elisabeth sijne huijsvrouw 
    de welcke met maalkandere hebben aangegaan  
    een seer minnelijke schiftinge scheijdinge 
    ende deijlinge bestaande int geene volgt : 
 
    Ende is alsoo met den eersten loote ten 
    deele gevalle , Jan vanden Boome in sijn voorschreven 
    qualitijt het woonhuijs met open dependentie 
    staande aan het Kerkenhuijs met den aangeleegen 
    acker. 
    Item den acker en hoijbempt bij Hijlke weduwe Frans 
    vanden Eijnde . 
    Item een stuckje groes off hoijvelt aande Voort 
    genaamt Den Quaden Boodem. 
    (doorgestr. : Item alle de eijken boome op De Schouw die gesmet 
    sijn tot 23 in getal ende den besten boom opde 
    Olijmolen) 
    Item alnog hondert gulden capitaal in eene erffrente van 
    twee hondert gulden staande ten laste van Hendrik  
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  extensum Wij Jan van Eijck ende Jan van Breij 
    scheepenen des dorps ende dingbancke 
    van Lierop , geleegen inde quartiere  
    van Peeland , Meijerije van 's Bosch 
    doen conde ende certificeere mits dese 
    dat voor ons op heeden dato ondergeschreven is 
    gecompareert en verscheenen  meester Hendrik 
    Halbersmith chirurgijn en drogist etcetera 
    woonende binnen de Heerlijkhijt Asten 
    geleegen aan ende neffens den dorpe van  
    Lierop voornoemt, sijnde aan ons ondergeschreven 
    wel bekent voor een vroome ende vermaart 
    chirurgijn als sijnde alhier binnen den dorpe 
    van Lierop ende inde omliggende heerlijkheeden dorpen 
    en plaatsen inde quartier van Peeland 
    Meijerije van 's Bosch sijne professie qq 
    excerceerende , en gelijck hij nog tegenwordig 
    actuelijk alhier tot swaare fractuere 
    en quetsuere is cureerende asseneerende 
    genootsakt te sijn geweest omme seekere 
    procduere te enthameere voor den Wel Edele 
    Moogende Raade en Leenhove van Braabant in 's Haage 
    ende poursuiren op ende tegens de scheepenen 
    ende regenten der Heerlijkhijt Asten gedaagdens 
    over ende ten regaerde van in voorderinge 
    van seekere specificatie van medicijnen  
    aande sieken tot Asten gegeve en verschooten 
    inden jaare 1727 door ordere en kennisse 
    vande regenten der Heerlijkhijt Asten , mitsgaders 
    declaratie wegens wegens visitatien en facatien 
    aan sieke persoone aldaar , door hem in dito 
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    jaare 1727 ter requisitie ende instantie 
    van scheepenen en regenten van Asten 
    voornoemt gedaan ende dat den voorschreven Hendrik 
    Halbersmith chirurgijn apoteker en drogist 
    alhier heeft verclaart , gelijk hij is doende  
    mits dese de deugdelijkhijt van sijn register 
    schultboek voor ons ondergeschreven vertoont 
    contineerende onder andere sijne gemelte 
    specificatie van medicijnen aan de sieken 
    tot Asten gegeven door ordere ende 
    kennise vande regenten van Asten 
    inden jaare 1727 beginnende vanden 12 september 
    tot den 22 november toe des jaars 1727 salve 
    cortinge van vijfftig gulden vande regenten 
    en armmeesters van Asten ontfangen ende 
    de verdere geringe sommen onder die originele 
    specificatie staande geannoteert sonder meer 
    mitsgaders sijne declaratie van visitatien 
    en facatien aan sieke persoonen , besmet 
    met heete kortsen ende den roode loop 
    inden Jaare 1727 ter requisitie ende instantie 
    van scheepenen en regenten van Asten 
    voornoemt gedaan beginnende op den eersten 
    october tot den 28 november des jaars 1727 incluijs 
    met solemnelen eede aan hande vanden 
    geauthoriseerde tot het officie in absentie 
    vanden heere officier afgelegt , te verstercken 
    ende instificeere sonder eenige onwaare 
    valse ofte vercierde posten diereckt ofte 
    indierectelijk daar inne gestelt te hebben 
    ofte ter quader trouwe dien aangaande 
    geverseert ofte gehandelt te hebben ende 
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    in dier voege hebbende de voorschreven 
    comparant den eedt gepresteert ten 
    overstaan van ons ondergeschreven scheepenen 
    met de woorde soo waarlijk helpe hem 
    Godt almagtig . Actum binne Lierop den  
    twalffde november seventienhondert twee 
    en dertig , tes soirconde geteekent, 
 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij   
      Hendrick Warsenborgh 
      schepe in apsensi van 
      sekertaeris 
 
     Scheijdinge ende deijlinge  
     tussen de kinderen ende  
     erffgenaamen Joseph Marte 
     Custers ende Peeternella 
     Verhees sijne wettige 
     huijsvrouwe 
 
    Compareerde voor ons ondergeschreven  
  ex  scheepenen in Lierop dese geteekent 
    Marte Custers ende Arnoldus van  
    Morsel in huwelijk hebbende Maria 
    Custers ende alsoo kinderen ende 
    erffgenaamen van Joseph Custers ende 
    Peternella Verhees sijne huijsvrouwe  
    de welcke met maalkandere hebben aangegaan 
    dese naarvolgende schiftinge scheijdinge 
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    ende deijlinge 
 
    Ende is alsoo met den eersten loote 
  extensum ten deele gevallen Marte Custers het                                                                                                                                                           
    woonhuijs schuer en torffschop met open  
    dependentie  met het aangelag 
    gestaan ende geleegen inde Hoolstraat 
    groot circa drie loopense aan erve deen sijde  
    Jan van Breij dander sijde en een eijnde 
    de gemeene straat dander eijnde  
    weduwe Jan Vlemix hier uijt te vergelde 25 stuijvers chijns 
    aande dommijne 
    Item de groes en lant inde Groenbemde 
    groot int geheel circa vijfftien loopense aan 
    erve deen sijde marte Kerckhoff ende 
    de weduwe Wilbert Verberne dander sijde 
    Joost Gijsbers ende Joost Verbeek deen eijnde 
    de loop De Vleut dander eijnde de 
    weduwe Wilbert Verberne en het gemeene lant 
    Item eenen acker aande Kerckpat groot circa 
    drie loopense aan erve deen sijde Goort Hermans dander 
    sijde Jan Huijbers vanden Boome ende 
    Hendrik vander Weerde deen eijnde Antonij 
    van Dijck dander eijnde de gemeene wegh . 
    Item eenen acker genaamt Het Campke groot een  
    en een halff loopense liggende tussen  drie  
    gemeene weegen. 
    Item eenen acker groot circa twee loopense aan  
    erve deen sijde de weduwe Hendrik Maas 
    dander sijde de weduwe Jan van Bussel deen 
    eijnde de weduwe Hendrik Maas voorschreven 
    dander eijnde de erffgenaamen Hendrik van Geldrop 
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    Item eenen acker op de Ren groot vier loopense 
    beijde de sijde Joost Verbeek deen eijnde 
    de gemeene wegh dander eijnde de loop 
    de Ren.  
    Item eenen acker int Heesven groot een loopense 
    deen sijde Jan Huijbers vanden Boome 
    dander sijde Donaat van Eijck deen eijnde 
    de Ren dander eijnde Jan Coppens 
    hier uijt te vergelde agt penningen chijns an 
    den heere van Helmont . 
    Item eenen hoijbempt op de buijten bemde 
    groot circa ses loopense rijdende teegens 
    Gerrit opde Vorst deen sijde de Bennen- 
    donckse Hoeve tot Mierlo dander sijde 
    Jan Peeters vanden Eijnde met meer 
    andere deen eijnde de Oude Aa hier 
    (h)uijt te vergelde eene stuijver twalff penningen 
    chijns aan den Heere van Helmont 
    Ende alnog uijt dit loth te vergelde vier 
    hondert gulden capitaal aan meester Willem Bocx 
    staande tegens drie gulden tien stuijvers ten hondert. 
    Item aan Aart Verhoeve vijff en twintig 
    gulden capitaal. 
    Item aande erffgenaamen Simon Verdoijenbrake 
    honde(ende)rt vijffentagtig gulden capitaal 
 
  extensum Item is met den tweeden loote ten 
    deele gevalle Arnoldus van Morsel 
    in sijn voorschreven qualitijt de huijsinge 
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    en aangelag met apendepentie 
    gestaan en geleegen int Heesven  
   groot 9 loopense deen sijde de weduwe Peeter Verberne 
    dander sijde en een eijnde de gemijnte 
    dander eijnde het gemeene lant . 
    Item eenen acker genaamt De Coddeman groot 
    een en een halff loopense deen sijde en deen eijnde 
    de weduwe Antonij Coppens dander sijde en dander 
    eijnde de gemijnt . 
    Item eenen dries genaamt Het Nieuwe Velt 
    groot een en een halff loopense deen sijde 
    Hendrik Warsenborgh met meer andere 
    en verder rontsom aande gemijnte 
    uijt dese drie bovenstande perceelen  
    te vergelden twee stuijvers chijns aande 
    domijnen. 
    Item een ackerken int Heesven groot 3 copsaet 
    deen sijde Lijske weduwe Peeter Verberne 
    dander sijde en een eijnde de gemeene wegh 
    dander eijnde de gemeente voorschreven. 
    Item eenen acker daar ontrent geleegen 
    groot een loopense deen sijde de erffgenaamen Willem 
    van Morsel dander sijde Peeter van Eijck 
    deen eijnde het gemeene lant dander eijnde 
    de gemeene wegh . 
    Item eenen acker aande Boomense Eijken 
    groot neege copsaet deen sijde de weg aldaar 
    dander sijde Jan Biemans deen eijnde 
    het gemeene lant dander eijnde  
    het gemeene lant voornoemt. 
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    Item eenen bempt tot Soomeren  
    groot 3 loopense deen sijde Tonij van Vegt 
    dander sijde de Hoeve van Vlerken deen 
    eijnde den Dijck aldaar dander eijnde  
    de voorschreven Vlerixe Hoeve 
    Uijt dit loth te vergelden aanden rentmeester der 
    Geestelijke Goederen van Peeland jaarlijx 
    agt stuijvers twalff penningen in  
    twee texten. 
    Uijt dit loth alnog te betaale aan   Jan Simons 
    Verdoijenbraake sestig gulden capietaal 
 
    Ende is verder bij de condividenten  
    ondersprooken ende geconditioneert 
    dat ingeval eenige renten chijnsen off 
    pagten opde voorschreven goederen quamen meer 
    dan sijn begroot maalkandere te sulle 
    refundeere en goet doen de  onlosbaare 
    teegens de penningen vijffentwintig ende de 
    losbaare volgens de lotbrieven daar 
    van sijnde ende de spetie pagten 
    volgens costuijme der stadt 's Bosch 
    gelovende sij condividenten dese 
    deijlinge altijt voor go(o)et ende van 
    waarde te houden reenuntieerende tot 
    dien de een van des anders portie met 
    helmelinge vertijdenisse in maniere 
    van dien gewoonelijk sijnde onder 
    verbant van haar persoonen  
    ende goederen hebbende ende 
    vercrijgende aldus gedaan ende  
    gepasseert op heeden den agten december 
    seventien hondert twee en dertig 
 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnden 
      Jan van Eijck schepe 
       loco secretario 
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  extensum Conditie ende voorwaarde waar- 
    op Adriaan van Doore inwoonder 
  extensum alhier in hueringe ende pagtinge 
    is overgeevende aan Joost Custers 
    hier present die de voorschreven hueringe is 
    accepteerende seekere zijne huijsinge en erve 
    geleegen alhier tot Lierop ter plaat- 
    sen genaemt op Hersel , bestaande int 
    naarvolgende . 
    De schuer op de hoeve genaamt Den  
    Eijnde int geheel , met het aangelog 
    groes cierca twee loopense onder condietie 
    vande voorschreven schuer tot een bequaem 
    woonhuijs te maaken voor niuwe jaar 
    1733 en ingeval den voorschreven 
    solder daar dan niet op en is sal den 
    voorschreven huereling alle jaare daar voor 
    moogen corten van zijn belooffde pagt- 
    peninge vijff gulden . 
    Item alnog den acker genaamt de 
    Loo groet cierca 22 loopense. 
    Item den heijacker groet cierca ses 
    loopense . 
    Item den acker genaaemt De Coppel 
    groet cierca neegen loopense . 
    item den acker genaamt Den Scheijf- 
    felert groet cierca twee loopense 
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    Item de halve haag gelijk het  
    den graaff affscheijt naast de Winkel- 
    straat , soo groes als die daar geleegen is . 
    Item het hoeijvelt inde Goeren bij Stib- 
    donk naast het velt dat Toemas van 
    Breij gebruijkt. 
    Item de Haamesdonk voor de helfft 
    of saamen te hoeijen en aan te ver- 
    den als de huer van Jan vanden Boome 
    uijt is. 
    Item het Auwde Goor agter de Schauw 
    voor de helfft aan te verden als de 
    huer van Jan vanden Boome uijt is . 
    Item de Hoeremesdoenk en andere weij 
    en heijvelden saemen te gebruijken 
    en te weijden , ende dat onder dese condietie 
    off den eenen off den anderen daar meer 
    schap , perden off beesten daar op bragt 
    sal het met eet moeten verklaaren 
    zijn eijge vee te weesen , en sal dan  
    daar meede genoege moete neemen 
    onbekront . 
    Item den huerder en sal geen schaar- 
    haut moogen cappen maar den verhuerder moe- 
    ten leeveren tweehondert mutserden 
    van bequaame groote en driehondert 
    boonstaaken. 
    Voorts met alle geregtigheeden en 
    previeleegien soo ende gelijk het den voorschreven 
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    verhuerder in erffpagt heeft verkre- 
    gen. 
    Ende dat op de naarvolgende condietie : 
    Eerstelijk sal deese hueringe dueren den 
    tijt van agtereenvolgende jaaren 
    stee vast . 
    Den huereling sal dese goederen aanver- 
    den de huijsinge aanstons soo die in staat 
    is om in te treken , en de groes en hoff- 
    plaats , en heijde en weijden ook aanstonts 
    ende neegen loopense saijlandt aanstonts 
    en het ander resteerende saijlandt 
    toxt bloot aande stoppelen , ende aa- 
    staande jaare 1733 
    Ende bij het affscheijden het selve 
    moeten verlaaten de groes en hoff te 
    halff meert ende huisinge te Belooken 
    (P)aassen , en het lant toxt bloot aande 
    stoppelen 
    Item den huerder sal gehauwden 
    weesen te betaalen alle 's landts 
    en doerps lasten soo ordienaare als 
    exterordienaare vande halve hoeve 
    soo die daar van betaalt moeten werden . 
    Item dat het gebuerde dat God ver- 
    hoeden wil datter hagelslag off bevris 
    van granen off heijertogst off waarter 
    vloet , daar de wijden hoeijn door 
    beschadigt woorde sal hij huereling 
    voor moogen corten beneeffens  
    andere huerelinge 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 056 v 
 
    Item den huereling sal gehauwden 
    weesen de wanden te houwden in goede 
    reparatie van luijken leijmen en het 
    haut daar toe noodig op het erff te 
    mogen cappen . 
    Item den huereling sal alle jaar op 
    de huijsinge moeten laaten dekken drie 
    vijmen daakstroeij ende de roeijen en banden 
    daar toe noodig op het erff te moogen 
    sneijen dog de dag huer te mogen corten 
    Ende ingeval meer dack stroeij op de 
    voorschreven huijsinge van noode is sal hij 
    huerelinge mogen dekken en aande 
    pagt peninge te mogen corten . 
    Voor welke voorschreven hueringe ofte pag- 
    tinge den pagter heeft gelooft 
    alle jaaren te betaalen een somme van  
    daartig gulden en dartig vaaten 
    cooren waar van den eersten gelt 
    pagt omgekoomen ende verschene 
    sal weesen St. Marten 1733 ende 
    den eersten corenpagt Ligtemis 
    1735 seventienhondertvijffendaartig . 
    Item den huerder sal gehauwde 
    weesen de agt voorschreven jaaren daar 
    op te blijven met behoorelijke 
    togt sonder daar ander goet bij 
    te mooge gebruijken . 
    Ende soo voorts van jaare tot 
    jaar soo lange dese voorschreven hueringe  
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    dueren sal , verklaarende den 
    voorschreven pagter ende verpagter dese  
    hunne hueringe alsoo te sullen 
    hauwden en doen hauwden voor 
    goet vast steedig ende van werden 
    onder verbant van haare persoonen 
    ende goederen present en toekomende . 
    Aldus gedaan ende gepasseert den 
    elffden september seventienhondert twee 
    endartig ten overstaan van Peeter 
    Vlemekx en Jan vanden Eijnden 
    schepenen Jan vanden Boome 
    presiedent loco secretario 
     Jan vanden Eijnden 
     Peter Vlemex   
 
     Jan vanden Boome presiedent 
     loco secretario 
 
  extensum Dat voor ons coomen is Adriaan 
    van Doore inwoonder alhier tot Lierop 
    en besitter van eene lants hoeve ten 
    erffpagt geleegen alhier tot Lierop op Hersel 
    genaamt de Hoeve Ten Eijnde , den welcke ver- 
    claarde dat hij beneffens den molder en 
    verdere 's lants hoevenaers onder Lierop 
    heeft gepresenteert seeker request aan 
    haar Hooge off Edele Moogende over de verpondinge 
    der tiende van de hoeve ende het gebruick  
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    vant broek , welck request tot nog toe 
    niet finalijk is afgedaan , ende de supplianten 
    onseeker sijn ofte door het presenteere van 
    soodaanig request haar verpondinge sal werde 
    vermindert off niet. 
    Soo compareerde voor ons ondergeschreven scheepene 
    den voornoemden Adriaan van Doore 
    ende Antonij van den Boome de welcke 
    bekende ende verclaarde , gelijck 
    sij bekennen ende verclaaren bij ende 
    mits desen , met maalkandere te hebben 
    aangegaan den volgenden accorde ofte 
    contrackte , als namentlijk dat den 
    tweeden comparant  voor hem eersten 
    comparant sal moete betaalen alle 
    de selicitatie costen van het voorschreven 
    gepresenteerde request , waar voor 
    ende voor de somme van vijff en twijntig 
    gulden hij eersten comparantbekent bij desen 
      *aan hem tweeden comparant 
    overgeeft * alle het profijt ofte voordeel 
    dat den selve uijt hoofde van het voorschreven 
    request staat te wagten , ende dat op 
    dusdaanige maniere , dat ingeval den 
    eersten comparant door het presenteere 
    van het voorschreven request sijn verpondinge 
    wierdt vermindert dat den selve en 
    sijne erffgenaamen offte naarsaaten de jaarlijxe 
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    verminderse somme meede jaarlijx aanden 
    tweeden comparant sal moete betaale 
    ende verders aan hem tweede comparant 
    overgeeft alle voordeelen die den selve 
    uijt hoofde vande voornoemden requeste 
    soude conne ofte mogen genieten daar 
    voor verbindende sijn persoon ende 
    goederen present en toekoomende stellende 
    de selve ten bedwangen van alle heeren 
    hooven geregten ende regten renuntieerende 
    tot dien vande relivementen divisionis 
    en excusionis , en welcke voorschreven somme 
    van vijffentwintig gulden den voorschreven 
    eersten comparant bij dese bekent ontfange 
    te hebben , ende is wel spesiaalijk gecondtioneert 
    dat ingeval den eersten comparant jaarlijx 
    eenige penningen aanden tweeden comparant 
    uijt hoofde van desen accorde ofte contrackte 
    moste betaale daar door uijt hoofde van 
    jalosie niet sal vermogen op andere 
    plaatse ter moolen vaare ten waare 
    daar toe groote oorsaake hadde ende 
    den tweeden comparant in qualitijt als 
    molenaar daar door geen ongunst betoone . 
    Aldus gedaan ende gepasseert op heede den 
    twee en twintigsten december seventienhondert 
    twee en dertig   
      Peter Vlemex 
      Jan Kuppens 
 
      Jan vanden Boome   
    (in de kantlijn : Het accort is vijffententig 
    gulden waarvan 40 peningen is betaalt 
    door Antoni vanden Boome met twalf 
    stuijvers en agt peningen dus 0 : 12: 8 ) 
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    In den naam Ons Heeren Amen 
 
  extensum Bij den inhaude van desen openbaaren 
    testament zij conde ende kennelijk een 
    igelijk dat voor ons ondergeschreven schepenen 
    des dorpes van Lierop is gecompareert Jan  
    Jansen van Moorsel ziek te bedde 
    liggende nogtans zijn volkoome ver- 
    standt , memorie ende vijff sinnen in alles 
    wel magtig , soo voor ons opentlijk scheen 
    ende bleek den welken is overdeenkende 
    der natuere broesheijt en datter niet 
    zeekerder en is dan de doodt ende niet 
    onseekerder dan de uuere van dien 
    Ende heeft daarome uijt dese weerelt 
    niet willen scheijden sonder alvoorens 
    van zijne tijdelijke goederen hem van 
    God Almagtig op deser aarde verleent 
    te hebben gedisponeert , ende dat uijt zijn 
    en eijgen vreijen wille onbedwonge offte 
    onverleijt van imant ter werelt soo hij 
    verklaarde , ende alvoorens daar toe 
    coomende soo beveelt hij zijne ziele 
    als die uijt zijne sterffelijk lighaam sal coome 
    te scheijden inde hande van God almag- 
    tig zijnen heemelschen vader , ende 
    zijn doode lighaa(m) daarde met een 
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    eerelijke begraffenis commende ter dis- 
    positie van zijne tijdelijke goederen offte 
    gelt hem testatuer op deser aarde ver- 
    leent waar over hij testatuer cragt en 
    de magt is hebbende waar ende op wat 
    plaatsen de selve souwde moogen zijn 
    gelegeen niet ter weerelt uijtgescheijden offte 
    gereserveert . Eerstelijk soo verklaart hij 
    testatuer te legateeren aan Maari 
    Willems van Moorsel vijfftig gulden 
    capietaal staande aan Antoni van 
    Vegt en een meerdere capietaal van 
    twee hondert en vijfftig gulden . Voorts 
    verklaarden hij testatuer te stellen 
    voor zijne uuneverseele erffgenaamen met 
    volle regt van instetuetie de vier 
    kinderen van Willem van Moorsel met 
    naame Jan , Dierk, Peeternella ende 
    jongste dogter Jeneken van alle zijne 
    naar te laatene goederen ende gelt 
    hoe genaamt offte waar geleegen die 
    mogte weesen hem testatuer toebe- 
    hoorende offte meesterschap van 
    heeft eegeen ter weerelt uijtgeschij- 
    den offte gereserveert alle het geene 
    voorschreven staat verklaart hij testatuer 
    te weesen zijn testament laatste  
    ende uijterste wille willende ende 
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    begierende dat het selve alsoo 
    sal woorden naargekoomen ende agter- 
    volgt, alwaart nogtans datter eenige 
    solemnietijten naar den regten hier toe ge- 
    requireert waaren geommieteert offte 
    voor bij gegaan sulkx haut hij 
    testatuer voor geinsereert ende 
    bij geschreve . Aldus gedaan  
    ende gepasseert ten woonhuijse 
    van hem testatuer op heeden  
    den derden januarij seeventienhondert 
    drieendartig torconde geteekent . 
 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan Kuppens 
      Peter Vlemex 
      schepe loco sec(r)i- 
      tario 
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  extensum Wij Jan Coppens ende Hendrik Warsenborg 
    scheepenen des dorps van Lierop maaken 
    kennelijk ende certificeere mits dese 
    dat voor ons persoonelijk is gecompareert 
    ende verscheene Peeter van Eijck als 
    erffgenaamen van Jenneke weduwe Jan Antonis van 
    Dijck ende heeft opentlijk bekent ende 
    beleeden dat de regenten deses dorps van 
    Lierop aan sijnen handen hebben betaalt 
    ende voldaan eene somme van hondert 
    eenen twintig gulden negentien stuijvers en  
    ses peningen ende sulcx op reekeninge van 
    een capitaal van duijsent gulden ten laste 
    van Het Corpus van Lierop staande volgens 
    obligatie off scheepe schultbrieff daar 
    van voor scheepene van Lierop ten behoeve 
    van Jan Antonis van Dijck geconstitueert 
    ende gepasseert sijnde van dato den  
    een en dertigste maij 1679 ende ten 
    comptoire der beede geregistreert ende 
    aldaar beteekent onder het quartier van 
    Peeland eerste deel folio 28 Lierop no. 1 
    Den comparant aangekome als erffgenaam 
    vande voorschreven Jenneke weduwe Jan Antonis 
    van Dijck , scheldende over sulcx ter somme 
    voorschreven quijt los ende vrij het voorschreven Corpus 
    de regente van dien ende allen andere 
   ?? hier van met regt quts behoevende geloovende 
    op verbant van sijn persoon ende goederen 
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    hebbende ende vercrijgende dat quijt 
    los ende vrij schelden altijt voor goet 
    vast steedig ende van waarden te houden 
    ook de voorschreven somme van hondert  een en 
    twintig gulden negentien stuijvers en ses peningen 
    altoos te restitueere als in tijden ende 
    wijlen bevonde soude moge worden 
    imant anders int geheel ofte voor een 
    gedeelte beeter regt tot de selve te 
    hebben , ofte dese met den aankleeve 
    van dien gequereleert ofte wedersprooke 
    soude moge werden. 
    Wijders verclaaren wij scheepenen ingevolge 
    haar Hoog Moogende publicatie van 4 maij 1726 
    op den eedt in het aanvangen onser 
    bedieninge gedaan dat de rente off 
    intresse van het voorschreven capitaal sonder 
    interuptie ten laste van onse gemeente 
    tot de lossinge toe sijn betaalt , ende dat 
    den voorschreven comparant en sijne voorsaate 
    meerder dan vijff jaare sijn geweest 
    ende tot dato deses nog is in het vreedig 
    genot ende ontfang der voorschreven jaarlijxe 
    intresse soo ende gelijk ons sulcx gebleeken 
    is uijt onse successive borgemeesters reekeninge 
    In kennisse der waarhijt hebben wij  
    dese opde minute prothocolair onderteekent 
    ende laaten uijtscrijven ende dit instrument 
    met de subsignatuere van onsen secretaris 
    en dorps zeegel doen bekragtigen op     
    heede den neegende meert seventienhondert  
    driendertig coram scheepene geteekent, 
 
      Jan Kuppens 
      Hendrick Warsenborgh 
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  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
    van Lierop Jan van Rooij inwoonder  
    tot Nederweert , den welcke getuijgde  
    ende verclaarde , gelijck hij getuijgt ende 
    verclaart bij ende mits dese , ter instantie 
    ende requisitie van Jan Fransse vanden 
    Eijnde , inwoonder alhier tot Lierop , dat hij 
    comparant op den 3 meert deses jaars 1733 
    neffens sijn swaager Goort Schaakers is gegaan 
    naar Mierlo alwaar doen ter tijt merckt was 
    alwaar een pert hebbe gekogt en betaalt 
    in bijwesen van Jan Fransse vanden Eijnde 
    Requirant in dese , ende dat onder het betaale 
    van het voorschreven peert heeft gevraagt om wat krijt 
    dat daar op heeft gesijt Jan Fransse vanden 
    Eijnde voornoemt ik sal het u wel geeven , die  
    het immediaat daar van heeft gegeven 
    ende gehollepen om het gelt tot betaalinge 
    vant voorsijde pert op te reekenen. 
    Wijders verclaarde dat hij comparant tehuijs 
    koomende sijn overgehoude gelt met sijn vrouw 
    heeft naargetelt , ende daarbij gereekent het 
    uijtgegeve gelt , het geene pertinent soo veel 
    heeft uijtgebragt als het gelt dat hij hadde 
    meede genoomen , soo dat in het betaale van 
    het voorschreven pert ofte opde wegh geen gelt heeft 
    vermist , geevende voor reedenen van welwee- 
    tenthijt dat hij comparant in spetie heeft 
    meede genome 2 fransse pistoole eene gulden 
    hollants en 25 rixdalders permissie gelt ende 
    heeft naar gedaane voorleesinge daar bij gepersisteert 
    ende het selve bevestigt met de woorde soo 
    waarlijk helpt hem Godt Almagtig . Actum den  
    twintigsten april seventienhondert driendertig 
       
      Peter Vlemex 
       Jan van Breeij 
     Jan vanden Boome 



       loco secretario 
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  extrensum Compareerde voor ons ondergeschreven 
    schepenen van Lierop dese geteekent 
    Peeter Daams Inwoonder tot Soomeren 
    den welken bekende ende verklaarde 
    sulkx doende bij en mits deesen 
    als dat Hendrick Adems woonende 
    tot Soerendonk van hem compar- 
    ant heeft gekogt tagtentig soo 
    baggen als verkens welck alle tot 
    Soomeren voorschreven zijn gevoeijdt en  
    geteelt . Actum Lierop den ses- 
    tiende maij seventienhondert 
    drieendartig toirconde geteekent 
 
      Jan vanden Boome 
      Peter Vlemex 
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Eijck ende Jan Coppens 
    scheepenen in Lierop tuijgen ende  
    verclaare ter instantie ende requi- 
    sitie van Peeter Vlemix onse meede 
    scheepe dat den selve in desen 
    dorpe van Lierop voornoemt is gegoedt  
    ende geerft ter waarde van ontrent 
    duijsent gulden boven ende behalven 
    sijne mobliare en haafelijke goederen. 
    In kennisse der waarhijt hebben wij  
    scheepenen voornoemt dese ten prohocolle 
    onderteekent op heede den twee en  
    twintigste maij seventienhondert 
    drien dertig 
     
      Jan van Eijck  
      Jan Koppens 
      mij present Jan van Breeij 
      schepen loco secretario 
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    Wij Jan van Eijck en Jan Coppens 
    schepenen in Lierop(in kantl: quartiere van 
    Peeland Meijerij van 's Bosch) doen conde ende 
    sertificeeren mits deesen en sulkx 
    ter instantie en versoeke van Lauereijns 
  extensum Jansen Cockx in huwelijk hebbende Heijl- 
    ke Adriaan Vlemikx , dat de selve zijn 
    huijsvrouwe is een ingeboorene deses dorps  
    van Lierop en die den tijt haarer in- 
    wooninge alhier voor soo veel ons be- 
    kent is sig altijt eerelijk ende dugdelijk 
    heeft gedragen . Wijders beloovende dat 
    ingevalle de voorschreven requirants huijsvrouw 
    onverhopt tot aremoede quaame te ver- 
    vallen soodaanig dat onse aereme 
    casse noodig hadde de selve beneffens  
    onse andere inboorelinge te sullen  
    onderhauwden en aliementeeren ende 
    den aeremen van Baakel ofte andere 
    plaatsen daar zij sig metter woon 
    mogte koomen needer te setten daar 
    van te sullen ontlasten cost en scha- 
    deloos te hauwden hier onder verbin- 
    dende het inkoomen en goederen van 
    onsen aeremen hebbende ende verkrijgen- 
    de en hebben wij schepenen voornoemt 
    dese ten prothocolle onderteekent en 
    door de subsignatuere van onsen secre(taris) 
    doen bekragtigen op heeden den vier- 
    den junijus seeventienhondert driendartig 
    toirconde geteekent 
 
      Jan van Eijck  
      Jan Koppens 
     mij present Hendrick 
     Warsenborgh schepen loco 
     Secretaris 
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  extensum Op heede den seventiende junij  
    seventien hondert drien dertig soo 
    hebbe Willem Geeven ende Aart Verhees 
    den behoorlijken eedt gepresteert ende 
    afgelegt als borgemeesters over 
    desen dorpe van Lierop ingaande St. Jan  
    1733 als meede Thomas Verseums   ende 
    Goort Warsenborgh als armmeesters 
    van Lierop voornoemt in gaande als 
    voor , onder gelofte van haare ampten 
    eerlijk ende trouwelijk te bedienen 
    alle scheepenen ordonantien soo veel 
    reedelijk is te obedieeren ende naar 
    te coomen ende voorts te doen gelijk 
    betaamt ende van outs gewoonelijk  
    sijn te doen ende verder soo ende  
    gelijk als in het formulier staande gere- 
    gistreert in het resolutie boek hen 
    alvoorens voorgeleesen staat begreepen 
    ende sijn vervolgens gelegt in ban en  
    vreede dat niemant hen in haare fonctie 
    sal hebben te molesteere op peene 
    daar toe gestatueert des toirconde 
    geteekent .  
      Jan Koppens 
      Jan vanden Eijnden 
      Jan van Eijck schepe 
      loco secretario 
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  extensum Wij Hendrik Waarsenborig, en Peeter 
    Vlemikx schepenen in Lierop quartier 
    van Peelandt Meijerij van 's Bosch 
    doen conde ende verklaaren ende certifi- 
    ceeren bij deesen op den eet int aan- 
    vangen onser bedieninge gedaan ter in- 
    stantie ende requisietie van Peeter 
    Gijsbers Verasdonk gebortig in onsen 
    voorschreven dorpe , van duegdelijke auders 
    geprocereert, staande den selven ter goeden 
    eere , naam ende faame sonder dat  
    imant van sijne auders , ofte vanden 
    voorschreven Peeter Gijsbers Verasdonk int 
    minsste op haare ofte zijne eere kan  
    woorde gesproken , soo dat wij aanden  
    voorschreven Peeter Gijsbers Verasdonk onse 
    letteren van certificatien niet en  
    hebben connen wijgeren, versoekende 
    des halven , dat den selven op andere 
    plaatsen, soo in steeden doorpen , inde 
    heerelijkheeden alsoo erkent mag woor- 
    den in waare oierconde hebben  
   wij schepenen voorschreven daar toe versogt zijde niet 
    connen wijgeren eijgen handig ten 
    prothocolle onderteekent. Actum 
    Lierop den vijffentwentigsten juli 
    seventienhondert drieendaartig toiercon- 
    de geteekent . 
      Hendrick Warsenborgh 
      Peter Vlemex  
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
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  extensum Wij Jan vanden Eijnde ende Hendrik Waar- 
    senborig schepenen van Lierop tuijgen 
    ende verklaaren ter instantie ende re- 
    quiesietie van Jan Hendrick Verhees als 
    cooper vande goederen van Antoni Vlem- 
    ikx bij executie verkogt op authorie- 
    satie vande heer Tinco Liclama  a Neij- 
    holt door den duerwaarder  M de Gasee 
    dat wij schepenen voorschreven hebbe geviesie- 
    teert ende naargesien het collekt boek 
    vanden aeremeesters alhier vanden Jaare 
    1703 ende bevonden dat uijt de voorschreven 
    goederen nu bij transport voornoem- 
    den duerwaarder de Gasee , toebehoorende 
    Jan Hendrick Verhees wierde betaalt twalff 
    stuijvers jaarelijkx ten behoeve vanden aer- 
       *den voorschreven pagt altijt 
    emen alhier , ende dat * sonder interuptie tot 
    de executie toe uijt de voorschreven dese ten protho- 
    colle onderteekent op heeden den elfden 
    augustij seventienhondert drieendartig 
    toirconde geteekent . 
 
      Jan vanden Eijnden 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    van Lierop Jan Hendrick Custers , gewee- 
    sene knegt ofte dienstboode van Anthoni 
    Vlemikx geweesene 's landts hoevenaar 
    alhier , die welke bekende ende verklaarde 
    sulkx doende bij ende mits deesen te 
    authoriseeren ende magtig te maaken 
    gelijk hij authoriseert , ende magtig 
    makt bij ende mits deesen Jan Hendrick 
    Verhees om te innen ende te ontfangen  
    soodaanige peninge offte somme als  
    hem comparant inde reekeninge vande bij exe- 
    cutie verkogte goederen vanden voorschreven An- 
    toni Vlemikx , zijn aangereekent te ontfan- 
    gen , weegens verdiende hueren , daar van 
    quitantie te geeven ende daar inne te doen  
    ende te verrigten het geene ik selffs pre- 
    sent zijnde souwde connen offte moogen  
    doen beloovende hij comparant allent- 
    geene door den voorschreven geauthoriseerde 
    daar inne  sal woorden gedaan en  
    verrigt te sullen hauwden en doen hauw- 
    den voor goet vast stedig ende van waar- 
    den onder verbant van zijn persoon 
    ende goederen present en toekomende . Aldus 
    gedaan en gepasseert op heeden binne Lier- 
    op den elffden augustij seventienhondert 
    drieendartig toirconde geteekent. 
      Jan vanden Eijnden 
      Hendrick Warsenbofgh 
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario 
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    Condietie ende voorwaarde waar op  
  extensum  Adrieaan van Doore inwoonder alhier 
  extensum in hueringe ende pagtinge is overge- 
    vende aan Frans Meulenhoff hier pre- 
    sent die de voorschreven hueringe is accepteer- 
    ende seekere zijne huijsinge en erve 
    geleegen alhier tot Lierop ter plaatse 
    genaamt op Hersel bestaande int 
    naarvolgende : 
    Het woonhuijs met de stal en schuer 
    aan maalkandere geleegen genaamt 
    De Hoeve ten Eijnde , ende verder met 
    alle de saeij en waeij en hoeij lande 
    soo ende gelijk het den voorschreven ver- 
    huerder tegenwoordig is gebruijkende 
    met soodaanige geregtigheeden gelijk 
    het den voorschreven verhuerder in erff- 
    pagt heefft verkreegen . 
 
    Item alnog de helfft van het wijvelt 
    en hoeijvelt genaemt Het Auwde Goor 
    en de helfft van het hoeijvelt ge- 
    naemt De Haamesdonk , aan te verden 
    als de huer vande weduwe Jan vanden 
    Boome uijt is . 
    Item alle de waeij en heijvelden met 
    Joost Custers te gebruijken en saamen 
    te weijden , en ingeval den eenen off 
    den anderen , daar meer schop , perden 
    off beesten op bragt , als den anderen 
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    sal het met eet moeten verklaaren 
    zijn eijge vee te weesen , en sal dan 
    den andere daar genoege meede moeten 
    neemen onbekroent . 
    Item den huerder sal het schaarhaut 
    voor de helfft mooge kappen , en Joost 
    Custers de weeder helfft alst vijff jaaren  
    out is . 
    Dese hueringe sal dueren den tijt 
    van twalff agtereenvolgende jaaren , met 
    ses op te seggen wie van bijde zijde 
    gelieven sal voor Kerssemis. 
    Den huereling sal dese goederen aan- 
    verden de huijsinge en hoff , te Passchen 
    1734 en de groes te halff meert 1734 en  
    het landt toixt bloet aande stoppelen 
    1734 en in het affscheijde ook weer 
    soo te moete laate ligge . 
    Item den huerder sal gehauwden weese 
    te betaalen alle 's landts en doerps 
    lasten soo ordienaare als exterordie- 
    naare laste , mits wanter franse con- 
    terbutie op quaem sal hij huereling beneffens 
    andere huerelinge mooge corten.  
    Item dat het gebuerde dat Godt ver- 
    hoede wil datter hagelslag quaem off 
    bevries , off waater vloet daar de 
    weijde en hoeijen door beschadigt  
    woorde sal hij huereling voor mogen corten  
    beneffens andere huerelinge 
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    Item den huerder sal gehauwden  
    weesen de wanden te hauwden in goe- 
    de reparatie van luijken en leijmen 
    ende moet alle jaare twee dagen met zijn 
    kar en pert den verhuerder helpen werken . 
    Item den huerder sal alle jaare 
    op de huijsinge moeten dekken 
    drie veijmen daak stroeij , en de roeij- 
    en en banden daar toe noodig op  
    het erffe te moeten sneijen off kappen 
    ende dag huer vanden dekker te moogen  
    corten. 
    Voor welke voorschreven hueringe offte 
    pagtinge den pagter heeft geloofft 
    alle jaare te betaalen eene somme 
    van veertig gulde en veertig vaaten 
    cooren , waar van den eersten gelt 
    pagt vervallen ende verscheene sal 
    zijn St. Marten 1734 ende den eerste 
    coore pagt Ligtemis 1735 ende soo  
    voorts van jaare tot jaare soo 
    lange als dese voorschreven hueringe 
    dueren sal. 
    Item den huerder sal gehauwden 
    weesen dese voorschreven hueringe daar 
    op te blijve met behoorelijke togt 
    offte vee sonder andere goederen daar 
    bij te moogen hueren. 
 
    Verklaarende den voorschreven pagter ende 
    verpagter dese hunne hueringe ende 
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    ende verhueringe alsoo te sullen  
    hauwden en doen hauwden voor goet 
    vast steedig ende van waarde , onder 
    verbant van hunne persoonen ende goe- 
    deren hebbende ende verkrijgende  .Al- 
    dus gedaan ende gepasseert den drie 
    entwentigsten oktober seeventienhondert 
    drieendaartig ,ten overstaan van 
    Jan vanden Eijnde ende Jan van 
    Breij schepenen Francis vanden 
    Boome presiedent loco secretario 
 
      Jan van Breeij  
      Jan vanden Eijnden 
     Fr.v.Boome presiedent loco 
       secretario 
 
    op heeden dato ondergeschreven soo zijn  
    voor ons ondergeschreven schepenen gecom- 
    paareert Antoni van Bussel ende Joost 
    Verbeek als momboirs van het onmon- 
    dig kint van Jan Fransen van Bussel 
    verweckt bij Alegonde vanden Broek , haare 
    behoorelijken eedt gepresteert ende affge- 
    legt aan hande vanden gecommitteer- 
    den des Heere officiers van haar mom- 
    boiers ampt eerelijk ende trauwelijk 
    te bedienen mits hier van te doen 
    behoorelijke reekeninge beweijs et reliqua . 
    Soo waarelijk helpt haar God Almag- 
    tig . Actum den twalffden december seeventie- 
    hondert dreendaartig toierconde geteekent 
 
    F.v.Boome  Hendrick Warsenborgh 
    presiedent loco  Peter Vlemex 
     secretario Jan Koppens 
       Jan van Breeij schepen 
        loco ofisieer 
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    In den naam ons Heeren amen 
 
    Bij den inhauwde vandesen openbaare 
  extensum testamente zij conde ende kenelijk en 
    igelijk , dat voor ons ondergeschreven schepen 
    en des doorps van Lierop , zijn gecompaar- 
    eert Jan Willem Sanders  ,en Annaken 
    zijne huijsvrouwe , den eersten compaar- 
    ant , siek te bedde liggende nogtans 
    zijn volkoome verstant ende vijff sinne 
    wel maagtig , ende gebruijkende , soo voor 
    ons oopentlijk scheen ende bleek , ende 
    de tweede comparante gesont naar den  
    lighaame , dog overdeeijnkende hij testa- 
    tuer, ende zij testatricce , de broesheijt 
    der menshelijker natuere ende datter 
    niet seekerder en is dan de doodt , ende 
    niet onseekerder dan de uere van dien,  
    hebben daarome uijt dese weerelt niet 
    wille scheijden sonder alvoorens van 
    haare teijdelijke goederen haar van God 
    Almagtig op deser aarde verleent te 
    hebben gediesponeert ende dat uijt haar- 
    en eijgen vreijen wille onbedwongen ofte 
    onverleijt van iemant ter weerelt soo 
    hij testatuer , ende zij testatriece ver- 
    klaarde , ende alvoorens daar toe koo- 
    mende soo beveelen zij testatueren 
    haare zielen als die uijt haare 
    sterffelijk lighaam koome te scheij- 
    den inde beremhertige handen van 
    God Almagtig haaren heemelschen vader 
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    ende haare lighaamen de aarde 
    met een eerelijke begraffenisse , koomende 
    voorts tot de disposietie van haare teij- 
    delijke goederen , waar over zij testa- 
    tueren kragt ende magt , ofte mees- 
    terschap zijn hebbende , waar ende op 
    wat plaatsen de selve geleege zijn , ee- 
    geen ter weerelt uijtgescheijden offte ge- 
    reserveert , verklaarende zij testatueren 
    alles te maaken aan de langst lee- 
    vende van haar beijde man ende meester 
    omme van haare voorschreven goederen soo 
    erffelijk , erffhaaffelijke , en haaffelijke 
    te moogen diesponeeren , transporteeeren 
    ende veralieneeren als van haar eijge 
    goet ende verklaarden zij testatueren 
    te maaken , naar de doode van haar 
    alle bijde , te stellen voor hunnen  
    uunieverseelen erffgenaam met volle 
    regt van instutie , Maria Willems 
    van Dijk , van alle haare naar te 
    laatene goederen , ende gelt , hoe ge- 
    naamt offte waar geleegen die mogte 
    weesen , hun testatueren toebehoorende 
    offte meesterchap van zijn hebbende 
    egeen ter weerelt uijtgescheijden offte 
    gereserveert alle het geene voorschreve 
    staat verklaaren zij testatueren te wee- 
    sen haar testament laatste ende uijter- 
    sten wille , willende ende begeerende 
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    dat het selve alsoo sal woorden 
    naargekoomen , ende agtervolgt , al- 
    waart nogtans datter eenige solem- 
    nietijten naar den regten hier toe ge- 
    requiereert , waaren geommieteert offte 
    voor bij gegaan sulkx hauden zij 
    testatueren voor geinsereert ende bij 
    geschreven . Aldus gedaan ende ge- 
    passeert ten woonhuijse vande tes- 
    tatueren op heeden den vijffen 
    twentigsten januwari seeventienhondert 
    vierendaartig toierconde geteekent 
      Jan van Eijck 
      Hendrick Warsenborgh 
     F.v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum Wij Jan van Eijck ende Jan van Breij 
    schepenen des dorpes van Lierop maake kennelijk , ende 
    sertiefieceeren mits dese dat voor ons 
    persoonelijk is gecompareert , ende verschee- 
    ne Peeter van Eijk , als erffgenaamen van Jeneke 
    weeduwe Jan Antonis van Dijk ende heeft 
    oopentlijk bekent , ende beleeden dat 
    de regenten des doorps van Leirop 
    aan zijnen handen hebben betaalt ende 
    voldaan eene somme van hondert vijff- 
    entwentig gulden twallf stuijvers nee- 
    ge peninge , ende sulkx op reekeninge 
    van een capietaal van duijsent gulden 
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    ten laste van het Corpus van Lierop 
    staande volgens obligatie , off schepe 
    schult brieff , daar van voor schepenen 
    van Lierop , ten behoeve van jan Antonis 
    van Dijk geconstitueert , ende gepasseert 
    zijnde van dato den eenendartigsten 
    maij 1697 ende ten comptorie der beede 
    geregistereert ende aldaar beteekent 
    onder het quartieer van Peelant eerste 
    deel folio 28 no. 1 den compaarant aan- 
    gekoome als erffgenaamen vande voorschreven Jeneke 
    weeduwe Jan Antonis van scheldende 
    over sulkx ter somme voorschreven quijt los 
    ende vreij , het voorschreven corpus de regenten 
    vandien , ende allen andere hier van met regt 
    qucetantie behoevende , geloovende op 
    verbant van zijn persoon ende goederen 
    hebbende ende verkrijgende dat quijt 
    los ende vreij schelden altijt voor goet 
    vast steedig ende van waarde te hauw- 
    den , ook de voorschreven somme van hondert 
    vijffentwentig gulden twaalff stuijvers 
    en neege peninge altoos te restitueeren 
    als in tijden ende wijlen bevonden  
    souwden mooge woorden Imant anders 
    int gehel offte voor een gedeelte bee- 
    ter regt tot de selve te hebben , offte 
    dese met den aankleeve van dien 
    gequereleert ofte wedersprooke souw- 
    de mooge weerden , 
    Wijders verklaaren wij schepenen inge- 
    volge haar Hooge Moogende publicatie vande 
    4 maij 1726 op den eet in het aanvangen 
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    onser bedieninge gedaan dat de 
    rente offte intr(e)sse van het voorschrevenca- 
    pitaal sonder interuptie ten laste van 
    onse gemeente tot de losinge toe sijn 
    betaalt , ende dat den voorswchreven compar- 
    ant en zijne voorsaate , meerder 
    dan vijff jaaren zijn geweest ende 
    tot dato deses nog is , in het vreedig 
    genot ende ontfang der voorschreven jaare- 
    lijkx intresse soo ende gelijk ons 
    sulkx gebleeken is uijt onse succesieve 
    borgemeesters reekeninge in kennisse der 
    waarheijt hebben wij dese opde min- 
    uijte prothocolari onderteekent ende 
    laaten uijtschrijve , ende dit instru- 
    ment met de subsignatuere van onsen 
    secretaris en doorps zegel doen bekrag- 
    tigen op heeden den derden februarij 
    seeventien hondert vierendartig coram 
    schepenen geteekent 
        
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
     F.v.Boome presiedent sche- 
      pe loco secretario 
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  extensum Alsoo L.v.Boome inwoonder tot 
    Lierop hadde ingepagt de 's lants hoeve 
    genaamt Den Boome meede geleege alhier 
    tot Lierop , en tegenwordig bewoont en  
    gebruijkt werdende bij Arnoldus vanden 
    Boome , ende sulcx voor den tijt van  
    ses jaare ingaande met Pingstere 1734 
    en dat off wel , off hij dien pagt hadde gedaan 
    ten behoeve vanden voorschreven Arnoldus vanden 
    Boome , egter hij L.v.Boome te boek staat 
    als pagter ende tot borge de heer J.LVerstere 
    ende F.v.Boome , ende dat bij wanbetalinge 
    het gebeure conde dat hij voorschreven pagter 
    off sijne borge , daar voor ofte tot voldoeninge 
    der pagtcedulle soude conne werden aan- 
    gesprooken soo compareerde voor ons 
    ondergeschreven scheepenen in Lierop Arnoldus 
    vanden Boome voornoemt die welcke verclaarde 
    dien voorschreven pagt der voorschreven hoeve te 
    accepteere en aan te neemen , en dien volgende 
    de conditie in alle sijne deele te voldoen  
    en den voorschreven L.v.Boome van alles en  
    dies weegens cost ende schaadeloos te houden 
    mitsgaders sijn e borge selfs ook van 
    alle calangie ofte aantaal die den 
    voorschreven L.v.Boome als pagter ter 
    dier saake mogte overcoomen ofte aangedaan 
    werden daar voor verbindende sijn 
    persoon ende goederen hebbende ende  
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    vercrijgende. 
    Ende compareerde meede Jan Huijbers 
    vanden Boome ende Antonij van 
    Bussel de welcke bekende ende verclaarde 
    ider een voor al ende ider als schuldinaren 
    principaal haar te stellen als borge 
    voor den voorschreven Arnoldus vanden Boome 
    omme den voorschreven contrackte en spesialijk 
    de voorschreven pagt cedulle te voldoen 
    en naar te coome ende den voorschreven 
    L.v. Boome cost ende schaadeloos  
    te houden daar voor verbindende  
    haar persoonen ende goederen 
    hebbende ende vercrijgende  
    tot dien renuntieerende soo ook 
    den voorschreven Arnoldus vanden Boome 
    van alle benefitien van relivementen 
    en alle andere benefitien die haar 
    tot verbreekinge deses te staade 
    mogte coome verclaarende wijders 
    gesamentlijk haar te onderwerpen aande 
    vrijwillige condemnatie van den Edele Moogende 
    Raade van Braabant in 's Haage ten 
    dien eijnde authoriseerende de twee outste 
    procureurs voor welgemelten Raade den 
    eersten om de condemnatie te versoeke ende 
    den tweeden omme daar in te consenteere . 
    Aldus gedaan ende gepasseert op heede 
    sestienden junij seventienhondert vierendertig 
    toirconde geteekent 
    Fr.v.Boome   Peter Vlemex 
    presiedent schepe  Jan van Breeij 
        loco secretario 
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   ext Wij Jan van Eijk en Jan van 
    Bree scheepenen in Lierop maaken 
    kennelijk ende certificeeren bij deesen 
    dat wij ter instantie ende requisitie 
    van Gijsbertus G.Valtherij stathouder 
    van sijn wel Edele Gestrenge Heer Baltha- 
    sar Repelaar quartierschout van  
    Peelant ons op heeden dato deeses 
    ondergeschreven ons hebbe vervoegt ten woon- 
    huijsen en persoon van Andries Verdooijenbraake 
    alhier tot Lierop gequetst sijnde (op) te bed leggen- 
    de mitsgaders bij Jeneke Verdoijenbraake 
    sijne suster aldaar bij hem woonende 
    die welke op de mondelinge vraag poin- 
    ten hen door gemelte stathouder voor ge- 
    houden hebben getuijgt ende verklaart 
    gelijk sij getuijgen ende verklaaren bij  
    ende mits deesen hij eerst in ordere 
    deponent dat op den derde deeser loopende 
    maant junij 's morgens ontrent vier 
    uuren als hij nog te bedde lag , op de 
    deure van het huijs wiert geklopt off 
    wel daar meede geschut dat hij deponent 
    daarop sijne suster voorschreven die ook nog te 
    bedde lag op riep om de deur te openen. 
    Dat deselve sijne suster  van haare bedde 
    als dan is opgestaan en de deur geopent 
    als wanneer daar in is gekomen  Antonij 
    Janssen van den Boomen seggende onder andere woorden  
         
    tegen hem deponent : " Hebt gij Goort van Moorsel 
    gelt gegeven tot twee vat coore ?" Daar hij 
    deponent op antwoorde : "Ik meen ja " Daar  
    den voorschreven Anthonij van(den) Boomen wederop ant- 
    woorde : Ten is soo niet . " Daar hij deponent op  
    seijde : "Het can waar weesen  want het was 
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    donker doen ik het hem gaff ." Dat hij depo- 
    nent als doen van sijn bed is opgestaan  , en het  
    te cort coomende gelt aanden voornoemden  Antonij 
    (antonij) Janssen vanden Boomen heeft gegeven 
    die onder andere woorden teegens hem deponent 
    seijde : "Hoe comt dat gij niet te maale 
    comt ?" Dat hij deponent daarop antwoorden :"   
    "Dat is u eijgen schult , want doenck laast  
    aan de moolen was seijde gij en u vader dat 
    ik met het coorn weederom soude vaaren  
    en mij dunkt dat gij hier comt om rusie  
    te maaken met een opstaande om een schup 
   * off hout dat aan de deur stont te vatten 
    om hem daar meede des noots te desendee- 
    ren * en het selve in de handt hebbende  
    dat als doen Antonij vanden Boomen 
    voornoemd hem deponent van agteren heeft aan- 
    gevat en dat hij deponent als doen met 
    een een steek ontfangen heeft door sijn  
    s linker schouderblat heen , dat hij depo- 
    nent sig omkeerende heeft gesien dat 
    Antonij vanden Boomen een bloot mes in  
    sijne hant hadde naar hem deponent 
    daar meede steekende dat hij deponent 
    daarop en om geen steeken meer te  
    ontfangen en af te weeren het vorschreven mes 
    met sijne 's linker handt aanvatte en daar 
    door in sijn handt een wont ontfangen 
    heeft dat hij deponent verder met den 
    selven worstelende sijne suster voorschreven is 
    coomen toeloopen u uijt den huijse was doen 
    het gevegt begon en heeft den deponent 
    die Antonij van(den) Boomen vast hadde met het 
    haijr daar van afgetrokke als wanneer 



    Tonij van(den) Boomen riep :" doet de deur 
    open doet de deur open ", dat de deponents 
    susters als doen de deur opende daar 
    (in de kantlijn ) Jan van Eijck , Jan van Breeij 
    F.v.Boome preiedent schepe loco secretario)  
 
 
    28 073 v 
 
    hij uit liep agterlaatende sijne hoedt 
    ende verklaart sij tweede deponente  
    dat t...de voorschreven de deur voorschreven van haar 
    wooning heeft geopent als doen in huijs 
    is gekomen Antonij van(den) boomen voornoemt 
    ondere seggende teegens den eersten deponent : 
    "Hebt gij Goort van Moorsel gelt gegeven tot twee 
    vat cooren ?"Daar den eersten deponent op ant- 
    woorde :" Ik meen ja ."Daar Antonij vanden Boome 
    op antwoorde :"ten is soo niet ."des wanneer den  
    eersten deponent seijde : "Dat can waar weese ,  
    want ik heb het gelt in den donkeren geteld ." 
    Dat den eersten deponent als doen met een  
    het te cort comende gelt aan Antonij 
    van(den) Boomen heeft gegeven , die als doen  
    ook vroeg aan den eersten deponent : "Comt  
    gij niet haast te moole ?" Daar hij eerste  
    deponent op seijde :"Het is u eijgen schult, 
    want als ik laast aande moolen was hebt  
    gij en u vaader geseijdt dat ik met het  
    cooren weederom soude vaaren , seggende 
    hij eersten deponent teegens Antonij van(den) 
    Boomen voornoemt met een : "Ik wou dat gij  
    uijt den huijse gingt en vertrokt, want 
    mij dunkt dat gij comt om rusie 
    te maaken ." Wijders verklaarende dat sij 
    deponente daarop is gegaan uijt de keuken 
    naarden koijstal en weeder in de keuken 
    comende heeft gesien dat den eersten depo- 
    nent en Antonij vanden Boomen vegtende waa- 
    ren en malkanderen vast hadde dat sij 
    deponente daar op den eersten deponent  
    aanvatte en van Antonij van(den) Boomen aftrok 
    roepende den voornoemden 
    Antonij van(den) Boomen : 'Og doet de deur op doet  
    de deur op en laat mij uijt " Dat sij deponente 
    de deur open doende den selven Antonij van(den) 
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    Boomen daaruijt is geloopen en sijn hoed 
    agterlaatende * ende verklaaren  sij  twee 
    deponenten eenparelijk dat ten teijde 
    voorschreven geen andere persoonen in haar h... 
    waaren als den voornoemde Antonij van den  
    Boomen en dat den hoed die hij als 
    doen heeft agtergelaaten den selfden hoed 
    is die Antonij vanden Boomen in huijs  
    had laaten liggen , en welken hoedt 
    sij deponenten ook op hodie ter bewaaringe 
    hebbe overgegeven aan den president Francis  
    vanden Boomen, eijndigende sij deponente 
    hier meede haare waaragtige en cincee- 
    re verklaaringe en hebbe naar gedaane 
    voorleesinge daar bij gepersisteert geevende  
    voor reden van welweetentheijdt 't geene 
    voorschreven alsoo gesien gehoort ondervonde 
    en nog in goede geheugen te hebben en 
    't selve bevestigt met eede en met de woorden : soo 
    waarlijk helpe haar God almagtig. 
    Op heeden binnen Lierop den neegentiende  
    junij 1700 vierendartig ten woonhuijse  
    vande deponente en ten overstaan vande  
    bovengenoemde scheepenen  
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij  
      Fr.v.Boome presiedent schepe 
      loco secretario 
    *(Tekst in de kantlijn) . a. wanneer hij eersten  
    deponent teegens haar deponente seijde : " Ik heb 
    het al wegh en heeft als doen gesien dat den selve 
    sterk bloede en geque(t)st in sijn rug en hand was 
    Jan van Eijck   Fr.v. Boome presiedent schepe 
    Jan van Breeij  loco secretario . 
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  extensum Op heeden den eenentwentigsten 
    junij 1700 vierendaartig soo hebben Jan 
    Wilbers Verberne en Jan Marten Kerk- 
    hoff den behoorelijken eet gepresteert  
    ende afgelegt als borgemeesters over  
    desen dorpe van Lierop  ingaande  met  
    St.Jan 1734 onder geloofte van haar 
    borgemeesters ampt , eerelijk ende trauw- 
    elijk te bedienen  ,alle schepen ordon- 
    antien soo veel reedelijk is te obiedie- 
    eeren , ende naar te coomen ende voorts te doen 
    gelijk betaamt ende van auts gebruij- 
    kelijk is geweest , ende verder gelijk in het 
    formelier staat geregistereert in het resol- 
    utie  boek hun alvoorens voorgeleesen 
    staat begrepen , ende zijn vervolgens  
    gelegt in ban en vreede dat nie- 
    mant hun in hunne fontie sal heb- 
    ben te mollesteeren  op peene daar toe 
    staande . Des toirconde geteekent 
       
      Jan van Eijck  
      Peter Vlemex  
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Breij en Jan vanden  
    Eijnde schepenen in Lierop quartier van 
    Peelant Meijerije van 's Bos doen 
    conde ende certiefieceeren mits deesen 
    ende sulkx ten versoeke ende op de beede 
    van Francis Jansen van Bussel bruijdegom zijnde 
    met Catarina Jansen van Alphen woon- 
    ende tot Woensel , dat hij requierant 
    is een inboreling deses doerps . Wijders 
    belooven wij dat ingevalle den voorschreven  
    requierant tot aeremoede quame te ver- 
    vallen soodaanig dat onse aereme kasse 
    noodig had den selven beneeffens onse 
    andere ingeboorne aereme te sullen onder- 
    hauwden , en den aeremen van Woensel  
    off andere plaatsen daar hij sig metter 
    woon souwde moogen komen ter needer 
    te setten daar van te sullen ontlasten 
    hier onder verbindende het inkoomen ende 
    goederen van onsen aeremen hebbende 
    ende verkrijgende . En hebben wij schepenen 
    voornoemt desen ten prothocolle  
    onderteekent en door de subsignatuere  
    van onsen secretaris doen bekragtig- 
    en op heeden den tweeden julius 
    seventienhondert vierendartig toirconde ge- 
    teekent 
      Jan van Breeij  
      Jan vanden Eijnden 
      Fr . v Boome presiedent schepe 
       loco secretario 
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  extensum Alsoo Willem vanden Heuvel 
    inwoonder alhier inden jaare 1720 voor 
  extensum scheepenen van Lierop hadde getransporteert aan 
    Niclaes Doers inwoonder tot Vosselaar seekere 
    schuer en aangelag gestaan ende geleegn  
    alhier tot Lierop aant Agterbroek, gereserveert 
    voor den transportant , het gebruijk vande 
    schuer vanden deurstijl noortwaarts regt 
    oestwaerts dwers door , sonder dat in het 
    transport was uijtgesteeke, wie van beijde 
    het voorschreven gedeelte der schuer soude onderhoude 
    ende daar door questie ende verschille stonde  
    te gerijsen soo sijn partijen door tussen spreeke 
    van goede manne daar in veraccordeert,  
    namentlijk dat Willem vanden Heuvel het gedeelte 
    der voorschreven schuer soo verre sijn gebruijk streckt 
    sal moeten repareere en onderhouden bij continuatie dat 
    Niclaas Doers ofte sijne naarkomelinge daar 
    door noijt worde bemoeijlijkt, als daar voor 
    genooten hebbende eens de somme van twalff gulden 
    ende sulle de partije over ende weeder gehoude 
    wesen om haar gedeelte soodaanig te onderhoude 
    dat den andere onbeschaadigt blijft , sullende 
    meede beijde partije vrijstaan in het bescheijt 
    een want off middelschot te maaken naar 
    haar beliefte ende off het gebeurde dat 
    een van beijde haar gedeelte der schuer wilde 
    afbreeke als dan sal den selve gehoude 
    weesen den andere soo veel gront te geve 
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    als noodig sal sijn , om dat gedeelte 
    dat blijft staan behoorelijk aff te hange 
    ende belooven partijen over ende weeder 
    desen contrackte goet en weldeugende  
    te houden onder verbant van haar 
    persoonen ende goederen hebbende  
    ende vercrijgende. Actum den  
    sevende julij seventienhondert 
    vier en dertig Toirconde geteekent 
      Peter Vlemex 
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr. v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum  Alsoo Francis vanden Boome inwoonder  
    tot Lierop hadde ingepagt het 's landts 
    goet genaamt Het Slotien meede 
    geleegen alhier tot Lierop , en tegenwordig 
    bewoont en gebruijkt werdende bij Jan 
    Huijbers vanden Boome , ende sulkx voor 
    den tijt van ses jaaren ingaande met 
    Pijnsteren 1734 , en dat off wel off hij  
    dien pagt hadde gedaan ten behoeve 
    vanden voorschreven Jan Huijbers vanden Boome 
    Egter hij Francis vanden Boome te boek  
    staat als pagter ende tot borge de heer 
    J.L.Verstere , ende L. v. Boome ende dat 
    bij wanbetaalinge het gebuere conde 
    dat hij voorschreven pagter , ofte zijne borge 
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    daar voor offte tot voldoeninge der 
    pagt cedulle souwde conne werden aan 
    gesprooken, soo compareerde voor ons 
    ondergeschreven schepene voornoent die welke 
    verklaarde dien voorschreven pagt van het 
    voorschreven Slotieijen te accepteeren en aan 
    te neemen , en dien volgende , de condietie 
    in alle zijnne deelen te voldoen, en  
    den voorschreven Francis vanden Boome van 
    alles en dies weegens cost ende schadeloos te 
    hauden , mitsgaders zijnne borge 
    selffs ook van alle calangie offte aan- 
    taalt die den voorschreven Francis vanden 
    Boome als pagter ter dier saake mogte 
    overcoomen , offte aangedaan werden 
    daar voor verbindende zijn persoon ende goe- 
    deren hebbende ende verkrijgende. 
    Ende compareerde meede Arnoldus vanden 
    Boome ende Antoni vanden Boome de 
    welke bekende ende verklaarde , ieder een 
    voor al ende ieder als schuldienaar prin- 
    siepaal haar te stellen als borge voorden  
    voorschreven Jan Huijbers vanden Boome , omme 
    den voorschreven contrakte , en specieaalijk de 
    voorschreven pagt cedulle te voldoen , en nar 
    te coomen , ende den voorschreven Francis vanden 
    Boome , cost ende schaadeloos te hauwden 
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    daar voor verbindende haare persoonen ende 
    goederen hebbende ende verkrijgende , tot- 
    dien renuntieeerende , soo ook den voorschreven 
    Jan Huijbers vanden Boome , van alle bene- 
    fietien van relivementen , en alle andere 
    benefietien die haar tot verbreekinge  
    deses te staade mogte coomen , verklaar- 
    ende wijders gesaamentlijk haar te onder- 
    werpen aande vrijwillige condemnatie  
    vanden Edele Moogende Raade van Braabant 
    in 's Haage ten dien eijnde authori- 
    seerende de twee auwtste procueruers 
    voor welgemelten Raade den eersten 
    om de condemnatie te versoeke ende 
    den tweeden omme daar inne te con- 
    senteeren . Aldus gedaan ende gepas- 
    seert op heeden den sesentwentigsten 
    september 1700 vierendartig toierconde geteekent 
 
      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnden 
      Jan van Breeij schepen 
      loco secretario  
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      Scheijdinge ende deijlinge 
      tusschen Willem Verberne 
      inwoonder tot Duersen ende 
      weeduwe Willem van Moor- 
      sell geassiesteert met Hendrik 
      Waarsenborig schepe ende Dierk 
      Verhees inwoonder alhier 
      van seekere hunnen hoeij- 
      beempt geleegen alhier 
      tot Lierop ter plaatsen 
      genaamt De Dijkvelden  
      als volgt 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    Willem Verberne , inwoonder tot Duersen  
    ende weeduwe Willem van Moorsel geas- 
    sieteert met Hendrik Waarsenborig schepe 
    ende Dierk Verhees , ende is alsoo met 
    den eersten loote ten deel gevallen Wil- 
    lem Verberne ende weeduwe Willem van Mor- 
  *  sel geassiesteert als voor , de helft in een  
    stuk hoeijvelts genaamt Het Dijkvelt 
    soo gelijk als affgepaalt is , suijtwaarts* 
    groet cierca voor de helfft twee loopense 
    en seeventien roeije 
    aan erve deen zijde het gemeene landt 
    dander zijde den meede deijlder in deese 
    Dierk Verhees voorschreven deen eijnde de 
    gemeene Heijde dander eijnde De Auwde 
    Aa. 
  extensum  Item is met den tweeden loote 
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    ten deel gevallen Dierk Verhees , de 
    helfft inden voorschreven hoeijbempt soo ge- 
    lijk als affgepaalt is noortwaarts  
    groet cierca voor de helfft twee loopense 
    en seeventien roeije aan erve deen  
    zijde Geevert van Doore cum suo dander 
    zijde Willem Verberne ende weeduwe 
    Willem van Moorsel meede deijlders 
    in deese deen eijnde de gemeene heij- 
    de dander eijnde De Auwde Aa . 
 
    Wijders gelooven zij condievie- 
    denten deen van des anders portie 
    te renuntieeeren ende affstandt 
    te doen , met helmelinge vertijdenisse 
    in mannier van dien gewoonelijk 
    sijnde , ende dese deijlinge soo als voorschreven 
    staat altijt te sullen hauden  
    en doen hauwden voor goet vast  
    steedig ende van waarden onder ver- 
    bant van haare persoone ende 
    goederen hebbende ende verkrijgende . 
    Aldus gedaan ende gepasseeert 
    op heeden den neegentwentig- 
    sten september 1700 vieren daartig ter 
    presentie van Jan van Eijk en  
    Jan vanden Eijnde schepenen  toierconde 
    geteekent ,  Jan van Eijck 
       Jan vanden Eijnden 
      Fr. v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario  
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  extensum Wij Jan van Breij en Peeter 
    Vlemikx schepenen des dorp ende  
    din(g)banke van Lierop , geleegen in  
    den quartiere van Peelandt Meijereij 
    van 's Hertogenbosch doen kond eenen  
    iegelijken , dat voor ons koomen ende  
    gekompareert is Mons(ieu)r Willem Box 
    scholmeester en coster alhier , te ken- 
    nen geevende dat Jan Box scholmees- 
    ter en coster aan de capelle tot 
    Eijmerik onder Heese zijn zoon van  
    voorneemen is sig inden huwelijken 
    staat te begeven met Barta van  
    Dretering geboren tot Sutphen  en al- 
    tans woenende binnen de stad Rotterdam 
   * ende verklaarde den voornoemden comparant* 
    bij deesen te consenteeren 
    in het voorschreven huwelijk , ende hun toe 
    te wenschen des Heeren seegen in kenise der waarhijt en  
    des toierconde soo hebben wij schepenen  
    voornoemt , en Francis vanden Boome 
    presiedent schepe loco secretario de 
    minute deses ten prothocolle onder- 
    teekent , en in het dubbel van dien 
    met de subsignatuere van gemelte  
    presiedent schepen loco secretario doen  
    bekragtigen . Actum Lierop den sesden  
    october seeventienhondert vierendartig . 
 
      Jan van Breeij  
      Peter Vlemex 
     Fr.v.Boome presiedent 
     schepe loco secretario 
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  extensum Op heeden den neegende september 1700 
    vierendartig soo hebben Jan Jansen 
    vande Voorst en Goort van Lieshout   
    den behoorelijken eet affgeleegt als 
    collektuers der gemeene middelen  
    ingegaan den eersten oktober 1734 en  
    als collektuers der verpondinge en  
    beede in te gaan met eersten  
    jan januwari 1735 en bekende 
    bij dese te vreede te zijn om haare 
    boeken aan te neemen als de 
    regenten die gereet sullen heb- 
    ben , en om voorts te doen ge- 
    lijk als het behoort om de comp- 
    tooren op haar tijt te betaalen 
    dat de regenten daar door in geen  
    schade en coomen te vallen , en 
    daar van te doen behoorelijke 
    reekeninge en bewijs et reliqua  
    en daar van te genieten tot  
    collektloon ses gulden persent. 
    Des toirconde bij ons ondergeschreven 
    schepenen geteekent 
 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretieo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 079 v 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    des dorps van Lierop Jan van Breij 
    onse meede schepen de welken , ter in- 
    stantie ende requiesitie van Peete Mue- 
    lendijkx inwoonder alhier , heefft getuijgt ende 
    verklaart gelijk hij geyuijgt ende 
    verklaart bij ende mits deesen , onder 
    presentatie van eede , die hij ten allen  
    tijde daar toe versogt zijnde sal presteeren 
    dat hij comparant inden jaare 1727 
    aan ende bij is geweest inden woon- 
    huijse van Peeter Muelendijkx voorschreven alwaar 
    den voorschreven Peeter Muelendijkx , ende 
    Hendrik Waarsenborig , Jan Fransen van- 
    den Eijnde , en Joost vanden Eijnde , hebben 
    aangegaan den volgende accoorde , naa- 
    mentlijk , dat den voorschreven Peeter Mue- 
    lendijkx , voor zijn uijtsetsel van zijn vrouw 
    op de goederen vande voorschreven zijne swa- 
    gers souwde moogen cappen en gebruijk- 
    en  , eenentwentig wiligen boome de 
    beste staande op het erff , te wee- 
    ten in alle de velden , waar de beste 
    wiligen boome bevonden sullen woorden 
    bij den voorschreven Peeter Muelendijkx te 
    moogen cappen geevende voor reedene 
    van welweetenthijt het selve alnog in ver- 
    se gehuegen te hebben , en dat Joost 
    vanden Eijnde seijde dat peeter Muelen- 
    dijkx geen wiligen boome souwde moogen cappen 
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    in Aardooms Eeuwsel , waar op Peeter 
    Muelendijkx seijde : "Dan behoeve wij van  
    geen accorde te spreeken ."waar op dog  
    naarderhandt het accordt getroffen  
    sijnde , sonder dat vande voorschreven reserve 
    gesprooken wierde , ende heefft hij com- 
    parant naar gedaane voorleesinge 
    daar bij gerpersiesteert . Actum den  
    tweeentwentigsten november seeventien- 
    hondert vierendartig ter presentie  
    van ons ondergeschreven schepenen dese 
    geteekent, 
 
      Jan vanden Eijnden 
      Peter Vlemex 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen  
    Jan Huijbers vanden Boome den  
    welken bekenden ende verklaarde gelijk 
    hij bekende ende verklaarde bij ende 
    mits deesen , aff te gaan zijn togtregt 
    ten behoeve van al zijn kinderen  
    van soodaanige erffhaaffelijke goederen 
    muebelen en inboell als den selven  
    op de Hoeve ten Boome gestaan  
    ende geleegen alhier tot Lierop is 
    hebbende en hem ter togte competeerende 
    en welke erffhaaffelijke goederen en  
    inboel en muebelen bij Arnoldus  
    vanden Boome op die hoeve woonen- 
    ende en tegenwoordig woorde gebruikt 
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    reserveerende nogtans buijte dien het  
    togt regt van alle 
    zijne andere erffmuebelen , en erffgoederen waar  
    ende op wat plaatsen die geleegen  
    mogte weesen hem comparant toebe- 
    hoerende off meesterschap van heefft 
    geloovende hij comparant dit affgaan  
    van die voorschreven togte altijt te sullen hauden  
    en doen hauwden voor goet vast 
    stedig ende van waarden , onder ver- 
    bant van zijn persoon ende goede- 
    ren hebbende ende verkrijgende . Actum  
    den eenentwentigsten december seeven- 
    tienhondert vierendartig ter presen- 
    sie van Peeter Vlemikx , en Hendrik 
    Waarsenborig schepenen toierconde ge- 
    teekent,  
      Hendrick Warsenborgh 
      Peter Vlemex 
      Fr. v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven  
    Antoni Jansen vanden Boome , Joost Waarsen- 
    borig als man ende momboir van Jene- 
    ken Jansen vanden Boome , Nieclaas Jan- 
    sen van Bussel , als man ende momboir van 
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    Peeternela Jansen vanden Boome , Bernaar- 
    dus Jeelise als man ende momboir van  
    Brigita Jansen vanden Boome , Anna en  
    Mari Jansen vanden Boome , mondige dog- 
    ters geassiesteert met Jan van Eijk 
    en Jan vanden Eijnde , schepenen haare 
    geassiemeerde momboirs in deesen de 
    welken bekenden ende verklaarden ge- 
    lijk zij bekenden ende verklaarde bij ende 
    mits deesen , wel ende wettelijk te cee- 
    deeren , transporteeren , ende erffelijk over 
    te geeven aan ende ten behoeve van 
    haaren broeder Arnoldus vanden Boome  
    soodaanige erffhaaffelijke goederen , muebelen  
    en inboell als Jan Huijbers vanden  
    Boome haaren vader , op hodie ten behoe- 
    ve van zijnne kindere heefft affgestaan 
    en alsoo in eijgendom aande voorschreven  
    comparanten zijn overgegaan hoe die  
    ook genaamt mogte weesen tegenwor- 
    dig op de Hoeve Ten Boome zijn berustende 
    geloovende zij comparanten dit cedeeren  
    transporteeren , ende erffelijk overgeeven al- 
    tijt te sullen hauwden en doen houden voor goet vast stee- 
    dig ende van waarden onder verbant van 
    hun persoonen ende goederen , hebbende  
    ende verkrijgende . Actum den een(en)twen- 
    tigsten december seeventienhondert vier- 
    endartig  toierconde geteekent 
 
      Hendrick Warsenborgh 
      Peter Vlemex 
      Fr. v.Boome presiedent  
      schepe loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Eijk en Jan van Breij  
    schepenen des doorps van Lierop maaken  
    kennelijk , ende certiefieceeren mitsdesen 
    dat voor ons persoonelijk is geompaar- 
    eert ende verscheene Peeter van Eijk  
    als erffgenaam van Marten van Dijk 
    ende heefft oopentlijk bekent , ende 
    beleeden , dat de regenten des doorps 
    van Lierop aan zijne handen hebben  
    betaalt ende voldaan eene somme van  
    drieentseeventig gulden neege stuijvers en vijfftien peninge 
    ende sulkx in voldoeninge 
    van een capietaals van duijsent 
    gulden ten laste van het Corpus 
    van Lierop staande volgens obliegatie 
    off schepen schultbrieff , daar van voor 
    schepenen van Lierop ten behoeve van  
    Jan Antonis van Dijk geconstitueert ende 
    gepasseert zijnde van dato den eenendar- 
    tigsten maij 1679 ende ten comtoier der 
    beede geregistereert ende aldaar beteekent 
    onder het quartier van Peelandt eerste  
    deel folio 28 no. 1 den comparant aan- 
    gekoomen als erffgenaam vande voorschreven Jeneken 
    weeduwe Jan Antonis van Dijk , scheldende 
    over sulkx ter somme voorschreven quijt los ende 
    vreij het voorschreven Corpus de regenten van  
    dien ende allen andere hier van met 
    regt quietantie behoevende , geloovende  
    op verbant van zijn persoon ende goe- 
    deren , hebbende ende verkrijgende dat  
    quijt los ende vreij schelden altijt voor  
    goet vast steedig ende van waarden  
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    te hauwden , ook de voorschreven soome van 
    drieenseeventig gulden neege stuijvers , en 
    vijfftien peninge altoos te restituweeren , als  
    in tijden en weijllen bevonden souwde moe- 
    te woorden , iemant anders int geheel offte 
    voor een gedeelte , beeter regt tot de selve 
    te hebben , offte dese met den aankleeve 
    vandien gequereleert offte weedersprooke 
    souwde mooge weerden . 
    Wijders verklaaren wij schepenen ingevolge 
    Haar  Hoog Moogende publiecatie vanden 4 maij  
    1726 op den eet in het aanvangen  
    onser bedieninge gedaan , dat de rente 
    offte intresse van het voorschreven capietaal 
    sonder interuptie ten laste van onse ge- 
    meente , tot de losinge toe zijn betaalt 
    ende dat den voorschreven compaarant en zijne 
    voorsaaten meerder dan vijff jaaren zijn 
    geweest , ende tot dato dese nog is in het 
    vreedig genot ende ontffang der voorschreven 
    jaarelijkse intresse soo ende gelijk ons 
    sulkx gebleeken is uijt onse successieve 
    borgemeesters reekeninge in kenisse der 
    waarheijt hebben wij dese op de minute  
    prothocolari onderteekent ende laaten uijt- 
    schrijven ende dit instument met de  
    subsignatuere van onsen secretaris en  
    doerps zegel doen bekragtigen op 
    heeden den sesden januwari seeven- 
    tienhondert vijjfendartig coram schepenen 
    geteekent  
      Jan van Eijck 
      Jan van Breij 
      Fr.v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Breij en Hendrik 
    Warsenborig schepenen des doorps van Lierop 

    doen kont eenen igelijken dat voor ons coomen   
            
    ende gecompareert sijn Henderik 

    vander Putten , als man ende momboier 
    van Peeternela Jan Tomas Verhees , Lijske 
    ende Jeneken Jan Tomas Verhees mondige 
    dogters geassiesteert met Jan van Eijk 
    en Jan vanden Eijnde schepenen in Lierop voorschreven 
    haare geassiemeerde momboirs in desen , 
    alle inwoonderen alhier en naaste vrin- 
    den van weijllen Annaken Jan Tomas 
    Verhees weeduwe Jan Reijmen , in haar 
    leeven gewoont hebbende  
    en onlangs overleeden zijnde binnen  
    de Heerlijkheijt Gelderop , te kennen 
    geevende dat de naargelaaten boedel 
    van opgemelde Annaken Jan Tomas 
    Verhees is belaast met veel schulden 
    soodaanig dat de comparanten oierdeelen  
    dat deselve vrije meer dan de waardije 
    des voorschreven boedels bedraagen , en der- 
    halven , soo te saamen , als ieder van 
    hun int bijsonder te raaden gewoor- 
    den sijn daar aff te sien , en  
    (en) sig geen erffgenaam vande voor- 
    noemde Annaken Jan Tomas Verhees 
    te gedraagen , verklaarende dienvolgende 
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    de voorschreven comparanten ieder voor soo  
    veel hun aangaat haaren naarlaate 
    boedell , en goederen bij desen te abon- 
    donneeren , en te repudieeeren sonder 
    daar aan eenige het minste regt , actie 
    offte pretensie te willen hebben , behauw- 
    den offte reserveeren maar ter conter 
    arie den selven boedel te laaten ten 
    behoeve vande geintresseerde credietueren 
    geloovende dit voorschreven abondoneeren en  
    repudieeeren altijt te sullen houw- 
    den en doen hauwden voor goet vast 
    stedig ende van waarden op ver- 
    bant van hunne persoonen ende 
    goederen , nu hebbende ende naarmaals verkrijgende 
    in kennisse de waarheijt en des 
    toierkonde soo hebben wij schepenen 
    voornoemt de minute deses ten pro- 
    thocolle onderteekent ent dubbel  
    van dien met de subsignatuere van 
    Francis vanden Boome present schepe 
    loco secretario doen bekragtigen . Actum 
    Lierop den twalffden januwari seeven - 
    tienhondert vijffendartig toierkonde 
    geteekent . 
 
      Jan van Breeij  
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr. v.Boome presiedent  
      schepe loco secretario 
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      Scheijdinge ende dijlinge 
      tussen de kinderen en  
      erffgenaamen van wijlle Jan Kuij- 
      pers ende Eeliesabeth zijne 
      huijsvrouwe. 
 
    Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    in Lierop dese geteekent Antueniske 
    weeduwe Willem van Moorsel , geassiesteert 
    met Francis en Dierk haare twee mondige 
   * soons , mitsgaders Antoni van Vegt , en 
    Lambertus vanden Eijnde , haare twee swa- 
    gers *(alsoo en haare geasiemeerde momboier in dese) 
    ende Willem Verberne inwoonder 
    tot Duersen , ende alsoo saame erffgenaamen  
    vanden voorschreven Jan Kuijpers ende Eeliesabeth 
    zijne huijsvrouwe 
    de welke met malkanderen hebben aan- 
    gegaan een seer minelijke schiftinge 
    scheijdinge ende deelinge bestaande int 
    naar volgende: 
 
  extensum Ende is alsoo met den eerste loote ten 
    deel gevallen Antoniske weeduwe Willem 
    van Moorsel , geassiesteert als voor 
    het woonhuijs , schuer en stalinge , aan 
    maalkandere , met het aangelaag ge- 
    staan ende geleegen alhier tot Lierop 
    ter plaatsen genaamt Het Eijntien  
    aan erve deen zijde en een eijnde Lam- 
    bertus vanden Eijnde , dander zijde Dierk van  
    Dijk , dander eijnde de gemeente alhier 
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    Item alnog een stuk ackerlandt en   
    groes aan maalkanderen geleege genaamt 
    den Voorsten Dries groet cierca vier 
    loopens aan erve deen zijde Lambertus 
    vanden Eijnde cum suo dander zijde Dierk van 
    Dijk , deen eijnde Frans Muelenhoff dander 
    zijde de ge(e)meente. 
  *genaamt Item alnog een stuckxe ackerlandt* 
  het boon- groet cierca een loopense aan erve deen zijde 
  stuckxe  Jan Hendrik Verhees , dander zijde en eijnde 
    Frans Muelenhoff , dander eijnde den weg 
    aldaar . 
    Item alnog een stuke groes en landt 
    genaamt Den Voorsten Witten Beerk 
    groet cierca vijff loopense aan erve deen  
    zijde Lambertus vanden Eijnde dander 
    zijde Joost Peeters Verberne , deen eijnde 
    Frans Muelenhoff , dander eijnde de  
    gemeente. 
    Item alnog een stuk ackerlandt 
    genaamt Den Agtersten Witten Beerk 
    groet cierca twee loopense , aan erve deen 
    zijde Lambertus vanden Eijnde , dander zijde 
    het gemeene landt dander eijnde de ge- 
    meente . 
    Item alnog een stuk acker landt ge- 
    naamt Het Voorste Heijtvelt groet cierca 
    tweeenveertig roeije aan erve deen zijde 
    en een eijnde Jen Hendrik Verhees dander 
    zijde Jan van Dijk dander zijde 
    de gemeente . 
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    Item alnog een stukxe ackerlandt ge- 
   naamt   Het Agterste Heijtvelt groet cierca een 
    en een halff loopense aan erve deen zijde 
    en eijnde Lambertus vanden Eijnde dander 
    zijde en eijnde de gemeente aldaar . 
    Item alnog een stuck groese ge- 
    naamt Het Voorste Eeuwsel groet 
    cierca neege loopense aan erve deen zijde 
    Jan Peeters vanden Eijnde dander zijde 
    Joost Peeters Verberne , deen eijnde 
    derffgenaamen Siemon Verdoeijenbraake dander 
    eijnde de gemeente . 
    Item alnog een eeuwsel genaamt 
    Het Agsterste Eeuwsel groet cierca drie 
    en een haalff loopense aan erve deen zijde 
    derffgenaamen Peeter Verdonschot dander zijde 
    Jan Hendrik Siemons , deen eijnde derffgenaamen 
    Simon Verdoijenbraake dander eijnde 
    het gemeene broek. 
    Item alnog een stuk hoeijvelts 
    genaamt Het Dijkvelt groet cierca 
    vier en een haalff loopense aan erve deen  
    zijde Dierk Verhees , dander zijde het ge- 
    meene landt deen eijnde de gemeente , ende dat alles 
    los ende vreij mits hier uijt te blijve ver- 
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    gelden den cijns vanden gronde die 
    met regt sal woorde bevonde daar 
    uijt te gaan zijnde alle jaare ontrent 
  Willem Ver- ses stuijvers . Item alnog daar uijt te 
  berne bekent vergelden alle jaare aanden rent- 
  ende verklaart meester de Kempenaar twee gulden tien 
  vandese somme  stuijvers, in eene meerdere rente van 
  van sestig vijff gulde jaarelijkx met Dierk van 
  gulden met Dijk , ende sal dit loth alnog uijtkeeren aan 
  den intrest het tweede loth aan Willem Verberne 
  voldaan te condieviedent in dese , eene somme van 
  zijn . Actum sestig gulden capietaall welke sestig gul- 
  Lierop den (den) capietaal sulle mooge blijve staan den tijt 
  14 april 1736 van een jaar naar dato deses , mits daar 
  Jan van Eijck van te betaalen teges vier ten hondert 
  Jan van Breij jaarelijkx , ten zij met weedereijts genoege 
  Fr.v.Boome langer mogte blijve staan , en als dan 
  presiedent ook inden intrest te contienuweere 
  schepe loco 
  secretario Item is met den tweede loote ten deel 
    gevalle Willem Verberne , eenen acker 
    geleegen onder de stadt Helmont groet 
  extensum cierca seeve loopense aan erve deen zijde 
    Dierk Roeffs , dander zijde Joost Voet 
    deen eijnde de Vossestraat , ende dat 
    los ende vreij uijtgenoome 's landts ende 
    stadts lasten , ende alnog daar uijt 
    te vergelden alle jaaren twee gulden 
    vijff stuijvers jaarelijkx geestelijke pagt , aande 
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    rentmeester de Kempenaar 
  Willem Verber-Item sal dit loth nog treke van het 
  ne bekenden voerste loth , sestig gulde capietaal 
  ende verklaar- al welke sestig gulde capietaall die sulle 
  den van dese mooge blijve staan den tijt van een jaar 
  somme van 60 mits dat de eerste comparante daar van 
  gulden met den sal tot intrest moete betaale aanden  
  intrest vandien tweede comparant Willem Verberne tege vier 
  voldaan te zijn persento ten zij met wederseijts genoege  
  den 14 april langer mogte blijve staan 
  1736  ende is verder bijde condieviedenten ge- 
  Jan vanEijck condietieoneert , ende ondersprooke , dat 
  Jan vanBreij ieder de renten en cijsen en pagten die 
  Fr.v.Boome bevonde sulle woorden uijt haar loote 
  presiedent te gaan sal moeten blijve vergelden, 
  schepe  bij te winnen en betaalen , als meede 
  loco secre- dat de condieviedenten de huere offte 
  tario  opkomste vande gedeelde goederen , die 
    alreede verscheene zijn ieder van  
    haare loth sullen proffieteeren , waaren 
    tegen ieder van zijn loth offte ge- 
    deelde goederen sal moeten betaalen  
    de lasten en pagten die 
    tot laste vande goedere zijn , offte naar- 
    maals sulle koome , geloovende zij con- 
    dieviedenten dese deelinge altijt  
    goet en weldugende te sullen hauden onder 
    verbant van hare persoone ende goe- 
    deren hebbende ende verkrijgende . Aldus 
    gedaan ende gepasseert op heeden den 
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    sestienden april seeventienhondert 
    vijffendartig toierconde geteekent 
      Jan vanden Eijnden 
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum Wij ondergeschreven schepenen , ende bor- 
    gemeesters , der dingbanke van Lierop 
    quartier van Peellandt Meijerij van  
    's Bosch verklaaren ende certiefieceeren 
    mits deese voor de opregte waarheijt 
    dat Willem Box schoolmeester voor- 
    leeser , en coster , tot Lierop deselve 
    ampten ontrent 52 jaaren wel  
    loffelijk en naar volkoome genoe- 
    ge van ons , en alle ingeseetene 
    heefft bedient en waargenoome 
    dat den selve heeft bereijkt den  
    auderdom van 80 jaaren , ende dat 
    gemelte Willem Box door lighaam(s) 
    kragten en swaakheijt van ge- 
    sigt , en gehoor soodaanig is 
    affgeslofft en buijten staat 
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    geraakt om de voorschreven ampten 
    in persoon verder te konnen 
    bediene en waarneeme . 
    Wijders verklaaren wij dat den  
    persoon van Johannes Haanewin- 
    kel aan ons heefft prueve ge- 
    geve van zijne bequaamheijdt 
    tot het waarneemen vanden 
    schooldienst ende onderwijs  van  
    de jonge juegt alhier , in 
    kennisse der waarheijdt en des 
    t 'oorkonde soo hebben wij schepenen 
    borgemeesters en Francis vanden 
    Boome presiedent loco secretario 
    de minute deses ten brotho- 
    colle onderteekent . Actum Lierop 
    den derde maij seeventienhondert 
    vijffendaartig . 
      Jan van Eijck schepe 
      Jan vanden Eijnden schepen 
      Hendrick Warsenborgh schepenen 
      Jan van Breeij schepe 
      Jan Verberne borgemeester 
      Jan Kerckhof borgemeester 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Op huijden den seevenden  
    maaij seeventienhondert vijfendar- 
    tigh soo hebben Peeter van Eijk en Jan 
    Biemans als aangestelde momboirs 
    over de onmondige kinderen van wijlen 
    Joost van Dijk verwekt aan Anna 
    Biemans en sulx tot administra- 
    tie van de naarlatenschap van 
    wijlen Antonij van Dijk der voorschreven  
    onmondigens grootvader den  
    behoorlijken eedt aan handen  
    vanden gelasten van den Heere 
    Officier affgelegt , geloovende  de  
    selve erffenis eerlijk ende deugde- 
    lijk te sullen administreeren  
    ente meesten profijten en nutte 
    vande onmondige regeeren 
     ook ten allen tijde dat versogt doen behoorlijke  
    reekeninge en bewijs en ver- 
    der generalijkx alles doe dat een op- 
    regt entrou  momboir schuldig ende 
    gehouden is  Toirkonde geteij- 
    kent  Peter Vlemex 
      Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    van Lierop Hendrik Verhuijse ende Frans 
    vanden Eijnde , die welke bekenden  ende 
    verklaarden ontfangen te hebben , van  
    Antoni van Moorsel  voor zijn moeder Anna 
    weeduwe Dierk van Morsel inwoonder alhier 
    eene somme van tweehondert twalff gulden 
    tien stuijvers en sulckx in voldoen- 
    inge , en tot afflosinge eender jaar- 
    elijkxe rente van agt gulden tien stuijvers 
    en haare voorauders aanden aermen 
    alhier waas geldende , scheldende der hal- 
    ve quijt , los ende vreij , de voorschreven weeduwe 
    en alle andere , hier van met regt 
    quietantie behoevende , en conserterende 
    soo bij tijden en wijle den orgieneele 
    consetutie brieff mogte werde gevon- 
    de inde cassatie vanden selven , geloo- 
    vende de voorschreven losinge , ende quijt- 
    scheldinge altijt voor goet ende van 
    waarde te sullen hauwden , onder ver- 
    bant als naar regten hier toe staan- 
    de . Wijders verklaaren wij voorschreven  
    aeremeesters dat zij de voorschreven peninge 
    hebben geamploeeert en gebruijkt tot  
    aancoop eender obligatie van twee- 
    hondert gulden capietaal staande ten 
    laste deser gemeente , en gelooft ten 
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    behoeve van Jan Jansen van Dijk 
    als naarder blijkt bij obliegatie in  
    dato den 1 augustiij 1702 ten comp- 
    tore der beede geregistereert op no. 
    2 en welke losinge de voorschreven aer- 
    emeesteren soo in ontfank en aan- 
    koop der voorschreven obliegatie en uijt- 
    gaave haarder aereme reekeninge heb- 
    ben gebraagt . Aldus gedaan  
    ende gepasseert op heeden den 
    vierentwentigsten maij seeventien 
    hondert vijffendartig toierconde ge- 
    teekent,  Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
      G .Valtheri 
      1735 
 
  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    van Lierop Tomas Versuems, ende Goort 
    Waarsenborig , regeerende aeremeesters 
    dese doorps van Lierop voorschreven , die welke 
    bekenden , ende verklaarden , ontfangen  
    te hebben , van Peeter van Eijk 
    inwoonder alhier , eene somme van  
    twentig gulden  
    en sulkx in voldoeninge , en tot afflosinge 
    eender jaarelijkxe rente van sestien stuijvers 
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    die den voorschreven Peeter van Eijk , en zijne  
    voor auders , aanden aeremen alhier 
    waas geldende , scheldende der haalve quijt 
    los , en vreij , den voorschreven Peeter van 
    Eijk , en alle andere , hier van met  
    regt quietantie behoevende , en consen- 
    teerende , soo bij tijden en wijlle den 
    orgieneele consetutie brieff , mogte 
    werden gevonden , inde cassatie vanden  
    selven , geloovende de voorschreven losinge , ende 
    quijtscheldinge , altijt voor goet ende  
    van waarden , te sullen haauden , onder 
    verbant als naar regten , hier toe 
    staande . Actum den agtentwentigsten 
    maij seeventienhondert vijffendaartig 
    toierconde geteekent 
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij 
       Fr.v.Boome presiedent 
       schepe loco secretario 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    van Lierop Goort Hermans , ende Jan 
    Vlemikx , regeerende kerkmeester der 
    progiekerke alhier , die welke bekenden  
    ende verklaarden , ontfangen te hebben, 
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    van Peeter van Eijk inwoonder alhier 
    eene somme van seevenendartig gulden  
    tien stuijvers , en sulkx in voldoeninge 
    en tot afflosinge , eender jaarelijkxe 
    rente van eene gulden tien stuijvers 
    die den voorschreven Peeter van Eijk , en zijnne 
    voorauders , aande progiekerke alhier waas 
    geldende, scheldende derhalve quijt , los , ende 
    vreij , den voorschreven Peeter van Eijk , en alle 
    andere , hier van met regt , quijetantie be- 
    hoevende , conserteere(n)de , soo bij tijden 
    en wijlle den orgieneele consetuetie bri(e)ff 
    mogte werde gevonden , ende cassatie  
    vanden selven , geloovende de voorschreven  los- 
    inge , ende quijtscheldinge , altijt voor 
    goet ende van waarden te sullen  
    hauwden , onder verbant als naar reg- 
    ten hier toe staande . Actum den  
    agtentwentigsten maij seeventien 
    hondert vijffendartig toierconde ge- 
    teekent,  Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
      Fr. v. Boome presiedent schepe 
       loco secretario 
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  extensum Conditie ende voorwaarde waar op Peeter 
    van Eijk ende Jan Jansen Biemans 
    als geeede momboiers vande onmondige 
    kinderen Joost van Dijk , naar behoorelijk 
    voorgaande publiecatien , ten hoogste en  
    schoenste voor alle man sullen verhuur- 
    en seekere hunne erffgoederen de voorschreven 
    onmondige aangestorven van hunne  
    geweesene groetvader Antoni van Dijk  
    en dat alles onder de naar volgende 
    condietie als volgt. 
 
    De voorschreven erffgoederen woorden verhuurt 
    onbedeijlt voor soo groet ende kleijn 
    als de selve op den Krestaart geleegen 
    zijn soo ende gelijk als den voorschreven 
    Antoni van Dijk heefft gebruijkt met op- 
    en dependentie voor soo veel als de voorschreven 
    onmundige zijn competeerende . 
 
    Eerstelijk sal dese hueringe dueren eenen  
    tijt van vier agtereenvolgende jaaren 
    nogtans met twee op te seggen wie 
    van bijde zijde gelieve sal voor Kersemmis 
 
    Item dese hueringe sal beginnen  aan 
    stons , vande huijsinge , hoff , en groese 
    en vant landt toxt bloet aande stop- 
    pelen alles in desen jaare 1735 
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    Item sal hij huereling gehouden weesen 
    te betaalen alle de 's landts en doerps 
    lasten ordienaare , en exterordienaare 
    sonder aan zijnne bedonge huerpeninge 
    te mooge corten dog den huerder sal  
    de halve pagten en cijnsen mooge corten 
    die uijt de voorschreven goederen zijn gaande 
 
    Item sal den huereling alnog ge- 
    hauwde weesen de wanden vande 
    huijsinge te hauwden in goede reper- 
    atie , en digt van luijke en leijmme 
    en sal het haut daar toe noodig op 
    het erve mooge cappen ter minster 
    schade. 
    Item het schaar haut als het be- 
    quaam is ses jaaren out zijnde sal hij 
    huereling mooge cappen en de latten  
    tot de huijsinge noodig daar toe moe- 
    ten gebruijken , sonder daar aff te moo- 
    gen verkoopen. 
 
    Item den huereling sal gehauwde weese 
    ten zijnne coste alle jaare te leeveren 
    en op de huijsinge te laaten dekken  
    een vijm daak stroij . 
 
    Item den huereling sal gehauden weesen 
    de volle jaaren daar op te blijven met  
    behoorelijke togt , en het landt , en groes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 090 v 
 
    behoorlijk te moete misse beneff- 
    fens andere naabueren. 
 
    Item ingevaalle dat god verhoeden 
    wil datter haagel slag quaam off 
    heijertogte sal hij huereling daar voor 
    mooge corten beneffens andere naa- 
    bueren off huerelinge . 
 
    Onder de voorschreven condietie soo werdt 
    alhier ten buerde gestelt de  
    voorschreven goederen . 
    Ingeset bij Willem Geeven op 
    tien gulden gelt en elff vaaten  
    coore , alle jaare te betaalen als  
    volgt:  
    Affgedaalt van twentig gulde gelt, 
    en twentig vaate coore , op het 
    geene daar 't op ingeset is , bij Willem  
    Geeve die daar huereling is geb(l)eeven 
    En sal hier daar van den eersten groes pagt 
    verscheene en vervalle zijn St. Marten 
    1735 en den eersten coore pagt Ligte- 
    mis 1737 en soo voorts van jaare tot 
    jaare soo lange als dese hueringe 
    dueren sal. 
    Geloovende zij verhuerders , en huerder in 
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    hun voorschreven qualietijt dese verhuer- 
    inge te sullen hauden en doen hauw- 
    den voor goet vast steedig en van 
    waarden , onder verbant van hun  
    persoone ende goederen hebbende  
    ende verkrijgende. 
    Aldus dese verhueringe gedaan 
    ten overstaan van ons ondergeschreven 
    offiecier schepenen die de min- 
    ute deses ten prothocolle behoor- 
    elijk hebben onderteekent .Actum 
    den sesden Junius 1700 vijffendartig 
    toierconde geteekent. 
 
      Jan van Eijck schepe loco 
      offesier 
      Peter Vlemex 
      Jan van Breeij 
      Fr.v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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   ext Op heeden den twentigsten  
    junius 1700 vijffendartig soo hebben Jan    
    Jansen vande Voorst , en Goort van Lieshout 
    den behoorelijke eedt affgelegt ende 
    gepresteert , als borgemeesters over 
    den doorpe van Lierop ingande met 
    St. Jan 1735 onder geloffte van haar 
    borgemeesters ampt eerelijk ende trou- 
    elijk te bediene , alle schepene ordon- 
    antien soo veel redelijk is te obie- 
    dieeeren , ende naar te coomen ende  
    voorts te doen gelijk betaamt ende 
    van auts gebruijkelijk is geweest , ende 
    verder gelijk in het formulier staat 
    gerigisteereert in het resolutie- 
    boek hun alvoorens voorgeleesen 
    staat begreepen ende zijn vervolgens 
    geleegt in ban en vreede dat nie- 
    mant hun in hunne fontie sal 
    hebben te molliesteeren op peene van  
    sestig gaauwe reaale des toierconde ge- 
    teekent .    Jan van Eijck 
      Peter Vlemex 
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons Jan van Eijk 
    en Hendrik Waarsenborig schepenen 
    des dorps van Lierop, Jan Jansen van 
    Dijk weeduenaar van Margriet Willem  
    Sanders , gesont van lighaame daagelijkx 
    bij de menschen op de straaten comverseer- 
    ende , zijn volkoome verstandt , memorie 
    ende vijff sinnen , in alles wel magtig 
    zijnde , soo voor ons opentlijk scheen ende 
    bleek , den welken is overdeenkende , der na- 
    tueren broesheijt , datter niet seekerder 
    en is dan de doodt , ende niet onseeker- 
    der dan den tijt ende uuere van dien,  
    ende heeft daarome uijt dese weerelt niet 
    willen scheijden , sonder eerst ende alvoor- 
    ens , van zijne tijdelijke goederen , hem 
    van God almagtig op deser aarde ver- 
    leendt , te hebben gedisponeert , ende 
    dat uijt zijnnen eijge vreije wille , onbe- 
    dwongen , offte onverleijt , van imant 
    ter weerelt soo heij verklaarde , ende 
    alvoorens daar toe koomende soo die 
    uijt zijnne sterffelijk lighaam sal koome 
    te verscheijden , inde handen van Godt 
    Almagtig zijnnen heemelschen vader 
    ende zijn doode ligham d 'aarde om eere- 
    lijk begraaven te woorden , koomende 
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    alsoo tot zijnne dispositie van zijnne 
    tijdelijke goederen , hem als voor verleendt 
    waar over hij testatuer , cragt , ende magt 
    is hebbende , egeen ter weerelt uijtgescheijden 
    offte gereserveert. 
    Eerstelijk soo verklaart hij teststuer 
    te legateeren aan Jeneken Willem San- 
    ders getraut met Joost van Lieshout 
    alle de haaff , en togt , met soodaanige 
      *als hier zijn volgende 
    erff mubelen * te weeten twee kaskens 
    een bed met zijn toebehoort, hoog kaar 
    leeg kaar , ploeg en eegde , twee stoelen , 
    stande en mulk tob , item nog eene 
    koopere keetel , item ingeval de voorschreven  
    Jeneken Willem Sanders voor de tes- 
    tatuer quaam te overleijden off sterven 
    soo maakt hij testatuer het voorschreven  
    lagaat op haare kinderen . 
    item verklaart hij testatuer nog te lega- 
    teeren aan Mari Gijsbers van Eijk , getraut 
    met Antoni van Bussel hondert vijffen- 
    twentig gulde capietaal, die den voorschreven 
    Antoni van Bussel seleffs is schuldig 
    aanden testatuer , item alnog twee 
    hondert gulde capietaal , in eene meerdere 
    rente van 280 gulden capietaal staande op-  
    de gemeente alhier , item ingevaalle 
    de voorschreven Mari Gijsbers van Eijk voor 
    den testatuer quaam te sterven , soo  
    maakt hij testatuer het voorschreven legaat 
    van 325 gulden capietaall op des seleffs kinderen 
    die dan nog int leeven sulle zijn  
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    Item verklaart hij testatuer alnog te 
    legateeren aande kinderen van Jeneken 
    Gijsbers van Eijk, verwekt bij Andries vanden 
    Eijnde , driehondert dartig gulde capietaall in een 
    meerdere rente van vijffhondert gulde 
    capitaal, staande ten lasten vanden voorschreven 
    Andries en Lambertus vanden Eijnde . 
    Item ingevalle een offte meer vande 
    voorschreven kinderen koome te sterven voor 
     de doodt vanden testatuer soo sal dat loth 
    vande voorschreven 330 guldens capietaal geporffie- 
    teert woorden bij de geene die dan nog 
    int leeve zijn en dat alles hoofft voor  
    hoofft. 
    Item verklaart hij testatuer alnog te 
    legateeren aan Arnoldus Gijsbers van  
    Eijk , hondert seeventig gulden capietaall 
    in eene meerdee rente van vijffhondert 
    gulde capietaall staande ten lasten van 
    Andries en Lambertus vanden Eijnde 
    Item alnog tagtentig gulden capietaal 
    in eene meerdere rente van tweehondert 
    en tagtentig gulde capietaal staande opde 
    gemeente alhier , Item alnog vijfftig gulde 
    capietaall , staande ten laste van Peeter 
    Vlemikx te treken vande uunieverseele 
    erffgenaamen van desen boedel , Item  
    ingevall(e) den voorschreven Arnoldus Gijsbers van  
  *  Eijk eerder quaam te sterven als den 
    testatuer , begeert hij testatuer dat dit 
    legaat van 330 guldens capitaall sal geerfft 
    en geproffieteert woorden , bijde kinderen 
    van Jeneken Gijsbers van Eijk (*ende kinderen 
    van Mari Gijsbers van Eijk ) voorschreven 
    en dat alles hooft voor hoofft 
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    Item verklaart hij testatuer alnog 
    te legateeren aande eerfgenaamen van 
    Margriet Willem Sanders des testatuers 
    geweesene huijsvrouwe , vijfftig gulde capie- 
    taall , in eene meerdere rente van hon- 
    dert gulden capietaal staande ten 
    laste vande weeduwe Goort Bernaarts met 
    de agterstaande en vervalle pagten 
    van dien , Item alnog hondert en 
    tagentig gulde capietaall staande tot 
    laste van Mari Jakops tot Mierloo 
    met de verscheene en vervalle pag(t)en 
    vandien , Item ingeval dat de voorschreven 
    erffgenaamen vande voorschreven Margriet 
    Willems Sanders , met het voorschreven 
    legaat van tweehondert dartig gulden 
    capietaal , met den vervalle en verscheene 
    intrest van dien , niet te vreeden 
    en waaren , en verder actie offte 
    pretentie op de erffmuebelen quamen  
    te maaken , soo wil ende begeert hij 
    testatuer , dat dit legaat sal geerft 
    en geproffieteert woorden bij Jeneken Wil- 
    lem Sanders , en bij Ida Antoni van 
    Dijk , en dat ider voor de helfft en  
    ingevall(e) een van twee quaamen 
    te sterven voor de doodt vanden 
    testatuer , sal als dan bij hunne 
    kinderen geerfft woorden en dat in 
    twee staaken ieder even veel 
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    Voorts wil ende begeert hij testatuer 
    dat naar de doodt van hem iederen gelega- 
    teerden , van zijn legaat sal moeten 
    betaalen 's landts geregtigheijt , sonder daar 
    i(e)ts op zijne erffgenaamen te mooge 
    prietendeeren oft eijssen. 
    Item wil ende begeert hij testatuer 
    dat naarde doodt van hem iederen ge- 
    legateerden , sal moeten uijtkeeren  en  
    betaalen aanden aermen het eerste 
    jaar pagt van hun legaat . 
    Item wil ende begeert hij testatuer 
    dat zijne uunniverseele erffgenaamen 
    uijt den gelijken boedel sullen uijt- 
    keeren en betaalen aanden aermen  
    hondert gulden capietaal. 
    Voorders wil ende begeert hij testatuer 
    dat alle zijnne verdere en andere goe- 
    deren , soo erffelijk , erffhaaffelijk , als haaffe- 
    lijk , en andere effekten , hoe genaamt 
    waar geleegen den testatuer toebehor- 
    ende zijn , sullen woorden geerfft en  
    geproffieteert , bij Ida Antoni van Dijk 
    getraut met Willem Geeven , voor de 
    helfft en ingevall(e) dat de voorschreven Ida 
    Antoni van Dijk , quaam te sterven voorde 
    doodt vanden testatuer , soo sal dit loth 
    als dan geerfft en geproffieteert woorden 
    bij haare kinderen. 
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    Item wil ende begeert hij testatuer 
    dat de andere helfft van zijnne naar- 
    laatenschap soo als voorschreven staat , sal 
    woorden geerfft en geproffieteert , bij de  
    kinderen van Joost van Dijk , ver- 
    wekt bij AnnaBiemans , de selve 
    alsoo met de voorschreven Ida Antoni van Dijk 
    offte haare kinderen , in dier voegen ver- 
    klaarende en instuetieweerende voor zijnne 
    uunniverseele erffgenaamen , en in kas 
    een offte meer vande voorschreven kinderen 
    van Joost van Dijk voor de dodt 
    vanden testatuer quaamen te sterven 
    sal dat paart bijde andere kinderen  die 
    dan nog int leeven sullen zijn geeerfft en  
    geproffieteert woorden. 
    Item wil ende begeert hij testatuer 
    dat ingeval iemant vande gelegateer- 
    dens waas die naar de doodt van hem  
    testatuer , met hun gemakte legaat 
    niet te vreeden en waaren off daar  
    tege koomen te spreeken , sullen alsdan  
    in sulken geval , aanstons van hun ge- 
    maakte legaat moeten affstaan en  
    sulken legaat sal geerfft en geproffie- 
    teert woorden bij de voorschreven erffgenaamen. 
    Item reserveert hij testatuer de 
    magt en meesterschap om het een 
    te moogen breeken en veranderen , en  
    het ander niet , soo als hij testatuer 
    dat goet sal vinden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 094 r 
 
    Item wil ende begeert hij testatuer dat 
    als wanneer de voorschreven kinderen Joost van  
    Dijk , en Ida Antoni van Dijk , naar de 
    doodt vanden testatuer , sullen koomen te 
    deelen , dat de voorschreven Ida Antoni van 
    Dijk , als dan sal hebben haaren kuer van  
    welk loth te moogen neemen , als het 
    geset sal zijn , dat zij als dan sal wil- 
    len off begeeren sonder daarom te moe- 
    te looten. 
    Wijders verklaart hij testatuer dit te 
    weesen zijn testament leste ende uijtter- 
    ste wille willende ende begeerende dat het 
    selve alsoo het zij bij forma van tes- 
    ment codisil, gifte offte eenige andere 
    maakinge ter saaken des doodts soo 
    als best kan bestaan , sal plaats grijpen 
    naargekoomen , en agtervolgt woorden , 
    alwaart nogtans datter eenige 
    ponten , offte klauwselen  naar den regten 
    hier toe gerequiereert werdende , hier 
    inne waaren geommitteert, versuijmt offte 
    vergeeten , sulkx haut hij testatuer voor 
    geinsereert ende bij geschreven . Aldus ge- 
    daan ende gepasseert op heeden den elffden  
    julius seeventienhondert vijffendartig toierconde 
    geteekent 
      Jan van Eijck schepe 
      Hendrick Warsenborg schepe 
      Fr .v.Boome presiedent schepe 
       loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven sche- 
    penen Jan Goort Matijsen , den wel- 
    ken bekenden ende verklaarden , gelijk 
    hij bekenden ende verklaardenbij ende 
  *  mits deesen , aff tegaan zijn togt 
    regt vanalle zijn erffgoederen en  
    eerffmuebelen , die hij in togte is be- 
     +sonder daar iets van te reserveeren * 
    sittende+ ende dat ten behoeve van  
    al zijn kinderen , gelovende hij compar- 
    ant dit affgaan van zijn voorschreven togte altijt 
    te sullen hauden en doen hauden 
    voor goet vast steedig en van  
    waarden onder verbant van zijn 
    persoon ende goederen hebbende ende 
    verkrijgende .Actum den neegentwen- 
    tigsten Julius seeventienhondert vijff- 
    endartig toierconde geteekent , 
      Jan van Eijck 
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr. v. Boome presiedent 
      schepene loco secretario 
    *waar en op wat plaatse de selve gestaan ende 
    geleege zijn hem comparant toebehoorende zijn 
    offte meesterschap van heefft. 
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  extensum Compareerde voor ons Jan van Eijk 
    en Hendrik Waarsenborig schepenen 
    des dorps van Lierop , Jan Jansen Tijsen 
    jonkman , siek te bedde liggende , nog- 
    tans zijn volkoome verstandt , memorie 
    vijff sinne in alles wel magtig 
    zijnde soo voor ons opentlijk scheen ende  
    bleek , den welken is overdeenkende der natuere 
    broesheijt , en datter niet seekerder 
    en is dan de doodt , ende niet onseekerder 
    en is dan tijt ende uure van dien ende 
    heeft daarome uijt dese weerelt niet wille 
    schaeijden , sonder eerst ende alvoorens van sijnne tij- 
    delijke goederen *hem van God almagtig op 
    deser aarde verleent te hebben gedispon- 
    eert ende dat uijt zijnnen eijge vreijen 
    wille , ombedonge offte onverleijt, van 
    iemant ter weerelt soo hij testatuer 
    verklaarde , ende alvoorens daar toe 
    koomende , soo beveelt hij testatuer 
    zijnne ziele als die uijt zijnne 
    sterffelijk lighaam sal koome te ver- 
    scheijden inde handen van God al- 
    magtig zijnen heemelschen vader ende 
    zijn doode lighaam d 'aarde om eere- 
    lijk begraaven te woorden , koomende 
    alsoo tot zijnne dispositie van 
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    zijnne tijdelijke goederen , hem als voor 
    verleendt , waar over hij testatuer cragt 
    ende magt is hebbende , egeen ter weer- 
    elt uijtgescheijden offte gereserveert 
    Eerstelijk soo verklaart hij testatuer 
    dat alle zijnne naarlaatenschap die nog 
    onbedeijlt is , hoe genaamt off waar ge- 
    leegen die mogte weesen , sullen geerfft 
    en geproffieteert woorden bij zijnen  
    broeder Hendrik Jan Tijsse , den selven  
    indier voege verklaarende en institueer- 
    ende voor zijnen uuniverseelen erff- 
    genaam. Wijders verklaarende hij testatuer  
    dit te weesen zijn testament laatste 
    ende uijterste wille , willende ende beger- 
    ende , dat het selve , alsoo het zij bij 
    forma van testament, codisil , gifte , off 
    eenige andere maakinge , ter saaken des 
    doodts , soo als best kan bestaan sal 
    plaats grijpen , naargekoomen ende agter- 
    volgt woorden  , alwaart nogtans datter  
    eenige ponten offte klauwselen naar den 
    regten hier toe gerequiereert werdende 
    hier inne waaren geommieteert versuijmt 
    offte vergeeten sulkx haut hij testatuer 
    voor geinsereert , ende bij gechreeve. Aldus  
    gedaan ende gepasseert ten woonhuijse 
    vanden testatuer op heeden de eersten 
    augustij seeventienhondert vijffendartig 
    toierconde geteekent ,  
      Jan van Eijck 
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr.v.Boome presiedent 
       schepe loco secretario 
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  extensum  Compareerde voor ons Jan Eijk en  
    Hendrik Waarsenborig schepenen in  
  extensum  Lierop , Jan Gorts Matijsen , inwoonder 
    alhier , die welke bekent ende verklart 
    gelijk hij bekent , ende verklaart bij ende  
    mits desen , te cedeeren , transporteeren  
    en over te geeven aan ende ten be- 
    hoeve van zijnen soon Hendrik ver- 
    weckt bij Seijtien van Bruesel zijne 
    geweesene huijsvrouwe alle zijnne haffe- 
    lijke ende gereede goederen , peert , koeij- 
    beesten , osse en schaape , schaare ten velden 
    staande , off inde schuere oft woonhuij- 
    singe vanden comparant alhier inde 
    Winkelstraat leggende oft staande zijn 
    en verder inde stintelijk, alle soodaanige 
    gereede offte haffelijke goederen , waar 
    van hij comparant , eenige meester- 
    schap is hebbende , mits dat in plaatse..- 
    se van cooppeninge , zijnen soone 
    voornoemt , en verkreijger in dese sal  
    gehouden en verbonden zijn , den 
    comparant en transportant , des 
    selffs leeve geduerende , bij redelijkheijt 
    en naar zijnnen staat ende conditie te 
    onderhouden , in kost , drank , kleedinge van dien 
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    werdt vereijst , en in kas van overleijde 
    ook te geeven een behoorelijke begraa- 
    venis , mitsgaaders ook te betaalen  
    alle personeele schulde , vanden com- 
    parant soo van dorps lasten , als 
    aan partikuliere persoone , dog de 
    rente off intrese van opgenoome 
    capietaale , staande ten laste vande 
    erffgoederen , die den comparant , met 
    zijne huijsvrouwe in eijgendom heeft 
    beseeten , en waar van de togte 
    heefft affgegaan ten behoeve van 
    zijne gelijke kinderen sal den voorschreven zijn- 
    ne soone moeten bij betaalen tot 
    eene staande en loopende pagt 
    en het capietaal vande voorschreven gelijke kinderen  
             
    uijtgenoomen het geene den com- 
    perant nog resteert weegens een opge- 
    nome capietaal  , van Marten Kerkhoff- 
    en Frans Peeters Waarsenborig , als hebbende  
    dat in zijnen weeduwelijke 
    staat gelooft t 'weelk ook den voorschreven  
    sijnen soone alleen sal moeten voldoen  
    ende compareerde meede , den voornoem- 
    den Hendrik des comparants soon , die 
    welke ook bekenden ende verklaarden 
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    den voorschreven transporte op de voorschreven  
    conditie , te acsepteeren en aan te 
    neemen , en alsoo de voorschreven schulden  
    te sullen voldoen , en tot naarkoomin- 
    ge van dien , te verbinden zijn per- 
    soon ende goederen hebbende ende 
    verkrijgende , gelijk hij comparant 
    ook verklaart , het geene voorschreven 
    altijt voor goet ende van werden  
    te sullen houden onder verbant 
    als voor . Aldus gedaan ende gepas- 
    seert op heeden binne Lierop den  
    vijffentwentigsten augustiij seeventien 
    hondert vijffendartig . 
      Jan van Eijck  
      Hendrick Warsenborgh 
      G. Valtheri 
      1735 
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  exte(nsum) Wij Jan van Eijck , Hendrik Warsenborg , Jan van  
    Breij , Peter Vlemix en Jan Peeters vanden 
    Eijnde scheepenen des dorps van Lierop , quartiere 
    van Peeland Meijerije van 's Bosch  
    verclaare te committeere , en te 
    authoriseere gelijk wij committeere en  
    authoriseere bij dese Francis vanden Boome onse meede schepe 
    omme sig op den eerste september eerstcomende 
    te vervoegen ende te laaten vinden   
    's lants middelen deses quartiers van Peeland 
    voorschreven die als dan sal werde gedaen door 
    haar edele Moogende gedeputeerdens uijt haar 
    Edele Moogende de Heeren Raade van Staate 
    deser Vereenigde Nederlanden, Wijders 
    den selve authoriseerende , hem als 
    pagter vande voorschreven gemeene middelen  
    van het voorsijde corpus , ingaande 
    met primo october 1735 inde verpagt cedulle 
    te stellen en tijkene , als meede 
    ons ondergeschreven inde selve pagtcedulle 
    als borge te nomineere ente laaten aan- 
    teekene alles in conformiteijt en naarkominge van  
    haar edele Moogende resolutie in dato den 2 november 1734 
    beloovende allent geene voorschreven voor goet 
    en van werde te houden onder verbant 
    als naar regten hier toe staande , in kennisse 
    der waarhijt hebben dese ten prothocolle eijgen- 
    handig onderteekent , ende doorde subsignatuere 
    van onsen secretaris doen bekragtigen  
    op heeden den vijffen twintigsten augustus 1700 
    hondert vijffen dertig . 
 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij 
      Hendrick Warsenborgh 
      Peter Vlemex 
      Jan vanden Eijnden 
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    Op heeden den dartigsten augustiij 
    1700 vijffendartig , soo hebben Jan Jansen 
    van Eijk en Joost van Lieshout , den 
    behoorelijken eed affgelegt als col- 
    lektuers der gemeene middelen in te 
    gaan met den eersten oktober 1735 en  
    als collektuers der verpondinge en beede 
    in te gaan met den eersten jan- 
    uariij 1736 en bekende bij dese de voorsijde 
    collektuers te vrede te weesen de 
    voorsijde collektboeken aan te sullen  
    neemen , als de regenten die ge- 
    reet sullen hebben , off het buijten 
    tijts is offte niet , en om dan voorts 
    de voorsijde collektboeken te collek- 
    teeren volgens het regelement daar 
    van zijnde , en soodaanig dat de re- 
    genten daar door in geen schade 
    en koomen te vervallen , en daar van 
    te doen behoorelijke reekeninge en bewijs 
    et reelieqa en daar van te geniee- 
    ten tot collektloon ses gulden 
    persento des torconde bij ons ondergeschreven  
    schepenen geteekent , 
 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breij 
      Jan vanden Eijnde 
      Fr.v.Boome presiedent schepe 
       loco secretario 
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  extensum  Wij Jan van Breij en Jan  
    vanden Eijnde , schepenen in Lierop, quar- 
    teier van Peelandt Meijerij van s- r Bosch 
    doen conde , certiefieceeren mits deesen  
    ende sulckx ten versoeke , ende op de 
    beede van Arnoldus vanden Eijnde , bruij- 
    digom zijnde met Mari van Eersell , woon- 
    ende op De Schaafft , dat hij requierant 
    is een inboreling deses doerps , Wijders 
    belooven wij , dat ingevalle den voorsijde re- 
    quierant tot aeremoede quaam te ver- 
    vallen , soodaanig dat onse aereme kasse 
    noodig had , den selven beneffens onse 
    andere inboorelinge , aerme te sullen  
    onderhauden , en de aermen van De Schaafft 
    off andere plaatsen daar hij sig met- 
    ter woon souwde mooge koomen ter 
    needer te sette , daar van te sullen 
    ontlasten , hier onder verbindende het  
    inkoomen ende goederen van onsen aer- 
    men hebbende ende verkrijgende , ende heb- 
    ben wij schepenen voornoemt dese ten 
    prothocolle onderteekent , en door de sub- 
    nignatuer van Francis vanden Boome 
    presiedent schepe loco secretario doen be- 
    kragtigen op heeden den tweeentwen- 
    tigsten  september seeventienhondert vijffen- 
    dartig toierconde geteekent, 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnden 
      Fr. v. Boome presiedent  
      schepe loco secretario 
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     Staat van inventaris vande erffmue- 
      belen naargelaaten bij 
      Peeter van Grijnsven , ge- 
      traut geweest met Fran- 
  Extensum   cijn Peeter Willems , en aan 
      ons ondergeschrevene schepenen 
      overgebraagt door Francijn 
      Peeter Willems voorsijde al- 
      voorens , eer zij inden twee- 
      den huwelijk met Francis 
      Versuems heeft willen treeden  
      als volgt 
    Eerstelijk eene hoog kaar,  
    Item een leeg kaar(s), 
    Item een egde , 
    Item eenen zaadel met twee haagten, 
    Item eene stande , en mulk tobbe, 
    Item eene gaaijer tobbe, 
    Item eene moes vloot , 
    Item eene mulk tonne , 
    Item twee kisten , 
    Item twee schapkens , off kaskens , 
    Item vijff stoele ,  
    Item twee koeijboke ,  
    Item eene kruijwaage ,  
    Item eene loeij komme 
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    Item twentig schoenmaakers leesten,  
    Item eene trek tange met twee haamers,  
    Item den schoenmaakers werk stoel,  
    Item drie schoenmaakers elsens,  
    Item een schaaff mes, 
    Item een bedde met een hoofft pueliwe 
    Item twee kussens ,  
    Item eene wolle deeke, 
    Item twee-paar slaaplaakens ,  
    Item twee gardijne , 
    Item eene koopere koeij keetell , 
    Item drie koopere handt keetels, 
    Item eene koopere zije(e) , 
    Item eene koopere v(u)uer panne , 
    Item eene eijssere keetell ,  
    Item twee eijssere moes potte ,  
    Item eene coopere struijff panne , 
    Item eene vuur eijssere 
    Item eene haale , met eene tange , 
    Item eene leijnk haale ,  
    Item eene graas zijsse , en eene zigt, 
    Item eene schuppe , met eene schoebe,  
    Item twee rieken ,  
    Item eene snijbanke met een snijmes , 
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    Item twee vleegels , 
    Item eene punder ,  
    Item eene mist haak ,  
    Item eene sligt mes ,  
    Item een bijlken ,  
    Item eenen trog ,  
    Item eene handt saage ,  
    Item vijff teene schotels , 
    Item eene teene comme,  
    Item eene teene sautvat , 
    Item vijff teene leepels ,  
    Item eene teene waaterpot ,  
    Item eene booter teijlle,  
    Item drie tuijers met  keijmels , 
    Item eene coore wanne ,  
    Item eene coore gavel ,  
    Item eene asbakke ,  
    Item eene bieijekaapere ,  
    Item eene waage met ontrent tien 
    pont gewiegt ,  
 
    Aldus gedaan ende gepasseert ,  ende 
    geinventarieseert , opgegegeven door de 
    voornoemde Francijn Peeter Willems  
    de welke verklaarde onder presentatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 101 v 
 
    van eede , alles in regtveerdig - 
    heijt , ende naar haare beste kenisse 
    en weetenschap opgegegeven  te hebben 
    onder geloofften , alle het geene be- 
    vonde soude mooge worde tot desen  
    staat van inventaaris te behooren  
    het selve te laate suppelieren  . Actum  
    den vijfftienden oktober 1700 vijffendartig 
      Jan vanden Eijnden  
      Peter Vlemex 
      Fr. v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum  Conditie ende voorwaarde waar op de  
  extensum Heer Lambertus Coole roems priester  
    tot Stiphaut in huereinge en pagtinge 
    is overgeevende aan Peeter Hermans 
    hier present , die de selve hueringe  
    is accepteerende , seekere zijnne erve  
    en goederen , geleegen alhier tot Lierop 
    aant Beerkeijnd genaamt , gelijk het  
    Peeter Willems in gebruijk(t) heefft gehat 
    als volgt 
    Eerstelijk soo sal dese hueringe dueren  
    eenen tijt van ses agtereen volgende 
    jaaren , nogtans met drie op te segge 
    wie van beijde zijde gelieve sal voor 
    Kersemis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     
 
 
    28 101r 
 
    Item dese hueringe sal beginne en  
    aanvank neemen vande huijsinge te  
    Passchen 1736 , hoff , en groese te halff 
    meert 1736 ent saij landt toixt bloet 
    aande stoppelen inden selven jaare 
    1736 , en weederom soo te verlaaten  
    
    Item sal hij den huereling gehaude zijn  
    te betaalen alle 'slandts en dorps 
    lasten , soo ordienaare als exteror- 
    dienaare , dog ingevall datter con- 
    terbutie op quaam aan wie(e) het 
    ook souwde mooge weesen, sal hij 
    huereling mooge corten , beneffens an- 
    dere huerelinge,  
    Item den huerder sal moeten be- 
    taalen alle de gront cijnsen aan het  
    boek vanden Heer van Helmont en  
    an 'slandts domeijne sonder te moo- 
    ge corten , 
    Item sal den voorsijde huereling ge- 
    haude weesen de wande vande huijsinge  
    te hauwde in goede reparatie van  
    luijken en leijmme , en sal het haut 
    daar toe noodig op het erve mooge 
    cappe ter mi(n)ster schaade , 
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    Item het schaarhaut als het be- 
    quaam is sal hij huereling mooge cappe 
    en de latten tot de huijsinge noodig 
    daar toe moete gebruijken , 
    Item den huereling sal gehaude wee- 
    sen alle jaaren aanden verhuerder 
    te leeveren een kaar brandt haut , 
    Item den huerder sal gehaude weesen  
    alle jaaren te leeveren en opde 
    huijsinge te laaten dekke drie vijme 
    daak stroij , dog de dag huere vanden 
    dekker off andere verschotte sal hij  
    huereling mooge corten , 
    Item den huerder sal de dekkers 
    en timmerluij , en andere aerebeijders 
    die den verhuerder aande huijsinge lie- 
    te werken off repareere cost ende drank 
    moete geeven sonder daar voor te 
    mooge corte waar voor hij huerelinge 
    sal genieten en proffieteeren den affval  
    van stroij en haut , 
    Item off het gebuerde dat Godt ver- 
    hoede wil datter haagelslaag , heijertogt 
    bevries , off ander bederff , van vrugte  
    quaam sal hij huereling mooge corten 
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    naar tauxatie van schepenen 
    alhier, 
    Voor welke voorsijde hueringe den  
    voorsijde huereling heefft geloofft jaare- 
    lijkx te betaalen aanden verhuur- 
    der offte zijnne regt hebbende , twee- 
    endartig gulde in gelt , en tweeenveer- 
    tig vaate coore , en ses vaaten boek- 
    weijt, met nog driemaal dartig 
    honder eijere , jaarelijkx , waar vanden  
    eersten gelt pagt van tweeendartig 
    gulde sal vervallen en verscheene zijn 
    St. Marten 1736 en de voorsijde coore- 
    pagten en boekweijt Ligtemis 1738 
    ende soo voorts van jaare tot jaare 
    soo lange dese voorsijde hueringe , en 
    verhueringe is duerende onder verbant 
    van ons persoone ende goederen heb- 
    bende ende verkrijgende ,  
    Ende compareerde meede Peeter Muelen - 
    dijkx , ende Joost vanden Eijnde , de welke 
    bekende , ende verklaarde , gelijk zij 
    bekenden ende verklaarde , 
    bij en mits deesen , haar te stellen  
    als borge , een voor al en elk als 
    schuldienaar prisiepaal voor de voorsijde 
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    tweeendartig gulde gelt tweeenveertig 
    vaate coore , ses vaate boekweijt en  
    driemaal dartig eijeren , jaarelijkx 
'    Actum den twentigsten october 
    seeventienhondert vijffendartig coram 
    schepenen geteekent,  
      Jan van Breeij 
      Jan van Eijck 
      Fr.v. Boome presie- 
      dent schepe loco secretario 
  
      Scheijdinge , ende deel- 
      inge tusschen de kinderen 
      ende erffgenaamen Peeter Franse 
      vande Waarsenborig , ende 
      Meggel Goorts Verberne 
      zijne wettige huijsvrouwe 
 
    Compareerde voor ons ondergeschreven schepenen 
    in Lierop dese geteekent , Frans Peeter 
    Warsenborig , Goort Peeter Waarsenborig 
    ende Dierk Jan Willems , als vaaderlijke 
    momboier van zijnne minderjaarige 
    kinderen , verweckt bij Heijlke Peeter 
    Waarsenborig zijne ge- 
    weesene wettige huijsvrouwe , geassie- 
    steert met Hendrik Waarsenborig schepe 
    geasiemeerde momboier in dese, 
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    die welke met maalkanderen hebben  
    aangegaan dese naarvolgende schiftinge 
    scheijdinge ende deelinge , als volgt 
    ende is alsoo met den eerste loote 
  extensum  ten deel gevallen , Frans Peeter Waarsen- 
    borig het halff woonhuijs te weeten  
    de twee voorste gebont de kueke , tot 
    het derde gebont toe , met het aange- 
    laag , en hoff , soo vere het affgepaalt 
    is gestaan ende geleegen  alhier tot Lierop 
    ter plaatsen genaamt aan 't Otterdijk 
    aan erve deen zijde , Aarieaan Vlemikx 
    cum suo dander zijde Dierk Jan Willems 
    in zijn voorsijde qualietijt meede deijlder 
    in deese , hier uijt te vergelden jaare- 
    lijkx aanden aermen alhier agtien  
    stuijvers , Item alnog twee stuijvers 
    dartien peninge cijns aande domijnne in 
    eene meerdere cijns van vijff stuijvers 
    tien peeninge jaarelijkx. 
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    Het Oeters Veltien groet een loopense ses- 
    endartig roede , aan erve deen zijde  
    Gijsbert Coppens , dander zijde Arieaan Vlem- 
    ikx deen eijnde derffgenaamen Jan Menten 
    dander eijnde Antoni van Moorsel cum suo. 
    Item alnog de helfft in een stuk groes 
    gelijk als affgepaalt is  genaamt Het 
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    Reijsstuk , groet een loopense en seeven en 
    twentig roede , aan erve deen zijde Hendrik 
    Waarsenborig , dander zijde Dierk Jan Wil- 
    lems in zijn voorsijde qualietijt meede deijl- 
    der in deese , deen eijnde derffgenaamen  Goort van  
    Eijk , dander eijnde de gemeene straat , hier 
    te vergelden jaarelijkx , eene gulde see- 
    dere rentte van ses gulden vijfftien stuijvers 
    jaarelijkx , aanden rentmeester de Cemp- 
    penaar,  
    Item alnog de derde paart gelijk als 
    affgepaalt is , in een stuk groese ge- 
    naamt Het Niuwe Velt , groet een en  
    een halff loopense , aan erve deen zijde  
    derffgenaamen Dierk van Brussel , daander zijde 
    Dierk Jan Willems in zijn voorsijde qualietijt 
    meede deijlder in dese , deen eijnde Hendrik 
    Waarsenborig , dander eijnde de gemeene 
    straat , hier uijt te vergelden jaare- 
    lijkx aande domeijne tien peninge cijns 
    in eene meerdere cijns van twee stuijvers 
    agt peeninge jaarelijkx, 
 
  extensum  Item is met den tweede loote ten 
    deel gevalle Dierk Jan Willems in- 
    zijn voorsijde qualietijt , geassiesteert met 
    Hendrik Waarsenborig voorsijde , het agterste  
    van het huijs , te weeten den stall , 
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    twee gebont , met het aangelag 
  *  en hoff soo vere als affgepaalt is , met 
    Den torffschop , gestaan ende geleegen  
    alhier tot Lierop , genaamt aan 't Otter- 
    dijk , aan erve deen zijde Frans Peeters 
    Waarsenborig meede deijlder in deese,  
    dander zijde Goort Peeter Waarsenborig 
    meede deijlder in deese hieruijt te ver- 
    gelden jaarelijkx twee gulden aan- 
    den rentmeester de Cemppenaar 
    (tekst in de kantlijn) *Item nog een stuk  
    ackerlandt genaamt Den Steenkaamp groet  
    een en een halff loopense aan erve deen zijde 
    de weeduwe Wilbert Verberne dander zijde de  
    weeduwe Dierk van Moorsel deen eijnde Gort 
    Hermans dander eijnde het gemeene landt . 
    Item alnog de derde paart in een  
    stuck landt gnaamt Het Niuwe Erve 
    groet een en een halff loopense aan erve 
    deen zijde Frans Warsenborig meede deijl- 
    der in deese, dander zijde Goort Waarsen- 
    borig ook meede deijlder in deese , deen eijn- 
    de Hendrik Waarsenborig , dander eijnde de 
    gemeene weg aldaar , hier uijt te ver- 
    gelden tien peninge cijns jaarelijkx aan  
    de domeijne , in eene meerdere cijns  
    van twee stuijvers agt peninge jaarelijkx 
    Item alnog de helfft in een stuk 
    groese genamt Het Reijsstuk , groet 
    cierca een loopense en seevenentwentig roe- 
    de, aan erve deen zijde Frans Peeter 
    Waarsenborig meede deijlder in deese , dan- 
    der zijde Goort Peeter Waarsenborig ook 
    meede deijlder in dese d'een eijnde deerffgenaamen  
    Goort Wijnants van Eijk , dander eijnde 
    den gemeene weg aldaar , hier uijt te 
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    vergelden eene gulde seeventien stuijvers 
    agt peninge jaarelijkx aanden rentmees- 
    ter de Cempenaar in eene meerdere 
    rente van ses gulden  vijfftien stijvers jaare- 
    lijkx,  
  extensum Item is met den derde loote ten 
    deel gevalle Goort Peeter Waarsen- 
    borig de schuer gestaan ende geleegen 
    alhier tot Lierop , aan Het Otterdijk 
    genaamt , onder condietie , dat de con- 
    dieviedenten de voorsijde schuer saame 
    ieder voor een derde paart sullen moo- 
    gen gebruijken , en ook ieder voor een  
    derde part in alles sullen moeten 
    helpen onderhauwden , dog het geheele  
    erffregt vande voorsijde schuer , om die 
    te mooge verbreijngen , off aff te breeken 
    blijft aanden voorsijde Goort Waarsenborig 
    als hem sal gelieven , dog in sulke 
    geval van aff te breeken , blijfft den  
    gront aan het loth van Dierk Jan  
    Willems in voorsijde qualietijt het eerff- 
    regt 
    Item alnog een stuck groese genaamt  
    Het Driesken aan Het Straatien groet 
    een en een halff loopense aan erve deen  
    zijde Gijsbert Coppens , dander zijde den 
    verkrijger in deese , deen eijnde Anna weeduwe 
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    Antoni Coppens , dander eijnde het straa- 
    tien aldaar . 
    Item alnog een stuck groese genaamt 
    Het Eeuwsel groet twee loopense en een halff 
    aan erve deen zijde Anna weeduwe Antoni 
    Coppus, dander zijde Gijsbert Coppus , deen 
    eijnde de Loop de Aa dander eijnde het 
    straatien , hier uijt te vergelden  vijff 
    stuijvers cijns , jaarelijkx aande domeijne  
    in eene meerdere cijns van tien stuijvers  
    jaarelijkx. 
    Item alnog de derde paart in een  
    stuck landt genaamt De Niuwe Erve 
    groet een en een halff loopense aan erve 
    deen zijde Dierk Jan Willems in zijn 
    voorsijde qualietijt , dander zijde Anna weeduwe 
    Antoni Coppus deen eijnde Hendrik Waarsen- 
    borig , dander eijnde de gemeene straat , hier 
    uijt te vergelden jaarelijkx tien peninge 
    cijns ande domeijne in eene meerdere cijns 
    van twee stuijvers agt peninge jaarelijkx 
    ende is bij de condieviedenten 
    ondersprooken ende gecondietieoneert 
    dat ingeval eenige renten cijnsen 
    off pagten op de voorsijde goederen  
    quaamen , meer dan zijn begroet , maal- 
    kanderen te sullen refundeeren  
    ende got doen , de onlosbaare 
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  *  teegens den peeninge vijffentwentig , ende 
    de losbaare volgens de los brieven daar 
    van zijnde , ende de speetie pagten , vol- 
    gens costueme der stadt 's Bosch  
    (tekst kantlijn) *(en sullen de condieviedenten 
    gehaude weesen , den voorsten den agtersten  
    te weegen ten naaste velde en minste schaade) 
    geloovende zij condieviedenten deese 
    deelinge , altijt voor goet , ende van  
    waarden te sullen hauwden renun- 
    tieeerende tot dien , de een des anders 
    portie , met helmelinge verteijdenise 
    in mannier van dien gewoonelijk 
    zijnde onder verbant van haare per- 
    soon ende goederen hebbende ende ver- 
    krijgende . Aldus gedaan ende gepas- 
    seert den eenendartigsten oktober 1700 
    vijffendartig coram schepenen geteekent 
      Peter Vlemex 
      Jan van Breeij  
      Fr.v. Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum  op heeden den neegentienden  
    november 1700 vijffendartig , soo hebben An- 
    dries Custers , en Dierk Jan Willems 
    als aangestelde momboiers , over de 
    onmundige kinderen van Dierk van  
    Brussel , verweekt aan Mari Peeter 
    Willems , en sulkx om te adminst- 
    tereeren de goederen , en naarlaaten- 
    schap vanden heere offiecier afgelegt 
    geloovende de selve goederen  en  
    eerffenis , eerelijk ende duegdelijk te 
    sullen adminstereeren , en ten meeste  
    proffeijte sullen breijngen , en ook 
    ten allen tijden des versogt zijnde  
    te doen behoorelijke reekeninge beweijs  
    en reliequa en verder generaalijk 
    alles doen , dat eene opregte en ge- 
    trauwe momboiers schuldig is te  
    doen , coram schepenen geteekent 
 
      Jan van Breeij  
      Peter Vlemex  
      Fr. v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
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  extensum Op heeden den neegentienden novem- 
    ber seeventiehondert vijffendartig 
    soo hebben Jan Hendrikx Verhees , en  
    Lambert Jan Vlemikx , als momboiers 
    over de onmundige kinderen , van Jan  
    Peeter Willems , verweckt aan Wil- 
    lemijn Hendrikx Verhees , en sulkx om 
    te adminsttereeren de goederen  en  
    naarlaatenschap vanden voorsijde Jan 
    Peeter Willems , den behoorelijken eedt 
    aan handen vanden gelasten des 
    heer offieciers affgeleegt , geloovende 
    de selve goederen , en erffenis eerelijk 
    ende duegdelijk te sullen admininster- 
    eeren , en ten meeste proffeijte te 
    sullen breijngen , en ook ten allen  
    tijde des versogt zijnde te doen  
    behoorelijke reekeninge bewijs en reliqua 
    en verder generaalijk alles doen  
    dat eene opregte momboiers schul- 
    dig is te doen coram schepenen 
    geteekent , 
           Jan van Breeij 
           Peter Vlemex 
           Fr.v.Boome presiedent 
           schepe loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schepen- 
    en in Lierop quartier van Peelandt 
    Meijerije van 's Bosch , de heer Eever- 
    moedus Wautters canonik van Postel pas- 
    stoor deeser gemeente van Lierop voorsijde 
    en Jan Van Eijk , ende Jan van Breij, 
    onse meede schepenen , die welke ter 
    instantie ende requiesietie van An- 
    toni van Bussel ende de weeduwe Jan  
    vande Voorst , op haare manne waar- 
    heijt , hebbe getuijgt ende verklaart, ge- 
    lijk zij tuijgen ende verklaaren bij ende 
    mits deesen , dat haar seer wel kenne- 
    lijk is den staat ende condietie van- 
    de requierante , als zijnde haare 
    naaste gebuere , zijnde luijde van eer , 
    dog van seer geringe staat en con- 
    dietie, belaast zijnde den eersten re- 
    quierant , met eene famielie van 
    neege kinderen , de welke op eene gepagte 
    goet , met de landtbauwereij zijn 
    broet moet winne , zijnde daar en bove 
    belaast met vele schulde aan haar 
    comparante bekent zijnde de tweede 
    requierante een weeduwe met ses 
    kinderen , bestaande van eene seer 
    kleijne lantbauwereij , die naar het 
    overleijden van haaren man haare 
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    kinderen in eene soobere staat heefft 
    opgebraagt , Wijders verklarende dat 
    zij requieranten hebben ter stuedie 
    gebraagt op de kleijne schoole inde 
    stadt Weerdt , ieder een van hare  
    kinderen , en daar voor hebben ge- 
    proffieteert ieder jaarelikx eene buer- 
    se van  ...... van welke geringe somme 
    zij haare kinderen voort meerdendeel 
    conde onderhauwde , als zijnde inde 
    voorsijde stadt Weerdt seer goeije coop 
    leeven , dog niuw die voorseijde stue- 
  *  denten genootsaakt , zijnde de uuneni- 
    versietijt van Looven te frikwen- 
    teeren , om haare stuedie te ve- 
    voorderen , soo bevinden de requier- 
    anten zig gaans buijten staat om- 
    de voorseijde stuedenten , met eene 
    buerse van  ....*(die de voorseijde 
    requierante meende de volle taffel gehat 
    te hebben voor de voorseijde stuedenten) 
    op haare prievebuerse voorts te conne onder -   
             
    hauwden soo dat de requieranten om haaren 
    geringen staat en 't getaall haar 
    kinderen zig genootsaakt vinden 
    haare kinderen , vande stuedie , aff 
    te trekken , geevende voor reedene 
    van welweetentheijt dat de de requir- 
    anten zijn haare zeer wel beken- 
    de naabueren welkers staat en 
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    conditie haar over veele jaaren  
    en van tijt tot tijt genogsaam is  
    bekent geweest , In teekene der 
    waarheijt hebben wij schepenen en  
    secretaris dese ten prothocolle eij- 
    gen handig onderteekent . Actum 
    Lierop den eenentwentigsten november 
    seeventienhondert vijffendartig. 
      Hendrick Warsenborgh 
      Peter Vlemex  
      Fr v. Boome presie- 
      dent schepe loco secretario 
 
  extensum Compareerde voor ons Fran- 
    cis vanden Boomen en Jan van Breij 
    scheepenen in Lierop Bernardt 
    Deelis in huwelijk hebbende 
    Bregitta Janssen vanden Boomen  
    denselve voor ons bekende  
    ende verklaarde te abandonee- 
    ren en te verlaaten alle sooda- 
    nige gedeelte van goederen soo 
    van erffelijke , erffhafelijke , hafelijke 
    actien en crediten , waar die ook 
    mogte geleegen sijn , dat hem soude 
    competeeren inden boedel en naar- 
    latenschap van Jan Huijbers van 
    den Boomen , sijnen schoonvader 
    sonder sig oijt met den voorseijde boedel 
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    te sullen bemoijen off aan 
    te sullen trekken dieswee- 
    gens ijemant te sullen bemoijelijken. 
    Actum Lierop den dartigste november 
    1700 vijffendartig ter presentie van  
    de boovengenoemde scheepenen 
      Fr.v.Boome 
      Jan van Breeij 
      G.Valtheri 
      1735 
     
 
  extensum Wij Jan van Eijk , en Jan van 
    den Eijnde schepenen in Lierop , quar- 
    tier van Peelandt , Meijereij van 's Bosch 
    doen conde , certefieceerende mits dde- 
    sen , ende sulkx ten versoeke en op de beede van 
    Goort Jansen  Matijsse , woonende tot 
    Heese , dat hij requierant , is een in- 
    boreling deses dorps , Wijders belooven 
    wij dat ingevalle den voorseijde re- 
    quierant tot aermoede quaam te  
    vervallen soodaanig dat onse aerme 
    kasse noodig hadde , den selven be- 
    neeffens onse andere inboorelinge ,  
    aerme te sullen onderhauwden  , en den  
    aerme van Heese , off ander plaatsen  
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    daar hij sig metter woon souwde 
    mooge koomen ter needer te setten 
    daar van te sullen ontlaasten , 
    hier onder verbindende het inkoome 
    ende goederen van onsen aermen  
    hebbende ende verkrijgende , ende heb- 
    ben wij schepenen voornoemt dese 
    ten prothocolle onderteekent , en 
    door de subsignatuere van Francis 
    vanden Boome presiedent schepe 
    loco secretario  doen bekragtigen  
    op heeden den twalffden december  
    seeventienhondert vijffendartig toier- 
    conde geteekent 
      Jan van Eijck  
      Jan vanden Eijnden  
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario 
 
  extensum Condietie ende voorwaarde , waar op 
    Andries Custers , ende Dierk Jan Willems 
    in qualietijt als geede momboiers 
    vande drie onmundige kinderen Dierk 
    van Bruesel verwekt aan Marie 
    Peeter Willems , naar voorgaande pue- 
    bliecatien ten hoogste en schoensten 
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    voor alle man sullen verhueren  
    seekere hunne erve en goederen , ge- 
    leegen alhier op de Vaarshoeff soo ende 
    gelijk als het tegenwordig wert ge- 
    bruijkt en bewoont bij Marceelis 
    Matijsse , en dat op de naarvolgende 
    condietie. 
    Eerstelijk sal dese hueringe en ver- 
    hueringe dueren den tijt van agt agter- 
    eenvolgende jaaren nogtans met 
    vier op te seggen wie van bijde zijde 
    gelieven sal , en dat voor Kersemis , 
 
    Den huerder sal dese goederen aan- 
    verden de huijsinge en hoff te Pas- 
    sen , ende groese te halff  meert, en het 
    saeijlandt toixt bloet aande stoppe- 
    len , alles inden jaare 1700 sesendartig 
    ende weederom soo te verlaaten, 
     
    Den huerder sal gehauwden weesen  
    te betaalen alle 's landts , en dorps 
    lasten , soo ordienaare , als exterordie- 
    naare , sonder iets des weegens  
    te mooge corten aan zijnne be- 
    donge huer peninge, 
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    Item den huerder sal gehauden  
    weesen de wande vande huijsinge  
    te onderhauwden in goede reperatie 
    van luijken , leijmen , en digt , en het 
    haut daar toe noodig sal hij huer- 
    eling op de goederen moogen cappen 
    ter minster schade , 
    Item het schaarhaut als het vijff  
    jaaren aut is , sal hij huereling moo- 
    gen cappen , ende latten tot de huijs- 
    inge noodig sal hij huereling daar 
    toe moeten gebruijken sonder daar 
    aff te moogen verkoopen ,  
    Ite(m) den huerder sal alle jaaren  
    op zijnen cost ende draank op de huijs- 
    inge moeten leeveren en laaten dekke 
    twee vijmme daak stroij dog de dag- 
    huere vanden dekker sal hij hureling 
    mooge corten, 
  *van beesten Item den huerder sal gehaude weesen 
  schaapen den tijt zijnder hueringe daar op te 
  en peert blijven met volle togt * sonder daar 
    andere goederen bij te moogen gebruijk- 
    en , en in het affscheijden niet meer 
    van het erff moogen verbreijngen dan  
    agt kaaren hoff mist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 111 v 
 
    Item den huerder sal moeten stellen 
    twee suffiesante borgen , ten genoege 
    vande verhuerder , off ten zij dat de 
    verhuerders eevenwel te vreeden waar- 
    en , die ieder een en elk als schul- 
    dienaar prinsipaals sullen moeten ge- 
    looven dese conditie te voldoen , on- 
    der verbant van haare persoone ende 
    goederen hebbende verkrijgende, 
 
    De voorseijde goederen zijn onder de 
    voorseijde condietien affgehangen en ge- 
    mijnt bij Marceelis Matijsse voor 
    eenenvijftig gu(l)den jaarelijkx , waar 
    vanden eersten pagt vervallen  
    ende verscheene sal zijn de helfft 
    St.Marten 1700 sesendartig ende 
    andere helfft Passchen 1737 ende 
    soo voorts van jaar tot jaare soo 
    lange dese hueringe ende verhuerin- 
    ge dueren sal  
    Ende compareerde meede Francis van 
    Oberge den welken bekenden  ende 
    verklaarden bij ende mits desen , hem 
    te stellen als borge als inde voorseijde 
    condietie is gemelt voor de voorseijde 
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    somme van eenenvijfftig gulden jaare- 
    lijkx met de lasten van dien , als 
    schuldienaar prinsiepaal daar onder 
    verbindende zijn persoon ende goederen  
    hebbende ende verkrijgende , 
    Ende is verder gecondietieoneert , ende 
    bekenden ende verklaarden den voorseijde 
    huereling, in plaats vande tweede 
    borge te stellen tot onderpant, de 
    schaare alle jaaren op het velt 
    staande , die de voorseijde qualietijt in cas 
    van wantbetaalinge , alle jaaren  
    tegen de ooxt daar op sullen  
    moogen hauwden sonder daar 
    eenige regten off executien om  
    te moeten doen, 
    Wijders gelooven zij verhuerders en  
    huerders ieder in hun voorseijde 
    qualietijt dese hueringe , en verhuerin- 
    ge , te sullen hauden en doen hauden 
    voor goet vast stedig ende van warden 
    onder verbant van ieder hun persoon 
    ende goederen hebbende ende verkrijgen- 
    de , Aldus gedaan ende gepasseert ten 
    overstaan  van ons ondergeschreven schepenen, 
    Actum den seeventienden december 1700 vijff- 
    endartig , coram schepenen geteekent 
 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnden  
      Fr.v.Boome presiedent 
      schepe loco secretario  
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      Scheijdinge en  
      deijlinge tussen de kinde- 
      ren en erffgenaamen van  
  driemaal uijtge   wijlen Frans vanden Eijnden 
  maakt    ende Heijlke Philips sij- 
      ne huijsvrouwe in leeven  
      gewoont hebbende alhier 
      tot Lierop 
 
    Compareerde voor ons onder- 
    geteekende scheepenen deeses dorps 
    van Lierop Jan en Joost Franse van 
    den Eijnde mitsgaders Hendrik War- 
    senborg in huwelijk gehadt hebbende  
    Francijn Fransen vanden Eijnde als va- 
    derlijke voogdt over sijne kinderen ver- 
    wekt bij de voorseijde sijne huijsvrouwe en  
    beneffens hem Jan van Eijk scheepen 
    als door de weth geassumeerde momboir 
    vande voorseijde kinderen alle kinderen  
    en erffgenamen van wijlen Frans van 
    den Eijnde en Heijlke Philipse sijne huijs- 
    vrouwe voorseijde de welke bekende ende 
    verklaarde met malkanderen aange- 
    gaan te hebben deese naarvolgende 
    schiftinge scheijdinge en deijlinge van 
    alle de erffelijke goederen bij weijlen  
    hunne ouders naargelaaten 
 
    Ende is alsoo met den eerste loote te deel  
    gevallen aan Jan Franse vanden Eijnde 
    voorseijde eerstelijk de schuer en 't halff aan- 
    gelagh groot ontrent int geheel ses loopense 
    19 roede geleegen aan 't Agterbroek aan erve deen  
    seijde Hendrik vander Weerden dander 
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    seijde den meeden deijler in deese 
 
    Item een parceel ackerlandt groot on- 
    trent anderhalff lopense geleegen aant Ker- 
    kenhuijs alhier aan erve deen seijde 
    derffgenaamen Antoni van Dijk dander seijde 
    Nicolaas Doers, 
 
    Item alnog De Stapackers groot ontrent drie 
    loopense geleegen ter plaatse voorseijde aan erve  
    deen seijde Hendrik van Weerden dander 
    seijde den meededeijlder in deese , hier uijt 
    te vergelden jaarelijkx vier peninge cijns aan  
    de domeijne,  
    Item de helft in een parceel ackerlant genaamt 
    Den Acker van Aart vanden Berkven groot 
    ontrent int geheel twee loopense 34 roeden  
    geleegen ter plaatse aan erve d'een eijnde 
    het eeusel vanden meededeijlder d'ander 
    eijnde de selve  
 
    Item een parceel ackerlandt inden Stee- 
    met vooraan                 groot 
    ontrent derdehalf (2 1/2 )loopense aan erve , deen 
    seijde Hendrik vande Weerde cum suis 
    d'anderseijde Joost vanden Eijnde den  
    meededeijlder. 
     *de helft in 
    Item *  het eusel aant aangelag groot 
    ontrent int geheel vier loopense vijffentwin- 
    tig roeden  sijnde daaronder begreepen de 
    helft int eeusel gekomen van Marcelis 
    Verberne geleegen als voor aan erve deen  
    seijde Hendrik vande Weerde dander seijde 
    den meedendeijlder . 
 
    Item een hoijbeemtje door de Steemet 
    groot ontrent vieren veertig roeden  



    aan erve d'een seijde Nicolaas Doers 
    dander seijde den weg , 
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    Item het hoijvelt genaamt Het Pames 
    Broek groot ontrent een loopense aan erve 
    deen seijde de weduwe Jan vanden Boome 
    d'ander seijde de selve, 
 
    Item het voorste eeusel int Oude Goor 
    groot ontrent vier loopense 4 roeden aan  
    erve d'een seijde de weduwe Jan vanden  
    Boome d'ander eijnde Joost vanden  
    Eijnde meede deijlder in deese, 
 
    Item de helft inde buijten beemden 
    groot ontrent een loopense vierendartig  
    roeden saamen te hoijen met Hen- 
    drik Warsenborg meede condivident 
    in deesen , 
 
    Item de derde part in een stuk hoijbempts 
    genaamt Den Bulle Camp groot  
    ontrent in 't geheel vier lopense 2  
    roeden bij de drie condividenten  
    samen te hoijen , 
 
    Item het derde part in een heijtvelt 
    groot ontrent int geheel vijff loopense 
    drie roeden geleegen aande Voort 
    aan erve d'een seijde Nicolaas Doers 
    d'ander seijde Joost vanden Eijnden 
    meededeijlder , 
 
    Dan is op het voorseijde loth int generaal 
    begroot en bij den condivident aange- 
    noomen daar uijt te vergelden eerste- 
    lijk drie gulden jaarlijx aant comp- 
    toir van de heer Kempenaar in een 
    meerdere pagt , Item alnog drie  
    gulden eenen stuijver vier peninge 
    jaarlijx aande parochie armen 



    alhier 
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    Ende is met den tweede loote ten 
    deel gevalle Jost vanden Eijnde voorseijde 
    eerstelijk het woonhuijs met de stalinge 
    aan malkandere geleegen gestaan ende geleegen aan 
    Het Agterbro(e)k , met het halff aangelaag 
    groet int geheel ses loopense en neegentien (roede) aan erve 
    deen zijde Jan Fransen vanden Eijnde meede 
    deijlder in dese dander zijde 
    de weeduwe Jan vanden Boome 
 
    Item een stuk ackerlandt 
    groet cierca twe loopense aan erve deen  
    zijde Hendrik van Werde dander zijde  
    Niclaas Doers, 
 
    Item een stuk ackerlandt den Slotiensacker groet cierca 
    twee en een halff loopense aan erve deen  
    zijde Hendrik van Werde ,dander zijde 
    Jan Franse vanden Eijnde meededeijlder 
    in deese 
 
    Item een stuk ackerlandt genaamt 
    Aart Berikx Acker groot cierca een 
    loopense en 13 roeije aan erve deen zijde 
    de weduwe Jan vanden Boome dander zijde 
    Nieclaas Doers,  
     
    Item een stuk ackerlandt inden  
    Steemet het middelste groet cierca 
    derdehalff (2 1/2) lopense deen zijde Hendrik Waarsen- 
    borig dander zijde Jan Franse vanden Eijnde 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 114 v 
 
    Item de helfft in het eeuwsel 
    aant aangelaag groet cierca int 
    geheel vier loopense en 25 roeije zijnde  
    daar onder begreepen het euwsel 
    gekoomen van Marcelis Verber(ber)ne 
    deen zijde Jan Fransen vanden Eijnde 
    dander zijde de weduwe Jan vanden Boome 
 
    Item een perseel groese genaamt 
    Aart Beerkx eeuwsel groet cierca 
    drie loopense deen zijde Hendrik van Werde 
 
    Item het eeuwsel int Auwde 
    Goer neeffens Hendrik van Werde 
    groet cierca drie loopense en een halff 
    dander zijde Hendrik Waarsenborig 
    en Jan Fransen vanden Eijde meede 
    deijlders in deese,  
 
    Item de derde paart in een stuk 
    hoeijvelt genaamt Den Bulle Caamp 
    groet cierca int geheel vier loopense  
    t(w)ee roeije bij de drie condieviedenten  
    saame te hoeije, 
 
    Item de derde paart in een heijt- 
    velt groet ontrent int geheel 
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    vijff loopense drie roeije geleegen aande 
    Voort, het middelste gelijk als affgepast 
    is deen zijde Hendrik Waarsenborig , dan- 
    der zijde Jan Fransen vanden Eijnde 
     
    Dan is het voorseijde loth int geener- 
    aal belaast , en bij den condieviedent 
    aangenoome daar uijt te blijve ver- 
    gelden jaarelijkx neege vaaten rogge 
    aant comptoor vanden rentmeester  
    Teijnnagel in eene meerder pagt van  
    een en twentig vaate rogge jaarelijkx 
 
    Ende is met den derde lote 
    te deel gevallen aan Hendrik Warsenborg 
    in qualiteijt als voor en Jan van Eijk 
    ende alsoo ten behoeve vande voornoemde 
    kinderen eerstelijk het huijs , schuur en  
    stallinge met het aangelag daar aan gelee- 
    gen gekomen van Jan Hobergen groot 
    ontrent drie loopense neegentien roeden 
    geleegen aant Agterbroek aan erve deen 
    seijde Dirk van Moersel dander seijde 
    Nicolaas Doers, 
 
    Item een acker gekomen van Jan 
    Hobergen en Aart van Berkven groot 
    ontrent agt loopense geleegen ter saake voorseijd 
    aan erve deen seijde Hendrik van 
    der Weerde dander seijde  Nicolaas  
    Doers 
 
    Item alnog een stuck ackerlandt 
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    in de Steemet het Agterste soo als 
    tselve is afgepaalt groot ontrent 
    een loopense aan erve deen seijde 
    't gemeene landt dander seijde Joost 
    vanden Eijnde meededeijlder in  
    deesen Item een velt genaamt Het Eeusel 
    'tende het aangelag van sijn huijs 
    groot ontrent drie loopense twee roeden 
    aan erve d'een seijde Dirk van Moer- 
    sel dander seijde Nicolaas Doers 
 
    Item een stuk groese genaamt 
    Het Smaal Veltje groot ontrent 
    een loopense sesentwintig roeden gelee- 
    gen in de Steemet aan erve deen seijde 
    weduwe Jan vanden Boomen 
 
    Item een stuk weijvelts genaamt 
    De Oude Goor het Agterste off Klijnvelt- 
    je groot ontrent twee loopense agten- 
    dartig roeden aan erve d'een seijde 
    de weduwe Jan vanden Boomen dander 
    einde Joost vanden Eijnde, 
 
    Item de derde part in een stuk hoij- 
    velt genaamt Den Bullen Camp 
    groot circa intgeheel vier loopense 
    samen te hoijen 
 
    Item de helft inde Buijte Beemden  
    groot ontrent een loopense vierendar- 
    tig roeden samen te hoijen met Jan  
    Fransen vanden Eijnde de meede 
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    condivident in deese 
 
    Item het buijtense derde part in een heijt- 
    velt groot ontrent int geheel 17 vijff.loopense 
    drie roeden aan erve d'een seijde  
    de weduwe Jan vanden Boomen dander 
    seijde Joost vanden Eijnde meeden 
    deijlder in deese, 
 
    Dan is op het voorseijde loth begroot in't gene- 
    raal en bij den condividenten aangeno- 
    men daar uijt  te vergelden eerstelijk ses 
    vaaten rogge aan den H.Geest van  
    Helmont jaarlijx in een meerdere pagt 
    van twaalf vaaten rogge , Item alnog aan 
    selve seeven stuijvers jaarlijx , Item  
    alnog vier stuijvers agt peninge jaarelijkx 
    aan den aeremen van Mierlo in eene  
     meerdere pagt van 18 stuijvers jaarelijkx 
    Ende is bij de condieviedenten onderspro- 
    ken , en gekondietieoneert , dat den voor- 
    sten den agtersten sal moeten  
    weegen ter naaste velden  en minste 
    schaade , Wijders dat een eieder van hun 
    de cijnsen uijt haare aangedeelde goeder- 
    en gaande , soo die reets daar op is gegroet. 
    Als die niet is gegroet , en die met 
    regt sal worden bevonden daar uijt 
    te gaan , sal moeten blijve vergelden 
    beneffens haare gegroote renten en  
    bagten , en die soodaanig op haar tijt 
    betaalen dat deen door des anders qua- 
    de betaalinge geen schaade comme te lijden 
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    off sal sulke schaade werden gerepar- 
    eert , van den onwillige, verder is bij  
    de condieviedenten ondersprooken , dat in 
    gevaalle naar maals met regt eenige 
    renten off pagten op de voorseijde goe-    
             
    derequaamen meer dan zijn begroet 
    maalkanderen den agterstel te sullen 
    helpen bij betaalen , ende renten off 
    pagten elkanderen refundeeren en  
    goet doen , de onlosbaare tegens den 
    peninge vijffentwentig ende losbaare vol- 
    gens de losbrieven daar van zijnde, 
    geloovende zij condieviedenten 
    dese deelinge altijt te sullen hauden 
    voor goet vast bondig ende van waar- 
    den tot naarkoominge van al- 
    lent geene voorseijde staat , verbin- 
    den zij condieviedenten haare persoone 
    ende goederen hebbende ende verkrijgen- 
    de en daaren booven renuntieerende 
    d'een tot behoeff des anders des selffs 
    aangedeelde portie , Aldus gedaan ende 
    gepasseert op heeden den elffden 
    Januwari seeventienhondert sesendartig 
    toierkonde geteekent , 
     Jan vanden Eijnden  
     Peter Vlemex 
     Fr.v.Boome presiedent 
     schepe loco secretario 
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     Scheijdinge en  
     deijlinge tussen de kinde- 
     ren en erffgenaamen van wijlen 
     Jan Huijbers van den Boo- 
     men ende Jenneke Verberne 
     sijne huijsvrouwe in leeve 
     gewoont hebbende alhier tot 
     Lierop, 
    Compareerde voor ons onder- 
    geschreven scheepenen in Lierop Arnoldus  
    en Antonij vanden Boomen , Joost 
    vande Warsenborgh in huwelijk heb- 
    bende Jenneke van den Boome 
    Nicolaas van Bussele in huwe- 
    lijk hebbende Petronella vanden  
    Boome, Fransis van Bussel in  
    huwelijk hebbende Anneke vanden 
    Boomen en Willem Fransen van 
    den Eijnde in huwelijk hebbende 
    Maria van den Boomen , alle kinde- 
    ren en ider in sijne aualiteijt 
    erffgenaam van weijlen Jan Huij- 
    bers vanden Boome en Jenneke 
    Verberne henne respective vader 
    en moeder de welke bekende ende 
    verklaarde met malkanderen 
    aangegaan te hebben deese 
    naarvolgende minnelijke schiftin- 
    ge scheijdinge en deijlinge vande 
    erffelijke goederen bij wijlen hunne  
    voornoemde ouders stervende agterge- 
    laaten , geleegen alhier binnen  
    deesen dorpe van Lierop , Baakel 
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    en Vlierden soo ende gelijk deselve 
    goederen bij loote en cavelinge aan voorseijde 
    erffgenaamen sijn te deel gevallen 
 
       loth 1 
  extensum Ende is alsoo met den eerste loote te 
    deel gevallen aan Arnoldus van  
    den Boome voornoemt een huijs 
    en erve gestaan ende geleegen 
    onder Baakel ter plaatse genaamt 
    De Schouw bestaande in de naar- 
    volgende parceelen en stukken 
 
    Eerstelijk huijs hoff en aangelag 
    groot circa vier loopense gestaan  
    ende geleegen ter plaatse voornoemt 
    aan erve beijde seijde de weduwe 
    Wilbert van Bussele 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt 
    genaamt Het Nieulandt groot 
    circa vier loopense aan erve deen seijde 
    de voorseijde weduwe d'anderseijde Lauvrijns 
    Martens 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt 
    genaamt De Neeskes groot circa 
    twee loopense aan erve d'eenseijde 
    Willem Dirx d'anderseijde d'erff- 
    genamen Goort Willems, 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt  
    genaamt De Vier loopense d'een seijde Dirk Hikspoor 
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    dander seijde Bastiaan Huijbers 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
    Den Groenacker groot circa anderhalff loopense 
    aan erve d'een seijde de weduwe Wilbert van  
    Bussel d'ander seijde Jan Dirk Fransen 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt en heijde 
    genaamt Het Heijtveldt groot circa vier 
    loopense d'eenseijde Dirk Hikspoor d ' ander 
    seijde de straat aldaar. 
 
    Item een stik weijvelt genaamt Het 
    Eeusel groot circa ses loopense aan erve 
    d'eenseijde Jan Dirk Fransen dander 
    seijde . 
 
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    De Donk groot twee loopense aan erve 
    d'eenseijde Wilbert van Bussel dander 
    seijde Peeter Willems de With 
 
    Item alnog een stuk hoijvelts genaamt 
    Den Beemt groot ses loopense 
    aan erve d'eenseijde de riviere de Aa 
    d'anderseijde Peeter Willems de With 
 
    Dan is het voorseijde erve int generaal 
    en onverscheijden belast eerstelijk  
    met eenen chijns van vier stuijvers 
    veertien penningen jaarlijx aanden Heere 
    van Helmont in een meerdere 
    chijns van seeven stuijvers twaalff penningen  
 
    Item alnog met eenen chijns van twee 
    stuivers twaalff jaarlijx aande Comman- 
    derije van Geemert in een meerdere  
    chijns vam vijfftien stuijvers agt 



    penningen 
    Item is den voornoemden Arnoldus vanden  
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    Boome alnog te deel gevallen eene 
    somme van driehondert gulden  
    in eene obligatie van seshondert 
    eenendertig gulden die densel- 
    ven ten behoeve van sijnen va- 
    der Jan Huijbers vanden Boome 
    voornoemt hadde gelooft en bekent 
    schuldig te weesen . 
 
 
      Loth 2 
  extensum Ende is met den tweede loote 
    te deel gevallen aan Antonij  
    vanden Boome voornoemt eerstelijk 
    den cooren waatermoolen gestaan  
    ende geleegen alhier onder Lierop 
    ter plaatse op Stipdonk met de ap- 
    en dependetie vandien soo ende 
    in dier voege als denselve tegen- 
    woordig bij voornoemden Antonij vanden  
    Boome wert bemaalen , mitsgaders 
    het hout bewerkt ende gereet gemaakt 
    ... aan voorseijde moolen tot reparatie 
    te gebruijken , leggende bij ende on- 
    trent den moolen ender alnogh 
    het opgaande eijkenhout staande nog  
    te wassen op de hoeve ten Boome ten 
    Boome alhier ingekogt bij Jan 
    Huijbers vanden Boome sijnen va- 
    der voornoemt . 
 
    Dan is den voorseijde moolen belast met 
    een jaarlijxe erffpagt van twee 
    hondert ses en dartig gulden ten 
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    behoeve vant gemeene Landt jaarlijx 
    te betaalen ten comptoir vanden rentmeester  
    Lijclama , sijnde den selve daar voor 
    in erffpagt ingekogt bij Jan Huijbers 
    vanden Boome voorseijde,  
 
    Item de schuur met de schop gestaen  
    ende geleegen ter plaatse voorseijde 
    naast de Langsdonk met den dries  
    Hophoff , Langs donk en Sellen  
    Beemtien daar aan geleegen groot 
    circa vierentwintig loopense aan  
    erve d'eenseijde t gemeene landt 
    cum suo d'ander seijde Fransis 
    van Bussel en Willem vanden 
    Eijnde meede deijlders in deese 
 
    Item een hoijvelt genaamt De Meeren- 
    horst geleegen onder Vlierden agter 
    den meulen groot ontrent twee 
    en een halff loopense aan erve d'een  
    seijde den gemeene wegh dander 
    seijde de riviere de Aa 
 
    Item alnog een parceeel groese 
    genaamt Den Schaapsbeemt 
    ende schaapshorste met het schaap 
    dijkie langst t Vleutie  en het hout 
    datter op en langs staat groot 
    ontrent saamen sestien loopense 
    geleegen ter plaatse voorseijde aan  
    erve d'een seijde den gemeene weg 
    d'ander seijde Het Goor 
 
    Item het derde part in een stuk 
    weijvelts genaamt Het Eeusel naast 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 119 v 
 
 
    de Molenstraat tot het schaaps- 
    Dijxken groot ontrent int geheel 
    hondert loopense . 
 
    Item alnog Het Busveltie groot on- 
    trent een loopense genaamt Het Meulen- 
   * veltie geleegen alhier tot 
    Lierop aan de weg d'eenseijde de 
    Moolenstraat d'anderseijde 
    't gemeene landt 
    ( de Volgende alinea tussen haakjes is doorgestreept) 
    (Item alnog de somme van twee 
    hondert guldens capitaal in een  
    handt obligatie van ses hondert 
    een en dartig gulden staande tot 
    lasten van Arnoldus vanden  
    Boomen meede condivident in  
    deesen) 
 
    Dan is op de voorseijde parceele be- 
    groot eene rente off obligatie van 
    agt hondert guldens capitaal com- 
    peteerende aan Aart Hoebe woonen- 
    de tot Leende met den intrest die 
    daarvan jaarlijx sal komen te ver- 
    schijnen aanvank neemende 
    in maaij deeses jaars 1736 
    Item alnog twee eijken boomen staande 
    teegens den acker genaamt De Saardonk 
    *Compareerde voor ons ondergeschreven  scheepene 
    Antoni vanden Boome den welken bekenden 
    ende verklaarde  van deese teegestande twee hondert 
    gulden met intrest van dien voldaan te zijn consen- 
    teerde inde casasatie deeses.Actum Lierop den twen- 

   tigsten julij seeventien hondert eenen veertig des  
   toierconde bij ons geteekent, Jan van Eijk, Jan van 
   Breeij , Fr.v.Boome presiedent scheepe loc secretari 



 
  Deese boovestaande rente van 800 gulde met den intrest van  
  dien geshoote den 5 maij 1742 ter presentie van ons ondergeschreven 
  Jan van Eijk , Jan van Breeij 
      3e Loth 
 extensum  Ende is met den derde loote te deel 
   gevallen aan Nicolaas van Bussel 
   in huwelijk hebbende Petronella 
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   vanden Boome voornoemd, Eerstelijk twee 
   huijsen hoff en aangelag groot ontrent 
   agt loopense geleegen alhier tot Lierop 
   aande straat aan erve deen seijde de 
   weduwe Jan Lambers d'ander seijde 
   de gemeente. 
 
   Item een acker teullandt groot 
   ontrent seeven spijnds geleegen 
   als voor aanden Hoogenweg aan  
   erve d'een seijde 't gemeene landt 
   dander seijde de weduwe Joost Verberne 
 
   Item een stuk ackerlandt geleegen  
   als voor langs den Hoogenweg groot 
   ontrent drie spijnds aan erve d'een  
   seijde 't gemeene landt dander seijde  
   den Hoogewegh. 
 
   Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
   Den Reijselberg groot ontrent vijff 
   spijnds geleegen als voor aan erve 
   deenseijde den Kerpat dander seijde 
   d'erffgenaamen Antonij van Gemert cum suo. 
    
   Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
   Dartenacker groot ontrent twee 
   en een halff loopense geleegen als voor 
   aan erve d'eenseijde de weduwe Willem  
   Roijmans danderseijde 't gemeene  
   landt 
 
   Item een stuk hoijvelts genaamt  
   den Vaareschutsen Beemt groot 
   ontrent seeven loopense aan erve 



   d'eenseijde Jan van de Vorst 
   d'ander seijde 
 
   Item alnog een stuk hoijlandts 
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   genaamt Den Moolenbeemt groot 
   ontrent twee en een halff loopense 
   aan erve d'een seijde Joost Gielens 
   Verberne d'anderseijde Jan van Gee- 
   mert . 
 
   Dan is op het voorseijde loth begroot 
   eene capitaale somme van vijftig 
   gulden competeerende aande 
   gilde broederen van Lieve Vrouw 
   aanvank neemende met den verval- 
   dag van deesen jaare 1736 
 
    4 Loth 
 
 extesum Ende is met den vierde loote te deel 
   gevallen aan Joost vande Warsen- 
   borgh in huwelijk hebbende Jenneke 
   van den Boome voornoemt , Eerstelijk een huijs 
   schuer hoff en aangelag groot on- 
   trent samen twee loopense geleegen 
   alhier tot Lierop aande Voordt 
   aan erve d'eenseijde de gemeene 
   straat d'anderseijde de weduwe  
   Hendrik Vleminx cum suo 
 
   Item een parceel teullandt gelee- 
   gen als voor groot ontrent agt 
   loopense aan erve d'eenseijde De Voort 
   straat d'ander seijde Marten Kerk- 
   hoff . 
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   Item alnog een parceel teullandt 
   genaamt De Grintheg groot ontrent twee 
   loopense geleegen als voor aan erve 
   d'een seijde Peeter van Eijk d'ander 
   seijde den verkrijger 
 
   Item alnog een parceel teullandt 
   genaamt Den Eijisel Eijndtacker groot 
   ontrent ses loopense geleegen als voor  
   aan de Heuve aan erve beijde seijde  
   den verkrijger, 
 
   Item alnog een parceel teullandt  
   groot ontrent drie loopense genaamt Den 
   Nieuwen Hoff geleegen als voor aan erve 
   deen seijde Jan Kerkhoff dander 
   seijde Lambert van Gogh cum suo 
 
   Item alnog een parceel teullandt 
   en groese aan malkanderen geleegen  
   groot ontrent een loopense aan erve d'een  
   seijde den verkrijger danderseijde Jan  
   Kerkhoff, 
 
   Item alnog een stuk landt en eusel saa- 
   men groot ontrent twee loopense en een 
   halff geleegen aanden Ekelhoff aan  
   erve d'eenseijde de gemeente dander 
   seijde de weduwe Hendrik Vleminx 
 
   Item alnog een parceel soo groes als  
   landt genaamt t Heijstvelt groot ontrent 
   seeventien Loopense aan erve d'eenseijde  
   de weduwe Jan vanden Boome d'ander 
   seijde de gemeente 
 
   Item alnog een parceel hoijlandts  
   genaamt Den Deijlbeemt groot ontrent 



   ses loopense aan erve d'eenseijde de 
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   reviere de A dander seijde de heer 
   Lambertus Coolen  
 
   Item alnog een parceel weijlants 
   genaamt Het Koij Eusel groot ontrent 
   dartien en een halff loopense geleegen 
   aande Haamsdonk aan erve d'een 
   seijde Jan Kerkhoff cum suo d'an- 
   der seijde Marten Kerkhoff. 
 
   Item alnog een parceel hoijlants 
   genaamt Den Haamsdonk groot 
   ontrent vier loopense aan erve d'een  
   seijde de Ren d'ander seijde Lam- 
   bert van Gogh .reijdende jaarlijx tee- 
   gens Jan Kerkhoff cum suo , 
 
   Item alnog een stuk nieuw 
   erve genaamt Deinolsdel groot 
   ontrent vier loopense aan erve ront- 
   som de gemeente  
 
     5 Loth 
 extensum          Ende is met den vijfde loote te 
   deel gevallen aan Francis van 
   Bussel in heuwelijk hebbende An- 
   neke vanden Boome voornoemt Eers- 
   telijk de schuur op Stipdonk naast  
   het eeusel met den hoff genaamt Het 
   Coolvelt en het driesken daar 
   aangeleegen groot ontrent een  
   halff loopense aan erve d'een seijde  
   Willem vanden Eijnde dander  
   seijde Antonij van den Boome 
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   Item een parceel ackerlandt genaamt 
   Den Saurdonk groot ontrent vijff loopense 
   met den houtwas vande Steenen Brug 
   en de Hollandse Bus tot de deurgang 
   toe geleegen aande Saurdonk aan 
   erve deen seijde de Groote Vloet 
   d'ander seijde de straat en weg aldaar, 
 
   Item en stuk ackerlandt groot 
   ontrent seeven loopense geleegen 
   ter plaatse voorseijde teegen de Hollandse 
   Bus aan erve deen seijde Willem  
   vanden Eijnde dander seijde den 
   Mistwegh 
 
   Item alnog een parceel soo groes 
   als landt groot ontrent vier 
   loopense geleegen als voor aan erve 
   d'een seijde Willem vanden Eijnde  
   d'ander seijde den verkrijger 
 
   Item alnog eenen acker aande 
   Hollandse Bus groot ontrent drie 
   loopense geleegen , als voor aan erve  
   d'eenseijde Den Mistweg aldaar  
   d'ander seijde Willem vanden 
   Eijnde cum suo 
 
   Item alnog eenen acker aant Haage-   
   Kruijs groot ontrent een loopense 
   aan erve d'eenseijde Peeter van Eijk  
   d'anderseijde de gemeenen vaar- 
   wegh 
   
   Item alnog eenen acker teullant 
   genaamt Den Kerkacker groot ontrent 
   vier en een halff loopense geleegen  
   op Den Renkant aan erve d'eenseijde  



   de weduwe Peeter Willems danderseijde de weduwe 
   Marten Verberne 
 
 
 
 
 
   28 122 v 
 
   Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
   Het Weevels Daal groot ontrent drie 
   en een halff loopense aanerve d'eenseijde 
   't gemeenen landt daderseijde de heer 
   Arnoldus van Eijk  
 
   Item den acker aan Boogaarts Brug 
   groot ontrent een loopense aan erve 
   d'eenseijde Peeter vande Vorst dan- 
   derseijde d'erffgenaamen Jan Peeters van  
   Eijk 
 
   Item alnog eenen acker geleegen 
   aant Bruxssen bij 't Hesven groot 
   ontrent twee en een halff loopense aan 
   erved'eenseijde Joost Gielens Ver- 
   berne d'anderseijde Lijske weduwe Pee- 
   ter Verberne, 
 
   Item alnog eenen acker geleegen 
   int Heesven groot twee loopense aan 
   erve d'eenseijde de weduwe Hendrik Vlemix 
   d'ander seijde Marten Kuster  
    
   Item alnog een derde part in een 
   stuk weijvelt groot int geheel  
   100 loopense genaamt Het Eusel geleegen  
   op Stipdonk aan erve d'een seijde  
   Willem vanden Eijnde dander seijde  
   Antoni van den Boomen 
 
   Item de helft in een stuk hoijlants 
   groot ontrent int geheel agt loopense 
   geleegen tot Vlierden aan erve 
   d'eenseijde de reviere de A dander 
   seijde Antonij van den Boomen  
   meede condivident 
   Welk stuk hoijlands jaarlijx sal moe- 



   ten reijden met Willem vanden 
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   Eijnde meede condivident die de an- 
   dere helft daarvan is aangedeelt 
 
   Item de helft in een stuk hoijlants 
   groot int geheel neegen endartig 
   loopense genaamt De Vloete aan erve  
   d'eenseijde de reviere de A 
   moetende jaarlijx  reijden met Willem  
   vanden Eijnde die d'anders helft 
   daar van ook is aangedeelt . 
 
   Item de helft in een stuk hoijlants 
   groot int geheel ontrent seeven  
   loopense genaamt de Vloethorst liggen- 
   de inde Vloete namentlijk 't ag- 
   terste gedeelte neffens erve  de 
   weduwe Jan vanden Boome 
 
   Item alnog de helft in een heijtvelt 
   sijnde groes en bossen geleegen  
   als voor aan erve d'eenseijde Joost 
   vande Warsenborgh d'anderseijde  
   Willem vanden Eijnde 
    
   Item eene obligatie van hondert 
   gulden capitaal staande tot laste 
   van de erffgenamen Geerit Meulendijx 
   gelooft den           ten behoeve 
 *  van Peeter van Moorsel 
 
   Dan sijn de voorseijde goederen 
   int generaal en onverschijden  
   belast met eenen pagt van tien 
   gulden jaarlijx aande nonnen 
 
   * den 9 januari 1743 is teegestaande rente  



   van tien gulde jaarelijkx met het capietaal 
   en verscheene pagte gelost en geschoote in 
   presentie van ons ondergeschreven  
       Fr.v. Boome 
       Jan van Eijck 
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   tot Meegen sijnde de helft van intrest wee- 
   gens een capitaale somme van vijffhondert gulden  
   Item alnog met eenen pagt van  
   twee gulden en tien stuijvers jaarlijx 
   aant comptoir dergeestelijke 
   goederen van Peelandt 
 
   Item alnog eenen nootenboom  staan- 
   de int loth van Willem vanden Eijnde  
   mogende aldaar blijven staan soo lang 
   die in weesen sal sijn 
    6e Loth 
 
    
 
extensum  Ende is met den sesde loote de deelge- 
   vallen aan Willem Fransen van  
   den Eijnde in heuwelijk hebbende  
   Maria vanden Boome voornoemt 
   Eerstelijk de woonhuijsinge off hoeve 
   op Stipdonk met den hoff naast  
   het woonhuijs groot ontrent een ha(l)f 
   loopense. 
 
   Item alnog den stal geleegen op  
   Hersel met het landt daar aan 
   geleegen groot ontrent drie loopense 
   aan erve d'eenseijde Frans Meulenhoff 
   d'anderseijde de gemeene straat 
    
   Item eenen acker teullandt groot  
   ontrent seeven loopense geleegen tot 
   Hersel in den Pas aan erve d'een  
   seijde Aart van Hees dander seijde  
   't gemeene landt 
 
   Item alnog eenen acker teullant 
   groot ontrent seeven loopense gelee- 



   gen tot Hersel int Sant aan erve  
   d'eenseijde d'erffgenaamen Joseph vanden 
   Eijnde d'anderseijde den Mistweg 
   aldaar. 
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   Item alnog een parceel soo groes als teul- 
   landt groot ontrent ses loopense gelee- 
   gen op Stipdonk in d'eusel aan erve 
   d'eenseijde 't gemeene landt cum suo 
   d'anderseijde Francis van Bussel mee- 
   de condivident 
 
   Item alnog eenen acker de Aude 
   Koeij groot ontrent vijftien loopense 
   geleegen als voor aan erve deen 
   seijde de Molestraat d'anderseijde  
   den wegh aldaar 
 
   Item alnog eenen acker teullandt  
   groot ontrent twee loopense genaamt 
   den Rulacker geleegen alhier  
   aande straat aan erve d'een seijde 
   . . . . . . . . . . . . 
 
   Item het derde part in een stuk weij- 
   velts groot ontrent int geheel hon- 
   dert loopense genaamt het Eeusel geleegen 
   op Stipdonk aan erve d'eenseijde  
   Francis van Bussel dander seijde  
   't gemeene landt 
 
   Item de helft in een stuk hoijlants 
   groot ontrent int geheel agt 
   loopense geleegen tot Vlierden aan  
   erve d'eenseijde de revier de A 
   d'anderseijde Antonij van den  
   Boome meede condivident 
   welk stuk hoijlands jaarlijx sal  
   moeten reijen met Francis van  
   Bussel meede condivident die 
   de andere helft daarvan is 
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   aangedeelt  

Item alnog de helft in een stuk 
   hoijlants groot int geheel neegen 
   endartig loopense genaamt de Vloete  
   aan erve d'een seijde de reviere 
   de A 
   Moetende jaarlijx reijden met Fran- 
   sis van Bussel die de andere  
   helft daarvan is aangedeelt 
 
   Item alnog de helft in een stuk  
   hoijlants groot int geheel ontrent  
   seeven loopense genaamt de Vloethorst 
   liggende inde Vloete namentlijk 
   't voorste gedeelte met den houtwas 
   de Hollandse Bus tot den middel- 
   sten doorgank en alnog de riete 
   hegh agter den Vloet suijd- 
   waarts 
    
   Item alnog de helft in een heijvelt 
   sijnde groes en bossen geleegen  
   als voor aan erve beijde seijde Fran- 
   sis van Bussel 
 
   Item alnog eene somme van hon- 
   dert guldens in eene handt obli- 
   gatie van seshondert  eenendartig 
   gulden ten lasten van Arnoldus  
   vanden Boome meede condivi- 
   dent , 

Dan sijn de voorseijde goederen ge- 
   neraal en onverschijde belast met 
   eenen pagt van tien gulden 
   jaarlijx aande nonnen tot Megen 
   sijnde de helft vanden intrest weegens 
   een capitaale somme van vijffhondert gulden  



 
   *Den 9 januari 1743 is deesen teegenstaande 
   rente met den intrest van dien gelost ter 
   presentie van ons ondergeteekent 
      Fr.v.Boome 
      Jan van Eijck 
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   Item alnog met eenen pagt van twee 
   gulden tien stuijvers jaarlijx aant 
   comptoir der geestelijke goederen  
   van Peelandt 
 
   Item alnog vier eijken boomen  
   staande teegens den acker genaamt 
   De Saardonk 
 
   Onder conditie hierinne  
   toegedaan namentlijk dat sij condivi- 
   denten weederseijts gehouden sullen  
   weesen den voorsten den agterste te 
   weegen ter naaste velden en minste 
   schaden des zullende condividenten ,  
   Antonij vanden Boome en Willem 
   vande Eijnde met hun vee en  
   karre mogen drijven en vaaren door 
   het straatie langs den hoff 't schaaps- 
   dijkie en klijn straatie naar de heijde 
   Verders dat een ider van hen de chijnsen 
   uijt hare aangedeelde goederen gaan- 
   de soo die daar op reets is begroot  
   als die niet en is gegroot en die 
   nog in teijde en weijlen met regt  
   mogte worden bevonden daar uijt te 
 *  gaan sal moeten blijven vergelden  
   sonde dies weegens eenige (ver)goedinge 
   te connen off moogen eijssen * des sullen  
   de gelijke condividenten malkandere de chijns  
   .... bij winnen en deselve chijnsen beneffens haare  
   begroote renten en pagten op haaren teijt 
   te betaalen soodanig dat den  
   een door des andere quade betalin- 
   ge hinder nogte schade connen  
   te leijde off sal andersints sulke 
   schaade tot letten van den gebrekige 
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   worden gerepeteert met de costen  
   daaromme te doen , Wijders is bij de 
   condividenten ondersprooken dat 
   ingevallen naarmaals met regt ee- 
   nige rente off pagten op voorseijde be- 
   deelde goederen quaame meer 
   dan sijn begroot malkanderen den  
   agterstel vandien te zullen hel- 
   pen bij betaalen , en die rente off 
   pagten elkanderen refundeeren en  
   goet doen de onlosbaare teegens 
   den penninge vijfentwintig ende los- 
   baare volgens de losbrieven  en  
   bescheeden daar van sijnde, insge- 
   lijx dat sij condividenten gehouden  
   zullen sijn ider de weege , steege 
   dijken en waaterlaaten aan off tee- 
   gen sijne bedeelde goederen liggen- 
   de en komende wel en loffelijk te 
   repareren en onderhouden dat de 
   schouwe daar over kan worden be- 
   gaan, Eijndelijk hebbende condivi- 
   denten wel expresselijk geconditio- 
   neert bij aldien in teijde en weijle  
   des onverhoopt mogte comen te 
   gebeuren dat de stat en Meijerije 
   vanden Bosch tsij door waapenen  
   ofte andersints onder gehoor- 
   saamheijt van een ander souve- 
   rain geraakte en de voorseijde bedeelde 
   moolen , hoeve en de landerijen  
   daar aan gehoorende weederom  
   aande abdije van Postel quamen  
   te vervallen , soodanig dat de con- 
   dividenten die deselve sijn aangedeelt 
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   daarvan wierde berooft ofte eenige schade 
   en intresse daar door quame te leijden  dat 
   egter in sulx geval de andere condivi- 
   denten hun voor die schaade int ge- 
   heel nog voor een gedeelte niets het  
   minsten zullen behoeve goet te doen 
   ofte guaranderen gelovende sij con- 
   dividenten eenpaarelijk deese deijlin- 
   ge en conditien in voege voorseijd al- 
   teijt te sullen houden voor goet vast 
   bondig ende van waarde en tot presta- 
   tie  en opvolginge vandien verbinden 
   sij condividenten specialijk d'een tot 
   behoeff des andere desselfs aanbe- 
   deelde portie en voorts generalijk hun- 
   ne persoonen en goederen hebbende  
   ende verkrijgende , Aldus gedaan ende 
   gepasseert op heeden binnen Lierop      
   den elfde maaij 1700 sesendartigh 
    
     Jan van Breeij 
     Jan van Eijck 
     Fr. v. Boome presie- 
     dent schepe locosecretario 
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   Wij offiecier en schepenen des  
 extensum doorps van Lierop onder den quartier van Pee- 
   landt gehoorende verclaare mits deesen te con- 
   stitueeren ende volmagtig te maaken  
   Francis vanden Boome presiedent schepe 
   alhier omme van weegen deesen  
   dorpe sig te begeeven binne de  
   stadt Helmondt op de quartiers 
   vergaaderinge die aldaar gehauden  
   staat te woorden op maandag den 
   25 deser ma(a)nt junij en aldaar beneeffens de  
   verdere leeden deeses quartiers over 
   de pointen waar op het selve is 
   beschreven te deliebereeren en re- 
   solveeren , soo als ten meesten dien- 
   ste , en nutte sal goetvinden  
   te behooren , sijnde tendien eijnde 
   onsen voorseijde geconstietueerde behoorelijk  
   geinstueert op alle en een iege- 
   lijk der pointen , waar op voorseijde ver- 
   gaaderinge is beschreeven , beloovende  
   voor goet en van waarden te sullen 
   hauden allent geene uijt cragte 
   deese bij onsen voornoemde geconstitu- 
   eerden sal weerden gedaan en ver- 
   rigt met gelooffte van indemnie- 
   teijt en verbant als naar regten 
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   des tooierconde hebben wij deese 
   ten prothocolle eijgenhandig on- 
   derteekent op heeden binne Lierop 
   op den twee entwentigsten junij 
   1700 sesendartig 
    Jan van Eijck schep(e) loco offeseer 
    Peter Vlemex schepe 
    Hendrick Warsenborgh schepen 
    Jan van Breeij schepen  
    in absentie secretario 
 
 extensum Wij Jan van Eijk, Hendrik Waarsen- 
   borig , Jan van Breij , Peeter Vlemikx 
   en Jan vanden Eijnde , scheepenen des doorps  
   van Lierop quartier van Peeland Meijerije 
   van 's Bosch verklaare te committeeren  
   en te authoriseeren gelijk wij 
   commieteeren en authoriseer(en) bij dese 
   Francis vanden Boome onse meede schee- 
   pe omme sig op den derde september eerst 
   coomende te vervoegen ende te laate vin- 
   den tot 's Bosch bijde verpagtinge der 
   gemeene 's landts middelen dese quartiers van  
   Peeland voorseijde die als dan sal werden  
   gedaan door haar Edele Moogende de Heere Raade 
   van Staate deser Vereenigde Neederlande , 
   Wijders den selven authoriseere hem als  
   pagter vande voorseijde gemeene middelen 
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   van het voorseijde corpus ingaande met 
   primo oktober 1736 inde verpagtcedulle te  
   stellen en tijkene als meede ons on- 
   dergeschreven inde selve pagtcedulle als  
   borge te nomieneere ende laaten aan- 
   teekenen alles in conformieteijt en naar- 
   koominge van haar Edele Moogende resolutie  
   in dato den 2 november 1734 beloovende  
   allent geene voorseijde voor goet en  
   van waarde te hauwden , onder ver- 
   bant als naar regten hier toe staande  
   in kenise der waarheijt hebben dese ten  
   prothocolle eijgenhandig onderteekent 
   op heeden binne Lierop den eerste september 
   1700 sesendartig,  
     Jan van Eijck 
     Jan vanden Eijnden 
     Hendrick Warsenborgh 
     Peter Vlemex 
     Jan van Breeij schepen 
     loco secretario 
   Compareerde voor ons ondergeschreven schepene 
 extensum in Lierop quartier van Peelandt 
   Meijerij van 's Bos , Willem Verspeeke 
   Arnoldus vanden Boome , en Mari An- 
   toni van Breij , alle respektieve in- 
   woonters alhier de welke ter instantie 
   vanden Heere Hoogschaut van 's Bosch 



   hebben getuijgt ende verklaart , gelijk 
   zij tuijgen ende verklaaren bij ende mits 
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   desen , weegens het ongeluk en doodt 
   blijven van Lijske Jan Tomas Ver- 
   hees , verklaart hij eersten comparant 
   dat hij op donderdag den twentigsten 
   september 's namiddags ontrent ten vier 
   uuren stondt en capten aan eenen  
   eijken boom , op de hoeve ten Boome 
   alwaar voorbij quaam gaande  voorseijde 
   Lijske Jan Tomas Verhees , met haar 
   nigt de derde comparant zijde en riep luij(d)- 
   op tot tweemaal toe tegens de voorseijde 
   Lijsken Jan Tomas Verhees , en tegen de 
   voorseijde Mari Antoni van Breij , gaat te= 
   rug , gaat te rug , want den boom  
   valt, waar op den voorseijde  
   boom aanstons is ter nee- 
   der gevallen , en waar onder de voorseijde  
   Lijske Jan Tomas is ter needer geslaagen  
   de welke hij comparant ten alderspoe- 
   digsten heefft opgetroken , en op een kar 
   geholpen , verklaart den voorseijde tweeden  
   comparant dat hij over het roepen en  
   schreuwe daar bij is koome geloopen  
   ende voorseijde Lijsken Jan Tomas Verhees 
   onder den voorseijde boom heeft sien legge  
   en seleffs daar uijt heefft helpen  
   trekken , en op de voorseijde zijnne  
   eijge kare heefft geholpen 
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   verk(l)aart de voorseijde derde comparante 
   dat zij de voorseijde Lijske Jan Tomas 
   haare muije ter uure en plaat(s)e voorseijde 
   is koome gegaan daar den voorseijde eersten  
   comparant Willem Verspeeke den voorseijde  
   boom stonde en kapten , en als doen  
   wel heeft hooren roepen , waar op den  
   voorseijde boom ter needer is gevallen  
   en haare muije daar onder heefft sien leg- 
   ge , en de takken daar op heeft  
   sien vallen , en uijt sien trekken en op 
   de voorseijde kare geholpen , en dat de  
   muije tuijs zijnde ontrent drie uueren  
   daar naar is gestorven , Wijders verklaar- 
   en zij comparanten eenpaarelijk dit te 
   weesen haare waaragtige en sinseere  
   verklaaringe en hebben naar gedaane 
   voorleesinge daar bij gepersiesteert 
   met de woorde soo waarelijk mogt 
   haar Godt almagtig helpen . Actum  
   den twee entwentigsten september seeven 
   tien hondert sesendartign toierconde 
   geteekent. 
    Fr.v. Boome presiedent  
    scheepe loco offiecieer 
    Hendrick van Warsenborgh 
    Peter Vlemex  
    Jan van Breeij 
    loco secretario  
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 extensum Hendrik Halbersmet medecine  
   doctoier, en ceriesijn , woonachtig 
   tot Asten quartier van Peelandt 
   Meijerije van 's Bosch nomine offiesie 
   versogt zijnde naar Lierop tot het  
   viesieteeren van het doode lighaam 
   van Lijsken Jan Tomas Verhees ter 
   presentie van heere scheepenen van Lier- 
   op, en bevonden dat  
   het borst been heel ingeboogen en gebrooken waas 
   met een swaare contusie het welke  
   ordeele door dat de selve onder eenen 
   boom gevallen waas geweest te zijn de oorsaa- 
   ke van haare dood  
   en sal sulkx ten allen tijden met 
   solemneelen eeden bekragtigen des noo- 
   dig zijnde , en heb tot een teeken der 
   waarheijt , beneffens ons ondergeschreven  
   scheepenen eijgenhandig ten protho- 
   colle onderteekent . Actum Lierop den drie- 
   ententigsten september 1700 sesendartig 
   coram scheepene geteekent , 
   Fr.v.Boome  Hendrik Halbersmit 
   presiedent schepe Hendrick Warsenborgh 
   in absentie van   Peter Vlemex 
   het hoog offisie  Jan van Breeij schepen  
      loco secretario 
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   Compareerde voor ons ondergeschreven schee- 
   pene in Lierop , Peeter Pauwels coop- 
   man, inwoonder tot Asten , den wel- 
   ken  bekenden , ende verklaarden gelijk, 
   hij bekenden ende verklaarde bij ende 
   mits desen , ontfangen te hebben ende 
   voldaan te zijn , van een obliegatie 
   van tweehondert gulden capietaal , met 
   den intrest van dien , gepasseert tot  
   Eijndoven voor den notaaris Willem de 
   Wit , in dato den 30 december 17.9 , en alhier 
   tot Lierop geregistereert den 8 april 
   1722 ten behoeve van sr. Joohan  
   Coopman geweesene borger tot Eijndoven  , en 
   ten lasten van Antoni Vegt , inwoon- 
   der alhier tot Lierop , consenteerende  
   der halven inde cassatie deses , alhier 
   en tot Eijndoven , bij den voorseijde noo- 
   taris , geloovende hij comparant , allent 
   geene voorseijde te sullen hauden en doen  
   hauden voor goet vast steedig en van  
   waarden onder verbant van zijn per- 
   soon ende goederen hebbende ende ver- 
   krijgende , Actum den agten oktober 
   1700 sesendartig toierconde geteekent  
      Jan van Eijck  
     Jan van Breeij  
     Fr.v. Boome presiedent 
     scheepe loco secretario 
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 extensum  compareerde voor ons ondergeschreeven schee- 
 extensum  penen in Lierop , Francis Jan Tijs- 
   sen , ende Tomas Versuems regeerende 
   aeremeester alhier de welke beken- 
   den ende verklaarden gelijk zij  
   bekende ende verklaarden bij ende 
   mits deesen , aangegaan te hebben  
   den naarvolgende accoorde offte 
   contrakte , het welk den voorseijde  
   aermeester met consent en kennisse 
   van offiecier en scheepenen heefft 
   gedaan , te weeten dat hij eersten  
   comparant heefft aangenoome te 
   onderhauden het aerem kint met  
   naame Seijken Duijssen , en dat op de 
   naarvolgende condietie dat hij eersten 
   comparant de selve sal onderhauden  
   in cost , drank, slaapinge , en wasinge 
   soo ende gelijk hij voorseijde comparant en zijn 
   vrouw off kinderen daggelijkx zijn ge- 
   bruijkende , en verder te onderhauden  
   in alle manniere van te reijnninge 
   gelijk een innosent kint van noode 
   heeft , en off het gebuerde dat Godt 
   verhoede wil , dat de voorseijde Seijken  
   Duijsen nog innosenter woorde als nuw 
   is , off dat de selve siek off krank 
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   woorde soo vere dat zij plat te bedde 
   mogt blijve legge de selve eevenwel 
   sal moeten onderhauden , soo dat den 
   voorseijde eersten comparant alle gevallen  
   die de voorseijde Seijken Duijsen souwden  
   konnen off mogten overkoomen , sal 
   moeten onderhauden , uijtgenoome de  
   klee(r)asie , van wolle en linne , het 
   geene sal blijven tot lasten en on- 
   derhaudinge vande aeremmeesters 
   alhier , mits dat de selve kleeasie 
   van wolle en linne bij den voorseijde  
   aanneemer wel sal woorden gerepareert, 
   en dat voor den tijt van ses agter- 
   een volgende jaaren aanvank nee- 
   mende met den derde november eerstkoo- 
   mende , deses jaars 1736 waar voor hij 
   eersten comparant bekent ontfan- 
   gen en genooten te hebben van hem     
   tweeden comparant eene somme van  
   hondert gu( l )den capietaal , en inge- 
   val de voorseijde Seijken Duijsen eerder 
   mogte coomen te overleijden  eer den  
   tijt vande voorschreven ses eerstkoomende  
   jaaren zijn geexprieert soo sal den 
   voorseijde eersten comparant aanden  
   aermen alhier weederom te rug 
   moeten keeren voor ieder ieder jaar 
   dat niet verscheene en is sestien  
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   gulden dartien stuijvers en vijff peninge 
   off het sal den voorseijde eersten  
   comparant vreij staan het resteerende  
   capietaale te schieten off 
   daar van pagt te blijven gelden  tee- 
   gens drie gulden tien stuijvers jaar- 
   lijkx , en ingeval den voorseijde eersten 
   comparant offte sijnne huijsvrouwe  
   voor den tijt vande voorseijde ses eerst- 
   koomende jaaren mogten coomen  te 
   overleijden , dat in sulken gevall de 
   resteerende jaaren , de voorseijde Seijken  
   Duijsen sal woorden onderhauden  bij  
   Hendrik Jan Tijssen zijnen broeder , op  
   het selve en voorseijde accord , hier present die 
   het selve waas accepteerende  be- 
   loovende zij comparanten ieder in  
   haar qualietijt het voorseijde  accord 
   in voege voorseijde altijt te sullen  
   hauden en doen houden voor goet  
   vast steedig ende van waarden waar- 
   voor verbindende ieder in zijn voorseijde  
   qualieteijt haare persoonen ende goe- 
   deren hebbende ende verkrijgende , Actum 
   den agten oktober 1700 sesendartig toier- 
   conde geteekent 
    Jan van Eijck 
    Jan van Breeij 
    Hendrick Warsenborgh 
    Jan vanden Eijnden  
    Peter Vlemex  
    Fr.v.Boome presiedent 
    scheepe loco secretario 
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 extensum Op heeden den neegentien- 
   de october 1700 sesendartig      
   Soo heeft Andries van Eijnde den be- 
   hoorlijken eedt afgelegt als schee- 
   pen over deesen dorpe van  
   Lierop naar dat alvoorens het 
   formulier vandien hem door 
   den Heere Officier distinctelijk 
   was voorgehouden , Actum ut  
   supra ter presentie vande ende  
   geteekent scheepenen 
     Fr.v.Boome  
     Jan van Eijck  
     Jan van Breeij schepen  
     loco secretario 
 
 extensum Op dato ut supra soo heeft 
   Goort vande Vorst den behoor- 
   lijken eedt aan handen van 
   heere officier afgelegt , als kerk- 
   meester vande parochiekerke 
   deeses dorps naar dat het 
   formulier vandien hem dis- 
   tinctelijk was voorgehouden 
   ter presentie als booven  
     Fr. v.Boome  
     Jan van Eijck  
     Jan van Breeij schepen  
     loco secretario 
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 extensum Wij scheepenen in Lierop ondergenoemt 
   tuijgen ende verklaaren mits desen dat 
   voor ons persoonelijk is gekompareert 
   ende verscheene , Willem Boekhorst vos- 
   ter deses dorps voorseijde gemagtigt als duer- 
   waarder vanden Raat en rentmeester 
   der domijne van Braabant, den welken 
   verklaarde , uijt cragte van authorisatie 
   van Jan vande Voorst en Goort van 
   lieshout , als collekteurs der verpon 
   dinge en beede ingegaan januari 
   1735 , weesende in dato den 20 oktober 1736 
   ons scheepenen in orgienalia vertoont 
   en gebleeken , te neemen in arest 
   en te stellen in hande vande hoo- 
   ge overigheijt alle de vaste goederen  ende  
   onroerende goederen van derffgenaamen Jan 
   Tomas Verhees, alhier tot Lierop ge- 
   staan ende geleegen in de Groenstraat 
   omme daar van te verhaalen eene 
  somme van eene gulden twalff stuijvers en tien peninge 
   weegens de verschulde verpondinge en beede 
   de anno voorseijde met de costen daaar 
   omme gedaan en nog te doen 
   versoekende daar van voor 't landt  
   acte in forma om etcetera , Aldus  
   gedaan ende gepasseert en in arest 
   genoome op heeden den twentigste 
   november 1700 sesendartig toierconde geteekent 
    Jan van Eijck Hendrick Warsenborgh 
    Fr.v Boome presiedent  
    scheepe loco secretario 
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   Inden naam ons Heere Jesu Christie 
   compareerde voor ons ondergeschreven schee- 
   penen deses doorps van Lierop , Gijsbert 
 extensum Coppus , inwoonder alhier , weeduenaar 
   van Jeneken Jan Vlemikx , gesont van  
   lighaame daaggelijkx op de straaten bijde 
   menschen comverseerende zijn  
   volkoome verstant , memorie ende 
   vijff sinne in alles wel magtig 
   zijnde voor ons oopentlijk scheen  
   ende bleek , de welken is oover- 
   denkende , der natuere broesheijt 
   datter niet seekerder en is dan de doodt 
   ende niet onseekerder , dan den tijt ende  
   uuere van dien , ende heefft daarome 
   uijt dese werelt niet willen scheijden  
   sonder eerst ende alvoorens van zijnne 
   tijdelijke goederen van Godt almagtig hem     
   testatuer        
   opdeser aarde verleent te hebben gedis- 
   poneert , ende dat uijt zijnen eijgen vreijen  
   wille , onbedwongen offte onverleijt 
   van imant ter werelt , soo hij tes- 
   tatuer verklaarden , ende alvoorens daar 
   toe koomende , soo beveelt hij testatuer 
   zijnne ziele , als die uijt sijnne sterffe- 
   lijk lighaam sal koome te scheijden  
   inde hand van Godt almagtig  
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   zijnen heemelschen vader , ende zijn  
   doode lighaam d'aarde om eerelijk  
   begraaven te woorden , koomende 
   alsoo tot zijnne dispositie van  
   zijnne tijdelijke goederen ende gelt hem als 
   voor verleent , waar over hij testatuer 
   cragt ende maagt is hebbende , egeen  
   ter weerelt uijtgescheijden offte gere- 
   serve(e)rt, hoe genaamt off waar geleegen die mogte 
   weesen , ende verklaarden hij testatuer , dat alle  
   zijnne naarlaatenschap , naar de doodt 
   van hem als voorseijde staat sullen  
   geerfft ende geproffieteert woorden  , bij  
   Catalijn Aart Coppus weeduwe Nieclaas 
   Soemers zijnne nigte de selve in dier 
   voegen verklaarende , en instuweerende 
   voor zijnnen uunieverseelen erffgenaam 
   met volle regt van instetutie,  
   Wijders verklaarden hij testatuer  
   dit te weesen zijn testament  
   leste ende uijterste wille , willende  
   ende begeerende , dat het selve , alsoo 
   het zij bij forma van testament 
   codisil giffte offte eenige andere  
   maakinge ter saaken des doodts 
   soo als best kan bestaan , sal 
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   plaats grijpen , naargekoomen ende  
   agtervoligt woorden , alwaart  
   nogtans datter eenige pointen  
   offte klauwselen naar den regten  
   hiertoe gerequireert , weerdende  
   hier inne waaren geommieteert ver- 
   suijmt offte vergeeten sulkx haut  
   hij testatuer voor geinsereert ende  
   bij geschreeven , Aldus gedaan ende 
   gepasseert ten woonhuijse van hem  
   testatuer , desen vijffden januarij  
   seeventienhondert seevenendartig 
   ten overstaan van Jan van Eijk 
   en Hendrik Warsenborig scheepenen  
   toierconde geteekent  
 
     Jan Van Eijck 
     Hendrick Warsenborgh 
     Fr.v.Boome presiedent  
     scheepe loco secretario 
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 extensum Compareerde voor ons Jan  
   van Eijck ende Andries vanden 
   Eijnde schepenen van Lierop en  
 *  secretaris ondergeschreven Jan Kerckhoff 
   ende Elisabet van Altena sijne  
   wettige huijsvrouw mitsgaders Heijlke 
   van Altena suster vande voorseijde Elisabet 
   te saame bij een woonende tot Lierop 
   * gesont naarden lighaame gaande en staande  
   en haar verstant en kennisse hebbende 
   (Jan van Eijck , Andries vanden Eijnden 
   G.Valtheri (1736)) 
   die welcke overdenckende de broosheijt 
   der menselijke natuere , datter niet seker- 
   der is als de doot , en niet onseekerder 
   dan de uere van dien , hebbe daarom 
   van dese weerelt niet wille scheijden 
   sonder van haare tijdelijke goederen 
   te hebbe gedisponeert , alvoorens re- 
   voceerende doot ende te niet doende 
   alle testamenten codicille giften 
   offte eenigerlij andere makinge ter saake 
   des doots , die hij gesamentlijk ofte een  
   ofte twee van haar alle voor dato deses 
   mogte hebben gemakt , ende wel specialijk 
   de twee laaste comparanten , herroepende   
   doot ende te niet doende den testamente  
   gepasseert voor scheepen alhier den 6 september 
   1728, ende alsoo op nieus disponeerende 
   soo bevelen sij testateuren haare zielen  
   als die uijt haar steerfflijk lichaam sal  
   comen te scheijden , inde barmhartige handen  
   van Godt almagtig haaren schepper 
   ende haar lichaem de aerde om eerlijk 
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   naar haaren staat en conditie  
   te worden begraaven , coomende  
   alsoo voorts tot dispositie van haare 
   teijdelijke goederen , soo maaken sij  
   testateuren deen den anderen den  
   langstleevende van haar drien , heer  
   ende meester van alle haare agtertelatene 
   goederen , soo van erfflijke , erffhafelijke 
   als haafelijke , hoegenaamt waargeleegen 
   en van wat natuere die ook mogte wesen  
   niets uijtgescheijden , onder conditie nogtans 
   dat ofte het quamp te gebeuren , dat den  
   testateur en eersten comparant langstlevende 
   bleeff hij in sulck geval , vande vaste 
   en onroerende goederen maar alleen sal  
   hebben sijn leeven geduerende het vrugtgebruijk  
   en welcke vaste en onroerende goederen  
   naar des selfs doodt dan sulle werde geerft 
   en geprofiteert ( ingeval hij eersten comparant 
   bijde voorseijde sijne huijsvrouwe geen kindere 
   verweckte) bij de naaste bloetvrienden vande  
   twee laaste comparanten , als namentlijk 
   haare suster Mari voorde eene helft en bij 
   haar overleijden des selfs kinderen , en dandere  
   helft bij Jeneke dogtere van Josina van  
   Altena verweckt bij Frans vande Warenborg 
   en bij overlijde vande voorseijde Jenneke 
   aan haare kindere en geen kindere naar- 
   laatende de naaste vriende van 
   haar moeders sijde , En dat met soodanige 
   belastinge rente chijnsen off obligaten  
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   waar voor de goederen verbonden 
   mogte weesen , dog ingevalle den voorseijde  
   eersten comparant en testatuer bij de  
   voorseijde sijne huijsvvrouw kindere mogte 
   comen te verwecken , dat de selve kindt  
   off kinderen naar doode vanden  
   langstleevende de naar te laate erfflijke 
   en onroerende goederen sullen genieten  
   ende profiteeren , de voorseijde comparanten op 
   conditie in dier voege en gevalle voorseijd deen 
   den andere den langstleevende van  
   hun drien institueerende voor 
   sijnen ofte haaren uuniverseelen erffgenaam 
   met volle regt van institutie bij dese 
   Ende verclaaren sij testateuren dit te  
   weesen haar testament  laasten ende 
   uijterste wille , willende ende begeerende 
 
 
    dat het selve het sij bij forme van testament 
   laasten ofte uijtersten wille , codicille 
   gifte ofte eenige makinge ter saake 
   des doots soo als best kan bestaan  sal 
   plaats grijpen , en eenvoudig naarde letter 
   en inhoude als boven sal agtervolgt en  
   naargekomen worden , alwaart nogtans  
   datter eenige pointen clausulen off articulen  
   naar wetten en costumen hier toe noodig 
   off vereijst werdende , waaren versuijmt ofte 
   geinsereert en geannoteert , Aldus 
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   gedaan en gepasseert ter secretarije 
   binne Lierop op heede den tweeden  
   februari seventien hondert sevenen 
   dertig ten overstaan vande 
   bovengenoemde scheepenen 
   dese geteijkent,  
     Jan van Eijck 
     Andries vanden Eijnden 
     G.Valtheri 
     1737 
 
 extensum Compareerde voor ons ondergeschreven schee- 
   penen des dorps van Lierop , Cecilia weduwe 
   Jan vanden Boome geasssisteert met Jan  
   Peeters vanden Eijnde 
   ende Francis vanden Boome haaren soone 
   inwoonderen alhier tot Lierop die welcke 
   verclaarde dat Lambertus vanden Boome 
   des eerste comparante soon ende des tweeden  
   comparants broeder op seekere conditie 
   in dato den . . . .  .        1736 van scheepenen Son en 
   Breugel hadde aangenomen te collecteere 
   de verpondinge der voorseijde dorpen ingegaan  
   januari 1737 mitsgaders de gemeene middelen 
   van Breugel van october 1736 tot 1737 soo ook de beede 
   van Son en Breugel vanden jaare 1737 
   mits stellende behoorlijke borge soo ver- 
   claarde sij voorseijde comparanten haar 
   te stellen als borge ..voorden voorseijde 
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   Lambertus vanden Boome ende  
   des selfs angenome colectens ende 
   sulcx als prinsipale aannemers 
   beloovende de voorseijde conditie als 
   principalen aannemer in alle 
   pointen en deelen te sulle voldoen 
   en naarcomen als ofte selfs in persoone 
   die hadde aangenomen daar voor 
   verbindende haar persoonen ende  
   goederen hebbende ende vercrijgende 
   stellende die ten bedwange van alle 
   heeren hooven ende regteren ende- 
   ken onderwerpende aande judicature 
   en regt van ingebot der hooftstadt 
   's Bosch tot dien rentieerende van 
   alle benefitien van relivementen  
   en van alle andere benefitien  
   die hen comparanten tot verbree- 
   kinge deses mogte te staade coomen , 
   Actum Lierop den tweeden februari 
   seventienhondert sevenen dertigh 
     Hendrick Warsenborgh 
     Jan vanden Eijnden 
     Jan van Breeij schepen 
     loco secretario  
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 extensum Wij Jan van Breij ende Jan vanden  
   Eijnde scheepenen des dorps van  
   Lierop , quartier van Peeland Meijerije  
   van 's Bosch , verclaaren ende certificeere 
   bij dese op den eedt , int aanvangen  
   onser bedieninge gepresteert , ter  
   instantie ende requisitie van  
   Hendrik vande Morselaar inwoonder  
   tot Boxtel, dat ons hebben vervoegt 
   opde 's lants hoeve genaamt Ten Boome 
   en aldaar bevonde , dat den voorseijde 
   vande Morselaar aldaar heeft geplant 
   seevenhondert  en vijfftig heesters, Item  
   op de Hoeve Ter Hoffstadt drihondert 
   eenentwintig , Item op de hoeve op 
   Morsel vijffhondert seventien  ende 
   opde Hoeve Ten Berge tweehondert 
   vijfftien  maakende int geheel agtien 
   hondert en drie alle 's lants hoeven  
   geleegen onder Lierop voorseijd onder de 
   administratie vanden rentmeester Liclama 
   a Neijholt , en bevonde dat deselve 
   heesters mals , geremarsjeert in goede 
   gronde seer wel bewerckt ende geplant 
   waaren , geevende voor reedenen 
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   van welweetenthijt dat de selve 
   op heede vanden eerste tot den laaste 
   hebben gesien en getelt , in teeken 
   der waarhijt hebben wij dese  
   ten prothocolle onderteekent ende  
   laten uijtschrijven op heede den  
   negenentwintigsten meert  
   seventien hondert seven en dertig 
   toierconde geteekent 
    Jan van Breeij schepen 
    Jan vanden Eijnden schepen  
     mij present 
    Fr.v. Boome presiedent 
    schepe loco secretario 
 
     Scheijdinge en deijlinge 
     tusschen de kindere en  
     erfffgenaamen van wijlen Willem 
     van Moorsel en Antoniske 
     Jan den Cuijper zijnne ge- 
     weesene huijsvrouwe in hun  
     leeven gewoont hebbende  
     alhier tot Lierop, 
  ext. Compareerde voor ons ondergeschreven schee- 
   penen in Lierop , Jan , Francis 
   en Dierck van Moorsel , Antoni 
   van Vegt in huewelijk hebbende Jeneken 
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   van Moorsel , Lambertus vanden  
   Eijnde in huwelijk hebbende Antonis- 
   ke van Moorsel , Mari, Peeternela 
   en Johana van Moorsel , meerder- 
   jaarige dogters , geassiesteert met 
   Hendrik Waarsenborig , Jan van Breij 
   en Andries vanden Eijnde scheepenen 
   alhier , haare geassiemeerde momboiers 
   in deesen , alle kinderen en erffgenaamen 
   van wijllen Willem van Moorsel , en  
   Antoniske Jan de Cuijper , henne res- 
   pektieve vader ende moeder , de welke 
   bekenden ende verklaarden , met mal- 
   kanderen aangegaan te hebben  
   dese naarvolgende minnelijke schiftin- 
   ge scheijdinge , en deelinge vande 
   eerffelijke goederen bij wijlen hunne 
   voornoemde auders stervende agter 
   gelaaten geleegen alhier binnen  
   deesen dorpe van Lierop, soo ende 
   selve goederen bij loote en cavel- 
   inge aan voorseijde erffgenaamen zijn ten  
   deel gevallen , 
     1 Loth 
 exte  Ende is alsoo met den eersten  
   loote te deel gevallen  Jan van 
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   Moorsel de helfft vanden  vierloo- 
   pensen acker geleegen bij den Boome 
   aan erve deen zijde den hogt acker 
   alhier , dander zijde Antonis van Vegt 
   meede condieviedent 
 *groet cierca Item alnog een stuk hoeijvelts ge- 
 twee loopense leegen agter den Boome * aan erve 
   deen zijde Arieaan Vlemikx 
   dander zijde het gemeene landt 
   Item alnog een stuksken hoeijvelts genaa- 
   mt De Haamesdonk groot cierca ses- 
   tien roede reijende teegens Nieclaas 
   Dooers cum suo , deen zijde het gemee- 
   ne landt , dander zijde . . . .  
   Item alnog drieendartig gulden ses 
   stuijvers , tien penninge van Dierk van Moor- 
   sel meede condieviedent in deese 
    * over ses jaaren van dato deses 
   betaalen en * waar van den voorseijden Dierk 
   van Moorsel tot intrest moet be- 
   taalen tegens vier gulde van't hon- 
   dert jaarlijkx 
     2 loth 
    
  ext Ende is met den tweede loote  
   ten deel gevallen Francis van 
   Moorsel den acker genaamt het 
   Weevels Daal , groet cierca een en een 
   halff lopense aan erve deen zijde  
   Joost Gielens Verberne , dander  
   zijde Peeter Meulendijkx 
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   Item alnog een stuk ackerlandt 
   genaamt Den Niwen Acker geleegen  
   bijden Boome groet cierca een  
   loopense en 16 roede aan erve 
   deen zijde het gemeene landt dan- 
   der zijde de weeduwe Jan  Coppus 
   Item alnog de helfft in een stuk groese 
   genaamt Het Niuw Erve groet cierca 
   int geheel twee loopense en een copsaat 
   aan erve deen zijde  
   derffgenaamen Peeter Verberne dander 
   zijde Antoni van Vegt meede condieviedent, daar 
   uijt te vergelden jaarelijkx eene stuijver 
   tien peninge gebuer cijns, 
   Item alnog een stuk hoeijvelts ge- 
   naamt Den Binven groet cierca een 
   loopense aan erve deen zijde Jenneken  
   weeduwe Jan Waarsenborig dander zijde. . . .  
   hier uijt te vergelden jaarelijkx vijff peninge cijns 
   aanden heer van Helmont , in een merder cijns van 10 pen. 
   Item alnog drieendartig gulden  
   ses stuijvers tien peninge van Dierk van 
   Moorsel meede condieviedent , te 
    *van hodie dato 
   betaalen * over ses jaaren waar vanden 
   voorseijde Dierk van Moorsel heefft ge- 
   loofft tot intrest te betaalen  
   teegens vier gulden van't hondert 
   jaarelijkx 
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     3 loth 
    
   Ende is met den derde loote ten 
  exte deel gevallen Dierk 
   van Moorsel het woonhuijs schuer 
   en stallinge aan malkanderen gelee- 
   gen , torf schoppen en backhuijs 
   met het aangelag en hoff gestaan 
   ende geleegen int Heesven groet 
   cierca twee en een halff loopense 
   an erve d'een zijde Peeter van  
   Eijk , dander zijde de weeduwe Jan Cop- 
   pus  
 
   Item alnog den acker off koolvelt 
   neeffens den loop De Ren groet cierca 
   20 roede aan erve deen zijde de 
   weeduweAntonis Berikx dander zijde 
   Den Renloop, 
 
   Item alnog een stukxken landt 
   en wortelvelt aan malkanderen 
   geleegen groet 40 roede aan  
   erve deen zijde derffgenaamen Peeter  
   Verberne , dander zijde den gemeene 
   weg aldaar,  
   Item alnog een stukxken landt gelee- 
   gen tijnen den dries , groet cierca 
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   en loopense aan erve deen zijde  
   de weeduwe Jan Coppus, dander zijde  
   de weeduwe Dierk van Moorsel 
 
   Item dan is het voorseijde lot van Dierk 
   van Moorsel betaa(l)t met hondert 
   gulde capietal de derde paart 
   aan Jan van Moorsel, en een der- 
   de part van voorseijden honder(t) gul- 
   den aan Francis van Moorsel , nog 
   het resteerende derde part aan  
   Antoni van Veegt te betaalen 
   van hodio dato over ses jaaren 
   waar van hij heefft geloofft tot  
   intrest aalle jaaren te betaalen  
   teegens vier gulden vant hondert 
 
    4 loth 
  ext Ende is met den vierde loote  
   ten deel gevallen Antoni van Veegt  
   in huwelijk hebbende , Jeneken van 
   Moorsel , voornoemt eerstelijk de helfft 
   vanden vier Loopense acker geleegen bij  
   Den Boome , aan erve deenzijde Peeter 
   van Eijk , dander zijde Jan van Mor- 
   sel meede condieviedent,  
   Item alnog het Boetsert Veltien  
   groet drie copsaat , aan erve deen 
    
   *(compareerde voor ons) Antoni (van) 
   Vegt woonende alhier denwelke bekende 
   het derde part vande hondert gulden hier nevens 
   gemelt van Dirk van Moorsel ontfange te hebben  
   consenteerende voor sijn derde in de cassatie deser 
   Actum Lierop vijff en twintigste augustij 1700    
          
 agtenvijftig 
   Antooni van Veegt 



   Cornelius Doo. .  
   Peeter Hermans 
   J.Losecaat secretaris 
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   zijde Peeter van Eijk , dander zijde 
   derffgenaamen Jan Biemans 
 
   Item alnog de helfft in een  
   stuek groese genaamt het Niuw Erve 
   groet int geheel twee loopense en  
   een copsaat , aan erve deen zijde  
   Francis van Moorsel , dander zijde 
   de gemeente alhier , daar uijt te  
   vergelden jaarelijkx eene stuijver 
   tien peninge gebuer cijns, 
 
   Item alnog drieendartig gulden  
 *van Dierk ses stuijvers tien peninge * meede con- 
 van Moorsel dieviedent , te betaalen van hodio 
   dato over ses jaaren , waar vanden  
   voorseijde Dierk van Moorsel heefft ge- 
   loofft tot intrest te betaalen  
   teegens vier gulden van't hondert  
   jaarelijkx, 
     5 loth 
  ext Ende is met den vijffde loote ten 
   deel gevallen Lambertus vanden Eijnde 
   in huwelijk hebbende Antoniske van 
   Moorsel voornoemd , eerstelijk de helfft 
   van het woonhuijs schuer , en stalinge 
   te weeten de drie voorste gebont 
  het woonhuijs met de helfft van het aangelaag en  
   de helfft vanden hoff soo groes als landt 
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   gestaan ende geleegen alhier tot 
*groot cierca voor Lierop voorseijde genaamt aan het 
de helfft een  Eijntien * aan erven deen zijde  
en een halff  den verkrijger in deese dander 
loopense  zijde Mari van Moorsel meede con- 
   dieviedente,  
     *de vierde paart in 
   Item alnog * een stuk ackerlandt 
   en groes aan malkanderen geleegen  
   genaamt Den Wittenbeerk , groet int  
   geheel vijff lopense en 14 roede aan  
   erve d'een zijde Joost Peeters Verberne , 
   dander zijde Mari van Morsel 
   meede condieviedente,  
   Item alnog de helfft van een stuk 
   ackerlandts genaamt de Agtersten  
   Wittenberk, groet int geheel cierca 
   twee loopense aan erve deen zijde An- 
   dries vanden Eijnde cum suo dander  
   zijde Mari van Moorsel , meede condie- 
   viedente , 
   Item alnog de helfft in een stuk 
   groese genaamt Het Euwsel, groet 
   int geheel tien loopense en 5 roede 
   aan erve deen zijde Joost Peeters 
   Verberne , dander zijde Mari van  
   Morsel meede condieviedente 
    
   Dan zijn de voorseijde goederen onver- 
   scheijde en int generaal belaast 
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   met eene gulde vijff stuijvers 
   jaarelijkx aan het comptoor 
   vande geestelijke goederen des 
   quartiers van Peelandt 
   in eene meerdere rente van vijff gul- 
   de jaarelijkx , 
 
     6 loth 
    
   Ende is met den sesde loote 
  exte ten deel gevallen Mari van Mor- 
   sel meerderjaarige dogter ge- 
   asisteert als voor , de helfft vande 
   voorseijde huijsinge te weeten de 
   drie agterste gebont , met het aan- 
   gelaag, en hoff soo groes als landt 
   ges(t)aan ende geleegen als voor groet 
   cierca voor de helfft een en een halff 
   loopense deen zijde Dierk van Dijk 
   dander zijde Lambertus vanden Eijnde 
   meede condieviedent, 
 
   Item alnog de vierde paart in 
   eenstuk ackerlandt en groes aan  
   maalkanderen geleegen genaamt 
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   den Wittenbeerk groet int geheel 
   vijff loopense en 14 roede aan eerve 
   deen zijde Lambertus vanden 
   Eijnde meede condieviedent dander 
   zijde Johana van Moorsel , meede 
   condieviedente  
   Item alnog de helfft van een  
   stuk ackerlandt genaamt den  
   Agtersten Wittenbeerk groet int 
   geheel cierca twee loopense aan  
   erve deen zijde Lambertus van - 
   den Eijnde dander zijde Jeneken 
   Hendrik Verhees 
   Item alnog de helfft in een stuk 
   groese genaamt het Euwsel groet 
   cierca int geheel tien loopense en 14 roede 
   aan erve deen zijde Lambertus  
   vanden Eijnde meede condieviedent 
   dander zijde Jan Peeters vanden 
   Eijnde, 
   Item alnog een stuk groese  
   genaamt het Agterste Euwsel groet 
   cierca drie loopense en 18 roede aan 
   erve deen zijde derffgenaamen Peeter 
   Verdonschot, dander zijde Jan 
   Hendrik Siemons,  
   Dan zijn de voorseijde goederen  
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   onverscheijden en int generaall 
   belaast met eene gulden vijff 
   stuijver jaarelijkx aan het 
   comptoier der geestelijke goeder- 
   en des quartiers van Peelandt 
   in eene meerdere rente van  
   vijff gulden jaarelijkx 
 
 
    7 loth 
 
   Ende is met den seevende loote  
  exte ten deel gevallen , Peeternela 
   van Moorsel meerderjaarige  
   dogter geassiestert als voor , den  
   acker en groese Den Verloore 
   Cost, groet cierca een loopense aan 
   erve deen zijde den Aermen  
   alhier, dander zijde Dierk van  
   Dijk, 
   Item alnog de helfft van een  
   stuck groese genaamt Den Voorsten  
   Dri(e)s groet cierca int geheel 
   drie loopense aan erve deen  
   zijde Johanna van Moorsel 
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   meede condieviedente dander 
   zijde Dierk van Dijk , dan is het  
   voorseijde perseel belaast met drie 
   stuijvers cijns jaarelijkx aande domeijne 
   in eene meerdere cijns van ses stuijvers 
   jaarelijkx 
 
   Item alnog de vierde paart  
   in eenstuk ackerlandt en groese 
   aan maalkanderen geleegen genaamt 
   Den Wittenbeerk , groet int geheel  
   vijff loopense en 14 roede aan erve 
   den zijde neffens den weg aldaar 
   dander zijde Johan- 
   na van Moorsel , ook meede condievieden- 
   te in deese, 
 
   Item alnog een stuk ackerlandt  
   genaamt Het Boonstuk groet cierca 
   een loopense, aan erve deen zijde 
   Jan Hendrikx Verhees dander zijde  
   Frans Meulenhoff, 
    
   Item alnog de helfft in een 
   stuck groese genaamt Het Dijkvelt 
   groet int geheel cierca vier en een halff 
   loopense aan erve deen zijde het 
   gemeene landt dander zijde Dierk     
   Verhees, dit perseel saame te hoeije     
   off teegen maalkanderen te laaten reijen 
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     8 loth 
 
   Ende is met den agsten loote ten  
  exte deel gevallen Johanna van Moor- 
   sel meerderjaarige dogter geas- 
   siesteert als voor , eerstelijk de 
   helfft in een stuk groese genaamt 
   Den Voorsten Dries groot cierca int  
   geheel drie loopense an erve deen 
   zijde Andries vanden Eijnde , dander  
   zijde Peeternela van Moorsel meede 
   condieviedente in dese , dan is het 
   voorseijde perseel belaast met eene 
   cijns van drie stuijvers jaarelijkx in eene 
   meerdere cijns van ses stuijvers 
   aande domeijne 
 
   Item alnog de vierde paart in  
   een stuk ackerlandt en groese 
   aan maalkanderen ge- 
   leegen genaamt Den Wittenberik 
   groet int geheel vijff loopense en 14 
   roede , aan erve deen zijde Mari  
   van Moorsel meede condieviedente 
   dander zijde Peeternela van Moorsel 
   ook meede condievidente in dese 
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   Item alnog een stuk ackerlandt 
   genaamt het Voorste Heijtveltien 
   groet cierca een loopense aan erve deen 
   zijde Jan van Dijk , dander zijde de weeduwe 
   Hendrik Verhees,  
    
   Item aalnog en stuk ackerlandt 
   genaamt het Agterste Heijtveltien  
   groet cierca een en een haalff 
   loopense aan erve deen zijde Andris     
   vanden Eijnde dander zijde de gemeen 
   heijde 
 
   Item alnog de helfft in een stuk  
   groese genaamt het Dijkvelt groet 
   int geheel cierca vier en een halff 
   loopense aan erve deen zijde het 
   gemeene landt dander zijde Dierk 
   Verhees , dit perseel saamen te hoeijen  
   off teegens maalkanderen te laaten  
   reijen ,  
 
   Ende want deese vier leste looten  
   te weeten alle de goederen tot Hersel  
  geleegen de prevelleesie hebben van op het Mier- 
   loos Broek en heijde , beesten perden en schaa- 
   pen te weijden en torff te steeken 
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   Soo is bij de vier leste condieviedenten  
   ondersprooken en gekondietieoneert dat 
   ieder dese voorseijde prevellessien van bees- 
   ten , perden , en schaapen te wijden en torff 
   te steeken , voor een geregte vierde part 
   sal proffieteeren , en genieten , en ook 
   ieder voor een vierde paart de ver- 
   pondinge en lasten daar op staande 
   te sullen moeten betaalen, 
 
   Ende is bij de condieviedenten onder- 
   sprooken ende gecondietieoneert, naa- 
   mentlijk dat zij condieviedenten wee- 
   derseijts gehauwden sullen zijn den 
   voorsten den agtersten te weegen  
   ter naasten velden en minster schaa- 
   de , Verders dat een ieder van hun  
   de cijnsen uijt haare aangedeel- 
   de goederen gaande soo die daar op 
   reets is begroot als die 
   niet en is begroot ende nog in tijde 
   en wijllen met regt mogte werden  
   bevonden daar uijt te gaan sal 
   moeten blijven vergelden sonder dies 
   weegens eenige vergoedinge te connen  
   off moogen eijsschen des sullen de  
   gelijke condieviedenten  maalkan- 
   deren de cijnsen en pagten  
   moeten helpen bij betaalen  
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   En de cijnsen bij moeten helpen winne 
   en de selve cijnsen beneffens haare 
   gegroeten pagten op haare tijt te 
   betaalen soodaanig dat den een 
   door des anders quaade betaalinge 
   hinder nogte schaade comen te 
   leijden , off sal andersints sulke 
   schaade tot lasten vanden gebreek- 
   igen werden gerepeteert met de cos- 
   ten daar omme te doen , Wijders 
   is bijde condieviedenten ondersprooken 
   dat ingevalle naarmaals met regt 
   eenige renten off pagten op voorseijde 
   bedeelde goederen quaamen meer 
   dan zijn begroot maalkanderen  
   den agterstel van dien te sullen helpen  
   bij betaalen , en die renten off pagten  
   elkanderen refundeeren ende goet doen 
   de onlosbaare tegens den peninge vijffen 
   twentig ende de losbaare volgens de 
   losbrieven en bescheeden daar van zijn- 
   de insgelijkx dat de condieviedenten 
   gehauden sullen zijn , ieder de weegen  
   steegen dijken en waaterlaaten aan  
   liggende en koomende , wel en loffe- 
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   lijk te repareeren, en onderhauden 
   dat de schauw daar over kan werden  
   begaan , geloovende zij condieviedenten  
   in voegen voorseijde altijt te sullen  
   hauden en doen hauden voor goet vast  
   bondig ende van waarden en tot 
   prestatie en opvolginge van dien  
   verbinden zij condieviedenten spe- 
   sieaalijk d’een tot behoeff des andere 

 des selffs aanbedeelde portie , en voorts 
   generaalijk hunne persoone ende goe- 
   deren hebbende ende verkrijgende , Al- 
   dus gedaan en gepasseert op heeden 
   binne Lierop den vijffentwentigsten 
   april seeventienhondert seevenen  
   dartig 
 
    Jan vanden Eijnden 
    Jan van Eijck 
    Fr. v. Boome presie- 
    dent scheepe loco secre- 
    tario 
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    Staat van inventaaris  
    naar gelaaten bij Jan 
    Peeter Willems , getraut ge- 
    weest met Willemijn Hendrikx 
    Verhees ende aan ons overgebragt 
    door de voorseijde Willemijn  
    Hendrikx Verhees , ende Jan Hendrikx 
    Vlemikx als mombiers 
    vande onmundige kinder- 
    en verweckt bij de voorseijde 
    Willemijn Hendrikx Verhees 
    staande inden tweeden huwe- 
    lijk te treeden met Jan  
    Pauwels Sanders , als volgt 
 
    Eerstelijk een bed met 
    zijn toebehoort, 
    Item een schaaperaijken 
    off kasken ,  
    Item twee slaaplaakens 
    Item eenen teene leepel, 
    Item eene spinnewiel 
`    Item eene snaphaan ,  
    Item vijff teene schootels,  
    Item eene maal sak 
 
    Aldus gedaan ende geinventarie- 
    seert op gegeeven door de voorseijde 
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    Willem Hendrikx Verhees , de welke ver- 
    klaarden onder presentatie van eede 
    ende alles inde regtverdigheijt 
    ende naar haare beste kenisse opge- 
    geeven te hebben onder geloofftes 
    alles het geene bevonde soude woor- 
    de tot deesen inventaris noodig 
    het selve te sullen suppeleeren , Actum  
    den seevenentwentigsten Julieus see- 
    ventienhondert seeven endartig des 
    toierconde geteekent, 
      Jan vanden Eijnden  
      Andries vanden Eijnden 
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
 
  extensum  Compareerde voor ons ondergeschrevene 
    scheepenen in Lierop Dierk War- 
    senborig ende Jan Warsenborig  ree- 
    geerende aermeesters deses doorps van Lierop 
    voorseijde die welke bekenden ende ver- 
    klaarden gelijk zij bekenden ende ver- 
    klaarden bij ende mits deesen , ont- 
    fangen te hebben van Peeter van Eijk 
    inwoonder alhier , eene somme van 
    drieentwentig gulden twee stuijversen agt peningen 
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    Ende sulkx in voldoeninge , en tot  
    afflosinge , eender jaarelijkxe rente 
    van agtien stuijvers agt peninge die den  
    voorseijde Peeter van Eijk inwoonder al- 
    hier en zijne voor auders aanden 
    aermen alhier waas geldende in  
    eene meerdere rente van eene gul- 
    de vier stuijvers twalf peninge jaare- 
    lijkx met derffgenaamen Jan Willems vande 
    Goor , scheldende derhalven quijt 
    los ende vreij den voorseijde Peeter van 
    Eijk , en alle andere hier van  
    met regt quietantie behoeven- 
    de , en consenterende soo bij tijde en  
    wijlle den orgieneelen consetutie 
    brieff mogte werde gevonde inde cas- 
    satie vanden selven geloovende de voorseijde 
    losinge ende quijtscheldinge altijt 
    voor goet ende van waarden te sul- 
    len hauden onder verbant als naar 
    regten hier toe staande , Actum  
    sesentwentigsten augustiij 1700 
    seeveendartig des toierconde geteekent 
     
      Jan van Breeij 
      Janvanden Eijnden 
      Fr.v. Boome presie- 
      dent scheepe loco secre- 
      tario 
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  extensum Wij Jan van Eijk , en Jan van 
    Breij scheepenen in Lierop quar- 
    tier van Peelandt Meijerij van 's Bos 
    doen conde , certefieceerende mits  
    deesen ende sulkx ten versoeke 
    en op de beede van Geertruij Jan  
    Muelendijkx , woonende tot Gelderop , dat 
    zij requierante is een ingeborene deses 
    dorps , Wijders beloove wij dat ingevalle 
    de voorseijde requierante tot aermoede 
    quaam te vervallen , soodaanig dat 
    onse aerme kasse noodig hadde de 
    selve beneeffens onse andere inbor- 
    elinge aerme te sullen onderhauden 
    en den aermen van Gelderop off , 
    andere plaatsen daar zij haar met- 
    ter woon soude mooge koomen ter needer 
    te setten , daar van te sullen ontlasten  
    hier onder verbindende het inkoome ende 
    goederen van onsen aermen hebbende  
    ende verkrijgende ende hebben wij schee- 
    penen voornoemt deese ten prothocolle 
    onderteekent , en door de subsignatuere 
    van Francis vanden Boome presiedent 
    scheepe loco secretario doen bekragtigen op 
    heeden binne Lierop den drieentwentigsten september 
    1700 seevenendartig , toierconde geteekent 
       Jan van Eijck  
      Jan van Breeij 
      Fr.v. Boome presie- 
      dent loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschrevene 
    scheepenen in Lierop , Dierk Waar- 
    senborig regeerende aermeester 
    deeses doerps van Lierop voorseijde die  
    welken bekenden ende verklaarden gelijk 
    hij bekenden ende verklaarden bij ende 
    mits deesen , ontfangen te hebben van 
    Marten Kerkhoff en van Goort en Jan Jooste 
    van Lieshout , alle inwoonders alhier 
    eene somme van vijfftien gulde , en sulkx 
    in voldoeninge en tot afflosinge van 
    eender jaarelijkxe rente van twalff 
    stuijvers , die den voorseijde 
    Marten Kerkhoff en Goort en Jan  
    Jooste van Lieshout , en hunne voor- 
    auders aanden aermen alhier waar- 
    en geldende , scheldende der halve quijt 
    los ende vreij  den voorseijde Marten Kerk- 
    hoff en Goort en Jan Jooste van Lieshout 
    en alle andere hier van met regt 
    quietantie behoevende en consenteer- 
    ende soo bij tijden en wijlle den  
    orgieneele consetutie brieff mogte 
    werde gevonde inde cassatie vanden  
    selven geloovende de voorseijde losinge 
    ende quijtscheldinge altijt voor goet 
    ende van werden te sullen hauden 
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    onder verbant als naar regten hier 
    toe staande , Actum den sesentwen- 
    tigsten october seeventienhondert seeven 
    endartig des toierconde geteekent 
 
      Jan van Eijck 
      Peter Vlemex 
      Fr. v.Boome presie- 
      dent scheepe loco secretario 
  extensum Wij Hendrik Warsenborig en Jan van Breij 
    scheepenen in Lierop quartier 
    van Peelandt Meijerije van 's Bosch doen  
    conde certifieceerende mits deesen , ende 
    sulkx ten versoeke , en op de beede van 
    Jeneken Hendrikx Scheepers , woonende tot 
    Soomeren , dat zij requierante is 
    een ingeboorne deeses doerps , Wijders be- 
    loove wij dat ingevalle de voorseijde re- 
    quierante tot aermoede quaam te ver- 
    vallen soodaanig dat onse aerme kas- 
    se noodig hadde de selve beneffens onse 
    andere inboorelinge aerme te sul- 
    len onderhauden , en den aermen van  
    Soomeren off andere plaatsen daar zij 
    koomen ter needer te setten daar 
    van te sullen ontlasten hier onder ver- 
    bindende het inkoome ende goederen 
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    van onsen aermen hebbende ende 
    verkrijgende , ende hebben wij scheepenen 
    voornoemt deese ten prothocolle onder- 
    teekent en door de subsignatuere 
    van Francis vande Boome presiedent 
    scheepe loco secretario doen bekragtig- 
    en op heeden binne Lierop den agten- 
    twentigsten oktober seeeventienhondert see- 
    ven endartig des toierconde geteekent 
     
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
 
  extensum Wij Jan van Breij en Jan vanden Eijnde 
    scheepenen in Lierop quartier van Pee- 
    landt Meijerije van 's Bosch doen conde 
    certiefieceerende mits deesen , ende sulkx 
    ten versoeke en op de beede van Linaar- 
    dus Jansen van Breij* , woonende tot Vlier- 
 * in ondertrauw den , dat hij requierant is een ingeboorne 
 zijnde met   deses doorps , Wijders beloove wij dat in- 
 Mari Hendrikx  gevalle den voorseijde requierant tot aer- 
    moede quaam te vervalle , soodaanig 
    dat hij onse aerme kasse noodig had- 
    de , den selven beneffens onse andere 
    inboorelinge aerme te sullen onder- 
    hauden , en den aermen van Vlierden  
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    off andere plaatsen daar hij hen met- 
    ter woon soude mooge koome ter needer te 
    setten , daar van te sullen ontlaasten  
    hier onder verbindende , het inkoome 
    ende goederen , van onsen aermen 
    hebbende ende verkrijgende ende hebben  
    wij scheepenen voornoemt deese ten  
    prothocolle onderteekent , en door de 
    subsignatie van Francis vanden Boome  
    presiedent scheepe abstinente secretario doen  
    bekragtigen op heeden binne Lierop 
    den veertienden november seeventienhondert 
    seevenendartig , des toierconde geteekent 
 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnden 
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe abstinente secretario 
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  extensum Op heeden den vijffentwentigsten 
    november 1700 seevenendartig , soo heb- 
  *aan hande ben Francis Willems van Moorsell 
  vanden gelaste en Jan Goort Huerkmans , den behoor- 
  offieciers lijken eedt affgelegt * als momboirs 
    over het onmundig kint van Ja- 
    kobus Huerkmans , verwekt bij Mari 
    Willems van Moorsel , geloovende de 
    selve goederen en erfenis , eerelijk ende 
    duegdelijk te sullen adminstereeren  
    en ten meeste proffeijte te sullen  
    breijngen , en ook ten allen tijde 
    des versogt zijnde te doen behoore- 
    lijke reekeninge beweijs en reliqua 
    en verder generaalijk alles doen  
    dat eenege, opregte momboirs  
    schuldig zij te doen coram schee- 
    penen geteekent, 
 
     Hendrick Warsenborgh 
     Andries vanden Eijnden  
     Fr.v.Boome pre- 
     siedent scheepe loco 
     secretario 
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  zij deese tweemaal Scheijdinge ende deijlinge 
   uijtgemaakt  tussen de erffgenamen van Jan van  
      Dijk, en Margriet zijn huijs- 
     vrouwe  , van drie perseelen hoij- 
     velts geleegen alhier tot Lierop 
     die deselve in hunnen hauwelijken 
     staat saamen hadden gekogt 
 
    Compareerden voor ons ondergeschrevene 
    scheepenen in Lierop , Andries Neervens als 
    man ende momboier van Aariaantie Sanders,  
    Willem Geeven als man ende momboier van  
    Idaa Antoni van Dijk , Peeter van van Eijk , ende 
    Jan Jansen Biemans , in qualietijt als 
    momboiers vande onmundige kinderen van  
    Joost van Dijk , verweckt bij Anna Bie- 
    mans , den eersten comparant als erffgenaamen  
    van de voorseijde Margriet Sanders , en de drie 
    laatste comparanten ieder in hun voorseijde 
    qualietijt , als erffgenaamen vanden voorseijde 
    Jan van Dijk,  
  extensum Ende is alsoo met den eersten looten  
    ten deel gevallen Willem Geeven , Peeter 
    van Eijk , Jan Jansen Biemans in hun voorseijde 
    qualietijt , de voorste helfft vanden beempt 
    Het Aude Goor genaamt soo vere als  
    affgepaalt is groet cierca twee loopense en   
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    seeven roede aan erve deen zijde Wil- 
    lem vanden Eijnde , dander zijde Andries Neer- 
    vens meede condieviedent , deen eijnde de weeduwe 
    Jan vanden Boome , dander eijnde het ge- 
    meene landt, 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genamt 
    De Moolen Beempt groet cierca een loopense 
    en agt entwentig roeden aan erve deen  
    zijde Willem vanden Eijnde , dander zijde Jan 
    Hendrik Siemons deen eijnde de revier De Groot 
    Aa dander eijnde den loop De Auwde Aa, 
 
  extensum Item is met den tweeden  loote ten deel 
    gevallen Andries Neervens in zijn voorseijde 
    qualietijt de agterste helfft vanden (b)eempt 
    Het Aude Goor genaamt soo vere als 
    affgepaalt is , groot cierca twee loopense 
    en seeven roede aan erve deenzijde en  
    een eijnde de weeduwe Jan vanden Boome 
    dander zijde Willem Geeven , Peeter van  
    Eijk , Jan Jansen Biemans , in hun voorseijde 
    qualietijt meede condieviedenten dander  
    eijnde het gemeene landt 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
    De Werten  groet cierca drie loopense aan 
    erve deen zijde Andries vanden Eijnde dander 
    zijde en een eijnde het gemeene landt 
    dander eijnde derffgenaamen Antoni van Dijk,  
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    Ende is bij de condieviedenten onderspro- 
    ken ende gecondietieoneert , dat een ieder 
    uijt zijn aangedeelde perseelen sal moeten  
    blijven vergelden den gront ende gewin cijns 
    die met regt (regt) sal woorden bevonden 
    daar uijt te gaan , en ook te zijnne costen  
    moeten winnen en betaalen , ende sullen de 
    condieviedenten gehauwden weesen den voorsten  
    den agtersten te weegen ten naaste velde 
    en minste schaade , geloovende zij condievie- 
    denten ieder in zijn voorseijde qualieteijt deese 
    deijlinge , altijt voor goet vast steedig 
    ende van waarden te sullen hauden , en doen 
    hauden renuntieeerende tot dien de een 
    des anders portie met helmelinge vertij- 
    denisse onder verbant van ider in zijn 
    voorseijde qualietijt haare persoonen ende 
    goederen hebbende ende verkrijgende , Aldus 
    gedaan ende gepasseert op heeden binne 
    Lierop den twalffden december 1700 seeven en 
    dartig ter presentie van Jan van Eijk 
    en Jan vanden Eijnde scheepenen deese getee- 
    kent ,  
      Jan van Eijck 
      Jan vanden Eijnden  
      Fr.v.Boome presie- 
      Dent loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons onderegeschrevene schee- 
    penen in Lierop Goort Hendrikx Van Eijk , in- 
    woonder tot Mierloo mitsgaaders sijnen  
    soone Hendrik Goorts van Eijck, tegenwordig 
    soldaat onder de compaagenie vande Heer Grave 
    van Nassau capieteijn onder het regement 
    van de heer collonel Crommeling , den welken  
    gedestinneert is eerst daags te vertreken naar 
    Keijssers Braabant alwaar het voorseijde rege- 
    ment in garensoen is liggende , al welke 
    comperanten bekenden ende verklaarden bij en de 
    mits deesen , met maalkanderen aange- 
    gaan te hebben den naarvolgende accorde 
    offte contrakte , als dat den voorseijden  
    tweeden comparant , bekenden ontfangen te hebben  
    van zijnen vader Goort Hendrikx van Eijk voorseijde 
    eene somme van hondert en vijfftig gulden  
    waar meede hij bekenden ende verklaarden 
    voldaan te weesen , van alle het geene 
    niuw off naar de doodt van zijnne auders 
    op hem souw koome te versterven , soo van erffelijke 
    goederen , erffhaaffelijke , en haaffelijkehoe ge- 
    naamt off waar geleegen het selve souwde 
    moogen weesen , egeen ter werelt uijtgescheij- 
    den offte gereserveert , sonder ooijt eenig regt 
    off pretensie op zijns auders naarlaaten- 
    schap te hebben off te pretendeeren , in regt 
    offte daar buijten diereckt off indiereckt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 151 r 
 
    Wijders verklaaren zij comparanten dit 
    te weesen hun contraakt geloovende het sel- 
    ve soo als voorsijde staat altijt te sullen  
    hauden en doen hauden voor goet vast bon- 
    dig ende van waarden , onder verbant van  
    ieder hunne persoonen ende goederen hebben- 
    de ende verkrijgende , Aldus gedaan ende 
    gepasseert op heeden binne Lierop den  
    eenentwentigsten december 1700 seevenendartig 
    ter presentie van Jan van Eijk en Hendrik  
    Warsenborig scheepenen dese geteekent 
 
      Jan van Eijck 
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr. v Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
 
  extensum Wij Jan van Eijk en Peeter Vlemikx 
    scheepenen in Lierop , quartier van Peelandt 
    Meijerije van 's Bosch , doen conde certiefie- 
    ceerende mits deesen ende sulkx ten ver- 
    soeke , en op beede van Catarina Goort Ber- 
    naarts , woonende tot Zielst , en getraut met 
    Hendrik Peeter Leijdens meede woonende tot 
    Zielst , dat zij requierante is en ingeboor- 
    ne deeses doorps , Wijders beloove wij dat in- 
    gevalle de voorseijde requierante tot aermoede 
    quaam te vervallen soodaanig dat zij onse 
    aerme kasse noodig hadde de selve 
    beneffens onse andere inboorelinge aer- 
    ne sullen onderhauden en den aermen 
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    van Zielst off andere plaatsen daar zij 
    haar metter woon soude mooge koome ter 
    needer te setten , daar van te sullen ontlas- 
    ten hier onder verbindende het inkoome 
    de goederen van onsen aermen hebbende 
    ende verkrijgende , ende hebben wij schee- 
    penen voornoemt deese ten prothocolle 
    onderteekent ende door de subsignatie 
    van Francis vanden Boome presiedent 
    scheepe absente secretario doen bekragtigen 
    op heeden binne Lierop den tweeentwentig- 
    sten februari seeventienhondert agtendartig 
    des toierconde geteekent , 
       
      Jan van Eijck 
      Peter Vlemex 
      Fr. v.Boome presiedent 
      scheepe absente secretario 
 
  extensum Condietie ende voorwaarde waar op 
  extensum Peeter van Eijk , ende Jan Jansen , 
    Biemans , als geeede momboiers, vande 
    onmundige kinderen Joost van Dijk , naar 
    behoorelijke puebliecatie ten hoogsten  
    en schoonsten voor alle man sullen 
    verhueren , seekere hunne erve geleegen 
    alhier tot Lierop , op Den Krestaart , en 
    dat op de naarvolgende condietie, 
     
    Eerstelijk worden deese goederen verhuert 
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    voor den tijt van agt eerstkoomende 
    agtereenvolgende jaaren , nogtans met 
    vier op te seggen wie van bijde zijde 
    gelieven sal en dat voor Kersemis, 
    De goederen werden verhuert voor soo 
    groot ende klijn , als de selve geleegen 
    zijn met op en dependentie , soo ende ge- 
    lijk alse Willem Geeven tegenwordig 
    int gebruijk heefft te weeten alle 
    de goederen die de voorseijde onmundige 
    ten deel zijn gevallen  
    Item den huerder sal deese goederen  
    moogen aanvaarden de huijsinge te Paas- 
    schen en den hoff en groese te halff meert 
    en het saaijlandt toixt bloot aande  stop- 
    pelen alles in deesen jaare 1700 agten- 
    dartig , en ook soo weer te verlaaten 
    Item den huerder sal gehauden weesen  
    te betaalen alle 's landts en doerps lasten 
    soo ordienaare als exterordienaare son- 
    der its des weegens aan zijnne geloofde 
    huerpeninge te mooge corten  
    Item den huerder sal gehauden weesen 
    de wande vande huijsinge te onderhaude 
    in goede reparatie van luijken en  
    leijmme en digt , en het haut daar toe 
    noedig sal hij huereling op het erff moo- 
    gen cappe ter minster schade ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 153 v 
 
    Item het schaarhaut als het vijff jaar- 
    en aut is sal hij huereling mooge cappen 
    en de lasten tot de huijsinge noodig 
    daar toe moete leeveren sonder daar  
    af te mooge verkoopen , off daar aff 
    te mooge verbreijnge , 
    Item den huereling sal alle jaaren 
    moeten leeveren en op de huijsinge  
    te laaten dekken op zijnen cost ende 
    drank , twee vijmme bequaam en wel- 
    gemaakt daak stroij , dog de daghuer 
    vanden dekker en andere verschotte 
    sal hij huereling mooge corten,  
    Item den huereling sal gehaude wee- 
    sen de jaaren zijnder hueringe daar op  
    te blijve met behoorelijke togt 
    van schaapen , peert, en koeijbeesten 
    sonder eenige andere goederen daar 
    bij te moogen gebruijken , en ook de 
    landereijen en groes beneffens an- 
    dere naabueren te moeten missen  
    en in het affschijden niet meer dan  
    tien karen hoffmist vande goeder- 
    en op een ander erff moogen ver- 
    breijnge , off op een eerdkaar ver- 
    vaaren  
    Tot naarkoominge ende prestatie 
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    vanden inhaude deeser condietie 
    soo sal den huerder gehaude weesen 
    te stellen twee suffiesante borgen  
    ten genoege vande verhuerders die 
    ieder een voor all en elk als schuldinaar 
    prinsiepaal de pointen deeser con- 
    dietie en betaalinge in allen deelen 
    te voldoen haar onderwerpende bij ge- 
    breeke van dien aande paraate execu- 
    tie , 
    Item den huerelinge sal gehaude wee- 
    sen te betaalen de helfft vande cos- 
    te van deese huerseel sonder te moogen  
    corten  
    Affgehange van dartig gulde gelt 
    en dartig vaate coore en gemijnt 
    bij Francis Buckkums voor tweeen- 
    twentig gulde en tweeentwentig 
    vaate coore , jaarelijkx , waar vanden  
    eersten geltpagt vervallen en ver- 
    scheene sal zijn St. Marten 1700 agt- 
    endartig en den eersten coorpagt 
    Ligtemis 1700 en veer- 
    tig en soo voorts van jaare tot 
    jaare soo lange deese hueringe en  
    verhueringe dueren sal  
 
    ende compareerde meede voor ons onder- 
    geschrevene scheepenen , Andries Peeters , en  
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    Francis Jan Plenders inwoonders tot  
    Asten , ende Tomas vande Goor in- 
    woonder alhier de welke bekende  
    ende verklaarde haar te stellen  als 
    borge en voor all en elk als 
    schuldienaar prinsiepaal voorde voorseijde 
    huer en voorde laste vande voorseijde 
    goederen voor soo lange deese hueringe 
    dueren sal , 
    geloovende zij verhuerders , en huerder ie- 
    der in zijn voorsijde qualietijt deese verhuerin- 
    ge , en hueringe altijt te sullen hauden 
    en doen hauden voor goet vast bondig 
    ende van waarde onder verbant van  
    ieder hunne prsoone ende goederen 
    hebbende ende verkrijgende , Aldus 
    gedaan ende gepasseert op heede 
    binne Lierop den seeventienden meert 
    seeventienhondert agtendartig , ten 
    overstaan van Jan van Eijk , en Hendrik 
    Warsenborig scheepenen , des toierconde 
    geteekent, 
 
      Jan van Eijck  
      Hendrick Warsenborgh 
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Eijk en Jan van  
    Brij , scheepenen in Lierop , quartier  
    van Peelandt Meijerije van 's Bosch  
    doen conde certiefieceerende mits deesen  
    ende sulkx ten versoeke en op de  
    beede van van Jan Tomasse van Lierop 
    woonende tot Helmont , dat hij requier- 
    ant is eenen ingeboorene deeses 
    doorps , Wijders beloove wij dat inge- 
    valle den voorseijden requierant quaam te vervallen soo- 
    daanig dat hij onse aerme kasse 
    noodig hadde , den selven beneeffens 
    onse andere ingeboorene aermen 
    sullen onderhauden en den aermen 
    van Helmont , off andere plaatsen daar 
    hij hem metter woon soude koome ter needer 
    te setten daar van te sullen ont- 
    lasten hier onder verbindende het in- 
    koomen ende goederen van onsen  
    aermen hebbende ende verkrijgende ende 
    hebben wij scheepenen voornoemt deese  
    ten prothocolle onderteekent ende door  
    de subsignatie van Francis vanden  
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    Boome presiedent scheepe loco secretario 
    doen bekragtigen en op heeden binne Lierop 
    den sestienden april seeventienhondert  
    agtendartig des toierconde geteekent, 
     Jan van Eijck  
     Jan van Breeij  
     Fr. v.Boome presie- 
     dent scheepe loco secretario 
 
  extensum Wij Jan van Eijk en Jan van Breij 
    scheepenen in Lierop quartier van Peelandt 
    Meijerije van 's Bosch doen conde cer- 
    teieffieceerende mits deesen , ende sulkx 
    ten versoeke en op de beede van Johan- 
    nis Antonis van Reijt , woonende tot 
    Gestel bij Eijndhoven , getraut met 
    Henderina Antonis Kroons , dat hij re- 
    quierant is eenen ingeboorene deeses doorps,  
    Wijders beloove wij dat ingevalle 
    den voorseijden requierant 
    tot aermoede quaam te vervallen  
    soodaanig dat hij onse aerme kasse 
    noodig hadde , den selven beneeffens on- 
    se andere ingeboorene aermen  
    sullen onderhauwden en den aermen van 
    Gestel bij Eijndoove off andere plaatsen  
    daar hij hem metter woon soude koome  
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    ter needer te setten daar van te     
            
    sullen ontlasten , hier onder verbinde- 
    de het inkoome en de goederen van 
    onsen aermen hebbende ende verkrijge- 
    de , ende hebben wij scheepenen onder- 
    teekent ende door de subsignatie 
    van Francis vande Boome presiedent 
    scheepe loco secretario doen bekragtig- 
    en op heede binne Lierop den nee- 
    gentiende april 1700 agtendartig 
    des toierconde geteekent, 
 
      Jan van Eijck  
      Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
 
  zij deese 
  vijffmaal 
  uijtgemaakt Compareerde voor ons ondergeteekende 
    scheepenen der dinghbanke van Lierop 
    Hendrik Box voor hem selven , ende meede 
    als in huewelijk hebbende Eeliesabeth 
    Faberi mitsgaaders als mondelinge 
    last hebbende soo hij verklaarde van Jan  
    en Balthazar Box , sijnne broeders  
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    Ende van Hendrik Faberi zijn swaager , en    
    des niet te min hem daar voorens fort 
    en sterk maakende in deese , Anneken Box 
    geassisteert met Willem Box haaren bij- 
    staande momboier in deese , Jan Willem Box  
    voor hem selven , en de meede als speciaale 
    last en procuratie hebbende van Roeloof 
    van Duijn en Hendrik van Duijn volgens de 
    voorseijde procuratie gepasseert voor Hendrik 
    Halder notaris en seeker getuijgen tot 
    Delfft resedeerende de dato den 27 januari 
    1738 mitsgaaders als speciaale last en pro- 
    curatie hebbende van Willem vande Kerhoff 
    in huwelijk hebbende Henderina van Duijn  
    volgens de voorseijde procuratie gepasseert voor 
    heeren scheepenen en secretaris der Hooge  
    Heerlijkheijt van Bruniste beoosten Duijvelant 
    in Seelandt de dato den 26 december 1737 zijnde  
    de voorseijde procuratie aan ons ondergeteeken- 
    de scheepenen vertoont , Cornelis , Geerit 
    en Catarina , Willem Box , de voornoemde 
    Catarina , geadsisteert met Willem Box haar- 
    en vader als bij staande momboier in deese 
    de Heer Isaak Faberi secretaris tot Orle 
    Frans Enten als in huwelijk hebbende Hen- 
    derina Vissers , Dierk Sagharias Kampers alle 
    in qualietijt als testamentarie erffgenaa- 
    men van wijlen Margrieta Box weeduwe Eevert 
    Goloffs hunne muije , de welke verklaaren  
    met malcanderen wettelijk , en erffelijk 
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    gescheijden en gedeelt te hebben , alle 
    de renten , obligatien , en pretentien  
    bij hunne voornoemde muije naargelaaten  
    mits welke scheijdinge en deelinge den 
    voornoemden  
    Hendrik Box voor hem selven en meede 
    als in huwelijk hebbende Eeliesabeth Faberi 
    te deel gevallen is , een obligatie van  
    driehondert gulden capietaal met den ver- 
    loopen intresten van dien staande tot lasten  
    vande gemeente van Duersen de dato den  
    23 februari 1715 geregistereert op no. 117 
 
  extensum Item Jan Willem Box is te deel gevallen  
    eene somme van vijfftig gulde capietaal met 
    de veragterde intresten van dien staande 
    tot lasten van Mari weeduwe Joost Franssen  
    Verbeek tot Lierop gepasseert onder de handen 
    de dato den augustij 1729, 
 
  extensum Corneelis Willem Box is te deel gevallen  
    eene somme van tweehondert vijff- 
    tig gulden met de agter staande intresten 
    sijnde begreepen in eene meerdere somme 
    van vijffhondert gulde staande tot last- 
    te vande gemeente van Asten de dato den  
    30 januari 1708 wijlle Margrieta Box weeduwe 
    Eevert Goloffs aangekoome bij transport 
    van wijle Jan Arien Maas , gepasseeert 
    ter secretareije van Asten den 3 maij 1736  
    zijnde gregistereert op no. 29 
 
  extensum  Geert Willem Box is ten deel gevallen 
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    Eerstelijk eene somme van tweehondert  
    vijfftig gulde , met de agterstaande intres- 
    ten van dien , zijnde begreepen in een meer- 
    dere obligatie van duijsent gulde capietaal 
    staande tot lasten vande gemeente van  
    Duersen , de dato den 2 november 1708 geregis- 
    tereert , op no. 94 wijllen Margrieta Box 
    weeduwe Eevert Goloffs , aangekoome bij- 
    transport van Hendrik Linders van Velt- 
    hoove gepasseert ter secretarije van Heese 
    de dato den 10 augustus 1733 , Item nog 
    eene somme van driehondert gulde capitaal 
    staande tot laste van Willem Mateusen sche- 
    pen tot Heese , de dato den 10 januari 
    1714 met de agterstaande intresten  
    van dien 
 
  extensum Catarina Willem Box geassieteert als  
    voor is te deel gevallen eene obliga- 
    tie van seevenhondert vijfftig gulden  
    capietaal staande tot laste van de ge- 
    meente van Baakel en Milheese op no. 25 
    met den agterstaande intresten van dien 
 
    Jan Balthazar , en Anneken Box  
    Hendrik en Izaak Faberi , Roeloff , en  
    Hendrik van Duijn , Willem vande Kerk- 
    hoff als in huwelijk hebbende Henderina  
    van Duijn , Frans ente als in huwelijk  
    hebbende Henderina Vissers , Dierk Zagarius 
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    Kampers , en Hendrik Meeusen van Duer- 
    sen , als in huwelijk hebbende Henderina  
    Zagarias Kampers , hebben in plaatse van rente 
    obliegatien en pretentien aan te deelen  
    gereede peningen uijt den boedel ge- 
    troken en ontfangen, 
 
    De voorseijde deelderen gelooven de 
    voorseijde deelinge altijt te sullen hauw- 
    den voor goet vast steedig , ende van  
    waarden , ende verklaaren uijt hooffde  
    van deese deelinge op maalcanderen  
    niet meer te eijsschen off te pretendeer- 
    en te hebben , op verbant van hunne 
    persoonen ende goederen ende den ge- 
    constitueerde op verbant vande constie- 
    tuanten persoonen ende goederen niu heb- 
    bende ende naar maals verkrijgende  
    Actum Lierop den eersten maij seeven - 
    tienhondert agtendartig ter presentie 
    van Jan van Eijk en Jan van Breij  
    scheepen deese geteekent ,  
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij  
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe loco 
        secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    28 158 v 
 
  extensum Compareerde voor ons Jan van Eijk 
  extensum en Jan van Breij scheepenen des doorps 
    van Lierop , Anna Jansen Biemans weeduwe 
    Joost van Eijk , ende Peeter van Eijk , ende  
    Jan Jansen Biemans als geeede mom- 
    boiers vande onmundige kinderen wijllen  
    Joost van Dijk, verwekt bijde eerste 
    comparante , de welke met malkanderen 
    aangegaan hebben de naarvolgende 
    accorde off contrakte , Eerstelijk be- 
    kende ende verklaarde de voorseijde eerste 
    comparante gelijk zij bekenden ende ver- 
    klaarde bij ende mits deesen aff te gaan  
    haar togt regt van alle de erff- 
    goederen en erffmuebelen , die de voorseijde 
    comparante in togte is besittende 
    sonder daar iets van te reserveeren 
    waar ende op wat plaatsen de selve ge- 
    staan ende geleegen zijn offte togt regt van  
    is hebbende ende dat ten behoeve vande 
    voorseijde onmundige kinderen , ende alnog 
    neemt de voorseijde eerste comparante  aan 
    vier van haare onmundige kinderen voor 
    den tijt van ses eerst agtereenvolgende 
    jaaren , te onderhauwden , siek , en gesont 
    in cost , drank , wasinge kleedinge van  
    linne en wolle , en alwat verder tot 
    opvoedinge en onderhauwdinge vande 
    voorseijde vier onmundige kinderen van  
    noode sal zijn , en als de selve bequaam 
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    sullen zijn tot de schooll om te laate 
    leeren de selve alhier tot Lierop off op  
    andere plaatsen school te laate gaan  
    en daar van te betaalen de geregtig- 
    heijt daar toe staande soo dat zij eerste  
    comparante geloofft de voorseijde vier onmun- 
    dige kinderen de ses eerstkoomde jaaren  
    in alles te onderhauwde wat de selve van  
    noode sullen hebben sonder dat de mom- 
    boiers daar iets in sullen hebben off hoeven 
    te draagen , waar voor zij twee voorseijde  
    laatste comparanten in hun voorseijde qua- 
    lietijt aan de voorseijde eerste comparante 
    jaarelijkx hebben geloofft vijffentwen- 
    tig gulde * aan haar sullen moeten wer- 
  *waar vande den betaalt den tienden augustiij 1700 nee- 
  eerste vijffen- genendartig ende soo voorts van jaare tot 
  twentig jaare soo lange de voorseijde ses jaaren 
  gulde  gepasseert sullen sullen zijn , sonder iets meer  
    van haare togte off voor de opvoedinge van  
    haare kinderen te pretendeeren off te 
    eijsschen te hebben , ende ingevalle de voorseijde 
    eerste comparante de voorseijde vier onmundige 
    kinderen niet en komt te onderhaude en te 
    doen als voorseijde staat sulle de voorseijde  
    momboiers de voorseijde vijffentwentig gulde 
    jaarelijkx niet aan haar hoeven te betaalen  
    of sal de selve eerst haar behoorelijke on- 
    derhauwdinge hebben te geeven , ende sullen  
    de voorseijde momboiers alnog gehaude wee- 
    sen te betaalen alle de schulde vande 
    voorseijde eerste comparante op de voorseijde  goe- 
    deren staande uijtgenoome aan Jan vande 
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    en Goort van Lishout en heer van Meijell 
    en aan den procueruer de Wit tot Eijndoove  
    die de eerste comparante alle seleffs sal 
    moeten betaalen geloovende zij comperanten  
    ieder in hun voorseijde qualietijt deesen voorseijden 
    contrakte en aff gaan vande togte vande eerste 
    comperante altijt te sullen hauden  en doen 
    hauwden voor goet vast bondig ende van  
    waarden ende tot naarkominge van dien 
    verbinden zij comperanten ieder in hun voor- 
    seijde qualietijt haare persoonen ende goeder- 
    en niuw hebbende ende verkrijgende , Al- 
    dus gedaan ende gepasseert op heeden  
    binne Lierop den twalffden juliij 1700 
    agtendartig des toierconde bij ons ge- 
    teekent     Peeter van Eijck 
     Dit + merk stelt Anna Jan- 
     sen Biemans weeduwe Joost van 
     Dijk verklaarde niet anders  
     te konne schrijven  
    Dit merk = stelt Jan Jansen Biemans  
    verklaarde niet te konne schrijve Jan van Eijck 
    testes Fr. v.Boome  Jan van Breeij 
        Fr.v. Boome 
        presiedent scheepe loco 
        secretario 
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   zij deese twee maal Scheijdinge ende deijlinge 
   uijt gemaakt  tusschen de kinderen en erffg .n van wijllen 
            
      Antoni van Dijk , en meede 
      als testamentere erffgenaamen van   
  
      wijlen Janvan Dijk , 
    Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
    penen in Lierop , Willem Geeve in huewe- 
    lijk hebbende Ieda Antoni van Dijk , Peeter 
    van Eijk , en Jan Jansen Biemans , als 
    geeede momboiers vande onmundige kin- 
    deren , van Joost Antonis van Dijk , ver- 
    wekt bij Anna Biemans , de welke be-- 
    kenden ende verklaarden , gelijk zij beken- 
    den ende verklaarden ,  bij ende mits deesen  
    met maalkanderen , aangegaan te 
    hebben deese naar volgende minnelijke 
    schiftinge scheijdinge ende deijlinge  
    vande erffelijke goederen bij wijllen hunne 
    voornoemde vaader Antoni van Dijk , en mee(de) 
    als testamentere erffgenaamen van wijllen Jan 
    van Dijk , stervende agter gelaatem , al- 
    hier binnen deesen doorpe van Lierop 
    en Asten geleegen , soo ende gelijk de 
    selve goederen bij loote en cavelinge 
    aan voornoemde erffgenaamen zijn ten deel 
    gevallen  
       1 loth 
  extensum  Ende is alsoo met den eerste loote 
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    ten deel gevallen Willem Geeven  
    in heuwelijk hebbende Ieda Antoni van Dijk  
    huijs , schuer , torffschop , en backhuijs 
    den hoff met het aangelag soo groes als landt 
    gestaan ende geleegen alhier tot Lierop  
    genaamt op Hersel groet cierca int 
    geheel tien loopense aanerve deen zijde  
    het straatien aldaar , dander zijde den  
    aermen alhier, 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    leegen als voor , groet circa een en een  
    haalff loopense aan erve deen zijde , den  
    verkrijger in deese off vande selve goeder- 
    en ,  
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    leegen als voor , groet cierca vijff cop- 
    saat aan erve deen zijde Reijnier Smits 
    Item alnog een stuk ackerlandt 
    gelee(ge)n als voor , groet cierca drie loopense aan 
    erve deen zijde en beijde de eijnde de ge- 
    meente alhier dander zijde Reijnier Smits 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt het Heijtvelt groet cierca een  
    loopense en vijff roede aan erve deen zijde  
    Jan Hendrik Siemons , dander zijde  derffgenaamen  
    Willem van Moorsel, 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt het Raat stuk groet cierca een 
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    halff loopense aan erve deen zijde Philip- 
    pus Warsenborig , dander zijde de weeduwe 
    Pauwels Sanders 
    Item alnog een stuk groese genaamt  
    Den Beempt in Elgerom groet cierca een  
    en een haalff loopense aan erve deen zijde  
    Jan Jansen van Eijk , dander zijde den aermen  
    alhier 
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    Het Eeuwsel groet cierca vier loopense aan  
    erve deen zijde de weeduwe 
    Tomas van Breij , dander zijde den verkrijger  
    off de selve goederen ,  
    Item alnog een stuk groese genaamt De  
    Wert groet cierca een en een haalff 
    loopense aan erve deen zijde den verkrijger  
    in deese dander zijde Andris vanden Eijnde 
    Item alnog tien heel en drie vierde 
    paarten van erff schaaren om beesten  
    te wijden op Het Broek van Mierloo 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt  
    Den Moolenbeempt groet cierca twee en  
    een haalff loopense aan erve deen zijde Jan Hendrik Sie- 
    mons dander zijde Willem vanden Eijnde 
    Item alnog de helfft in een stuk hoij- 
    velts genaamt Het Aude Goor groet 
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    cierca voor de helfft twee loopense en seeven 
    roede aan erve deen zijde en een  
    eijnde de weeduwe Jan van Boome  dan- 
    der zijde Willem vanden Eijnde 
    Item alnog een obligatie van twee 
    hondert gulde capietaal staande ten  
    laste van de heer G.Valtheeri 
    Item alnog een handt obligatie  
    van twee hondert gulde capietaal staande  
    tot laste vande regente van Asten 
    Item alnog een handt obliegatie van  
    twee hondert gulde capietaall staande tot  
    last van Jan Kerkhoff, 
    Item alnog een handt obliegatie  
    van hondert gulde capietaall staande tot 
    laaste van Jan Tijssen van Dijk , tot  
    Asten , 
    Item alnog een handt obliegatie van  
    dartig gulde capietaal staande tot laste 
    van Francis Vlemickx 
    Item alnog vijfftig gulde capietaall 
    in een hand obliegatie van hondert gulde ca- 
    pietaal staande tot laste vande weeduwe Wilbert Verberne,  
 
    Dan is het voorseijden erve int gener- 
    aall en onverschijde belaast met vijff 
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    stuijvers agt peninge geestelijke pagt in  
    eene meerdere rente aan het geeste- 
    lijk comptoor van Peelandt , Item alnog 
    den shijns vanden gronde die met regt 
    sal woorde (sal worde) bevonde daar 
    uijt te gaan ,  
 
      2 loth 
  extensum Ende is alsoo met den tweede loote ten 
    deel gevallen , Peeter van Eijk , en Jan Jansen  
    Biemans , in hunne voorseijde qualietijt  
    en sulkx ten behoeve van de voorseijde onmun- 
    dige kinderen wijllen Joost van Dijk , huijs 
    stal , schuer , aan maalkanderen geleegen  
    met de schaapstal , en torffschop , en halff 
    backhuijs , gestaan ende geleegen alhier 
    tot Lierop op De Krestaart , met den hoff 
    en aan gelaag soo groes als landt groet 
    cierca tien loopense aan erve deen zijde  
    de gemeente alhier , dander zijde derffgenaamen  
    Antoni van Geemert,  
    Item alnog een stuk ackerlandt en groese genaamt 
    den Acker inden Hoek geleegen , bij het Kerken- 
    huijs , groet cierca agt en een haalff loopense  
    aan erve deen zijde Jan Fransse vanden  
    Eijnde, dander zijde den Kerkpat aldaar 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Middelsten Acker geleegen als 
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    voor groet cierca vier loopense aan erve 
    beijde zijde derffgenaamen Antoni van Geemert 
 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Hoogen Deijselberig geleegen 
    als voor groet circa seeve copsaat  
    aan erve beijde de zijde Antoni Van Gee- 
    mert,  
 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Halacker geleegen als voor 
    groet cierca drie loopense aan erve deen  
    zijde den gemeenen weg aldaar dander 
    zijde derffgenaamen Antoni van Geemert, 
      
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Leegen Deijselberig geleegen  
    als voor groet cierca twee loopense aan  
    erve deen zijde de weeduwe Jan vande Voorst , dan- 
    der zijde Peeter Muelendijkx,  
 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
    Het Aude Goor groet cierca drie en een  
    haalff loopense aan erve deen zijde Joost  
    Warsenborig , dander zijde Jan Kerkhof 
 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
    Het Veltien inde Groen Beemde 
    groet cierca twee loopense aan erve 
    deen zijde Jeneke weeduwe Jan vande Voorst 
    dander zijde Willem Geeve 
 
    Item alnog een stuk hoeijvelts groet 
    cierca vijff loopense aan erve beijde de zijde  
    derffgenaamen Antoni van Geemert  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    28 162 r 
 
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    Den Dries bij't Kerkenhuijs groot cierca  
    twee en een halff loopense aan erve beijde 
    de zijde derffgenaamen Antoni van Geemert 
'    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt  
    Den Wert groet cierca drie loopense  
    aan erve deen zijde het gemeene landt dan- 
    der zijde Goort Wauters van Eijk met  
    meer andere. 
 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt  
    Het Aude Goor bijde Schauw groot cierca  
    twee loopense en een copsaat aan erve deen  
    zijde Jan Vlemikx dander zijde Margriet  
    Hermans. 
    Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
    Den Moolenbeempt groot cierca twee en  
    een haalff loopense aan erve deen zijde Willem 
    vanden Eijnde dander zijde Joost Gielens Ver- 
    berne, 
    Item alnog een stuk weijvelts geleegen  
    onder Asten groot cierca tien loopense aan  
    erve deen zijde derffgenaamen Antoni van Gee- 
    mert dander zijde Tiele Peeters, 
 
    Iten alnog ses gulden jaarelijkx van  
    Peeter Muelendijkx weegens huer van zijn  
    huijs plaats en hoff,  
  
    Item alnog drie gulde jaarelijkx van  
    de weeduwe Antoni van Bregt 
    weegens huer van haar huijs plaats en  
    hoff 
    Item alnog een handt obligatie van twee 
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    hondert gulde capietaall staande tot laste  
    van derffgenaamen Joseph vanden Eijnde,  
    Item alnog een handt obligatie van hon- 
    dert en vijfftig gulde capietaall staande tot  
    laste van Jan Hendrikx Verhees, 
 
    Item alnog een handt obligatie van  
    twee hondert gulde capietaall staande tot  
    laste van Donatus van Eijk,  
 
    Item alnog vijfftig gulde capietaall  
    in eene handt obligatie van hondert gulde  
    capietaal staande tot laste van de weeduwe 
    Wilbert Verberne,  
 
    Item alnog een handt obligatie van  
    vijffenseeventig gulde capietaall staande  
    tot laste van de weeduwe Joost van Dijk,  
     
    Dan is het voorseijden erve belaast int   
            
    generaal en onverscheijde met drie gulde  
    vijff stuijvers en twalff peninge geestelijke 
    pagt jaarelijkx in eene meerdere rente 
    met erffgenaamen Antoni van Geemert cum suo 
    aan het comptoor vande heer Tijnaagel tot 's 
    Bosch, 
 
    Item alnog met eenen chijns van  
    twalff stuijvers jaarelijkx aanden  
    Rentmeester der Domijnne, 
 
    Item alnog met eene chijns van twalff 
    peninge jaarelijkx aanden heer van Hel- 
    mont 
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    Item alnog met eenen chijns van twalff 
    stuijvers jaarelijkx aanden heer van Asten  
    Ende is bij de condieviedenten gecondietie- 
    oneert naamentlijk dat een ieder van  
    hun de chijnsen uijt haare aangedeelde 
    goederen gaande soo die daar op reets is  
    begroot als die niet en is begroot ende 
    nog in tijde en wijlle met regt mogte werden  
    bevonden dan uijt te gaan sal moeten  
    blijve vergelde , beneeffens haare gegroo- 
    te renten en pagten en die soodaanig op 
    haar tijt betaalen , dat deen door des an- 
    ders quade betaalinge geen schaade en  
    coome te leijden , en verders dat inge- 
    valle naarmaals met regt eenige  
    renten off pagten op de voorseijde goe- 
    deren quaamen meer dan zijn begroot 
    maalkanderen den agterstel te sullen  
    helpen bij betaalen , ende de renten  
    off pagten elkanderen refundeeren ende 
    en goet doen , de onlosbaare teegens den  
    peninge vijffentwentig , ende de losbaare volgens 
    de losbrieven daar van zijnde , geloovende 
    zij condieviedenten eenparelijk deese 
    deijlinge en condietien in voege voorseijde 
    altijt te sullen hauden en doen hauw- 
    den voor goet vast bondig ende van  
    warden , en tot prestatie en opvolgin- 
    ge van dien verbinden zij condievie- 
    denten ieder in hun voorseijde qualietijt 
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    specieaalijk deen tot behooeff des andere 
    des selffs aanbedeelde portie en voorts  

   geeneraalijk hunne persoonen ende goederen  
            
   hebbende ende verkrijgende ,  

    Ende verklaarden de voorseijde condievie- 
    denten dat onder de voorseijde gedeelde  
    goederen , geen leen goederen en zijn  
    Aldus gedaan ende gepasseert op heeden  
    binne Lierop den neegende augusti seeven  
    tien hondert agtendartig , des toierconde 
    bij ons geteekent,  
      Willem Geven  
      Peeter van Eijck 
      Dit + merk stelt Jan Jansen 
      Biemans verklarde niet te 
      konne schrijve testes F.v.Boome 
       Jan van Eijck  
       Jan van Breeij  
       Fr.v.Boome 
      presiedent scheepe loco 
       secretario 
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    extensum Staat van inventaris 
      vande erffmuebelen naarge- 
      laaten bij Joost van Dijk 
      getraut geweest zijnde met  
      Anna Jansen Biemans en door de selve 
      aan ons ondergeschrevene scheepenen  
     opgegeven en overgebraagt , bij het affgaan 
      van haare togte , de daato 
      den 12 juliij 1739 bestaan- 
      de in het naarvolgende 
 
    Eerstelijk een linne bed met een wolle deeke 
    en een kusse , met den hoofft puelue en met 
    een paar , slaap laakens, 
    item een bed koetse 
    item een kasken  
    item eenen trog 
    item een kist  
    item een taffel  
    item een stande 
    item twee mulk tobbe 
    item een godtbank 
    item eene gaijer tobbe 
    item twee cooperen handt keetels 
    item eene cooperen coeij keetel 
    item eene struijf panne 
    item eene vuuer eijseren  
    item ene kan eijseren 
    item eene haale met een leijnk haale 
    item eene eijseren keetel 
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    item eene tange 
    item drie koeijbacke 
    item eenen asback 
    item eene hoog kaar 
    item een leeg kaar 
    item eene mulk tonne 
    item eene coore wanne 
    item een mist hack 
    item twee haagte  
    item een schoebe met eene laag riek 
    item eene schuppe , met een torff schuppe 
    item een room zeije 
    item een teene comme met agt teene leepels 
    item een saut doose 
    item een snijbank , met een stroij mes 
    item vier stoele  
    item eene vleegel 
    item eene kruijwaage sonder rat 
    item eene peerts bock 
    item eene mist haak  
    item twee spinne wiele 
    item een spondrik met eene dreijhaspel 
    item een bijll  
    item twee taffel laakens 
    item twee tuijers met cijmmels  
    item een plog 
    item nog een teene com 
    item eenen hoij riek met een coore- 
    gaavel  
    item een vlaas braak  
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    item een osse keetin 
    item een sligt mes 
    item een scherff vloot 
    item een teene halff maatien  
    item eene kinder wiege 
 
    Aldus gedaan ende gepasseeert ende ge- 
    inventarieseert opgegeeven door de voorseijde 
    Anna Jansen Biemans , weeduwe Joost van Dijk 
    de welke verklaarde onder presentatie van eede 
    Dit alles in opregtigheijt ende naar haare  
    beste kennisse en weetenschap opgegeeven  
    te hebben , sonder haar 's weetens its van  
    versweegen te hebben , en onder geloffte 
    alle het geene bevonde soude mooge wor- 
    den tot deesen staat van inventaaris te 
    behooren het selve aande geeede momboiers van  
    haar onmundige kinderen aff te sulle geeve 
    Actum Lierop den neegende augustiij 1700 
    agtendartig des toierconde bij ons getee- 
    kent, 
 
     Dit + merk stelt Anna Jan- 
     sen Biemans verklaarde niet 
     anders te konne schrijve testes 
     Fr.v.Boome  
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij 
       Fr.v. Boome 
       presiedent scheepe 
       loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Eijk , Hendrik 
    Warsenborig , Jan van Breij , Pee- 
    ter Vlemikx , Jan vanden Eijnde , en 
    Andries vanden Eijnde scheepenen  
    des doerps van Lierop , quartier van 
    Peelandt Meijerije van 's Bosch , ver- 
    klaaren en te coommitteeren , en te  
    authoriseeren bij deese Francis van  
    den Boome onsen presiedent scheepe 
    alhier , omme sig op de neegende 
    september eerstkoomende te vervoegen en  
    te laate vinde tot 's Bosch  bij de 
    verpagtinge der gemeene 's landts 
    middelen deeses quartiers van Peelandt 
    voorseijde die als dan sal werden gedaan  
    door haar Edele Moogende de Heeren Raaden  
    van Staaten deeser Vereenigde Needer- 
    lande , Wijders den selven authorie- 
    seerende hem als pagter vande voorseijde  
    gemeene middelen van het 
    voorseijde corpus ingaande met primo 
    october 1738 inde verpagtcedulle te  
    stellen en teekene , als meede ons 
    ondergeschrevene in de selve pagt cedulle 
    als borgen te noemineeren en te 
    laaten aanteekene alles in confor- 
    mieteijt en naarkoominge van haar 
    Edele Moogende Resolutie in dato den 
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    tweeden november 1734 beloovende  
    allent geene voorseijde voor goet  
    ende van warden te sullen hauden onder 
    verbant als naar regten  hier toe 
    staande , kenisse de(r) waarheijt 
    hebben wij deese ten prothocolle eijgenhan- 
    dig onderteekent ende door de subsig- 
    natuere van Jan van Eijk scheepe loco 
    secretario doen bekragtigen op heeden  
    binne Lierop den tweeden september 1700 
    agtendartig des toierconde geteekent 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Breeij 
      Jan vanden Eijnde  
      Peter Vlemex 
      Andries vanden Eijnden 
      Jan van Eijck schepe 
      loco secretario 
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    van dien alle het voorseijde  
    capietaall is geloofft geweest ten 
    behoeve van Hendrik Geeraart Siemons  
    geweesene inwoonder tot Mierlo , ende ten  
    laste van Jan Jansen van Brussel ge- 
    weesene inwoonder alhier , tot Lierop 
    voorseijde , conserteerende der halve inde 
    cassatie van de voorseijde rente brieven  
    tot Mierloo en tot Eijndoove voorseijde 
    gepasseert , geloovende hij comparant  
    allent geene voorseijde te sullen hauden 
    en doen hauden voor goet vast steedig 
    ende van waarden , onder verbant van  

   zijn persoon ende goederen hebbende ende   
           
    verkrijgende , Aldus gedaan ende gepas- 

    seert op heeden binne Lierop den nee- 
    genentwentigsten octoober 1700 agtendartig 
    ten overstaan van Jan van Breij en Peeter 
    Vlemikx scheepen(d)e dese geteekent,  
      Jan Hendrick Siemons 
      Jan van Breeij  
      Peter Vlemex 
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
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  extensum  Compareerde voor ons ondergeschrevene  
    scheepenen des dorps , en dingbanke van  
    Lierop , Jan Box , schoolmeester tot Heese 
    Corneelis Box schoolmeester tot Maarhee- 
    se , Geerardus Box schoolmeester tot Buedel,  
    Catarina Box woonende tot Lierop ge- 
    adsisteert met Hendrik Box schoolmeester 
    tot Leende , haaren gecoren en bij- 
    staande momboier in deesen , kinderen  
    en eerffgenaamen van wijllen Willem  
    Box , in zijn leeven schoolmeester tot Lierop 
    ende Geertruij de Aude zijnne wettige huijs- 
    vrouwe , ende verklaaren met maalkanderen  
    bij blinde lootinge wettelijk ende erffe- 
    lijk gescheijden en gedeelt te hebben alle  
    de renten , en obligatien bij hunne voor- 
    noemde auders naargelaaten mits welke 
    scheijdinge en deelinge den voornoemden  
    Jan Box te deel gevaalen is eerstelijk 
    d'een helft van een obliegatie van duijsent 
    gulde capietaal staande tot laste vande gemeente  
    van Lierop de dato den 27 oktoober 1706 gere- 
    gistereert op no. 6 
    Item eene somme van tweehondert gulde  
    capietaal staande tot laste vande gemeente 
    van Lierop de dato den 3 maij 1713 geregis- 
    tereert op no. 20 
    Item eene somme van tweehondert gulde  
    capietaall staande tot lasten van Antoni  
    Frans Daamen , en seekere borgen inwoon-  
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    deren tot soomeren gepasseert ter secre- 
    tarije van Soomeren de dato den 17 meij 1712 
 
    Item de helfft van eene somme van van hon- 
    dert vijfftig gulde capietaal staande tot  
    lasten van Joost Franssen Verbeek inwoon- 
    (der) tot Lierop volgens de obligatie daar van   
            
    zijnde gepasseert ter secretarije van Lierop 
    den 1 september 1722 mette alle de agterstaande  
    en loopende intresten van dien 
 
      2 loth 
     
 
  extensum Corneelis Box is te deel gevallen eer- 
    stelijk d'een helfft van eene obligatie  
    van duijsent gulde capietaal staande tot 
    lasten vande gemeente van Lierop , de 
    dato den 27 octoober 1706 , geregistereert 
    no. 6 
    Item eene somme van hondert vijfftig gul- 
    de capietaall bij de regenten van Lierop op- 
    genoomen van Geertruij Box de dato den  
    14 april 1703 wijllen Willem Box aange- 
    koome bij transport van Baltus Pluijm 
    man ende momboier van Geertruij Box 
    gepasseert ter secretarije van Lierop den  
    25 junij 1721 geregistereert op no. 15 
     
    Item eene somme van twee hondert vijfftig 
    gulde capietaall staande tot lasten van  
    Dierk Jooste Verberne , Jan Willems Ver- 
    hees , en Joost Jansen van Moorsel , inwoon- 
    deren tot Lierop , volgens de obligatie daar 
    van zijnde gepasseert ter secretarije van  
    Lierop de dato den 30en november 1729 
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    Item déen helfft van eene somme van hondert 
    vijfftig gulden capietaall staande tot lasten van  
    Joost Franssen Verbeek , inwoonder tot Lierop 
    volgens de obligatie daar van zijnde ge- 
    passeert ter secretarije van Lierop den  
    1 september 1722 alle met de veragterde en  
    loopende intresten van dien  
 
  extensum   3 loth 
    Geerardus Box is te deel gevallen eer- 
    stelijk eene somme van seshondert gulden  
    zijnde begreepen in eene meerdere obligatie  
    van duijsent gulde capietaall bijde regenten 
    van Duerne opgenoome van Hendrik Sanders 
    van Velthoove   de dato den 2 november 1708 ge- 
    registereert op no. 94 wijlen Willem Box 
    aangekoomen bij transport van gemelte  
    van Velthoove gepasseert ter secretarije van  
    Heese en Leende de dato den 10 augustiij 1733 
 
    Item d'een helfft van eene somme van drie 
    hondert gulde sijnde begreepen in eene 
    meerdere obligatie van duijsent gulde capietaal 
    bij de regenten van Lierop opgenoomen  
    van Paulus Antonis Bogaarts den 30en december 
    1688 wijllen Willem Box aangekoome bij 
    transport vande heer Gijsbertus Gualtheeri ge- 
    passeert ter secretarije van Lierop de dato 
    den 13 oktoober geregistereet op no. 3 
 
    Item eene somme van hondert gulde capitaal  
    staande tot lasten van Joost Peeters Verberne 
    volgens de obligatie daar van zijde gepas= 
    seert onder de handt de dato den  
    11 december 1731 

 
    
 



    28 169v 
 
    Item eene somme van hondert gulden sijnde  
    een restant van tweehondert gulde capie- 
    taall staande tot lasten van Frans Jooste  
    vanden Eijnde volgens de obligatie daar  
    van zijnde gepasseeert onder de handt de 
    dato den 13 junij 1717 
    alle met de veragterde en loopende  
    intresten van dien,  
 
      4 loth 
  extensum  Catharina Box geadsisteert als voor  
    is te deel gevallen eerstelijk eene obli- 
    gatie van drie hondert gulde capietaall 
    staande tot lasten vande gemeente van  
    Eijngelen , en bij de regenten van Eijngelen  
    opgenoomen van wijllen de heer Johannis 
    Bocardus prediekant tot Woensel der  
    deelderen over groet vader de dato den  
    15 februari 1686, 
    Item eene obligatie van driehondert  
    gulde capietaal staande tot lasten vande 
    gemeente van Lierop de dato den 14 april 
    1703 geregistereert op no. 14,  
    Item d'en helfft van eene somme van  
    drie hondert gulde capietaal zijnde begreepe 
    in eene meerdere obligatie van duijsent 
    gulde capietaal bijde regenten van Lierop 
    opgenoomen van Paulus Antonis Bogaarts de dato de 
    30en december 1688 wijllen Willem Box aangekoo(me) 
    bij transport vande heer Gijsbertus Gualtheeri 
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    gepasseert ter secretarije van Lierop de 
    dato den 13 oktober 1731 geregistereert op no. 3 
 
    Item eene somme van driehondert gulde  
    zijnde een restant van een apietaal van  
    vierhondert gulden staande tot lasten van  
    Joseph Marten Custers inwoonder tot Lierop  
    de adto den 10 augustiij 1722  
    Alle met de veragterde en loopende 
    intresten van dien  
 
    Ende verklaarden de voorseijden deelderen  
    deese voorseijde deelinge altijt te sullen hauw-   
    den en doen hauden voor goet vast steedig ende van waarden  
    ende op maalkanderen uijt hooffde van deese 
    deelinge niet meer te eijsschen off te 
    pretendeeren te hebben , op verbant van hun- 
    ne presoonen ende goederen niuw hebbende  
    ende narmaals verkrijgende ende hebben  
    de voorseijde deelderen deese ten prothocolle 
    beneeffens ons ondergeschrevene scheepenen onder- 
    teekent , Actum Lierop den vijffden november 
    seeventienhondert agtendartig,  
 
                H Box 
      C.Box 
                G. Box 
      Catarina Box 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Breeij  
      Fr.v. Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
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  extensum Bij den inhaude van desen teegen- 
  extensum wordigen , openbaare instrumente van  
    huewlijkxe voorwaarde zij cont en  
    kenelijk , dat voor ons Jan van Eijk en  
    Jan van Breij scheepenen ende Francis 
    vanden Boome presiedent scheepe loco 
    secretario deeses dorpe en dingbanke 
    van Lierop , in eijge persoonen zijn ver- 
    scheenen ende gecompareert , Arnoldus 
    vanden Boome inwoonder alhier , wee- 
    duenaar wijlle Willemijn Antoni van 
    Bussel , ter eendere , ende Geertuij 
    Swinkels , meerder jaarige jonge dog- 
    ter , woonende onder de jueriedicktie  
    der stadt Helemont geassistert 
    met Geerit Haagemans , meede woonende  
    tot Helemont voorseijde haaren ten deese 
    geasuemeerde momboier , ter andere zijde  
    de welke verklaaren , dat zij com- 
    peranten , van voorneemens zijn met 
    den anderen te treeden inden huewe- 
    lijken offte egten staat , dog dat voor- 
    bonden van dien , en alvoorens het  
    selve te voltreken , over ende weeder 
    over waas verdraagen , bedongen ende 
    ingewiligt , gelijk zij comperanten  
    verklaaren bedingen ende in wiligen bij deesen , sulkx 
    uijt cragte van decreet , approbatie 
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    en ratieffiecatie van heeren gesup- 
    stietueerde , vanden heere stadthauder  
    ende scheepene van Lierop , op heeden ver- 
    leendt ende gegeeven noopende de een  
    kintsheijt , aande comperanten in deese 
    waar toe omkortheijts halve gerefereert 
    werdt , naamentlijk en eerstelijk soo 
    sullen zij toekoomende bruijdigom ende  
    toekoomende bruijt , tot subsiedie en  
    onderstaant van dit aanstaande huewe- 
    lijk en voorkinderen vanden toekoo- 
    menden bruijdigom , soo meede , der 
    kint offte kinderen , die uijt dit aan- 
    staanden huewelijk , bij avantuere mog- 
    te werden verwekt , inbreijngen alle  
    soodaanige goederen en effekten als 
    aan haar comperanten in vollen eij- 
    gendom uijt cragte van voorseijde decreet 
    als andersints zijn competeerende  
    is verders gecondietieoneert dat naar de 
    doodt en afflijvigheijt van hem toekoo- 
    mende bruijdigom , door haar toe koomen- 
    de bruijt , als dan nog in leeven zijnde 
    aan ieder der voorkinderen van hem  
    toekoomende b(r)uijdigom , als dan meede 
    nog in leeve zij(n)de sal moeten , geven ende  
    uijtreijken eene somme van tweehon- 
    dert Caroli guldens , eens , sulkx uijt 
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    de goederen vanden eersten huewe- 
    lijk , vanden toekoomenden bruijdigom 
    uijt de goederen van deesen aanstaanden 
    huewelijk , offte andere gereede eeffekten  
    naar wel behaagen van haar toekoo- 
    mende bruijt , en ingevalle , een der 
    voorseijde voorkinderen vanden toekoo- 
    menden bruijdigom , afflijfig quaam 
    te werden voor den toekoomenden 
    bruijdigom en wettig kint off kin- 
    deren quaam naar te laaten soo sal 
    dat kint offte kinderen , suckcedeeren  
    in voorseijde portie , van tweehondert 
    gulde in plaatse van des seleff  auw- 
    ders bij repersentatie , en andersints 
    niet , is wel expreselijk gecondietie- 
    oneert , dat alle de vaste goederen  
    tegenwoordig bij den toekoomenden  
    bruijdigom beseeten werdende sul- 
    len blijven in haar geheel sonder 
    die te moogen veralieoneeren offte 
    te doen verdeijllen , voor en aleer aan't 
    voorseijde gestiepuleerde ten regarde 
    vande voorkinderen vanden toekoo- 
    menden bruijdigom sal zijn voldaan 
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    en ingevalle hij toekoomenden bruij- 
    digom quaame afflijvig te woorden  
    sonder kint offte kinderen uijt dit 
    aanstaande huewelijk agter te laaten ,  
    voor haar toekoomenden bruijt , soo 
    sal zij toekoomende bruijt in dien  
    gevalle , met de voorkint off kinderen vande 
    toekoomenden bruijdigom als dan in 
    leeven zijnde , off bij affsterven van  
    een dieer voorkinderen en wettige 
    geborte naarlaatende , met die wet- 
    tig geboorene bij representaie,  
    eegaalijk ende gelijkelijk , met een fie- 
    lieale portie deijllen ende genieten  
    in alle de goederen soo haaffelijk 
    erffhaffelijke , vaste goederen ende ge- 
    reede eeffecten , schulden en in schulden 
    geene uijtgesondert offte gereservert 
    herkoomen , uijt den eersten huewelijk soo 
    voorseijde als uijt dit aanstaande huewe- 
    lijk te verkrijgen staande , en ingevalle 
    het mogte geschieden dat alle de voorkin- 
    deren vanden toekoomenden bruijdigom  
    mogten coomen afflijvig te worden sonder 
    wettige geborte naar te laaten ende 
    dat hij toekoomenden bruijdigom alsoo 
    sonder voorkinderen offte naarkint offte kinderen  
    uijt dit huewelijk te verweken voor haar 
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    toekoomende bruijt quaame afflijvig 
    te werden , soo sal indien gevalle zij toe- 
    koomende bruijt , genieten en in vollen  
    eijgendom proffieteeren , alle de haaffelijk- 
    ke, erffmuebelen en gereede effeckten 
    bij huem toekoomende bruijdigom met 
    ter doodt naar te laaten ende alle vaste 
    goederen in togte haar leeve lang geduerende  
    mits dat zij toekoomende bruijt ge- 
    haude sal zijn , te betaalen alle de 
    schulde des boedels , en ingevalle hij 
    toekoomende bruijdigom quaame afflijfig 
    te woorden voor haar toekoomende bruijt 
    met agterlaatinge van kint offte kinderen  
    uijt dit aanstaanden huewelijk te ver- 
    weken , soo sullen , de voorkinderen  
    offte , bij overleijden van een van hun des 
    seleffs wettige geborte bij represen- 
    tatie met dat naarkint offte kinderen  
    eegaalijk ende gelijkelijk deijllen ende 
    erven , in alle de goederen gereet en 
    ongreet soo van den eersten hue- 
    welijk gekoomen als in dit aanstaan- 
    den hauwelijk te verkrijgen staande , geene 
    van die uijtgesondert offte gereser- 
    veert soo meede inden boedel bevonden  
    sullen werden , eeven ende gelijk de 
    voorkinderen uijt een en het seleffde  
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    huewelijk met de naarkinderen  
    waaren verwekt , ende geprocureert 
    uijtgenoome en onder expresse re- 
    serve van het voorseijde geval van  
    twee hondert gulde aan ieder der 
    voorkinderen die bij haar ingevall 
    als voorseijde voor aff sullen genooten  
    ende geproffieteert werden , soo ook 
    ingeval de voorkinderen sonder wet- 
    tige geboorte quaamen te overleijden  
    voor de toekoomenden bruijdigom  
    met agterlaatinge van wettige  
    naargeborte , ende tertogte op haar  
    toekoomende bruijt , met agterlaat- 
    inge van wettige voor en naar gebor- 
    te dat in dien gevalle zij toekoo- 
    mende bruijt als dan weeduwe zijnde  
    sal blijven in het volle besit des boe- 
    dels , sonder dat het voorkint offte kin- 
    deren haar toekoomende bruijt sal off  
    sullen konne constreijngeeren tot eenige 
    schiftinge , scheijdinge offte deijlinge 
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    maar sullen daar toe moeten  
    affwagten de doodt van haar toe- 
    koomende bruijt weeduwe blijvende  
    wanneer alles niets uijtgescheijden  
    tusschen de voor en naarkinderen  
    als voorseijde geerfft ende gedeijlt 
    sal werden , dog ingevalle zij toe- 
    koomende bruijt haar als dan  
    weederom soude willen begeeven  
    tot een tweeden hauwelijk , dat in dien  
    gevalle zij toekoomende bruijt voor 
    het aangaan van dat tweeden hau- 
    welijk , gehauden sal zijn , op te rigten  
    eenen behoorelijke en pertienenten  
    staat en inventaaris , van alle de 
    goederen en gereede eeffecten schulden  
    ende inschulden welke de voor en  
    naarkinderen sullen aangaan , eegaal 
    ende gelijkelijk , dog sullen alle schul- 
    den , en winsten in dat tweeden  
    huewelijk , bij avantuere te maaken  
    offte proffieteeren prievatievelijk 
    conserneeren aan haar toekoomende 
    bruijt ende de kinderen bij haar te 
    verweken , met uijtsluijtinge der 
    voorkinderen vanden toekoemenden  
    bruijdigom , en waar meede zij toe- 
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    koomende bruijt alsoo in het volle 
    besit des boedels sal moogen blijve haar 
    leve laang geduerende en laatstelijk 
    ingevalle zij toekoomende bruijt eerst 
    afflijvig quaame te werde voor hem  
    toekoomende bruijdigom sonder wettige 
    geborte naar te laaten , soo maakt zij  
    toekoomende bruijt hem toekoomende  
    bruidigom meester en erffgenaam  
    van alle goederen en eeffeckten waar 
    over zij eenige meesterschap is heb- 
    bende offte naarmaals soude conne  
    verkrijgen niets ter werelt uijtge- 
    sondert offte gereeserveert,  
    alle welke pointen , condietien  en  
    aertuculen zij conthoralen bij deesen  
    respektievelijk accepteeren ende ge- 
    looven te sullen agtervolgen ende naar- 
    koomen op verbant van haare weeder- 
    seijtse persoonen ende goederen hebbende 
    ende verkrijgende , Aldus gedaan ende  
    gepasseert binne Lierop ten overstaan  
    als voor op heeden den selven novem- 
    ber 1700 agtendartig , des toierconde geteekent 
    Arnoldus vanden Boomen 
    Dit merk + stelt Geertruij Swinkels verclarende  
    niet te connen schrijven . testes Fr.v. Boome 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij  
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheep(e) loco secretaris 
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    Compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen 
  extensum in Lierop Catalijn weeduwe Marten Verberne 
    inwonderse alhier , siek te bedde liggende 
    nogtans haar volkoome verstandt ende vijff 
    sinnen wel magtig ende gebruijkende soo 
    voor ons opentlijk scheen ende bleek , de 
    welke is overdenkende de broesheijt der 
    menschelijker natuere ende datter niet see- 
    kerder en is dan de doot ende niet onseeker- 
    der dan den tijt ende uuere van dien , ende 
   * heeft daaromme uijt deese weerelt niet wille 
    scheijden sonder alvoorens van haare tijdelijke  
    goederen haar van Godt almagtig op deeser 
    aarde veleendt te hebben gedisponeert , ende dat 
    uijt cragte van het mutueel testament  tussen de 
    voorseijde testatriese ende haaren voornoemden man zaliger 
    opregt gemaakt ende geslooten , voor heeren schee- 
    penen alhier in dato den 2 oktoober 1730 ende alsoo 
    op niuws disponeerende , ende dat uijt haaren  
    eijgen vreije wille onbedwonge offte onverleijt 
    bekenden ende verklaarde , ende alvoorens daar toe 
    koomende soo beveelt zij testatriese haare 
    ziele als die uijt haare sterffelijk ligham sal 
    koome tescheijden inde beremhertige hande van  
    Godt almagtig , haaren heemelschen vader , ende 
    haar ligham de aarde om eerelijk begraaven te 
    worde , koomende voorts tot de dispositie van 
    haare teijdelijke goederen , soo verklaart 
    zij testatriece te legateeren , ende voor uijt 
    te maaken aan haare dogter , Mari , voor  
    haaren getrauwen dienst aande testatrice 
    gedaan ende gedient 
    * Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
    penen in Lierop Catalijn weeduwe Marte Verberne 
    de welke bekenden ende verklaarde gelijk zij bekenden  
    ende verklaarde bij ende mits deesen  dit haar teegen- 
    staande testament te veranderen , te weeten  de  
    brauwerij met het brauwhuijs met ap en dependentie 
    vandien gemaakt aan haar dogter Mari, soo als in  dit 
    teegenstaande testamentstaat in te trekken doet en te 
    niet te doen om naar haar doet van haare verdere erff- 
    genaame geerfft te woorde off daar naarder van te  
    disponeeren soo als te raade , verklaarde dit haar  
    testament doet ende te niet te zijn , uijtgenoome  het Peel- 
    velt aan haar dogter Mari gemaakt , blijfft nog gereserveert * 
            
 



 
    28 174 r 
 
    haar peelvelt geleegen op off ontrent 
    het eijlandtop de Astense Peel, Wijders  
    verklaart zij testatriece dit te weesen haar 
    testament laatste ende uijtterste wille willende ende 
    begeerende dat het selve alsoo het zij bij 
    forma van testament codisil giffte offte eenige 
    andere maakinge ter saaken des doodts soo als  
    best kan bestaan sal plaats grijpen en eenvouw- 
    dig naar de letter en in hauwde als booven sal   
       agtervoligt en naargekoome worde , alwaart 
    nogtans datter eenige pointen clausulen offte 
    aertueculen naar de wetten en costhumen  
    hier toe noedig offte vereijst werdende waaren  
    versuijmt offte vergeeten als haudende die 
    *   de testatrice reserveert de magt van dit te moge breeke 
    alhier voor geinsereert * Aldus gedaan ende 
    gepasseert ten woonhuijse vande testatrie- 
    se en heefft de testatrie deese eijgen- 
    handig , onderteekent ter presentie van 
    Jan van Eijk , en Hendrik Warsenborg 
    scheepenen en Francis vanden Boome 
    presiedent scheepe loco secretario , op    
       heeden binne Lierop den sesentwen- 
    tigsten november seeventien hondert 
    agtendartig des toierconde geteekent 
    (vervolg vorige bladzijde onderaan) 
    *en aan haar dogter Mari gemaakt soo als voor- 
    seijde staat , Aldus gedaan ende gekasseert op 
    heeden den tienden noovember seeventien 
    hondert neegenendartig destoierconde geteekent 
    Dit + merik stelt Cathalijn weeduwe Marte Ver-   
      berne verklaarde niet te conne schrijve 
    testes Jan van Eijck Andries vanden Eijnden 
    Hendrick Warsenborgh Fr.v.Boome presie- 
    dent  loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Eijk en Jan van Breij scheepen- 
    en in Lierop quartier van Peelandt Meij- 
    ereij van 's Bosch doen conde certiefieceer- 
    ende mits deesen ende sulkx ten versoeke 
    en op de beede van Anna Jansen Bie- 
    mans teegenwordig woonende tot Vlierden  
    en getraut met Dierk Geeraart Huijbers 
    dat zij requierante is eene ingeborne 
    deeses dorps , Wijders beloove wij dat inge- 
    valle de voorseijde requierante tot aer- 
    moede quaam te vervallen soodaanig dat 
    zij requierante onse aerme kasse noo- 
    dig hadde de selve beneeffens onse andere 
    ingeboorne aermen van Vlierden off andere plaat- 
    sen daar zij requierante haar metter 
    woon soude koome ter needer te setten  
    daar van te sullen ontlasten hier onder 
    verbindende het inkoome ende goederen  
    van onsen aermen hebbende ende verkrijgen- 
    de , ende hebben wij scheepenen voornoemt 
    deese ten prothocolle beneeffens de requier- 
    ante onderteekent ende door de subsigna- 
    tuere van Francis vanden Boome presie- 
    dent scheepe loco secretario doen bekragtigen.  
    ActumLierop den sestienden december 1700agtendartig 
    des toierconde geteekent 
      Dit merk + stelt Anna Jansen 
      Biemans verklaarde niet te con- 
      ne schrijve testes Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    28 175 r 
 



  extensum  Op heeden den seeventwentigsten  
    december 1700agtendartig soo heeft Wil- 
    lem Geeve van Dijk , den behoorelijken  
    eedt affgelegt aan hande vanden ge- 
    laste des heere offieciers , als momboier 
    vande onmundige kinderen van Joost 
    van Dijk , verwekt bij Anna Biemans 
    in plaatse van Peeter van Eijk , ge- 
    loovende de selve adminsteratie be- 
    neeffens Jan Janssen Biemans als 
    meede momboier eerelijkende duegde- 
    lijk te sullen admistereeren ende 
    ten meeste proffeijte te sullen  
    breijngen , ende ook ten allen  
    tijde des versogt zijnde te doen  
    behoorelijke reekeninge bewijs en  
    reliqua en verder en generaalijk 
    alles te doen dat eenige getrauwe 
    en op regte momboiers schuldig 
    zijn te doen Coram scheepene dese 
    geteekent, Willem Geven van Dijk 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breij 
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe loco secretario 
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  extensum Wij Jan van Breij , en Jan van Eijk 
    scheepenen in Lierop quartier van Pee- 
    landt Meijerij van 's Bosch , doen conde 
    certiefieceerende mits deesen, ende sullen  
    ten versoeke en op de beede van Jan 
    Custers , den welken van voorneemens 
    is te gaan trauwen  met Maria Dierkx  
    dat hij requierant is eenen inge- 
    boorene deeses doerps , Wijders belooven 
    wij dat ingevalle den voorseijden re- 
    quierant tot aermoede quaam te 
    vervallen , soodaanig dat hij requier- 
    ant , onse aerme kasse noodig had- 
    de den selven beneeffens , onse andere 
    ingeboorene aermen sullen onder- 
    hauden , en den aermen van Buerkel 
    off andere plaatsen daar hij requier- 
    ant hem metter woon souwde koo- 
    me ter needer te setten , daar van  
    te sullen ontlasten hier onder ver- 
    bindende het inkoome , en de goederen 
    van onsen aermen hebbende ende ver- 
    krijgende , ende hebben wij schee- 
    penen voornoemt deese ten prothocolle 
    beneeffens den requierant onderteek(ent) 
    ende doer de subignatuere van Fran- 
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    cis vanden Boome onsen presiedent 
    scheepe loco secretario, doen bekragtig- 
    en , Actum Lierop den tweeden januari 
    seeventienhondert negendartig 
    des toierconde geteekent 
     Dit merk + stelt Jan 
     Custers verklaarde niet 
     te conne schrijve 
     testes Fr.v.Boome 
     Jan van Eijck 
     Jan van Breeij 
     Fr.v.Boome presie- 
     dent scheepe loco secretario 
 
  extensum Condietie ende voorwaarde waar op 
  extensum  Willem Geeven van Dijk , ende Jan  
    Jansen Biemans in qualietijt als 
    geeede momboiers , vande onmundige 
    kinderen van Joost van Dijk , in hueringe 
    en pagtinge zijn overgeevende , aan 
    Jan Pauwels Sanders seekere erve ge- 
    leegen inde Winkelstraat , soo ende ge- 
    lijk het weeduwe Joost van Dijk in 
    gebruijk heefft gehat,  
    Eerstelijk soo sal deese hueringe en  
    verhueringe dueren , den tijt van agt 
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    agtereen volgende jaaren , nogtans 
    met vier jaaren op te seggen , wie 
    van beijde zijde gelieven sal , en dat 
    voor Kersemis,  
    Item den huerder sal deese goederen  
    aanvaarden de huijsinge en hoff te Paasschen ende 
    groese te halff meert , en het saaijlandt toixt 
    bloot aande stoppelen alles in deesen  
    jaare 1739 en ook weederom soo te 
    verlaaten  
 
    Item den huerder sal moeten betaa- 
    len alle de 's landts en doerps lasten die met Niuwe Jaar 
    1738 zijn ingegaan , daarenteegen sal 
    hij huereling moogen aanvaarden  de 
    schaar die tegenwordig op het landt 
    staat besaaijt , en nog staat te be- 
    saaije,  
    Item den huerder sal gehauden weesen  
    alle jaaren te betaalen alle 's landts 
    en doerps lasten , ordienaare als 
    exterordienaare sonder iets des wee- 
    gens te mooge corten aan zijnne be- 
    donge huer peninge ,  
 
    Item den huerder sal gehauwden wee- 
    sen de wande vande huijsinge te hauden  
    en onderhauden in goede reperatie van  
    luijken , leijmen en diegt , en het haut 
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    daar toe noodig sal hij huerelingh 
    op de goederen moogen cappen ter 
    minster schaade,  
 
    Item het schaar haut als het vijff 
    jaaren aut is , sal hij huereling moo- 
    gen cappen ende latten tot de huijs- 
    inge noodig daar toe moeten gebruij- 
    ken sonder daar aff te mooge verkoo- 
    pen ,  
    Item den huerder sal alle jaaren  
    op zijnen cost , ende drank , op de huij- 
    singe moeten leeveren en laaten dek- 
    ken twee vijmme wel gemaakt daak- 
    stroij , dog de dag huer vanden dekker 
    sal hij huereling mooge corten, 
 
    Item den huerder sal gehauden wee- 
    sen den tijt zijnder hueringe daar op 
    te blijven met volle togt van koeijbees- 
    ten schaapen en peert , sonder daar eenige 
    andere goederen bij te moogen ge- 
    bruijken , en in het affscheijden  niet 
    meer van het erff moogen verbreijn- 
    gen dan tien kaaren hoff mist 
 
    Item voor welke voorseijde hueringe  
    hij huereling heefft geloofft jaarelijkx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    28 178 v 
 



    te betaalen aande voorseijde verhuer- 
    ders , seeventien gulde gelt , en seeventien 
    vaate coore , waar vande eerste seeven- 
    tien gulde vervallen en verscheene sal 
    zijn St Marten 1739 enden eerste coore 
    pagt Ligtemis 1740 , ende dat soo voorts  
    van jaare tot jaare soo lange deese 
    voorseijde hueringe en verhueringe duer- 
    en sal, 
    Ende is verder gecondietieoneert ende 
    bekenden , ende verklaarden den voorseijden  
    huereling , in plaats van bor- 
    ge te stelle voorde voorseijden huer , tot 
    onderpant , de schaar alle jaaren op 
    het velt staande , die de voorseijde ver- 
    huerders in hun voorseijde qualietijt , in 
    cas van wantbetaalinge , alle jaaren 
    teegen den ooixt daar op te moogen 
    hauwden , en ook moogen gebruijken  
    sonder daar eenige executie daarom 
    te moeten off hoeven te doen, 
 
    Wijders gelooven zij verhuerders , en  
    huerder , ieder in ons voorseijde qualetijt 
    deese hueringe en verhueringe te  
    sullen hauwden ,en doen hauwden voor  
    goet vast steedig ende van waarden on- 
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    der verbant van ieder ons persoon- 
    en ende goederen hebbende ende ver- 
    krijgende , Aldus gedaan ende gepas- 
    seert op heeden binne Lierop den nee- 
    gende januari 1700 neegen- 
    endartig des toierconde geteekent 
     Willem Geven van Dijck 
     Dit merk + stelt Jan Jansen  
     Biemans verklaarde niet te 
     conne schrijve , testes F.v.Boome 
     Dit merk + stelt Jan Pauwels  
     Sanders verklaarde niet te 
     conne schrijve testes F.v.Boome 
      Jan van Breeij  
      Jan van Eijck 
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe loco secretario 
 
  extensum Wij Jan van Eijk , en Jan vanden Eijnde 
    scheepenen in Lierop , quartier van Peelandt 
    Meijerij van 's Bos , doen conde cer- 
    tieffieceerende mit deesen , ende sulkx 
    ten versoeke en op beede van Idaa 
    Hendrikx van Breij, tegenwordig woonagtig  
    tot Steensel , en aldaar getraut met  
    Martienus Driese van Tiel , dat zij re- 
    quierante is eene ingeboorne deeses 
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    doerps , Wijders beloove wij , dat 
    ingevalle de voorseijde requierante tot 
    aermoede quaam te vervallen , soodaanig dat 
    zij requierante onsen aerme kasse noo- 
    dig hadde , de selve beneeffens onse an- 
    dere ingeboorne aerme sullen onder- 
    hauwden , en den aermen van Steensel off  
    andere plaatsen daar zij requierante haar 
    metter woon souwde koome ter needer 
    te setten , daar van te sullen ontlasten 
    hier onder verbindende het inkoome ende 
    goederen van onsen aermen , hebbende , ende 
    verkrijgende , ende hebben wij scheepenen  
    voornoemt deese ten prothocolle beneeffens 
    den requierant onderteekent , ende door 
    de subsignatuere van Francis vanden Boome  
    onsen presiedent scheepe loco secretario 
    doen bekragtigen  , Actum Lierop den  
    vijffentwentigsten februari seeventienhondert 
    neegenendartig des toierconde geteekent 
     Dit merk + stelt Martienus 
     Driese van Tiel , testes F.v.Boome 
       Jan van Eijck 
       Jan vande Eijnde 
       F.v.Boome presie- 
      dent , scheepe loco secretario 
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   zij deese driemaal Scheijdinge ende deij- 
   uijtgemaakt  linge tussen de kinderen  
      en erffgenaamen van wijllen Peeter 
      Hermans , ende Anneken van  
      Eijk, en Cristiena van Moor- 
      sel , zijnne geweesene huijs- 
      vrouwe in hun leeve ge- 
      woont hebbende alhier tot 
      Lierop 
    Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen 
    in Lierop , Mari Peeter Hermans weeduwe Jan  
    Coppus , geassiesteert met Jan van Eijk schee- 
    pe , haaren geassiemeerde momboier in deese 
    Peeter en Goort Hermans , Anneke Peeter 
    Hermans , meerder jaarige dogter , geassie- 
    steert met Goort Hermans , haaren geeede 
    momboier , alle kinderen en erffgenaamen  van  
    wijlen Peeter Goort Hermans , Anneken 
    van Eijk , en Cristiena van Moorsel , hunne 
    geweesene vader ende moeders , de welke 
    bekenden ende verklaarde  , met maal- 
    kanderen aangegaan te hebben deese naar- 
    volgende minnelijke schiftinge scheijdin- 
    ge en deelinge , vande erffelijke goe- 
    deren bij wijlen hunne voornoemde auders 
    stervende agter gelaaten , geleegen alhier 
    binne Lierop , ende tot Soomeren , soo 
    ende gelijk de selve goederen bij lootin- 
    ge , ende cavelinge aan voorseijde erffgenaamen 
    zijn te deel gevallen  
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         1 loth 
  extensum Ende is alsoo met den eersten loote 
    ten deel gevallen , Mari Peeter Hermans 
    weeduwe Jan Coppus , geassiesteert als voor 
    een stuk ackerlandt genaamt Den Ren- 
    acker geleegen int Heesven groet cierca drie 
    loopense en veertig roede aan erve deen  
    zijde Gort vande Voorst , dander zijde  
    de verkrijgerse in deese,  
    Item alnog een stuk ackerlandt , ge- 
    naamt den acker aande Vaarshoeve, groet 
    cierca een loopense en eenendartig roede  
    aan erve deen zijde de erffgenaamen Dierk van  
    Brussel , dander zijde Dierk Warsenborig 
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Dooien Bosacker, groet cierca 
    eenenveertig roede , aan erve deen zijde  
    het gemeene landt , dander zijde Peeter 
    Hermans meede condieviedent,  
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    Den Rendries , groet cierca twee loopense en  
    tien roede , aan erve deen zijde Goort 
    Peeter Hermans , meede condieviedent dan- 
    der zijde de verkrijgerse in deese 
    Item alnog een stuk groese genaamt  
    Den Oetersen Beemt , groet cierca twee 
    loopense en vierentwentig roede aan  
    erve deen zijde Francis Versuems dander 
    zijde Goort Coppus 
    Item alnog een stuk groese daar 
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    bij geleegen , groet cierca een loopense 
    en vijff roede aan erve deen zijde  
    Goort Coppus , dander zijde Donatus van 
    Eijk ,  
    Item alnog een stuk genaamt het 
    haut velt groet een loopense en eenen- 
    twentig roede , aan erve deenzijde , de 
    weeduwe Marte Verberne , dander zijde , het 
    gemeene landt,  
    Item alnog een stuk groese genaamt 
    Den Dries aande Vaars Hoeve, groet cierca 
    een loopense , aan erve deen zijde , derffgenaamen Dierk 
    van Bruesel , dander zijde Antoni van  
    Veegt,  
    Item alnog een stuk groese geleegen  
    tot Soomeren groet cierca een loopense 
    en agtien roede , aan erve deen zijde 
    Peeter Hermans meede condieviedent 
    dander zijde Goort Hermans cum suo meede condievie- 
    (den)ten 
    Dan is op het voorseijde loth int generaal be- 
    groet , en bijde condieviedente aange 
    noome daar uijt te blijven vergelden  
    Eerstelijk aanden aermen alhier jaare- 
    lijkx twee gulde vijff stuijvers , in eenen 
    meerdere rente off pagt van neege gulde jaarelijkx 
    Item alnog eene gulde jaarelijkx aanden    
    Rentmeester de Cempenaar ten behoeve 
    vant gemeene landt in eene meeerdere 
    rente van vier gulde jaarelijkx 
    Item alnog een stuk groese genaamt Het 
    Niuw Erve, groot twee loopense aan erve deen 
    zijde Goort Hermans cum suo meede condie- 
    viedenten , dander zijde de gemeente alhier 
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      2 loth 
  extensum Ende is alsoo met den tweede loote 
    ten deel gevalle Peeter Hermans , een  
    stuk ackerlandt genaamt Den Acker 
    inden Camp, neeffens den pat, groet cierca 
    drie loopense en agtendartig roede aan  
    erve deen zijde Goort Hermans cum suo meede con- 
    dieviedenten , dander zijde Goert vande  
    Voorst cum suo,  
    Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
    naamt Den Doorenbos Acker groet cierca 
    eenenveertig roede aan erve deen zijde 
    Mari Peeter Hermans weeduwe Jan Coppus 
    meede condieviedente, dander zijde Francis 
    Vlemikx 
    Item alnog en stuk ackerlandt ge- 
    leegen aant Beerik-eijndt , groet cierca 
    een loopense en vijffendartig roede aan 
    erve deen zijde Peeter Vlemikx dander  
    zijde Jan Franse vanden Eijnde 
    Item alnog een stuk groese genaamt Het Auwde 
    Niuw Velt, groet cierca twee loopense en  
    vijffentwentig roede aan erve deen zijde 
    Goort Peeter Hermans cum suo meede condievie- 
    denten dander zijde de weeduwe Hendrik Verhuijse 
 
    Item alnog een stuk groese geleegen 
    tot Soomeren groet cierca een loopense en  
    agtien roede , aan erve deen zijde Mari 
    Peeter Hermans weeduwe Jan Coppus meede 
    condieviedente , dander zijde den loop De 
    Kleijn Aa,  
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    Item alnog een stuk groese gelee- 
    gen tot Soomeren genaamt De Vloet 
    reijdende teegen de heer Lambert Coole, 
    Item alnog een stuk groese geleegen  
    aant Beerikeijndt , groet cierca een  
    loopense aan erve deen zijde Wijnant 
    van Eijk , dander zijde Catalijn weeduwe Marte  
    Verberne,  
    Item alnog een stuk groese geleegen  
    als voor groet cierca drie loopense en  
    veertig roede aan erve deen zijde , An- 
    toni Coolle , dander zijde de weeduwe Marte 
    Verberne cum suo 
    Item alnog een stuk groese geleegen  
    als voor , groet cierca eenen twentig 
    roede , aan erve deen zijde Antoni 
    Coole dander zijde Jan Fransen vanden  
    Eijnde 
    Item alnog een stuk groese genaa- 
    mt Den Dries aande Schutsboom, groet 
    cier(c)a twee loopense , aan erve deen zijde de weeduwe 
    Joost Verberne cum suo, 
 
    Dan is het voorseijde loth in't generaall 
    en onverscheijde belaast , en bijde voorseijde  
    condieviedent aangenoome daar uijt te 
    blijve vergelden eerstelijk , aanden  
    aermen alhier , twee gulde vijff stuij- 
    vers jaarelijkx in eene meerdere rente  
    van neege gulde jaarelijkx 
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    Item alnog eene gulde jaarelijkx  
    aanden Rentmeester de Cempenaar 
    ten behoeve vant gemeene  
    landt , in eene meerdere rente off pagt 
    van vier gulde jaarelijkx  
    Item alnog aanden aermen alhier 
    jaarelijkx eene gulde vier stuijvers 
       
     3 loth  en 4 loth 
 
  extensum  Ende is alsoo met den derde en vierde 
    loote ten deel gevallen Goort en Anna 
    Hermans , geassiesteert als voor , het 
    woonhuijs staal , en schuer , aan maal- 
    kanderen geleegen , met den torffschop,  
    en backhuijs met den hoff en aange- 
    laag soo groes als landt , gestaan ende 
    geleegen alhier tot Lierop , ter plaat- 
    sen genaamt int Heesven , groet cierca int 
    geheel neege loopense aan erve deen  
    zijde Mari Hermans weeduwe Jan Cop(p)us con- 
    dieviedente in deese , dander zijde Peeter 
    van Eijk cum suo,  
    Item alnog een stuk ackerlandt 
    genaamt de Acker aanden Dooren- 
    bos groet cierca een loopense en een 
    entwentig roede , aan erve deen  
    zijde het gemeene landt , dander zijde  
    Goort Hermans  
    Item alnog een stuk groese ge- 
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    naamt Het Oeters Veltie groet  
    een loopense en seevenentwentig roede 
    aan erve deen zijde de weeduwe Antonis Berikx 
     
    Item alnog een stuk groese geleegen  
    tot Soomeren , groet cierca twee loopense  
    en sesendartig roede , aan erve 
    deen zijde de Hoeve van Vlerken  
    dander zijde Mari Hermans weeduwe 
    Jan Coppus meede condieviedente in deese 
 
    Dan zijn de twee voorseijde looten onverscheij- 
    de en in't generaall belaast en bij de 
    voorseijde condiviedenten aangenoome 
    daar uijt te blijve vergelden , eerstelijk  
    aanden aermen alhier , jaarelijkx 
    vier gulde tien stuijvers in eene 
    meerdere rente van neege gulde 
    jaarelijkx 
    Item alnog aande proggiekerke 
    alhier jaarelijkx drie gulde,  
    Item alnog aanden Rentmeester  
    de Kempenaar ten behoeve van't 
    gemeene landt jaarelijkx twee 
    gulde in eene meerdere rente 
    van vier gulde jaarelijkx , 
    Ende is bijde condieviedenten onderspro- 
    ken ende gecondietioneert dat den voor- 
    sten den agtersten sal moeten weegen  
    ter naaste velde en minste schaade 
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    Wijders dat een ieder van hun den  
    gront en gewin chijnsen , die met regt 
    sal werden bevonden uijt haar aangedeelde 
    goederen zijn gaande , sullen moeten blij- 
    ve vergelden , en van gelijke ten haaren 
    costen , moete winne en betaale , benef- 
    fens haare aangegroote renten , en pagten  
    en soodaanig op haaren tijt betaalen , dat 
    den eenen door des anders quaade betaalin- 
    ge geen schaade koome op den gebreekige 
    betaalder , verder is bij de condieviedenten  
    ondersproke en gecondietieoneert , dat 
    ingevalle naarmaals eenige ren- 
    ten off pagten , op quaamen daar men niuw 
    niet van en weet , off meer als nuw is 
    begroet , maalkanderen de agterstel 
    sal moeten bij helpen betaalen , ende  
    renten off pagten malkanderen moe- 
    ten helpen refundeeren , ende goet doen  
    de onlosbaare teegens den peninge vijffen- 
    twentig , ende losbaare volgens de 
    losbrieven daar van zijnde , geloovende 
    zij condieveiedenten deese deelinge altijt 
    te sullen hauden , en doen hauden , voor goet 
    vast bondig ende van waarden , tot naar- 
    koominge van allent geene voorseijde 
    staat , verbinden zij condieviedenten  
    haare persoonen ende goederen , niuw 
    hebbende ende naarmals verkrijgende  
    en daaren boove renuntieeerende 
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    deen tot behoeff des anders 
    aangedeelde portie , ende verklaar- 
    de de voorseijde condieviedenten dat onder  
    de voorseijde gedeelde goederen , geen 
    leengoederen en zijn , Aldus ge- 
    gedaan ende gepasseert op heeden  
    binne Lierop den sesentwentig- 
    sten februari seeventien hondert neegen- 
    endartig , des toierconde bij ons 
    geteekent ,  
 
     Dit merk + stelt Mari Her- 
     mans weeduwe Jan Koppus 
     testes   Fr.v.Boome 
      Jan van Eijck  
      Peter Hermans 
      Goort Hermans 
     Dit merk + stelt Anneken 
     Hermans testes  Fr.v.Boome 
       Hendrick Warsenborgh 
       Peter Vlemex 
       Fr.v.Boome 
      presiedent scheepe loco 
      secretario 
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  extensum  Wij Jan van Eijk , en Jan van Breij 
    scheepenen in Lierop quartier van Peelandt  
    Meijerij van 's Bosch doen conde cer- 
    tiefieceerende mit deesen  , ende sulkx  
    ten versoeke , en op de beede van Eelie- 
    sabeth Hendrikx vande Warsenborig 
    teegenwordig woonagtig tot Mierloo en  
    ingeboorne deeses doerps ,  
    Wijders beloove wij , dat ingevalle 
    de voorseijde requierante tot aermoede  
    quaam te vervallen , soodaanig dat zij 
    requierante onse aerme kasse noo- 
    dig hadde , de selve beneeffens , onse andere 
    ingeboorne aermen  te sullen onderhauden en  
    den aermen van Mierloo , off andere plaat- 
    sen , daar zij requierante haar metter 
    woon souwde koome ter needer te setten  
    daar van te sullen ontlasten hier onder ver- 
    bindende , het inkoome en goederen , van on- 
    sen aermen , hebbende ende verkrijgende , ende 
    hebben wij scheepen voornoemt deese ten  
    prothocolle beneeffens de requierante 
    onderteekent , ende door de subsignatuere  
    van Francis vanden Boome presiedent 
    scheepe loco secretario doen bekragtigen  
    Actum Lierop den eersten april 1700 neegenen- 
    dartig des toierconde bij ons geteekent 
     Elisabeth Hendrickx vande Warsenborig 
      Jan van Eijck , Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome presiedent  
      scheepe loco secretario 
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  extensum  Wij Jan van Eijk , en Jan vanden Eijnde  
    scheepenen in Lierop quartier van Pee- 
    landt Meijerij van 's Bosch doen conde  
    certiefieceerende mits deesen , ende sulkx  
    ten versoeke en op de beede van Mar- 
    tienus van Moorsel , den welken van in- 
    tensie waas te gaan trauwen met An- 
    tonet Jan Jooste Siemons , woonagtig 
    tot Soomeren , dat hij requierant is  
    eenen ingeborne deeses doerps , Wijders 
    beloove wij dat ingevalle den voorseijde 
    requierant tot aermoede quaam te  
    vervallen soodaanig dat hij requierant 
    onse aerme kasse noodig hadde , den     
       selven beneeffens onse andere inge- 
    boorne , aerme te sullen onderhauden  
    en den aermen van Soomeren off an- 
    dere plaatsen  daar hij requierant 
    hem metter woon souwde koome ter needer 
    te setten , daar van te sullen ontlasten  
    hier onder verbindende het inkoome en  
    goederen van onsen aermen hebbende 
    ende verkrijgende , ende hebben wij schee- 
    penen voornoemt deese ten prothocolle  
    onderteekent , ende door de subsigna- 
    tuere van Francis vanden Boome pre- 
    siedent scheepe loco secretario  doen  
    bekragtigen Actum Lierop den vierde appril 
    1700 neegenendartig des toierconde bij ons 
    geteekent Jan van Eijck Jan vanden 
        Eijnden  
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
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  extensum  Compareerde voor ons ondergeschrevene 
    scheepenen in Lierop , Dierk Warsenborig 
    ende Jan Warsenborig , regeerende aer- 
    meesters desses doerps van Lierop voorseijde  
    die welke bekenden , ende verklaarden ge- 
    lijk zij bekenden , ende verklaarde , bij 
    ende mits deesen , ontfangen te heb- 
    ben van Joost Gielens Verberne , eene 
    somme van vijfftig gulde , en sulkx 
    in voldoeninge , en tot aflosinge 
    eender jaarelijkxe rente van twee gulde die den voorseijde 
    Joost Gielens Verberne , en zijnne voor- 
    auders aande aermen alhier, waas 
    geldende , scheldende derhalve quijt , los 
    ende vreij , den voorseijden Joost Gielens 
    Verberne , en alle andere  hier van met 
    regt quietantie behoevende , en con- 
    serteeren , soo in tijden  , en weijlle , den  
    orgieneelen consetuetie brieff , mogte 
    werde bevonde , inde cassatie vanden  
    selven , geloovende de voorseijde losinge en- 
    de quijtscheldinge altijt voor goet ende  
    van waarden te sullen hauwden , onder 
    verbant als naar regten hier toe sta(a)an- 
    de , Aldus gedaan ende gepasseert op hee- 
    den binne Lierop den dartienden april 
    1700neegendartig des toierconde bij ons 
    geteekent ,  Dierk Warsenborgh 
      Jan van Breeij 
      Jan vanEijck  
      Fr .v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario 
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  extensum Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
    penen in Lierop , Dierk Warsenborig ende 
    Jan Warsenborig , regeerende aermeesters  
    deeses doerps van Lierop ,voorseijde , die welke  
    bekenden ende verklaarden bij ende mits deesen  
    ontfangen te hebben , van Cecilia Ver- 
    berne weeduwe Jan vande Boome , inwoon- 
    derse alhier , tot Lierop voorseijde eene som- 
    me van sesenseeventig gulde vijff stuijvers 
    en sulkx in voldoeninge en tot afflos- 
    inge van drie gulde eene stuijver jaarelijkx , die de 
    voorseijde weeduwe en haare voorsaate aanden  
    aermen alhier waas geldende , in twee 
    besondere rentiens , scheldende der- 
    halve quit , los ende vreij , de voorseijde weeduwe 
    en alle andere , hier van met regt 
    quietantie behoevende en consenteeren(de) 
    soo in tijden en wijlle den orgieeelen 
    consetuetie brieff mogte werde bevonde 
    inde cassatie vande selven , geloovende 
    de voorseijde losinge ende quijtscheldinge 
    altijt voor goet ende van waarden te 
    sullen hauwden , onder verbant als naar  
    regten hier toe staande , Aldus gedaan  
    ende gepasseert op heeden binne Lierop 
    den dartienden april seeventien - 
    hondert neegenendartig des toierconde 
    bij ons geteekent , 
      Dierk Warenburgh 
      Jan Warsenborgh 
      Jan van Breeij 
      Hendrick Warsenborgh 
      Jan van Eijck schepe loco 
      secretario 
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     Staat van inven- 
     taris vande erffmuebelen  
     naargelaaten bij Mari Joosten  
     Verasdonk met Willem Verberne 
     en aan ons ondergeschrevene schee- 
  extensum  penen overgebraagt door Wil- 
     lem Verberne voorseijde , eer hij  
     inden tweeden huwelijk heefft  
     willen treeden  als volgt 
    Eerstelijk een kasken , 
    item een kist , 
    item een stande , 
    item eene mulk tobbe ,  
    item een weeffgetauw , met zijn toebehooren , 
    item een godtbanck , 
    item eenen trog , 
    item eene kruijwaage,  
    item eenen asback, 
    item eene schupe , 
    item eene vleegel ,  
    item een vuur eijsere,  
    item eene haal kettinge,  
    item eene tange , 
    item eene moes pot , 
    item eenen eijsere keetel ,  
    item eene coopere keetel , 
    item eenen eijsere koeijkeetel , 
    item eene coopere roem zije , 
    item vier stoele , 
    item eene scheerraam , 
    item eene moes vloet , 
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    item vier teene leepels 
'    item een haalff bed koets 
    item een bed met veere gevult 
    item eene wolle deeke en twee gardeijnne 
    item een paar slaaplaakens  
    item een taffel laaken  
    item eene taffel,  
    Aldus gedaan ende gepasseert ende 
    geinventarieseert , opgegeeven door den  
    voornoemden Willem Verberne den wel- 
    ken verklaarden onder presentatie  
    van eede , alles in regtverdigheijt 
    ende naar zijn beste kennisse en wee- 
    tenschaap op gegeeven te hebben , onder 
    geloofte alle het geene bevonde souwde 
    mooge woorden tot deesen staat van  
    inventaaris te behooren het selve te 
    sullen laate suppeleeren , Actum den  
    agtienden april seeventienhondert  
    neegenendartig des toierconde  
    bij ons geteekent ,  
      Dit + merk stelt Willem Ver- 
      berne verklaarde niet anders 
      te konne schrijve testes 
        
       J v.Bokhorst 
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij 
      Fr.v.Boome  
      presiedent scheepe loco 
      secretario 
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  extensum  Compareerde voor ons ondergeschrevene 
    scheepenen in Lierop deese geteekent 
    quartier van Peelandt Meijerij van 's Bosch 
    Hendrik Warsenborig , en Peeter  
    Vlemikx , onse meede scheepene in Lierop 
    voorseijde , de welke getuijgen ende verklaar- 
    en voor de opregte waarheijt , op den eedt 
    int aanvangen van haare respektieve 
    ampten gedaan , ter instantie ende re- 
  *  quiesietie van Joost Peeters Verberne , Too- 
    mas Peeters Verberne , Anna Peeters Ver- 
    berne , Jan Willems Verhees , als man ende 
    momboier van Mari Peeters Verberne  
    * dat de selve zijn wettige kinderen van Peeter 
    Jooste Verberne , verwekt aan Lijske Toomas 
    Koelbraake 
    Item ter instantie van Geerart Peeter 
    Beijers als man ende momboier van  
    Mari Huijbert Huerkmans , ende Eelisabeth  
    Huijbert Huerkmans verweckt aan Berbera Jooste Verberne  
    Wijders verklaarende dat den boovengenoem- 
    den Peeter Jooste Verberne , zij geweest wettige 
    suster en broeder van Miggiel Jooste Verberne is 
    geweest den wettigen vader van Joost Gie- 
    lens Verberne , die niuw onlangs is overleeden 
    op Den Helder off Huijs Duijnne in Noortholandt 
    ende verklaare verder datter geen naarder 
    erffgenaamen vanden voorseijden overleeden en zijn 
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    als de voornoemde ses requieranten  
    ende want men schuldig is de waarheijt te 
    getuijgen waar toe specieaalijk versoogt zijn- 
    de soo hebben wij deese niet conne wijgeren  
    geevende voor reedene van welweetentheijt 
    alle de voornoemde overleedene wel gekent 
    te hebben , en ook die nog int leeven zijn  
    en op wiens versoek deese getuijgennisse 
    geeven , daagelijkx zijn omgaande , Aldus  
    gedaan ende gepasseert op heeden bin- 
    ne Lierop den agten maij seeventien hon- 
    dert neegendartig des toierconde bij 
    ons geteekent   Hendrick Warsenborgh 
       Peter Vlemex 
       Jan van Eijck 
       Jan van Breeij 
       Fr. v. Boome 
      presiedent scheepe loco 
       secretario 
  extensum Compareerde voor ons onderge- 
    schrevene scheepenen des doerps van Lierop 
    quartier van Peelandt Meijerij van  
    's Bos , Joost Peeters Verberne , Anna 
    Peeters Verberne , mitsgaaders Geeraart Pee- 
    ter Beijers , als man ende momboier van  
    Mari Huijbert Huerkmans , ende Eeliesabeth 
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    Huijbert Huerkmans , alle meede erffgenaamen  
    van Joost Gielens Verberne , overleeden op 
    Den Helder off Huijs Duijnne genaamt , in Noort- 
    Hollandt , de welke bekenden ende ver- 
    klaarden gelijk zij bekenden ende ver- 
    klaarden bij ende mits deesen , te au- 
    thorieseeren , ende magtig te maaken  
    Toomas Peeters Verberne , meede erffgenaamen  
    vanden voorseijden Joost Gielens Verberne 
    omme uijt haare naame ende voor 
    haar te innen en te ontfangen soodaa- 
    nig erffenis als den voornoemden Joost 
    Gielens Verberne stervende aan haar heeft 
    naargelaaten , waar ende op wat plaatsen  
    de voorseijde goederen off erffenis geleegen  
    zijn , en den voorseijden overleeden gecompe- 
    teert hebben , om die te mooge verkoopen  
    transporteeren ende erffelijk over te  
    geeven de coop peninge daar van te ont- 
    fangen , en daar quietantie te gee- 
    ven , ende verders daar inne te doen  
    het geene zij comperanten present zijn- 
    de soude connen off moogen doen , be- 
    loovende zij comperanten allent geene 
    door den voorseijden geauthorieseerden daar  
    inne sal woorde gedaan ende verriegt  
    het selven te sullen hauwden , ende 
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    doen hauwden voor goet vast bondig  
    ende van waarden , onder verbant van  
    haare persoonen ende goederen niuw heb- 
    bende ende naarmaals verkrijgende 
    Aldus gedaan ende gepasseert ten  
    overstaan van Jan van Eijk , en Jan  
    van Breij scheepenen mitsgaaders Fran- 
    cis vanden Boome presiedent scheepe 
    loco secretario toierconde geteekent 
    op heeden binne Lierop den agten  
    maij seeventienhondert neegenen  
    dartig Tomas Peeters Verberne 
     Dit + meerk stelt Joost Peeters 
     Verberne testes F.v.Boome 
     Dit +merk stelt Anna Peeters 
     Verberne testes Peter Vlemex 
     Dit + merk stelt Jan Willems  
     Verhees testes Hendrick Warsenborgh 
     Dit + merk stelt Geerart Peeters 
     Beijers testes Goort Hermans  
     Dit + merk stelt Eeliesabeth 
     Huerkmans testes Peter Vlemex  
       Jan van Eijck  
       Jan van Breeij  
       Fr.v.Boome  
       presiedent scheepe 
       loco secretario 
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       Scheijdinge ende deijlinge 
       tusschen Goort van Lieshout  
       en Jan Jansen van Eijk , in- 
   zij deese twee maal  woonders alhier , van twee 
   uijtgemaakt   hoeijbeemde geleegen alhier 
       tot Lierop agter de Winkel- 
       straat , die de selve hebben  
       ingekogt van Phielippus vander 
       Schoot,  
     Compareerde voor ons ondergeshrevene schee- 
     penen , Goort van Lieshout , en Jan Jansen  
     van Eijk , de welke bekenden ende verklaarden  
     bij ende mits deesen , met malkanderen aan 
     gegaan te hebben deese naar volgende scheij- 
     dinge ende deijlinge als volgt 
 
     Ende is alsoo met den eersten loote  
   extensum ten deel gevallen Goort van Lieshout ,de  
     helfft in een stuk hoeijvelts geleegen als  
     voor groet voor de helfft , cierca drie loo- 
     pense , aan erve deen zijde en deen eijnde 
     den loop De Vluet , dander zijde den ver- 
     krijger in deese , dander eijnde Jan Jansen  
     van Eijk meede condieviedent,  
     Item alnog neege loopense en een halff in  
     een stuk hoeijvelts off weijvelts , geleegen 
     als voor groet int geheel seeventien loopense 
     aan erve deen zijde het gemeene landt , dan- 
     der zijde , en deen zijde , den verkrijger in  
     deese , dander eijnde Jan Willems Verhees 
     met meer andere , ende dat alles los  
     ende vreij uijtgenoome 's landts ende dorps 
     lasten ,  
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     Ende is alsoo met den tweeden loote 
   extensum ten deel gevallen Jan Jansen van Eijk , de  
     helfft in een stuk hoeijvelts geleegen als 
     voor , groet cierca voor de helfft , drie loopense 
     aan erve deen zijde den loop De  
     Vluet , dander zijde en deen eijnde , Goert van  
     Lieshout, meede condieviedent , dander eijnde  
     den verkrijger in deese ,  
     Item alnog seeve loopense en een halff in  
     een stuk hoeijvelts , off weijvelts , geleegen als 
     voor , groet int geheel seeventien loopense 
     aan erve deen zijde Jan Jooste van Breij 
     dander zijde , derffgenaamen Siemon Driese Verdoeij- 
     enbraake , deen eijnde Jan Jansen van Eijk verkrijger 
     in deese ende dat alles los ende vreij uijtgenoome  
     's landts ende doerp lasten ,  
     Ende is bijde condieviedenten , onderspro- 
     ken ende gekondietieoneert , dat den voor- 
     sten den agterste sal moete weegen 
     ter naaster velde , en minste schaade , Wij- 
     ders dat ieder den chijns vanden gronde sal 
     moete blijve vergelde die naarmaals met 
     regt mogte werde bevonde daar uijt te 
     gaan dog is nog eegeen bekent , gelooven- 
     de zij condieviedenten deese deelinge altijt 
     te sullen hauwden , en doen hauden ,  
     voor goet vast bondig , ende van  
     waarden , tot naarkoominge van allent 
     geene voorseijde staat , verbinden zij  con- 
     dieviedenten haar persoonen ende goederen  
     niuw hebbende ende naarmaals verkrijgen- 
     de , en daar en booven renuntieeerende  
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     deen tot behoeff des anders aan- 
     gedeelde portie , ende verklaarde de 
     voorseijde condiviedenten dat onder de 
     voorseijde gedeelde goederen geen leen- 
     goederen en zijn , Aldus gedaan ende  
     gepasseert op heeden binne Lierop den  
     neegentienden junij seeventienhondert  
     neegenendartig des toierconde geteekent 
       Dit + merk stelt Goort van 
       Lieshout verklaarde niet 
       te conne schrijve testes  
        J .v. Bokhorst 
       Jan Jansen van Eijck 
       Jan van Breeij 
       Jan van Eijck 
       Fr.v.Boome presie- 
       dent scheepe loco secretario 
 
   extensum Compareerde voor ons Jan van Eijk 
     Jan van Breij , Jan vanden Eijnde Andries 
     vanden Eijnde , Hendrik Warsenborig , en Peeter 
     Velmickx, scheepenen des dorps van Lierop 
     quartier van Peelandt Meijerije van 's Bos 
     Nieclaas Verhoijse en Jan Hendrikx Siemons  
     scheepenen des doerps ende dingbanke van  
     Soomeren , versogt zijnde vande voorseijde re- 
     genten van Lierop , om beneeffens haar te  
     gaan besigtigen en te viesieteeren den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     28 190 r 
 



     boekweijt die 's nagts tusschen den vijff- 
     tienden en sestienden junij 1739 en ook nog op  
     eenige voorgaande naagten , door eenen vorst off 
     quaden neevel is bedorven , tuijgen ende verklaar- 
     en op den eedt inden aanvangh onser bedien- 
     inge gedaan dat wij de ackerlanden op den vieren- 
     twentigsten deeser hebben doorgaan , en be- 
     vonden , den boekeijt 't geheel doerp van Lier- 
     op , wel ruijm voor drie vierde paarten door 
     een genoome, te zijn bedorven , soodaanig dat 
     voor het overige vierde part vanden boekweijt 
     seer wijnig off niet te verwagten en is , geeven- 
     de voor reedene van welweetentheijt , en ver- 
     klaaren 't selve alsoo gesien en bevonden te 
     hebben en tot conffirmatie van 't geene voorseijde 
     hebben wij attestanten deese beneeffens schee- 
     penen boovengenoemt ende Francis vanden  
     Boome presiedent scheepe loco secretario  
     ten prothocolle onderteekent op heeden  
     binne Lierop deesen vierentwentigsten  
     Junij seeventienhondert neegenendartig des  
     toierconde geteekent  
       Nieclaas Verhooeijsen schepen  
       Jan Hendrick Siemons schepen  
       Jan van Eijck schepe 
       Jan van Breeij 
       Hendrick Warsenborgh 
       Andries vanden Eijnden  
       Jan vanden Eijnden  
       Peter Vlemex 
       Fr.v.Boome pre- 
       siedent scheepe loco secretario 
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      Scheijdinge ende deijlin- 
   zij deese driemaal ge tusschen de kinderen  
   uijtgemaakt  en erfgenaamen van Aart Cus- 
      ters , en Anneken Verhees  
      zijnne geweesene wettige  
      huijsvrouwe , in hun leeve 
      gewoont hebbende alhier 
      tot Lierop 
     Compareerde voor ons ondergeschrevene schepenen in  
     Lierop , Joost Peeters Verberne , als in hue- 
   *  wlijk hebbende Jenneke Custers , Anna 
     Custers *(meerder jaarige dogter geassiesteert met 
     Jan van Eijk scheepe haaren geassiemeerde momboier  
     in deese) en Andries Custers , alle kinder- 
     en  ende erffgenaamen van weijllen Aart Custers 
     en Anneken Verhees hunne geweesene 
     vader , ende moeder , de welke bekenden  
     ende verklaarde , gelijk zij bekende ende  
     verklaarde bij ende mits deesen , met mal- 
     kanderen aangegaan te hebben dese naar- 
     volgende minnelijke schifftinge  scheij- 
     dinge ende deijlinge , van alle de erff- 
     goederen bij weijllen hunne voorseijde vader  
     en moeder naargelaaten , geleegen al- 
     hier tot Lierop voorseijde  soo ende ge- 
     lijk de selve goederen bij lootinge in- 
     de cavelinge aande voorseijde erffgenaamen  ten  
     deel gevalle zijn ,  
       1 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den eersten loote 
     ten deel gevallen 
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     aan Joost Peeters Verberne in qualie- 
     tijt als voor , het woonhuijs stal en schuer 
     aan maalkanderen geleegen , met den hoff en  
     aangelaag soo groes als landt gestaan  
     ende geleegen alhier tot Lierop genaamt 
   op Hersell - aan't Eijntie , groet int geheel cierca 
     sestien loopense aan erve deen zijde Dierk 
     van Dijk , dander zijde Jan Jansen van  
     den Eijnde met meer andere  
     Item alnog de helfft in een stuk hoeij- 
     velts genaamt het Eeuwsel , groet cierca 
     voorde helfft drie en een halff loopense 
     geleegen aan't Hueffke aan erve  
  
     deen zijde Anna Custers meede condieviedente 
     dander zijde Willem Geeve van Dijk met meer  
     andere ende dat los ende vreij uijtgenoome 
     's landts ende doerps lasten , ende alnog 
     daar uijt te blijve vergelden jaarelijkx 
     aan het comtoor vande heer de Cem- 
     penaar ten behoeve vant gemeene landt 
     vijff gulde vijff stuijvers ,  
     Item alnog jaarelijk drie stuijvers chijns  
     aanden Rentmeester der doemijne 
 
       2 loth 
   extensum Ende is alsoo met den tweeden loote ten  
     deel gevalle Anna Custers meerder jaarige 
     jonge dogter geassiesteert als voor , de helfft   
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     in een stuk hoeijvelts genaamt het 
     Eeuwsel , geleegen aant Hueffke groet 
     voor de helfft drie en een halff loopense aan  
     erve deen zijde Joost Peeters Verberne 
     in zijn voorseijde qualietijt meede condie- 
     viedent , dander zijde Jan Hendrikx Verhees 
     los ende vreij uijtgenoome 's landts ende  
     doerps lasten  
 
       3 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den derde loote ten  
     deel gevallen , Andries Custers , een stuk 
     acker landt , genaamt Den Camphuerk 
     groet cierca vier Loopense aan erve  
     deen zijde de weeduwe Pauwels Sanders 
     dander zijde derffgenaamen Jan Hurkmans,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Pas-acker , groet cierca drie copsaat 
     aan erve deen zijde Andries vanden Eijnde 
     dander zijde het gemeene landt 
     hier uijt te vergelde vier peninge cheijns 
     jaarelijkx aanden heer van Helmont,  
 
     Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
     Den Werdt groet cierca een en en halff 
     loopense deen zijde Jan Verhees met meer 
     andere , dander zijde . . . . . . . . .  . . 
     Item alnog een stuk hoeijvelts geleegen 
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     op de Buijten Bemde groet cierca 
     twee loopense aan erve deen zijde  de 
     weeduwe Jan vanden Boome met meer an- 
     dere , dander zijde . . . . . . . . . . . 
     Item alnog een stuk hoeijvelts ge- 
     leegen op De Smaalvelde groet cierca 
     een loopense aan erve deen eijnde De Aude 
     Aa , dander zijde , de Helmontse Beemde 
       
     Item alnog een stuk niuw erve gelee- 
     gen tot Hersel groet cierca twee 
     loopense aan erve deen zijde Frans van 
     den Eijnde , dander zijde Jan Hendrikx Verhees 
     ende dat alles los ende vreij uijtgenoo- 
     me 's landts ende doerps lasten  
 
     Ende is bijde condieviedenten onderspro- 
     ken ende gekondietieoneert dat den voor- 
     sten den agtersten sal moeten weegen 
     ter naaster velden en minster schaade 
     Wijders dat een ieder van hun den  
     gront gewin chijnsen die met regt 
     naarmaals mogte werde bevonde  uijt 
     de voorseijde goederen te gaan meer dan 
     is begroet sal moetenblijve ver- 
     gelden  en van gelijke ter haare coste 
     moete winne en betaalen beneeffens haar 
     aangegroete renten en pagten   
     en soodaanig op haaren tijt betaalen  
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     dat deen door des anders quade be- 
     taalinge geen schaade en koome te lijden  
     off sal sulke schaade koome op den ge- 
     breekige betaalder , geloovende zij com- 
     peranten , off condieviedenten deese deelinge 
     altijt te sullen hauwden en doen hauden  
     voor goet vast steedig ende van waarden  
     tot naarkoominge van allent geene  
     voorseijde staat , verbinden zij condievie- 
     denten haare persoone ende goederen  
     niuw hebbende ende naarmaals verkrijgende  
     en daare boove  renuntieeer- 
     ende d'een tot behoeff des anders ange- 
     deelde portie , ende verklaarden  de voorseijde 
     condieviedenten dat onder de voorseijde gedeel- 
     de goederen geen leen goederen  en zijn 
     Aldus gedaan ende gepasseert op heede 
     binne Lierop den vierentwentigsten 
     augustiij seeventienhondert neegen- 
     endartig des toierconde bij ons ge- 
     teekent , Dit + merk stelt Joost Peeters 
      Verberne Fr.v. Boome 
      Dit + merik stelt Anna Custers 
      testes Fr.v.Boome  
      Andries Custers 
      Jan van Eijck 
      Jan van Breeij  
      Jan vanden Eijnden 
      Fr.v.Boome presie- 
      dent scheepe loco secretario 
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     Wij Jan van Eijk , Hendrik War- 
     senborig , Jan van Breij , Peeter Vlem- 
     ikx  Jan vanden Eijnden , en Andries vanden  
   extensum Eijnde scheepenen des doerps van Lierop quar- 
     tier van Peelandt Meijerij van 's Bosch 
     verklaarde te commiteeren en te authorie- 
     seeren bij deesen Francis vanden Boome onse 
     presiedent scheepe alhier omme sig op den  
     agtienden september eerstkoomende te vervoegen en te 
     laate vinden tot 's Bosch , bijde verpagtinge 
     der gemeene 's landts middelen deeses quartiers 
     van Peelandt voorseijde , die als dan sal wor- 
     de gedaan door haar Edele Moogende De  
     Neederlanden , Wijders den selven authorie- 
     seerende hem als pagter vande voorseijde gemee- 
     ne 's landts middelen , van het voorseijde cor- 
     pus ingaande met premo oktoober 1739 inde 
     verpagtcedulle te stellen , en te tijkene 
     als meede ons ondergeschrevene inde selve pagt- 
     cedulle als borgen te noiemieneeren 
     en te laaten aanteekene , alles in con- 
     formietijt , en naarkoominge van haar Edele 
     Moogende resolutie in dato den november 1734 
     beloovende allent geene voorseijde voor 
     goet ende van warden te sullen hauwden  
     onder verbant als naar regten hier toe 
     staande in kennisse der waarheijt , hebben wij 
     deese ten prothocolle eijgenhandig ondertee- 
     kent ende door de subsignatuere van Jan van 
     Eijk scheepe loco secretario doen bekragtigen op 
     heeden binne Lierop den tienden september 1700nee- 
     genendartig des toierconde bij ons geteekent 
     Fr.v.Boome  Jan van Eijck schepe loco- 
     Jan van Breeij  offecier 
     Hendrick Warsenborgh 
     Andries vanden Eijnden 
     Peter Vlemex 
     Jan vanden Eijnden 
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     Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
   extensum penen des doerps ende dingbanke van Lierop  
     Jooseph Goerts van Lierop , Hendrik vander Walle , alle 
     inwoonders der stadt Helmont , de welke 
     tuijgen , ende verklaaren , gelijk zij tuijgen  
     ende verklaaren , bij ende mits deesen , ter 
     instantie ende requiesietie, van Willem  
     Dierk Sanders meede inwoonder  
     der stadt Helmondt voorseijde , dat den voor- 
     noemde Willem Dierk Sanders , gans onver- 
     moogent , en buijte staat is , om zijnne 
     schulde te betaalen , want het is ons voorseijde 
     comperanten , seer wel kennelijk  
     dat den voornoemde Willem Dierk Sanders 
     niuw off noeijt geen goederen , offte geree- 
     de effekten heefft beseeten de waarde van  
     hondert guldens , geevende voor ree- 
     dene van welweetentheijt , want wij dag- 
     gelijkx met den voornoemden Willem  
     Dierk Sanders , zijn verkeerende en com- 
     verseerende , en zijnen staat en kondietie  
     ons seer wel kennelijk is, eijndigende  
     zij comperanten hier meede hunne war- 
     agtige en sinseere verklaaringe  
     ende hebben naar gedaane voorleesinge 
     daar bij gepersiesteert , met de woor- 
     de soo waarelijk helpt mij Godt almag- 
     tig , Aldus gedaan ende gepasseert op  
     heeden binne Lierop den sesentwen- 
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     tigsten september 1700 neegenendartig des toier- 
     conde bij ons geteekent 
       Hendrickus vander Walle 
       Dit + merk stelde Jooseph 
       Goerts van Lierop verklaar- 
       de niet anders te konne 
       schrijve testes F.v.Boome 
       Dit + merik stelde Hendrik 
       vande Wijberig verklaarde  
       niet anders te konne schrijve  
       testes F.v.Boome 
    
       Jan van Eijck 
       Jan vanden Eijnden  
       Fr.v.Boome  
       presiedent scheepe loco 
        secretario 
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   extensum  Wij Jan van Eijk en Hendrick  
     Warsenborig scheepenen des doerps ende 
     dingbanke van Lierop , quartier van Pee- 
     landt Meijerije van 's Bosch , verklaaren 
     en certiefieceeren bij ende mits deesen , ter instan- 
     tie ende requiesietie van Juedocus  
     vande Voorst , dat den selven hier in Lierop  
     heefft liggen , en hem in vollen  eijgendom 
     is competeerende , een woonhuijs , en verdere 
     erffgoederen , die waardig zijn naar onse beste 
     kennis neegenhondert gulde , en jaarelijkx 
     in huer off pagt , konnen op breijngen , veer- 
     tig gulden , ende compareerden voor ons  
     boovengenoemde scheepenen , Goort Coppus , ende  
     Catalijn Coppus weeduwe Nieclaas Soemers ., oom 
     ende moetje van Juedocus vande Voorst 
     ende Jan vande Voorst broeder vanden  
     voorseijde Juedocus vande Voorst , alle in- 
     woonders ende inwoonderse alhier tot Lierop 
     voorseijde , alwelke comparanten bekenen ende 
     verklaaren gelijk zij bekenden ende verklaar- 
     den bij ende mits deesen , te verseekeren tot 
     behoorelijke aliementatie , ende onderhaut 
     vanden voorseijden Juedocus vande Voorst , des 
     noodig hebbende , ende aanden selve gelooft 
     te hebben , jaarelijkx zijn leeve lang ge- 
     duerende , op te leggen ende te betaalen  
     de somme van hondert en vijfftig gulden  
     Hollants gelt , ende verklaaren , ende 
     certiefieceeren wij boovegenoemde scheepenen  
     deese boove staande gelooffte , de opregte 
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     waarheijt te weese , en dat de gelooveren  
     en hunne goederen voorde gelooffde somme  
     van hondert en vijfftig gulden jaarelijkx 
     aande voorseijde Judocus vande Voorst tot 
     zijn aliementatie , en onderhaut geloofft,  
     goet en suffiecant zijn , geloovende  
     zij comparanten voorseijde , deese hunne ge- 
     looffte van hondert en vijfftig gulden  
     jaarelijkx aanden voorseijde Judocus van  
     de Voorst , te sullen hauwden en doen hauw- 
     den voor goet vast steedig ende van waarde 
     onder verbant van hunne respektieve per- 
     soone ende goederen , niuw hebbende ende naar- 
     maals verkrijgende , Aldus gedaan ende  
     gepasseert op heeden binne Lierop den  
     seevende oktoober seeventienhondert nee- 
     genendartig des toierconde bij ons ge- 
     teekent , 
       Dit + merik stelt Goort 
       Coppus verklaarde niet te 
       conne schrijve testes  
        F.v.Boome 
       Dit + merik stelt Catalijn  
       Coppus weeduwe Nieclaas Soe- 
       mers verklaarde niet 
       te conne schrijve testes 
        F.v.Boome 
       Jan vande Vorst 
       Jan van Eijck  
       Hendrick Warseborgh 
       Fr.v.Boome  
       presiedent scheepe loco 
        secretario 
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  zij deese tweemaal  Scheijdinge ende deijlinge tus- 
  uitgemaakt   schen de kinderen en erfgenaamen  van  
      Hendrik Tuenis vande Warsenborig 
      en Jenneke Goorts van Breij  
      zijnne geweesene wettige huijs-  
      vrouwe in hun leeve gewoont 
      hebbende alhier tot Lierop 
 
     Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepen- 
     en In Lierop Hendrik Hendrikx vande War- 
     senborig onse meede scheepen alhier , ende Jan  
     Jooste van Moorsel meerderjaarige jonkman 
     verweckt bij Anneke Hendrik Tunnis vande 
     Warsenborig , alle kinderen en erffgenaa- 
     men van Wijllen Hendrik Tuenis van  
     hunne geweesene vader ende moeder de wel- 
     ke bekende ende verklaarde , gelijk zij be- 
     kende ende verklaarde , bij ende mits deesen , met 
     maalkanderen aangegaan te hebben deese naar- 
     volgende minnelijke schiftinge scheijdinge 
     ende deijlinge, van alle de erffgoederen  bij  
     wijllen hunne voorseijde vader en moeder naar- 
     gelaaten , geleegen alhier tot Lierop en  
     tot Soomeren , soo ende gelijk de selve goe- 
     deren bij lootinge en cavelinge aande voorseijde  
     erffgenaamen ten deel zijn gevallen  
 
       1 loth 
   extensum Ende is alsoo met den eersten loote ten  
     deel gevallen Hendrik Hendrikx vande Warsenborig 
     een stuk ackerlandt , en groes aan maal- 
     kanderen geleegen , geleegen alhier tot 
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     Lierop ter plaatsen genaamt aan Het Otter- 
     dijk groet cierca vier loopense aan erve deen zijde 
     Aeriaan Vlemikx , dander zijde de weeduwe  
     Goort Warsenborig 
     Item alnog een stuk soo groes als landt 
     genaamt Het Reijsstuk, geleegen als voor 
     groet cierca drie loopense , aan erve deen zijde  
     Dierk vanden Otterdijk , dander zijde het ge- 
     meene landt ,  
     Item alnog een stuk groese genaamt Het 
     Cemke geleegen als voor , groet cierca 
     een halff loopense , aan erve deen zijde  
     Catalijn Coppus , dander zijde de weeduwe An- 
     toni Coppus,   
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Het Heijveltie , geleegen als voor, groet 
     cierca twee loopense aan erve deen zijde  
     Siemon Goorts van Bussel , dander zijde  
     en beijde de eijnde de gemeente,  
     Item alnog een stuk groese genaamt  
     Den Moolenbeemt, geleegen als voor 
     groet cierca een loopense aan erve deen zijde  derff- 
     genaamen Peeter Verberne,dander zijde de weeduwe 
     Antoni Coppus ,  
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Het Hautvelt , geleegen aande Hautvelde 
     groet een en een halff loopense aan erve 
     deen zijde de heer Lambertus Coole  
     Item alnog de helfft in een stuk hoeijvelts 
     geleegen aande Voort , groet voorde 
     helefft , een en een halff loopense aan 
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     erve deen zijde Jan Vlemikx , dander zijde 
     het straatien aldaar, 
     Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome  
     's landts ende dorps lasten , ende alnog daar uijt 
     te blijve vergelden hondert gulde capietaal 
     aande proggiekerke alhier , Item alnog 
     jaarelijkx aan het comptoor vande heer Rentmeester  
     de Kempenaar ten behoeve van't gemeene landt 
     drie gulde in eenen meerdere pagt van  
     ses gulde en vijfftien stuijvers jaarelijkx 
     en verders den chijns vanden gronde die 
     met regt sal woorde bevonde daar  
     uijt te gaan ,  
 
       2 loth 
   extensum Ende is alsoo met den tweede loote ten  
     deel gevallen Jan Jooste van Moorsel , een  
     stuk ackerlandt genaamt Den Boetsaart ,  
     groet cierca drie copsaat aan erve deen  
     zijde Peeter van Eijk , dander zijde het gemee- 
     ne landt,  
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Renacker , groet cierca vijff copsaat 
     aan erve deen zijde Joost Warsenborig,  
     Item alnog een stuk ackerlandt geleegen  
     inde Auwde Niuw Erve , groet een en  
     een halff loopense aan erve deen zijde Joost 
     Warsenborig , dander zijde de weeduwe Tomas 
     Verhees ,  
     Item alnog een stuk ackerlandt geleegen  
     aan Het Otterdijk groet cierca een halff 
     loopense aan erve deen zijde Henderina van Hoek  
     dander zijde derffgenaamen Dierk van Bruesel , 
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     Item alnog een stuk soo groes als landt 
     geleegen inde Gruen Straat , genaamt Den Camp 
     groet cierca vier loopense , aan erve deen zijde  
     Francis Vlemikx , dander zijde Frans Gijsbers,  
     hier uijt te vergelden jaarelijkx aan het  
     comptoor van de heer Rentmeester Teijngnaa- 
     gel ten behoeve vant gemeene landt 
     neege gulde , in een meerdere rente van  
     agtien gulde jaarelijkx , met Frans Gijsbers 
     Item alnog een stuk groese genaamt Het  
     Niuw Velt , geleegen aan Het Otterdijk groet  
     cierca een loopense aan deen zijde Adrieaan Vlem- 
     ikx  , dander zijde Dierk vanden Otterdijk cum suo 
     Item alnog een stuk groese genaamt Den  
     Oetersten Beemt , geleegen als voor groet 
     cierca een loopense aan erve deen zijde Goort 
     Coppus , dander zijde derffgenaamen Dierk van Brue- 
     sel ,      * de vierde paart in  
     Item alnog * een stuk groese geleegen  
     onder Soomeren genaamt inde Vloete , groet 
     cierca voor 1/4 part drie copsaat , aan erve deen zijde Hen- 
     derina van Hoek , dander zijde den loop de 
     Kleijn Aa,  
     Ende dat alles verders los ende vreij uijtge- 
     noome 's landts ende doerps lasten en den chijns 
     vanden gronde die met regt sal worde bevonde daar 
     uijt te gaan ,  
     Ende is bij de condieviedenten ondersprooke 
     ende gecondietieoneert dat den voorsten den Ag- 
     tersten , sal moete weegen ter naaster v(e)lde 
     en minster schaade , Wijders dat een ieder 
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     van hun den grondt gewin chijns die met 
     regt sal woorde bevonde daar uijt te 
     gaan sal moeten blijve vergelden , en be- 
     taalen , enden selven ten haaren coste moete  
     winne , en haare aangegroote renten  
     en pagten soodaanig op haaren tijt betaalen  
     dat deen door des anders quade betaalinge 
     geen schaade koome te lijden off sal sulke 
     schaade koome op den gebrekige betaal- 
     der , geloovende zij comparanten off condie- 
     viedenten , haare persoone ende goederen niuw 
     hebbende ende naarmaals verkrijgende , en daar 
     en boove renuntieeerende d'een tot behoeff 
     des anders aangedeilde portie , ende verklaar- 
     de de voorseijde condieviedente dat onder de voorseijde 
     gedeelde goederen geen leengoederen en zijn,  
     Aldus gedaan ende gepasseert op heeden  
     binne Lierop den neegenen twentigsten octoober 
     1700 neegenendartig des toierconde bij ons ge- 
     teekent  Hendrick Warsenborgh  
       Dit + merik stelt Jan Jooste 
       van Moorsel verklaarde niet te 
       conne schrijve testes F.v.Boome 
        Jan van Eijck 
        Peter Vlemex 
        Fr.v.Boome pre- 
        siedent schepe loco secre- 
          tario 
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  zij deese tweemaal  Scheijdinge ende deijlinge 
  uijtgemaakt   tusschen de kinderen , en erffgenaamen  
      van Jan Jakop Huerkmans , en  
      Margriet Jansen vanden Eijnde 
      zijnne geweesene wettige huijs- 
      vrouwe    in hun  
      leeve gewoont hebbende alhier 
      tot Lierop,  
     Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
     penen In Lierop , Arnoldus Huerkmans , ende 
     Francis Jan Tijssen , als in huewlijk hebben - 
     de Margriet Huerkmans , kinderen ende erff- 
     genaamen van wijllen Jan Jakop Huerkmans 
     en Margriet Jansen vanden Eijnde , hunne 
     geweesene vader ende moeder , de welke 
     bekenden ende verklaarden bij ende mits 
     deesen , met maalkanderen aangegaan  
     te hebben deese naarvolgende minnelijke 
     schiftinge scheijdinge ende deijlinge , van  
     alle de erffgoederen bij wijllen hunne 
     voorseijde vader ende moeder naargelaaten  
     geleegen alhier tot Lierop soo ende  
     gelijk de selve goederen bij lootinge 
     ende cavelinge aande voorseijde erffgenaamen   
     ten deel zijn gevallen ,  
 
       1 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den eersten loote 
     ten deel gevallen Arnoldus Huerkmans , de 
     kaamer met den halven stal vande huijsinge 
     van Jan Franse vanden Eijnde , gestaan ende  
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     geleegen alhier tot Lierop ter plaatsen  
     genaamt op Hersel 
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Kaamer Acker , geleegen als voor , groet 
     cierca drie copsaat , aan erve deen zijde 
     Andries Custers , dander zijde Willem van - 
     den Eijnde ,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt, genaamt 
     Den Halven Donkacker van Jan Franse , groet 
     een loopense en ses roede , aan erve deen  
     zijde Willem vanden Eijnde , dander zijde Francis 
     Jan Tijssen, 
 
     Item alnog een stuk ackerlandt , genaamt 
     Den Huevel-Acker , groet cierca twee loopense 
     aan erve deen zijde Willem vanden Eijnde , dander 
     zijde , de weeduwe Tomas van Breij,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt en groese genaamt 
     en 1/2 loopense aan erve deen zijde Willem vanden Eijnde 
     dander zijde de weeduwe Hendrik Lambert Vlemikx 
 
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Het Donk-veltie groet cierca drie cop- 
     saat , aan erve deen zijde Jan Hendrik Siemons 
     dander zijde Aart Verhees, 
      
     Item alnog een stuk groese , off hoeijvelts 
     geleegen op De Buijten Beemde genaamt  
     de straat Sille , groet cierca twee loopense 
     aan erve deen zijde Hendrik Jan Tijssen  
     cum suo , tot Mierlo , dander zijde Hendrik 
     van Breij tot Duerne , ende dat alles 
     los ende vreij uijtgenoome 's landts ende doerps 
     lasten ende alnog daar uijt te vergelden vijffen-  
     twentig gulde capietaal aan Corneelis van Hooff 
 
     Item alnog twee stuijvers en agt peninge in een 
     meerdere rente van tien stuijvers aant gemeene 
     Landt , Item alnog aande Schutterije van  
     St. Antoni alhier twentig gulde capietaal  
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        2 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den tweede loote 
     ten deel gevallen Francis Jan Tijssen in 
     zijn voorseijde qualietijt , een woonhuijs , stal 
     en schuer aan maalkanderen geleegen met den  
     hoff en aangelag soo groes als landt gestaan  
     ende geleegen altijt tot Lierop ter plaatsen  
     genaamt op Hersel , groet int geheel 
     cierca vijff loopense , aan erve deen zijde  
     Jan Peeters vanden Eijnde , dander zijde 
     Jan Jansen vanden Eijnde,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Toore , groet cierca een loopense aan  
     erve deen zijde Willemijn Tomas van  
     Breij , dander zijde de weeduwe Pauwels San- 
     ders,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Pasacker groet drie copsaat aan erve 
     deen zijde het gemeene landt dander zijde 
     Jan Jooste van Lieshout,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Capelle Camp groet cierca een loopense en 
     een copsaat aan erve deen zijde Jan Jooste 
     van Breij , dander zijde Jan Vlemikx, 
 
     Item alnog een stuk soo groes als landt 
     geleegen inde Hueve groet cierca een en een 
     halff loopense aan erve deen zijde het gemeene 
     landt  cum suo  
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     Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
     naamt Den Braakacker , groet cierca een 
     loopense aan erve deen zijde het gemeene 
     landt , dander zijde ook het gemeene landt 
 
     Item alnog een stuk groese genaamt Het 
     Eeuwsel , groet cierca vier loopense aan erve 
     deen zijde Jan Peeters vanden Eijnde , dander 
     zijde Jan Jansen vanden Eijnde,  
 
     Item alnog een stuk groese genaamt den  
     Beemt aan Vaarenschut groet cierca seeve 
     loopense en dartien roede aan erve deen  
     zijde Dierk Verhees , dander zijde Nieclaas 
     van Bussel, 
 
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Het Eeuwsel aande Goorkens , groet cierca 
     vijff loopense aan erve deen zijde Jan Jansen 
     vanden  Eijnde dander zijde de weeduwe Jan Her- 
     mans ,  
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Het Niuwvelt aande Moole-straat groet 
     cierca twee loopense aan erve deen zijde 
     Jan Peeters vanden Eijnde , dander zijde 
     de gemeente alhier, 
     Item alnog de helfft in een stuk niuw 
     velts geleegen aan Het Eijntie, groet voor 
     de helfft een loopense aan erve deen zijde 
     Jan Peeters vanden Eijnde dander zijde  
     de weeduwe Pauwels Sanders 
 
     *Item alnog  twee erffschaaren en een vierde paart, 
      op het Broek van Mierlo om beesten te wijden  
 
     Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 
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     's landts ende doerps lasten , ende alnog 
     daar uijt te vergelden aande weeduwe Hendrik  
     Verhees vijfftig gulde capietaal,  
     Item alnog eene gulden tien stuijvers  
     jaarelijkx aanden Rentmeester de Kem- 
     penaar ten behoeve vant gemeene landt,  
     Item alnog aanden aermen alhier jaare- 
     lijkx drie gulde vijfftien stuijvers, 
     Ende is bij de condieviedenten onderpro- 
     ken ende gekondietieoneert dat den voor- 
     sten den agtersten sal moete weegen ter 
     naaster velde en minster schaade , Wijders  
     dat een ieder van hun den grondt gewin  
     chijns die met regt sal woorde bevon- 
     de daar uijt te gaan sal moete blijve 
     vergelden en betaalen , en den selven ten 
     haare costen moete winne , en haare aan- 
     gegroote renten en pagten soodaanig 
     op haaren tijt betaalen , dat deen door des an- 
     der quade betaalinge geen schaade coome 
     te leijden , off sal sulke schaade coome  
     op den gebreekigen betaalder , Verders  
     dat een ieder van hun sal gehaude zijn 
     te onderhaude alle weegen steegen , ende waa- 
     terlaate soo daanig dat de schauw daar over 
     kan woorde begaan , geloovende zij com- 
     peranten offte condieviedenten deese deelinge 
     alteijt te sullen hauden en doen hauwden  
     voor goet vast steedig ende van waarde  
     tot naarkoominge van allent geene  
     voorseijde staat , verbinden zij condievieden- 
     ten haar persoonen  ende goederen  
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     niuw hebbende ende naarmaals verkrij- 
     gende , ende daarenboove renuntieeerende 
     deen tot behoeff des anders aangedeelde 
     portie , ende verklaarden de voorseijde con- 
     dieviedenten dat onder de voorseijde gedeelde  
     goederen , geen leen goederen en zijn , Aldus  
     gedaan ende gepasseert op heeden binne 
     Lierop den tweeden september seeventienhondert 
     neegenendartig des toierconde bij ons  
     geteekent 
       Dit + merk stelt Aernol- 
       dus Huerkmans verklaarde 
       niet te konne schrijve  
       testes W.Bokhorst 
       Dit + merik stelt Francis  
       Jan Tijssen verklaarde niet 
       te konne schrijve testes  
        W.Bokhorst 
        Jan van Breeij  
        Jan vanden Eijnden 
        Fr.v.Boome pre- 
       siedent scheepe loco secretario 
 
   extensum  Wij Jan van Eijk , en Jan van Breij 
     scheepenen in Lierop quartier van Peelandt 
     Meijerije van Sertoogen Bos , doen conde cer- 
     tiefieceerende mit deesen , ende sulkx ten  
     versoeke , en op de beede van Hendrik van 
     Winkel , den welken intentie is om zig 
     metter woon te gaan begeeve naar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     28 201 r 
 



     Duerne off Lijssel onder Duerne , en getraut  
     met Eeva Schaasberig   dat hij requierant 
     is eenen ingeborne deeses dorps , Wijders beloo- 
     ve wij , dat ingevalle den voorseijden requierant 
     tot aermoede quaam te vervallen , soodaanig 
     dat hij requierant onse aerme kasse 
     noodig hadde , den selven beneeffens onse 
     andere ingeboorne aerme te sullen onder- 
     hauwden , en den aermen van Duerne off Lijssel  
     onder Duerne , off andere plaatsen , daar hij re- 
     uierant hem metter woon , souwde koome 
     ter needer te setten , daar van te sullen ont- 
     lasten , hier onder verbindende , het inkoome 
     ende goederen , van onsen aermen , hebbende ende  
     verkrijgende ende hebben wij scheepenen voor- 
     noemt , deese ten prothocolle eijgenhandig 
     onderteekent , ende door de subsgnatuere  
     van Francis vanden Boome presiedent 
     scheepe loco secretario , doen bekragtigen  
     op heeden binne Lierop , drieentwen- 
     tigsten november 1700 neegenendartig des toier 
     conde bij ons geteekent 
       Jan van Eijck schepe 
       Jan van Breeij schepen  
       Fr.v.Boome 
       presiedent scheepe loco 
        secretario 
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   Zij dees-driemaal   Scheijdinge ende deijllinge  



  uijtgemaakt    tusschen de erffgenaamen van Joost 
       Gielens Verberne in zijn leeven  
       gewoont hebbende in Noorthol 
       landt op Den Helder en aldaar  
       sonder kindere naar 
       te laate overleede,  
     Compareerde voor ons ondergeschrevene schee- 
     penen In Lierop , Joost Peeters Verberne , Too- 
     mas Peeters Verberne , Jan Willems Verhees 
     als man ende momboir , van Mari Peeters  
     Verberne , Anneke Peeters Verberne , meerderjaar- 
     ige jonge dogter geassiesteert met Jan van 
     Eijk scheepe haaren geassiemeerde momboir 
     in deese , Geerit Peeters Beijers als in huewe- 
     lijk  hebbende Mari Huijbert Huerkmans , Eeliesa- 
     beth  Huijbert Huerkmans , meerder jaarige jon- 
     ge dogter , geassiesteert  met Jan Dierkx  
     van Bruesel , haaren geassumeerde momboier 
     in deese , alle erffgenaamen van wijllen Joost Gielens 
     Verberne , de welke bekenden ende verklaarden ge- 
     lijk zij bekenden ende verklaarden bij ende mits  
     deese , met maalkanderen aangegaan te heb- 
     ben deese naarvolgende minnelijke schifftin- 
     ge scheijdinge ende deijlinge van alle de 
     erffgoederen ende gelt , bij wijllen Joost Gielens 
     Verberne voorseijde naargelaate geleegen alhier 
         tot Lierop,  soo ende gelijk de selve goederen bij lootin- 
     ge ende cavelinge aande voorseijde erffgenaamen zijn 
     ten deel gevallen , 
 
       1 loth 
   extensum Ende is alsso met den eerste loote 
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     ten deel gevallen Geerit Peeter Beijers , in  



     zijn voorseijde qualietijt , en aan Eeliesabeth Huij- 
     bert Huerkmans geassiesteert als voor , een  
     stuk ackerlandt genaamt Den Acker op de 
     Oetert groet cierca een loopense , aan erve deen  
     zijde de erffgenaamen Dierk van Brusel , dander zijde  
     Henderina van Hoek  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Den Paal-acker geleegen als voor , groet cierca  
     een en een halff loopense aan erve deen zijde  
     Henderina van Hoek , dander zijde Dierk Warsen- 
     borig 
 
     Item alnog een stuk groese genaamt  
     Het Geluk , aande Vlerikxen Dijk , groet cierca 
     twee en halff loopense aan erve deen zijde  
     en een eijnde Siemon van Bussel cum suo 
     dander zijde Francis Dierikx van Morsel 
 
     Item alnog een stukxken hoeijvelts genaamt 
     Den Moolenbeemt , groet cierca drie cop- 
     saat aan erve deen zijde Nieclaas van  
     Bussel , dander zijde Jan Jooste vande Voorst 
     cum suo , ende dat alles los ende vreij , uijt- 
     genoome 's landts ende doorps lasten  
 
       2 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den tweede loote 
     ten deel gevallen Jan Willems Verhees in  
     zijn voorseijde qualietijt , en aan Anna Peeters 
     Verberne geassiesteert als voor , Den Acker 
     aant Leeg huijs , groet cierca een en een  
     halff loopense , aan erve deen zijde Fran- 
     cis Willems van Moorsel , dander zijde den  
     Loop den Ren  
 
     Item alnog vijfftig gulde capietaall op een wettelijke 
     obliegatie zijnde van dato den 2 januari 1734 
     ten laste van Wijnant van Eijk , geloofft  
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     Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
     naamt Het Brukstukxke , groet cierca  
     drie copsaat , aan erve deen zijde en deen eijn- 
     de de Loop De Ren , dander zijde derffgenaamen  
     Tomas van Zoest,  
     Iten alnog een stuk groese genaamt     
     Den Leegen Dries , groet cierca twee loopense en drie 
     copsaat aan erve deen zijde Peeter van Eijk 
     dander zijde den aermen alhier , ende dat al- 
     les los ende vreij uijtgenoome  's landts ende  
     doreps lasten ,  
 
       3 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den derde loote ten deel 
     gevallen aan Joost Peeters Verberne , Tomas 
     Peeters Verberne , een stuk ackerlandt ge- 
     naamt Den Renacker , groet cierca twee 
     en een halff loopense , aan erve deen zijde Don- 
     aatus van Eijk , dander zijde derffgenaamen Tomas van 
              
Zo(e)st, 
 
     Item alnog een stuk groese genaamt Het 
     Geluk , groet cierca een en een halff loopense  
     aan erve deen zijde de heer Lambertus  
     Coole dander zijde Siemon van Bussel , ende  
     dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts 
     ende doreps lasten  
 
     Ende is bij de condieviedenten ondersprooken  
     ende gekondietieoneert , dat den voorsten den   
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     agtersten sal moete weegen ter naarster 
     velde en minster schaade , Wijders dat een 
     ieder van hun , den gront gewin cheijns die  
     met regt sal woorde bevonde uijt de voor- 
     seijde goederen te gaan sal moete blijve ver- 
     gelden , en betaalen , en den selven ten haar- 
     en costen moete winne en betaalen , Verders  
     dat een ieder van hun , sal gehauwde zijn de 
     weegen , steegen , hoolen , graaven ,ende waater- 
     loopen , soodaanig te onderhauwden en te 
     repareeren dat de schauw daar over kan  
     woorde begaan , ende is nog gecondietieon- 
     eert , dat alle de op gaande eijken boome 
     die alreede gesmet en gedeijlt zijn , en die 
     op de gedeelde goederen zijn staande , nog 
     sulle moogen blijve staan tot van heeden  
     dato over vier jaaren , als wanneer de 
     selve geruijmt en gekaapt zulle moete 
     woorde , en niet langer sullen mooge blij- 
     ve staan , ten zij maalkanderen daar con- 
     sent toe sulle geeve , geloovende zij  
     comperanten off condieviedenten , deese deelin- 
     ge altijt te sullen hauwden , en doen hauw- 
     den voor goet vast steedig ende van waarde 
     tot naarkoominge van allent geene 
     voorseijde staat , verbinden zij condievieden- 
     ten haare persoone ende goederen niuw 
     hebbende ende naarmaals verkrijgende  
     Ende daaren boove renuntieeerende deen  
     tot behoeff des anders aangedeelde 
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     portie , ende verklaarde de voorseijde con- 
     dieviedenten dat de voorseijde gedeelde goe- 
     deren geen leen goederen en zijn , Aldus ge- 
     daan ende gepasseert op heeden binne Lierop 
     den vijfftienden december 1700 neegenendartig des 
     toierconde bij ons geteekent ,  
       Dit + merik stelt Joost Pee- 
       ters Verberne testes F.v.Boome 
       Tomas Peeters 
       Verberne 
       Dit + merik stelt Jan  
       Willems Verhees testes 
        F.v.Boome 
       Dit + merik stelt Anna 
       Peeters Verberne testes 
        Jan van Eijck  
       Dit + merik stelt Geerit 
       Peeter Beijers testes F.v.Boome 
       Dit + merik stelt Eeliesa- 
       beth Huijbert Huerkmans  
        testes F.v.Boome 
       Dit merik stelt Jan  
       Dierkx van Bruesel testes 
        F.v.Boome 
       Jan vanden Eijnden  
       Hendrick Warsenborgh 
       Fr.v.Boome  pre- 
       siedent scheepe loco secre- 
       tario ,  
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  zij deese vijffmaal  Scheijdinge ende deijlinge 
  uijt gemaakt   tusschen de kinderen en erffgenaamen  
      van Wilbert Verberne , ende  
      Mari van Dijk , sijnne geweesene 
      wettige huijsvrouwe , in hun  
      leeve gewoont hebbende alhier 
      tot Lierop,  
 
     Compareerde voor ons ondergeschrevene 
     scheepenen in Lierop , Wilbert , Jan , en Willem  
     Verberne , Aart Vlemikx in huewelijk heb- 
     bende , Mari Verberne , Jenneke Verberne 
     meerder jaarige jonge dogter , geassiesteert 
     met Jan Van Breij scheepe , haaren geassumeer- 
     de momboier in deese , de welke bekenden  
     ende verklaarden gelijk zij bekenden ende 
     verklaarden bij ende mits deesen , met maal- 
     kanderen aangegaan te hebben deese naar- 
     volgende minnelijke schifftinge scheijdinge 
     ende deijlinge , van alle de erffgenaamen  
     bij wijllen hunne voorseijde auders naargelaaten , ge- 
     leegen alhier tot Lierop Asten , en Soomeren , soo ende 
     gelijk de selve goederen bij lootinge 
     ende cavelinge aan voorseijde erffgenaamen ten  
     deel zijn gevallen  
 
       1 loth 
   extensum Ende is alsoo met den eersten loote ten 
     deel gevallen Wilbert Verberne , en woonhuijs  
     koijstaal , en torffschop aan maalkanderen ge- 
     leegen schuer en peert staal , met den  
     hoff en aangelaag soo groes als als landt 
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     gestaan ende geleegen onder de Heerlijk- 
     heijt van Asten , genaamt aanden Om- 
     melsen-Bos 
     met alnog alle de verdere landerije  
     en groes velden , daar aan gehoorende , ende 
     verder soo ende gelijk het teegenwoordig 
     werdt gebruijkt bij Peeter Corneelis 
     Bestaande alles in ontrent 37 loopense soo 
     groes als landt , ende dat los ende vreij 
     uijtgenoome 's landts ende doreps lasten  
     ende alnog daar uijt te vergelden aanden aer- 
     men van Asten , eene gulden dartien stuijvers 
     jaarelijkx , ietem aande progiekerke van  
     Asten jaarelijkx drie stuijvers en agt peninge 
 
       2 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den tweeden loote ten 
     deel gevallen Jan Verberne , een schuer 
     met den hoff off boomgaart , soo vere als affge- 
     paalt is gestaan ende geleegen alhier tot Lier- 
     op ter plaat(s)en genaamt inde Hoollstraat , en  
     aldaar aan erve deen zijde Jan van Breij 
     dander zijde Willem Verberne , meede condieviedent,  
 
     Item alnog een stuk groese genaamt Den 
     Dries aant Heijeneijndt groet cierca vijff loopense 
     aan erve beijde de zijde de weeduwe Jan vande Voorst 
     cum suo,  
 
     Item alnog de vierde part in een stuk ac- 
     kerlandt , genaamt Den Smisacker, geleegen  
     aant straatien aldaar, groet voorde vierde part 
     een loopense en twentig roede aan erve deen  
     zijde Willem Verberne meede condieviedent 
     dander zijde Aart Vlemikx ook meede condie- 
     viedent, 
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     Item alnog de helefft in een stuk acker- 
     landt genaamt Den Haak-acker, groet voorde 
     (de) helfft een loopense twee roede en tien voet 
     aan erve deen zijde de weeduwe Goort Wauters  
     van Eijk , dander zijde Aart Vlemikx meede  
     condieviedent,  
 
     Item alnog de vierde paart in een stuk  
     ackerlandt genaamt Den Steemitsen Acker 
     groet voorde vierde paart seevenenveertig 
     roede an erve deen zijde de weeduwe Jan Vlem- 
     ikx , dander zijde Jenneke Verberne meede con- 
     dieviedente , ende dat los ende vreij uijtgenoome 
     's landts ende doereps lasten ende alnog daar uijt te 
     blijve vergelden vijfftig gulde capietaall , en een  
     meerdere rente aan Jan Jansen  van Eijk, 
 
       3 loth 
   extensum  Item is alsoo met den derde loote ten deel ge- 
     valle Aart Vlemikx in zijn voorseijde qualietijt 
     de vierde paart in een stuk ackerlandt ge- 
     naamt Den Smisacker geleegen aant straatie 
     aldaar , groet cierca voorde vierde paart 
     een loopense en twentig roede , aan erve deen  
     zijde Jan Verberne , meede condieviedent 
     dander zijde Goert Hermans,  
 
     Item alnog de helefft in een stuk ackerlandt 
     genaamt Den Haak Acker , groet voorde 
     helefft een loopense en twee roede aan  
     erve deen zijde , Jan Verberne , dander zijde  
     den Kerkpat aldaar,  
 
     Item alnog de vierde paart in een stuk 
     ackerlandt genaamt Den Steemitsen Akker 
     groet voorde vierde paart seevenen veertig 
     roede , aan erve deen zijde Willem Verberne  
     meede condieviedent, dander zijde Willem Geeve 
     van Dijk ,  
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     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Den Haane-Camp , groet drie loopense en een  
     halff loopense , aan erve rontsom de gemeen- 
     te alhier , ende dat alles los ende vreij uijt- 
     genoome 's landts ende doereps lasten ende al- 
     nog daar uijt te blijve vergelde aan Jan Jansen  
     van Eijk , vijfftig gulde capietaal in eene meer- 
     dere rente,  
 
       4 loth  
   extensum  Item is alsoo met vierde loote ten deele 
     gevallen Jenneke Verberne , geassiesteert als- 
     voor het halff woonhuijs en halff backhuijs 
      *met Willem Verberne 
     onbedeijlt * met den hoff en aangelaag off 
     boomgaart daar aan geleege groet cierca 
     voorde helfft vijfftien roede , gestaan  
     ende geleegen alhier tot Lierop inde Hool- 
     straat , aan erve deen zijde Jan Verberne 
     dander zijde het straa(t)je aldaar,  
 
     Item alnog de vierde paart in een stuk 
     ackerlandt genaamt Den Smis Acker groet 
     voorde vierde paart een loopense en twentig 
     roede aan erve deen zijde het gemeene landt 
     dander zijde Jan Verberne,  
 
     Item alnog de vierde paart in een stuk 
     ackerlandt genaamt Den Steemitsen 
     Acker groet voorde vierde paart see- 
     venenveertig roede aan erve deen  
     zijde Mart Custers , dander zijde Jan  
     Verberne,  
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
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     het haalff loopense , groet een halff loopense  
     geleege aande Poote , aan erve deen zijde het 
     gemeene landt , dander zijde de weeduwe Joost Ver- 
     berne,  
     Item alnog een stuk groese en landt , ge- 
     naamt de Niuw Erve , geleege aande Drie 
     Venne , groet twee loopense aan erve deen  
     zijde Tomas Verberne dander zijde Antoni 
     van Bussel , hier uijt te vergelden drie stuij- 
     vers gebuer cheijns , jaarelijkx,  
 
     Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
     naamt De Auwde Niuw Erve, groet cierca 
     twee en een halff loopense , aan erve deen zijde 
     de Boomese Straat , dander zijde Goort Hermans 
     met meer andere,  
 
     Item alnog de helefft in een stuk hoeij- 
     velts geleegen tot Soomeren groet voorde 
     helfft een loopense an erve deen eijnde  
     de heer lambertus Coole , ende dat alles  
     los ende vreij uijtgenoome 's landts ende dorps 
     lasten , ende alnog daar uijt te blijve  
     vergelden vijfftig gulde capietaal in een  
     meerder capietaal van hondert gulde  
     aan Aart , en Anna Verhoeve,  
 
       5 loth 
   extensum Item is alsoo met den vijffden  loote 
     ten deel gevalle , Willem Verberne het 
     halff woonhuijs , en halff backhuijs met 
     den hoff , aangelaag off boomgaart daar 
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     aan geleege , Alles onbedeijlten voorde 
       * Jenneken Verberne 
     helfft teegens zijnne suster * aff te connen  
     deijlle off saame te gebruijke naar haar 
     genoege , groet voor de helfft cierca vijff-  
     tien roede gestaan ende geleegen al- 
     hier tot Lierop inde Hoolstraat aan  
     erve deen zijde Jan Verberne dander  
     zijde het Straatien aldaar,  
 
     Item alnog de vierde paart in een  
     stuk ackerlandt genaamt Den Smisac- 
     ker groet voorde vierde paart een loopense  
     en twentig roede aan erve deen  
     zijde het gemeene landt , dander zijde Jan Ver- 
     berne , meede condieviedent ,  
 
     Item alnog een stukxken ackerlandt genaamt 
     Het Wortelvelt , groet drie copsaat , aan  
     erve deen zijde Jan Verberne dan- 
     der zijde den vaarweg aldaar,  
 
     Item alnog de vierde paart in een 
     stuk ackerlandt genaamt de Steemitsen  
     Acker , groet voorde vierde paart seeven- 
     enveertig roede aan erve deen zijde Aart 
     Vlemikx dander zijde Marte Custers ,  
 
     Item alnog een stuk groese genaamt 
     Den Dries aande Groen Beemde , groet cierca 
     drie en een halff loopense aan erve deen  
     zijde Marte Custers dander zijde  
     het gemeene landt cum suo ,  
      
     Item alnog een stukxke groese 
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     genaamt het Drieske aande Groen Beemde 
     groot een loopense  
     aan erve deen zijde de weeduwe Goort van Eijk 
     dander zijde de vaarweg aldaar,  
        
     Item alnog de helfft in een stuk groese  
     off hoeijvelts geleegen tot Soomeren , groet 
     voorde hellefft een loopense aan erve deen zijde  
     de heer Lambertus Coole , ende dat alles los 
     ende vreij uijtgenoome 's landts ende doreps 
     lasten ende alnog daar uijt te blijve ver- 
     gelden vijfftig gulde capietaal in eene meer- 
     dere rente van hondert gulde capietaall 
     aan Aart , en Anna , Verhoeve, 
 
     Ende is bijde condieviedenten ondersprooken ende  
     gekondietieoneert , dat den voorsten  de agter- 
     sten sal moete weegen ter naaster velden en  
     minster schaade , Wijders dat een ieder van hun  
     den gront en gewin chijns , die met regt  
     sal worde bevonde uijt de gedeelde goederen  
     te gaan , sal moeten blijve vergelden  , en  
     betaalen , en haar aangegroote renten off 
     pagten soodaanig op haaren teijt betaallen  
     soodaanig dat deen door des anders quaade 
     betaalinge , geen schaade en coome te lijden 
     off sal sulke schaade coome op de gebreek- 
     ige betaalder , Verders dat een ieder van  
     hun sal gehaude weesen , te onderhauwden  
     alle weegen , steegen , ende waaterloopen  
     teegen ieders aangedeelde goederen soodaan- 
     ig dat de schauw daar over kan werde be- 
     gaan , en ingebreeke van dien sal sulke 
     schaade coome op den gebreekigen  
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     Ende is nog gekondietioneert dat den Put 
     die op het lot van Jan Verberne staat , sal  
     moeten blijve tot het gebruijk van Jenneke 
     en Willem Verberne , en in cas van vergan- 
     kelijkheijt vanden selven put dat dan op 
       *eenen anderen sal mooge werd geset 
     de selve plaats off daar ontrent  * Wijders 
     dat naarmaals werde bevonde datter chijnsen off 
     pagten off eenigerhande schulde op quaame 
     meer dan is begroet , maalkanderen sullen moe- 
     ten helpen draagen en betaalen , geloovende 
     zij comperanten offte condieviedenten deese 
     deelinge altijt te sullen hauwden en doen  
     hauden voor goet vast steedig ende van war- 
     den en tot naarkoominge van allent geene 
     voorseijde staat , verbinden zij condieviedenten  
     haare persoonen ende goederen niuw hebben- 
     de ende naarmaals verkrijgende , ende daaren  
     booven renuntieeerende deen tot behoff 
     des anders aangedeelde portie , ende ver- 
     klaarden de voorseijde condieviedenten , dat on- 
     der de voorseijde gedeelde goederen geen leen- 
     goederen en zijn , Aldus gedaan ende ge- 
     passeert , op heeden binne Lierop den see- 
     ventienden december seeventienhondert nee- 
     genendartig , des toierconde bij ons ge- 
     teekent   Dit +merik stelt Wilbert 
    Jan Verberne   Verberne testes F.v.Boome 
    Aerdt Vlemex   Dit + merik stelt Wil- 
    Jan van Eijck    lem Verberne testes F.v.Boome 
    Jan vanden Eijnden  Dit merik stelt Jen- 
    Fr.v.Boome presiedent  neke Verberne testes  
    scheepe loco secretario  Jan van Breeij 
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   extensum  Dat voor ons coome ende gekompar- 
     eert zijn , Jan Willems Verhees inwoonder  
     alhier , Mari Peeters Verberne , zijnne 
     teegenwordige wettige huijsvrouwe , Andries  
     Jansen Verhees , inwoonder tot Soomeren , Dierk 
     Jooste Verberne , inwoonder alhier , als man  
     ende momboier van Catalijn Jansen Verhees ,  
     Aart Hendrik Gooris als in huewelijk gehat 
     hebbende Mari Jansen Verhees , zijnde den voorseijde 
     Andries , Catalijn ,en Mari Jansen Verhees ,  
     drie voorkinderen vanden eersten compar- 
     ant Jan Willems Verhees , verwekt bij Mari 
     Jansen Verberne , Jan Dierkx van Bruesel  
     meede inwoonder alhier , als man ende mom- 
     boier van Willemijn Jansen Verhees , verwekt  
     bijde tweede comparante , Mari Peeters Ver- 
     berne , alwelke comparanten bekenden ende  
     verklaarden , gelijk zij bekenden , ende verklaar- 
     den bij ende mits deesen , met malkanderen  
     aangegaan te hebben deesen naarvolgende  
     accorde offte contrakte , naamentlijk  
     de drie voorkinderen , en een naarkint soo  
     als voorseijde staan , genoemt naar de  
     doode vande twee eerste comperanten sul- 
     len genieten , eerven ende deijllen , eegaalijk 
     ende ieder eeven veel , hooft voor hooft  
     te weeten in alle de erffgoederen  en  
     meede in alle de nog te conquesteerende 
     goederen , en erffhaaffelijke goederen gekoo- 
     me vanden eersten comperant Jan Wil- 
     lems Verhees , als meede in alle de haaffe- 
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     lijke goederen gereede peninge en uijtstaande  
     capietaallen , die bevonde sullen woorde naar  
     de doode vande twee voorseijde eerste comper- 
     anten , haar toebehoorende zijn geweest, en  
     ingeval , een van de drie voorkinderen  
     off het een naar kint voor de doode  
     vande twee eerste comperanten quaame 
     te sterven , dat dan in dat gevall inde 
     plaats vanden overleeden sullen erven ende 
     meede deijllen het egte kint , off kinderen  
     vanden overleedene , en ingevall een van  
     de vier voorseijde kinderen koome te sterven 
     voorde doode vande twee voorseijde eerste 
     comparante , sonder wettige geborte 
     naar te laaten , sal dan dat deel bijde 
     andere die dan nog int leeve sulle zijn soo als  
     voorseijde staat , eegall ieder eeven veel 
     geerfft woorde , ende is nog verder geac- 
     cordeert , ende gekondiecieoneert , dat de 
     drie voorseijde voorkinderen alleen  sullen  
     erven genieten en proffieteeren , alle  
     de erffgoederen , ende eeffecten , gekoome 
     van haar geweesene moeder met naame 
     Mari Jansen Verberne , ende alnog hondert  
     gulde capietaall voor aff te trekken uijt 
     den gelijkken boedell , naar de doode vande  
     twee eerste comperanten , al welke hon- 
     dert gulde gekoome zijn vande voorseijde  
     haare moeder , met nog een kist , bed, 
     weeffgetaauw , eene spinnewiel met al- 
     nog een bed koets , ende insgelijkx 
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     sal het voorseijde naarkint alleen ge- 
     nieten en proffieteeren , alle derffelijke  
     goederen , en eeffeckten , gekoome van haare 
     moeder met naame Mari Peeters Verberne 
     als meede alle de erffgoederen , en gelt die  
     de selve haare voorseijde moeder heefft geerfft van Joost 
     *met nog een bedkoets en een kist en dartig gulde gelt 
     Gielens Verberne * Wijders verklaaren de voorseijde 
     comperanten , dit te weesen haar minnelijk 
     accoort , willende ende begeerende dat het 
     selve alsoo als voorseijde staat sal naar ge- 
     koome en agtervolgt woorde , geloovende 
     zij comparanten het voorseijde accoort off 
     contrakt altijt te sullen hauwden en doen  
     hauwden , voor goet vast bondig ende van  
     waarden onder verbant van ieders persoon  
     ende goederen niuw hebbende en naarmaals ver- 
     krijgende , Aldus gedaan ende gepasseert op  
     heeden binne Lierop den tweeden januarij 
     seeventienhondert en veertig des toierconde 
     bij ons geteekent , 
      Dit + merik stelt Jan Willems Ver- 
      hees testes Fr.v.Boome 
      Dit+ merik stelt Mari Peeters 
      Verberne testes F.v.Boome 
      Dit + merik stelt Andries Verhees 
      testes F.v.Boome 
      Aert Hendrickx Goores 
      Dierck Verberne 
      Dit + merik stelt Jan Dierkx 
      van Bruesel testes F.v.Boome 
      Jan van Eijck schepe 
      Peter Vlemex  
      Fr.v.Boome presiedent 
      scheepe loco secretario  
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      Scheijdinge ende deijlinge tus- 
      schen de kinderen en erffgenaamen van 
   zij deese vijffmaal Hendrik Driesen Verhees , en Jenne-  
   uijtgemaakt  ken Dierk Willems zijnne gewee-  
      sene wettige huijsvrouwe in  
      hun leeven gewoont hebbende  
      alhier tot Lierop,  
       
     Compareerde voor ons ondergeschrevene scheepenen  
     in Lierop , Jan Dierk , en Antoni Hendrikx Ver- 
     hees , Jan Pauwels Sanders , als in huewelijk heb- 
     bende Willemijn Hendrikx Verhees , Jan Jansen  
     vanden Eijnde , als in huewelijk hebbende Teha- 
     doore Hendrikx Verhees , de welke bekenden ende  
     verklaarden gelijk zij bekenden ende verklaar- 
     den bij ende mits deesen , met maalkanderen  
     aangeaan te hebben , deese naarvolgende min- 
     nelijke schifftinge scheijdinge ende deijlinge 
     van alle de erffgoederen , en renten , bij  
     wijllen hunne voorseijde auwders stervende  
     naargelaaten , geleegen alhier tot Lierop  
     soo ende gelijk de selve goederen bij lootin- 
     ge ende cavelinge , aande voorseijde erffgenaamen  
     ten deel gevallen zijn  
      
       1 loth  
   extensum  Ende is alsoo met den eersten loote ten  
     deel gevalle Jan Hendrikx Verhees , het voorste 
     van't woonhuijs ontrent twee gebont soo vere 
     als affgeteekent is , met den hoff boomgaart 
     en aangelaag , soo groes , als landt soo vere als  
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     affgepaalt is , gestaan ende geleegen alhier 
     tot Lierop ter plaatse genaamt op Hersel aant Eijntje 
     groet cierca int geheel drie loopense , aan erve 
     deen zijde Jan Peeters vanden Eijnde , dander zijde Dierk 
     Verhees meede condieviedent , in deese 
     Item alnog de helfft in een stuk niuw velt 
     groet cierca voorde helfft een loopense aan  
     erve deen zijde Jan Peeters vanden Eijnde 
     dander zijde Dierk Verhees meede condievie- 
     dent in deese , hier uijt te vergelde jaare- 
     lijkx twalff peninge gebuer chijns ,  
     Item alnog drie erffschaare op het  
     Broek van Mierloo om beesten te weijden  
     Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 
     's landts ende doreps lasten ende alnog daar uijt  
     te vergelden jaarelijkx aanden Rentmees- 
     ter de Cempenaar ten behoeve vant gemeene 
     landt ses gulden in eene meerdere rente  
     van agtien gulde jaarelijkx 
     Item is den selven alnog ten deel gevalle hondert gulde die 
     den selve op handt obliegatie aan de gelijke erffgenaamen  
     schuldig waas,  
        2 loth 
   extensum  Item is alsoo met den tweede loote ten 
     deel gevalle Dierk Hendrikx Verhees , twee gebont 
     vant woonhuijs naast den hert , den koijstal , soo 
     vere als affgepaalt is , met het aangelaag soo 
     groes en landt gestaan ende geleegen alhier 
     tot Lierop ter plaatsen genaamt op Hersel  
     aant Eijntje , groet cierca int geheel  
     drie loopense aan erve deen zijde Jan Hendrik  
     Verhees meede condieviedenten in deese , dander  
     zijde Jan Pauwels Sanders ook meede condieviedent 
     in deese 
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    * Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Het Heijtvelt groet cierca een en een halff  
     loopense aan erve deen zijde Jan Jansen van 
     Eijk , dander zijde Jan Pauwels Sanders 
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt Den Agter- 
     sten Witten Berik , groet cierca twee loopense 
     aan erve deen zijde Den Helmontsen Acker , dan- 
     der zijde derffgenaamen Willem van Moorsel ,  
     Item alnog de helefft in een stuk niuw  
     erve groet cierca voorde helfft een loopense , aan erve  
     deen zijde Jan Hendrikx Verhees meede condieviedent  
     in deese , dander zijde Frans vanden Eijnde , hier uijt te 
     vergelden jaarelijkx twalff peninge gebuer chijns,  
     Item alnog de vijffde paart in een stuk  
     hoeijvelts genaamt De Eeuwsels , groet cierca 
     voor de vijffde paart drie loopense aan erve 
     deen zijde Jan Hendrikx Verhees meede condieviedenten  
     in dese , dander zijde Antoni Verhees ook meede 
     condieviedent in deese, 
    ** Item alnog twee beleende schaare op het 
     Broek van Mierlo om beeste te wijden ,  
     Item alnog vijfftig gulden op handtobligatie 
     ten laste van Francis Jan Tijsschen  
     Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts 
     ende doerpslasten ende alnog daar uijt te blijve 
     vergelden jaarelijkx drie gulde geestelijke  
     pagt aanden Rentmeester de Kempenaar  
     ten behoeve vant gemeene landt , in  
     eene meerdere rente van agtien gulde 
     jaarelijkx,  
       3 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den derde loote 
     * Dierk Verhees bekent vande onderstaaande vijfftig 
     gulden vande weeduwe Dirk van Dijk ontfange te 
     hebben , dus alhier voldaan en gecasseert Lierop den  
     seventiende  december 1700 drie en seventig  ten  
     overstaan van Cornelis Doers en Jan van Asten schepenen 
     Dierk Verhees ,Cornelius Doers, Jan van Asten  
     J.Losecaat secretaris 
     **Dierk Verhees bekenden van deese neeffens staande 
     handtobliegatie van Francis Jan Tijssen voldaan te zijn  
     ter somme van vijfftig gulden den 24 februari 1771 
     Dierk Verhees , Jan van Eijck , Jan vanden Eijnden  
     F.v.Boome presiedent scheepe loco secretari 
 
 



     28 211 r 
 
     ten deel gevallen Jan Pauwels Sanders  
     in zijn voorseijde qualietijt , de schuer tot het 
     midde vande schuerden toe , met de aange- 
     leege goederen soo groes als landt , gestaan  
     en geleegen alhier tot Lierop ter plaatsen  
     genaamt aant Eijntje , groet int geheel  
     cierca seeve loopense , aan erve deen zijde  
     Antoni Verhees , meede condieviedent dander  
     de weeduwe Pauwels Sanders met meer an- 
     dere,  
     Item alnog een stuk ackerlandt genaamt 
     Het heijtvelt groet cierca een en een halff 
     loopense , aan erve deen zijde Dierk Verhees , meede 
     condieviedent , in deese , dander zijde Lauweijns  
     van Asten ,  
     Item alnog zijn gedeelte soo vere als affge- 
     paalt is in een stuk hoeijvelts genaamt De Eeuw- 
     sels , groet cierca voor zijn paart , twee loopense 
     aan erve deen zijde Jan Hendrikx Verhees , dander  
     zijde Jan Jansen vanden Eijnde meede condie- 
     viedent in deese  
     Item alnog het derde paart in een stuk  
     hoeijvelts genaamt Den Vaareschutsen  
     Beemt , groet cierca voor 1/3 part drie loopense aan 
     erve deen zijde Nieclaas van Bussel , dander zijde  
     Jan Jansen vanden Eijnde meede condievieden 
     in deese 
     Item alnog drie erff schaaren om beeste  
     te wijden op het Broek van Mierlo,  
     Item alnog vijfftig gulde capietaal , op  
     handt obligatie ten lasten van Jan  
     Hendrikx van Breij,  
     memori dit waas abuijs most op het 
     vierde loth staan  
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     Los ende vreij uijtgenome 's landts ende  
     doereps lasten , ende alnog daar uijt te blij- 
     ve vergelden jaarelijkx drie gulde gees- 
     telijke pagt aanden Rentmeester  
     de Kempenaar , ten behoeve vant gemee- 
     ne landt , in eene meerdere rente van  
     agtien gulde jaarelijkx  
 
       4 loth  
   extensum  Ende is alsoo met den vierde loote ten 
     deel gevallen Jan Jansen vanden Eijnde , in 
     zijn voorseijde qualietijt , de schaaps koij tot 
     den selven schuerden toe , met den halven torff- 
     schop , het voorste gestaan ende geleegen alhier tot 
     Lierop ter plaatsen genaamt op Hersel aant Eijntje 
     Item  alnog een stuk ackerlandt , genaamt  
     Den Aar Acker , groet cerca twee en een  
     halff loopense aan erve deen zijde derffgenaamen Pee- 
     ter Verdonschot , dander zijde Jan Willems Ver- 
     hees,  
     Item alnog de helfft in een stuk ackerlandt 
     genaamt De Wittenberik , groet cierca voorde helfft 
     drie en een halff loopense , aan erve deen zijde  
     Joost Peeters Verberne , dander zijde  Antoni 
     Hendrikx Verhees , meede condieviedent in deese, 
     Item alnog zijn paart in een stuk hoeijvelts  
     genaamt De Eeuwsels soo vere als affgepaalt is groet 
     voor zijn paart 
     cierca vier loopense aan erve deen zijde Jan Pauwels 
     Sanders dander zijde Antoni Verhees meede 
     condieviedenten in deese  
     Item alnog de derde paart in een stuk  
     hoeijvelts genaamt Den Vaareschutsebeemt 
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     groet voor een derde paart cierca drie loo- 
     pense aan erve deen zijde Jan Pauwels San- 
     ders, dander zijde Antoni Hendrikx Verhees  
     meede condievidenten in deese ,  
     Item alnog hondert gulde capietaall handt 
     obligatie die den selven aande gelijke erffgenaamen  
     schuldig waas , Item alnog vijfftig gulde op handt 
     obliegatie ten lasten van Joost Fransen vanden Eijnden 
     Item alnog twee beleende schaare om  
     beesten te wijden op het Broekvan Mierloo 
 
     Ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 's landts 
     ende doerps lasten , ende alnog daar uijt te vergel- 
     den jaarelijkx drie gulde geestelijke pagt aanden  
     Rentmeester De Kempenaar , ten behoeve 
     vant gemeene landt in eene meerdere rente 
     van agtien gulde jaarelijkx  
 
       5 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den vijffden loote ten  
     deel gevallen Antoni Hendrikx Verhees , het ag- 
     terste vant huijs ontrent een gebont , off soo 
     vere als affgeteekent is , met het angelaag 
     groet cierca een copsaat , gestaan ende geleegen  
     alhier tot Lierop ter plaatsen genaamt op  
     Hersel aant Eijntje , aan erve deen zijde Dierk  
     Verhees meede condieviedent in deese dander zijde 
     Jan Pauwels Sanders ook meede condieviedent , in  
     deese 
     Item alnog een stuk groese en landt genaamt 
     Den Witten Berik , soo vere als affgepa(a)lt is 
     groet cierca neege loopense aan erve deen zijde  
     Jan Jansen vanden Eijnden meede condieviedent 
     in deese , dander zijde Dierk van Dijk met  
     meer andere,  
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     Item alnog de vijffde paart in een stuk  
     hoeijvelts genaamt De Eeuwsels groet cierca  
     voor de vijffde paart drie loopense aan erve  
     deen zijde Jan Jansen vanden Eijnden meede con- 
     dieviedent in deese , dander zijde Dierk Ver- 
     hees ook meede condiviedent in deese ,  
     Item alnog het derde paart in een stuk  
     heijvelts genamt Den Vaaereschutsen Beemt 
     groet voor het derde paart circa drie  
     loopense aan erve deen zijde Jan Jansen  
     vanden Eijnde meede condiviedent in deese  
     dander zijde de weeduwe Jan vande  Voorst,  
     Item alnog twee beleende schaare op het  
     Broek van Mierlo om beesten te wijden  
     Item alnog vijfftig gulden capietaal op handt 
     obliegatie ten lasten van Jan Jansen Biemans 
     ende dat alles los ende vreij uijtgenoome 
     's landts ende doerps lasten , ende alnog daar 
     uijt te blijve vergelden jaarelijkx drie 
     gulde geestelijke pagt , aanden rentmees- 
     ter de Kempenaar , ten behoeve vant ge- 
     meene landt , in eene meerdere pagt van  
     agtien gulde jaarelijkx 
     Item is den selven alnog ten deel gevallen  
     een stuk groese genaamt De Goorkens groet 
     cierca twee loopense aan erve deen zijde Hendrik  
     Jan Tijsse , dander zijde (zijde) Goort Smits,  
     Ende is bijde condieviedenten ondersprooken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     28 213 r 



 
 
     Ende gekondietieoneert dat den voorsten  
     den agtersten sal moeten weesen ter naarster 
     velden en minster schaade , Wijders dat een  
     ieder van hun den grondt en gewin chijns 
     die met regt sal woorde bevonden uijt de 
     voorseijde gedeelde goederen te gaan , sal moeten  
     blijve vergelden , maar sal eerst ten laste vande 
     gelijke erffgenamen moete werde gewonne , en sullen  
     alle de condieviedenten gehauwden weesen , om haar 
     aangegroote renten en pagten soodaanig op 
     haaren tijt te betaalen , dat deen door des anders 
     quade betaalinge geen schaade en koome te 
     lijden off sal sulke schaade koome op den 
     gebreekigen betaalder , Verders dat een ieder 
     van hun sal gehauwden weesen te onderhauwde 
     alle weegen steegen ende waaterlaaten  
     soodaanig dat de schauw daar over kan wor- 
     de begaan , en in kas van naarlaatigheijt 
     sal sulke schaade koome op den gebreek- 
     ige , en dat naarmaals woorde bevonde 
     datter meer renten off pagten off chijnsen  
     op quaame daar men niuw niet van en  
     weet , sullen de condieviedenten maalkanderen  
     moeten helpen draagen ende goet doen ge- 
     loovende zij comperanten off condieviedenten eenpaare- 
     lijk deese haare deelinge altijt te sullen hauwden  
     en doen hauden voor goet vast bondig ende 
     van warden , tot naarkoominge van  
     allent geene voorseijde staat , verbinden  
     sij condieviedenten haare persoone ende 
     goederen niuw hebbende ende naarmaals 
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     verkrijgende , ende daaren booven renuntie- 
     eerende deen tot behoeff des anders  
     aangedeelde portie , ende verklaarde de  
     voorseijde condieviedenten dat onder de voorseijde  
     gedeelde goederen geen leen goederen en 
     zijn , Aldus gedaan ende gepasseert op  
     heeden binne Lierop den vijfftien- 
     den januari seeventienhondert en veertig 
     des toierconde bij ons geteekent ,  
      Dit + merik stelt Jan Hendrikx 
      Verhees testes Jan van Breeij 
      Dierk Hendrickx Verhees 
      Dit + merik stelt Jan  
      Pauwels Sanders testes 
       Jan van Breeij 
      Dit + merik stelt Jan  
      Jansen vanden Eijnde testes 
       Fr.v.Boome 
      Antoni Hendrickx 
      Verhees 
      Jan vanden Eijnden  
      Jan van Eijck 
      Fr.v.Boome 
      presiedent scheepe loco secretario 
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   deese sesmaal  Scheijdinge ende  
   uijt gemaakt  deijllinge tusschen de kinderen  
      ende erfgenaamen van Jan vanden  
      Boome , ende Cecielia Verber- 
      ne, zijnne geweesene huijs- 
      vrouw , in hun leeve gewoont 
      hebbende alhier tot Lierop 
     Compareerden voor ons ondergeschrevene 
     scheepenen in Lierop Jan vanden Boome in - 
     woonder alhier Lambertus vanden Boome 
     inwoonder tot St Oedenroode , Goort Her- 
     mans inwoonder alhier als in huewelijk heb- 
     bende Eeliesabeth vanden Boome Jan Verber- 
     ne inwoonder tot Eijndooven als in hue- 
     welijk hebbende Geertruij vanden Boome s(ou)r An- 
     na vanden Boome meerder jaarige dog- 
     ter inwoonderse tot Tuerenhout geas- 
     siesteert met Andries vanden Eijnde schee- 
     pen haaren geasumeerden momboier in  
     deese , de welke bekenden ende verklaar- 
     den , gelijk zij bekenden ende verklaarden  
     bij ende mits deesen , met maalkanderen  
     aangegaan te hebben deese naarvolgende  
     minnelijke schifftinge , scheijdinge , ende 
     deijllinge , van alle de erffgoederen  , renten  
     en obliegatien , bij wijllen hunne voorseijde 
     auwders stervende naargelaaten geleegen 
     alhier tot Lierop , en tot Soomeren soo ende 
     gelijk de selve goederen aande voorseijde  
     erffgenaamen ten deel gevallen zijn , bestaande  
     in het naarvolgende,  
   extensum    1 loth 
     Ende is als met den eersten loote ten deel 
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     gevallen Jan vanden Boome agthondert 
     gulde capietaall in contante peninge te trekken  
     van het derde loth die den voorseijde com- 
     perant Jan vanden Boome bij deese bekent 
     ontfangen te hebben en daar van voldaan  
     te zijn , door Francis vanden Boome con- 
     dieviedent vant derde loth,  
     Item alnog hondert gulde capietaall 
     handt obligatie op Jan Verberne waar 
     van hij comperant ook bij deese bekent 
     voldaan te zijn , 
     Item alnog hondert vijfftig gulde 
     capietaal - handtobligatie die hij seleeffs  
     aande gelijke erfgenaamen schuldig waas,  
 
 
       2 loth  
    exte Ende is alsoo met den tweeden loote ten deel 
     gevallen sr Anna vanden Boome agthon- 
     dert neegentig gulde capietaall in con- 
     tante peninge te trekke van het derde loth 
     die de voorseijde comperante sr. Anna vanden 
     Boome geassiesteert als voor , bij deese 
     bekent ontfangen te hebben en daar aff 
     voldaan te zijn door Francis vanden Boome 
     condieviedent van't derde loth,  
     Item alnog tweehondert en sestig gulde 
     capietaall op Jan Vlemikx inwoonder al- 
     hier in ene meerdere rente off capietaall 
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     van vijffhonderten twentig gulde die den selven  
     in cas van deijllinge aan Jan vanden  
     Boome schuldig waas gebleeve waar van  
     jaarelijkx tot intrest heefft geloofft tee- 
     gens vier gulde van ieder hondert met den  
     loopende intrest van dien , 
 
 
    exte Ende is alsoo met den derde loote ten 
     deel gevallen Francis vanden Boome het 
     woonhuijs daar van zijn vader en moeder zaaliger gewoont 
     hebben , met den koeijstall aan maalkander- 
     en geleegen met het huijsken den peertstal 
     brauwhuijs , brauwgetauw keetel kuijpen tonne en vaa- 
     ten , en wat verder tot gebruijk vande voor- 
     seijde brauwerij gehoorende is , met het  
     octroij en permissie waar op voorseijde brau- 
     werij is geset , met de schuer , en het 
     woonhuijske en schuer gekoome van Hendrik Duijse 
     met den hooven , en aangelaage soo groes 
     als ackerlanden , neeffens en  
     aan maalkanderen geleegen , bestaande in  
     vier deferente stuke ackerlanden  den  
     eersten acker genaamt den  Seeve Loopensen Ac- 
     ker , den tweeden acker Den Dartien Loopensen Ac- 
     ker , den derden acker Den Agt loopense Acker 
     den vierden acker , Den Acker van Hendrik  
     Duijse, met nog vier deferente stukke  
     groes off hoeijvelde , aghter de ackers  
     aangeleege , het eerste stuk groes off hoeijvelts 
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     genaamt het Groot Pennis Broek het 
     tweede stuk Lijnneke Jan Dierikx Pennis- 
     Broek, het derde stukxke het  Drieske van  
     Hendrik Duijse , met nog het drieske tijnen  
     den Agt Loopense Acker, alles gestaan ende  
     geleegen alhier tot Lierop , ter plaatsen  
     genaamt aant Agterbroek , groet cierca 
     sesenveertig loopense , aan erve deen zijde  
     Joost en Jan Fransen vanden Eijnde , dander  
     zijde Peeter van Eijk , deen zijde de ge- 
     meente alhier , dander eijnde derffgenaamen Hendrik War- 
     senborig cum suo,  
     Item een stuk soo groes als landt 
     bussels , en heijde , genaamt Het Velt, groet 
     cierca int geheel tien loopense aan erve 
     deen zijde en een eijnde derffgenaamen Frans Jooste  
     vanden Eijnde , dander zijde Peeter van Eijk ,  
     dander eijnde de gemeente alhier,  
     Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt  
     Peerke Linders Bulle Camp , groet vijff en  
     halff loopense , aan erve deen zijde de  
     weeduwe Jan Vos , dander zijde Jan Vlemikx 
     cum suo , deen eijde de revier de Aa , dander 
     Eijnde Frans Peeters en Marte Kerkhoff,  
     Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
     Jan Goortjes Veltje , groet cierca twee loopense 
     aan erve beijde de zijde het gemeene landt 
     deen eijnde Willem Geeve van Dijk , dander eijn- 
     de de heer Lambertus Coole cum suo,  
     Item alnog een stuk weijvelts genaamt  
     De Euwsels groet cier(ca) elff loopense aan  
     erve deen zijde Francis van Bussel , dander 
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     zijde Willem Geeve van Dijk cum suo  
     deen eijnde Joost Warsenborig dander eijnde  
     het gemeene landt cum suo ,  
     Item alnog de helfft in een stuk hoeij- 
     velts genaamt Den Gelijkken Bullecamp 
     groet voorde helfft cierca twee loopense aan  
     erve deen zijde de revier de Aa , dander 
     zijde de weeduwe Frans Muelenhoff , deen eijnde 
     het gemeene landt , dander eijnde Joost en  
     Jan Franse vande Eijnde,  
     Item alnog een stuk hoeijvelts genaamt 
     Het Auwde Goor , groet cierca agt loopense  
     aan erve deen zijde Joost en Jan Fransen 
     vanden Eijnde , dander zijde Willem Geeve van  
     Dijk cum suo , deen eijnde Peeter van Eijk , dan- 
     der eijnde Jan Vlemikx cum suo.,  
     Item alnog een stukxke hoeijvelts ge- 
     naamt Den Quaaden Boodem geleegen aande  
     Voort , groet een en een halff loopense , aan 
     erve deen zijde Peeter van Eijk , dander zij- 
     de Jan Kerhoff , deen eijnde de Voortstraat 
     dander eijnde de weeduwe Frans Mue- 
     lenhoff,  
     Item alnog een stukxke hoeijvelts gelee- 
     gen , op de Buijten Beemde groet cierca 
     drie copsaat te hoeije off gebruijke  
     met de weeduwe Goort van Eijk , ende  
     weeduwe Tomas van Breij,  
 
     Ende dat alles los ende vreij uitgenoome  
     's landts ende doerps lasten ende alnog daar 
     uijt te vergelden aanden Rentmeester de 
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     Kempenaar ten beoeve van't gemeene  
     landt jaarelijkx ses gulde in eene meer- 
     dere rente van twaalff gulde jaarelijkx  
     met derffgenaamen Frans Jooste vanden Eijnde cum  
     suo  
     Ende heefft dit loth nog in contante peninge  
     moeten betaalen aan Jan vanden Boome  
     condieviedent van't eerste loth  
     eene capietaale somme van agt hondert  
     gulde,  
     Item alnog in contante peninge aan sr. Anna 
     vanden Boome condieviedente van het tweede 
     loth , eene capietaale somme van agthondert  
     en't neegentig gulde ,  
     Item alnog in contante peninge aan Goort 
     Hermans in zijn voorseijde qualietijt condieviedent 
     van't vierde loth eene capietaalle somme van hon- 
     dert en vijfftig gulde,  
     Item alnog in contante peninge aan Lambertus  
     vanden Boome condieviedent van't vijffde loth 
     eene capietaale somme van hondert en vijffentwen- 
     tig gulde,  
     Item alnog in contante peninge aan Jan Verber- 
     ne in zijn voorseijde qualietijt condieviedent van't 
     sesde loth eene capietaale somme van hondert 
     en vijfftig gulde,  
     Alwelke voorseijde capietaalle sommen de voorseijde  
     comperanten off condieviedenten bij deese bekenen  
     ontfangen te hebben ende daar aff voldaan te  
     zijn van Francis vanden Boome condievie- 
     dent van dit voorseijde derde loth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     28 217 r 
 



       4 loth 
   extensum Ende is alsoo met den vierde lote ten  
     deel gevallen Goort Hermans in zijn voorseijde  
     qualietijt , het huijs aant Kerkenhuijs  
     torffschop en backhuijs , met den hoff en  
     twee ackers , daar bij aan maalkanderen  
     geleegen , gestaan ende geleegen alhier 
     tot Lierop ter plaatsen genaamt aant Ker- 
     kenhuijs voorseijde groot cerca int ge- 
     heel drie loopense aan erve deen zijde  
     Joost en Jan Franse vanden Eijnde  
     dander zijde de onmundige kinderen  
     Joost van Dijk ,  
     Item alnog een stuk soo groes als  
     landt daar ontrent geleegen groet cierca  
     vier loopense aan erve deen zijde Dierk  
     van Moorsel dander zijde Joost en Jan 
     Franse vanden Eijnde hier uijt te vergel- 
     den aanden aermen van Mierlo vijff 
     stuivers jaarelijkx , met derffgenaamen  
     Frans vanden Eijnde,  
     Item alnog een stuk ackerlandt ge- 
     leegen alhier tot Hersel , groet cierca  
     twee loopense aan erve deen zijde Andris  
     vanden Eijnde , dander zijde Jan Hendrikx 
     Verhees,  
     Item alnog een stuk groese genaamt  
     De Goorkens groet cierca twee loopense  
     aan erve deen zijde Goort Smits tot 
     Mierloo dander zijde. . . . .  
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     Item alnog een stuk hoeijvelts ge- 
     leegen tot Soomeren ter plaatsen  
     genaamt inde Vloete groet cierca  
     . .  . . .  . .aan erve deen zijde 
      . . . . .   . dander zijde  . .  . .        
     Item heeft dit loth nog in contante peninge 
     ontfa(n)gen van Francis vanden Boome con- 
     dieviedent van't derde loth eene capietaale 
     somme van den verkrijger in deese bekent  
     voldaan te zijn ,  
 
     Item alnog twee hondert en sestig  
     gulde capietaal op Jan Vlemikx inwoon- 
     der alhier , in eene meerdere rente , off    
  
     capietaall van vijffhondert en twentig  
     die den selven in kas van deijllinge aan  
     Jan vanden Boome schuldig waas gebleeve 
     waar van jaarelijkx tot intrest heefft 
     geloofft teegens vier gulde vant hondert 
     met den loopenden intrest van dien , 
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       5 loth 
   extensum  Ende is alsoo met den vijffden loote  
     ten deel gevallen Lambertus vanden  
     Boome het huijsken inde straat met  
     den hoff daar aan geleege , groet cierca 
     een copsaat gestaan ende geleegen alhier  
     tot Lierop ter plaatsen genaamt inde Hool- 
     straat , aan erve deen zijde en beijde de eijn- 
     de de weeduwe Dierk van Moorsel , dander  
     zijde de gemeene straat ,  
     Item alnog eene wettelijke obliegatie  
     van twee hondert gulde capietaall ten  
     laste vande weeduwe Marten Verberne inwon- 
     derse alhier , met den loopenden intrest 
     van dien zijnde jaarelijkx agt gulde zijn- 
     de de obliegatie van dato den 19 julius 1734 
     Item alnog eene wettelijke obliegatie  
     van tweehondert entwentig gulde capietaal 
     ten laste vande voorseijde weeduwe loo- 
     penden intrest van dien teegens vier persent 
     zijnde de obligatie van dato  
     den 24 november 1739 
     Item alnog eene wettelijke obligatie  
     van hondert gulde capietaall ten lasten  
     Nieclaas van Bussel , met den loopende  
     intrest van dien zijnde de obligatie van  
     daato den 3 januari 1737 jaarelijk tot  
     intrest gelooffft vier gulde ,  
     Item heefft dit loth nog in contante 
     peninge ontfange van Francis vanden 
     Boome condieviedent van het derde  
     loth eene capietaale somme van hondert 
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     en vijffentwentig gulde , waar van  
     den verkrijger in deese Lambertus vanden  
     Boome bekent ontfange te hebben en daar 
     aff voldaan tezijn ,  
     Item alnog hondert gulde capietaall handt- 
     obliegatie op Jan vanden Boome , meede  
     condieviedent , in deese , waar vanden verkrijger 
     in deese bekent voldaan te zijn ,  
 
 
      6 loth  
   extensum  Ende is alsoo met den sesden loote ten 
     deel gevallen , Jan Verberne in zijn voorseijde 
     qualietijt eene erffelijke rente van twee- 
     hondert gulde capietaall staande tot lasten  
     van Hendrik Claase van Breij , ende weeduwe Peeter 
     van Stiphout , zijnde den orgieneelen rente- 
     brieff van daato den 28 december 1650 gepas- 
     seert tot laste van Joost Daaniels, jaare- 
     lijkx tot intrest geloofft tien gulde , ver- 
     scheijnende op Ligtemis met loopenden intrest 
     van dien ,  
     Item heefft dit loth nog in contante peninge 
     ontfange van Francis vanden Boome con- 
     dieviedent van't derde loth eene capietaalle 
     somme van hondert en vijfftig gulde , waar 
     van den verkrijger in deese Jan Verberne be- 
     kent ontfangen te hebben en daar aff voldaan  
     te zijn ,  
     Item heefft dit loth nog in contante peninge 
     ontfange van Goort Hermans meede condie- 
     viedent in  deese vijfftig gulde waar van  
     den verkrijger in deese bekent voldaan  
     te zijn ,  
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     Item heefft dit loth nog in contante peninge 
     ontfange van suster Anna vanden Boome ook 
     meede condieviedente in deese eene capietaalle  
     somme van hondert gulde waar van den ver- 
     krijger in deese bekent voldaan te zijn  
     Item alnog een handt obligatie van  
     vierhondert gulde  capietaal , die den verkrijger 
     in deese Jan Verberne , aande gelijke erffgenaamen  
     schuldig waas,  
     Item alnog vijfftig gulde capietaal op 
     Jan vanden Boome , meede condie- 
     viedent , in deese , waar van den verkrijger  
     in deese bekent te zijn  
     Item alnog vijfftig gulde handtobligatie  
     ten laste van Dierk Willems van Moorsel en Peeter 
     Muelendijkx dato den 8 oktober 1736  
 
     Ende is bijde comperanten , offte condie- 
     viedenten ondersprooken , ende gekondietie- 
     oneert dat den voorsten den agtersten  
     sal moete weegen ter naaster velde en min- 
     ster schaade , Wijders dat een ieder van hun  
     den grondt en gewin cheijns die met regt 
     sal woorde bevonde uijt de voorseijde ge- 
     deelde goederen te gaan , sal moete moete blijve 
     vergelden en betaalen , maar sal eerst ten  
     laste vande gelijke erffgenaamen moeten werden  
     gewonne , en dat naarmaals woorde be- 
     vonde datter op de voorseijde gedeelde goe- 
     deren meer renten cheijnsen off pagten op 
     quaame als er teegenwordig bekent ende  
     begroot zijn , maalkanderen te sullen  
     moeten helpen revondeeren ende goet doen , ver- 
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     ders met de geregtigheeden van weegen  
     steegen , hoolen , graaven , ende hautwasschen  
     soo als de voorseijde goederen van auts en  
     regts weegen zijn hebbende , geloovende  
     wij comperanten off condieviedenten deese 
     onse voorseijde deijllinge , soo als voorseijde staat  
     altijt te sullen hauwden , en doen hauwden  
     voor goet vast steedig ende van werden  
     tot naarkoominge van allent geene 
     voorseijde staat , verbinden wij comperanten  
     off condieviedenten ons persoonen ende alle 
     onse goederen niuw hebbende ende naarmaals 
     verkrijgende , ende daaren booven renun- 
     tieerende deen tot behoeff des anders aan- 
     gedeelde portie , ende verklaarden de voorseijde  
     comperanten , off condieviedenten , dat onder 
     de voorseijde gedeelde goederen geen leen goe- 
     deren en zijn , Aldus gedaan ende gepas- 
     seert op heeden binne Lierop den agten 
     juliij seeventienhondert veertig des 
     toierconde bij ons geteekent,  
      Jan vanden Boomen  
      LvBoome  
      Fr.v. Boome 
      Goort Hermans  
      Jan Verberne  
      Anna vanden Boome  
      Andries vanden Eijnden  
      Jan vanden Eijnden  
      Jan van Breeij  
      Jan van Eijck schepe 
      loco secretario 
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   extensum Wij Jan van Eijk , Jan van Breij , Pee- 
     ter Vlemikx , Jan vanden Eijnden en An- 
     Dries vanden Eijnde , scheepenen des doerps 
     van Lierop , quartier van Peelandt , Meijereij 
     van 's Bosch , verklaarden te committeer- 
     en , te authorieseeren , bij deesen Francis 
     vanden Boome , onsen presiedent scheepe 
     alhier , omme zig op den elffden deeser 
     maant juliij , te vervoegen en te laa- 
     ten vinden tot Helmont op den stadts- 
     huijsen aldaar , bijde vergad(e)ringe des 
     voorseijde quartiers , om aldaar meede 
     te resolveeren , en te teekene, de 
     pointen en resolut( i)en , waar over 
     het voorseijde quartier is beschreeven  
     beloovende allent geene 
     door onsen gecommitterden daar inne 
     gedaan , ende verrigt , sal woorden  
     te sullen hauwden en doen hauwden voor 
     goet vast steedig ende van waarden , onder 
     verbant als naar regten hier toe staan - 
     de , in kennisse der waarheijt hebben  
     wij deese ten prothocolle eijgenhanig 
     onderteekent , ende door de subsignatuere 
     van Jan van Eijk scheepe absente secretario 
     doen bekragtigen op heeden binne Lier- 
     op den agten juliij seeventienhondert 
     veertig des toierconde bij ons geteekent ,  
      Jan van Eijck Fr.v.Boome 
      schepe absente Jan vanden Eijnden  
      secretario Andries vanden Eijnden  
        Peter Vlemex 
        Jan van Breeij 
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   extensum  Wij Jan van Eijk , Jan vanden Eijnde,  



     Andries vanden Eijnde , Jan van Breij en  
     Peeter Vlemikx scheepenen des doerps  
     van Lierop quartier van Peelandt Meijerije 
     van 's Bosch verklaarden te committeer- 
     en , en te authoriseeren bij ende mits  
     deesen Francis vanden Boome onsen pre- 
     siedent scheepen alhier omme sig op 
     den vierentwentigsten deeser maant september te 
     vervoege en te laate vinden tot 's Bosch bij de  
     verpagtinge der gemeene 's landts middelen  
     deeses quartiers van Peelandt voorseijde die  
     als dan sal worde gedaan door haar 
     Edele Moogende de heeren Raade van Staaten  
     deeser Vereenigde Neederlanden , Wijders 
     den selven authoriseerende , hem als pagter 
     vande voorseijde 's landts middelen , van het voor- 
     seijde corpus ingaande met primo oktober 
     1740 inde verpagtincedulle te stelle en te  
     tijkene , als meede ons ondergeschrevene inde  
     selve pagtcedulle als borgen te noie- 
     minneeren en te laaten aantijkene, alles 
     in conformietijt en naarkoominge  van  
     haar Edele Moogende Resolutie in daato 
     den 2 november 1734 , beloovende allent 
     geene voorseijde voor goet ende 
     van waarden te sullen hauwden , onder 
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     verbant als naar regten , hier toe 



     staande , in kennisse der waarheijt hebben  
     wij deese ten prothocoole eijgenhandig on- 
     derteekent , ende door de subsignatuere  
     van Jan van Eijk scheepe loco secretario  
     doen bekragtigen op heeden binne Lierop den  
     eenentwentigsten september seeventienhondert  
     veertig des toierconde bij ons geteekent 
       Fr.v.Boome 
       Jan van Breeij  
       Andries vanden Eijnden  
       Peter Vlemex  
       Jan vanden Eijnden  
       Jan van Eijck scheepe 
       loco secretario 
 
   deese twemaal Conditie ende voorwarde waar op 
   uijtgemaakt Martienus vande Looverenbos inwoon- 
     der tot Asten in hueringe en pagtinge  
     is overgeevende , aan Willem Boekhorst 
    * i(n)woonder en voster alhier , hier meede 
     present die de voorseijde hueringe en pag- 
     tinge is accepteerende  
     * een woonhuijs hoff en aangelag , gestaan ende 
     geleegen alhier tot Lierop inde Hoolstraat,  
      
     Eerstelijk sal deese hueringe verhueringe dueren  
     den tijt van twalff eerstkoomende jaar- 
     en nogtans met ses jaaren op te seg- 
     gen wie van bijde zijde gelieven sal  
     voor Kerssemis,  
     Aanvank neemende met Passchen 
 
 
     
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     28 222 v 
 
     seeventienhondert eenenveertig ende soo 
     voorts van jaar tot jaare soo lange 
     deese hueringe dueren sal ,  
     voor welk hueringe en pagtinge den  
     voorseijden huerder bij deese gelooft te  
     betaalen aanden voorseijden verhuerder 
     offte zijnne erffgenaamen alle jaaren elff 
     gulden,  
     waar vanden eersten pagt vervallen  
     en verscheene sal zijn Passchen  
     seeventienhondert tweeen veertig  
     ende soo voorts van jaar tot jaare 
     soo lange deese hueringe en vehuer- 
     inge dueren sal,  
     Waar voor hij huereling beij deese ver- 
     bint zijn persoon ende goederen hebbende  
     ende verkrijgende , ende daaren boove be- 
     loofft den voorseijden huereling , in geval 
     hij alle jaaren de vervallen huer niet en  
     betaalt eer hij inde tweede huer komt 
     te treeden , dat het dan aandan verhuer- 
     der alle jaaren vreij sal staan  de huer 
     op te segen , en hij huerder in sulke ge- 
     val te moeten vertreken als het 
     den verhuerder gelieven sal  
     Geloovende den voorseijden huerder en ver- 
     huerder ieder in zijn qualietijt deese verhueringe 
     en hueringe altijt te sullem hauwden  
     en doen hauwden , voor goet vast stee- 
     dig ende van waarden onder verbant 
     van ieders persoo(n)en ende goederen heb- 
     bende ende verkrijgende , Aldus ge- 
     daan ende gepasseert op heeden binne 
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     Lierop den agtentwentigsten oktoober 
     seeventienhondert veertig  
     ten overstaan van Jan van Eijk , en Jan  
     van Breij scheepen des toierconde bij  
     ons geteekent,  
      Martinus van de Loverenbos 
      W.Bokhorst 
      Jan van Eijck  
      Jan van Breeij  
      Fr.v.Boome  
      president scheepe loco secretario 
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 Asten , Jan van  schepen(1773)     pag 211v, 
 Boomen ,  Jan vanden  , presidentschepen , locosecretaris  pag  1r, tot  
 Boomen , Francis ,  presidentschepen    pag 193r, 
 Breij      Jan van  schepen     pag  1r, tot 

          Eijck      Jan van  schepen     pag, 2r,  tot 
          Eijnde Jan( Peeters) vanden, schepen    pag 13 r, tot 
          Eijnde , Andries van      pag 131v  tot  
         Coppens , Jan  schepen     pag 9r ,tot  
         Doers , Cornelis  schepen (1773)   pag 211v,  
         Koppens, Jan (andere schrijfwijze)schepen    pag 5r,  tot 
         Kuppens, Jan(andere schrijfwijze)chepen    pag 7r ,  
         Losecaat , J  secretaris    pag 139v,211v, 
         Gualtheri G  secretaris stathouder   pag 7v,72v, 

Vlemikx ,Peter   schepen     pag 1r, tot  
Waarsenborgh , Hendrick,schepen     pag 7r, 
Curijs , Antoni vande  schepen (in Someren)   pag 35r,  
Verberne Jan   schepen( in Someren)   pag 35r, 
Aarts , Gijsbert (Helmont)    pag 40r, 
Adems , Hendrik (Soerendonk)   pag 61v, 
Adriaans , Jan       pag 45v, 
Alphen , Catarina Jansen van (Woensel)  pag 74r, 

         Altena, Hendrik Linders van     pag  2r, 
         Altena , Elisabeth , Linders van    pag  2r,133r, 
         Altena, Heijlken , Linders van     pag, 2r, 133r, 
         Altena, Josina , Linders van     pag 2r,134v, 
         Altena , dogtere van Josina Linders van  pag 134v, 
         Andriessen , Jan      pag 42v, 
         Andriessen , Marcelis     pag 42v,  
         Antonis , Anneken     pag 35r,47r, 
         Antonis(e), Antoni(Someren)    pag 35r,37r,47r, 
         Antonise , Willem     pag 47r,48v, 
         Asten , heer van      pag 163r, 
         Asten , Lauweijns van     pag 211r, 
         Asten , Peter Jansse van    pag 42r, 
         Aude , Geertruij      pag 167r,168v, 
         Baertmans Wijnant chirurgijn(cerezijn)  pag 4v, 
         Beijers , Geeraart Peter     pag 187v, 187r,188r,202r,202v,204v, 
         Berikx , weduwe Antonis    pag 138r, 
         Berkven , Aart vanden     pag 112r,114r, 
         Bernaarts , Catarina Goort    pag 151r, 
         Bernaarts , Frans     pag 34r,  
         Bernarts , Goort      pag 34r,44v, 
         Bernaarts , weduwe Goort    pag 34v,93v, 
         Bernaarts Jenneke     pag 34r, 
         Bernaerts , Marten     pag 34v,34r, 



         Biemans ,Anna     pag 
86r,94v,149r,157r,159v,159r,164r,165r,175v,175r, 

         Biemans , Antonij     pag 22v, 
         Biemans , Jan      pag 86r,  
         Biemans, de erffgenaamen Jan    pag 139r, 
         Biemans , Jan Jansen      pag 

31v,31r,53r,89v,149r,150v,152v,158v,159v,159r,161r,164v,175r,17
6r,178r, 

   213v, 
         Biemans , Jenneke Jansse    pag 22v, 
         Bocardus , Johannis(predikant, Woensel)  pag 169v, 
         Boekhorst , Willem(vorster, deurwaarder)  pag 131r,201v,221r,222r, 
         Bokhorst ,Jv.      Pag 190v, 
         Bogaarts , Paulus Antonis    pag 168r,169v, 
         Boome , Anna vanden(suster, Tuerenhout)   pag 214r,215v,217v,219r,220v, 
         Boome ,Anneke vanden    pag 116r,121v, 
         Boome , Antonij van     pag 

57v,73v,73r,116r,118v,119v,121v,122v,123r,124r, 
         Boomen, Antonij Janssen vanden   pag 72v,72r,76v,80v, 
         Boome , Arnoldus vanden    pag 

71v,71r,76v,79r,80r,116r,117v,118v,119v,124v,127v,170v,173r, 
         Boome, Bregitta Janssen vanden    pag 108r 
         Boome , Eeliesabeth vanden     pag 214r, 
         Boome , Francis vanden    pag 38r 

,39r,73r,75r,76v,98v,109r,126v,126r,135v,166v,215v,215r,217v,21
8v,218r, 219v,220r,221v, 

         Boome , Geertruij vanden     pag 214r, 
         Boome , F v.      pag 71v,220v, 
         Boome , Jenneke vanden     pag 116r,120v, 
         Boome, Jenneke Jansen vanden   pag 80v, 
         Boome , S v      pag 16v, 
         Boome , Jan van     pag 

39r,43v,45v,46v,50r,214r,215v,215r,217v,218v,219v,219r,220v, 
Boome, weduwe Jan vanden     pag 

64r,113v,113r,114v,115v,115r,120r,122r,150v,161v,192v,192r, 
         Boome , Cecilia weduwe Jan vanden   135v,185r, 
         Bomme , Jan vande     pag 45r,55v, 

 Boomen , Jan Huijbers vanden         
      pag 
9r,45v,46v,52r,53v71r,75r,76v,76v,76r,79r,80r,108r,116r,118v,118r, 

         Boome ,Lv  `    pag 71v,71r,75r,220v, 
         Boome , Lambertus van (zoon van Johan )  pag 23v  

,39v,135v,135r,214r,217v,218r,219v, 
         Boome , Peeternela Jansen vanden   pag 80r, 
         Boome , Petronella vanden    pag 116r,119r, 
         Boome, Maria vanden     pag 116r,123v, 
         Boome , Brigita Jansen vanden    pag 80r, 



         Boome , Anna en Mari Jansen vanden   pag 80r, 
         Bos , Willem (meester timmerman in Someren) pag 37v, 
         Box , Anneken      pag 156v,157v, 
         Box , Balthasar      pag 155r,157v, 
         Box , Catarina(Willem )     pag 156v,157v,167r,169v,169r, 
         Box , Cornelis(Willem)(schoolmeesterMaarheese) pag 156v, 156r,167r,169r, 
         Box , Geerit(Willem)     pag 156v,156r, 
         Box , Geerardus(schoolm. Buedel)   pag 167r,168r,169r, 
         Box , Geertruij      pag 168v, 
         Box , Hendrik(schoolm.Leende)    ag 155r,156r,157v,167r,169r, 
         Box , Jan  (scholmeester enz )(Heese)   pag 78v,155r,167r, 
         Box , Jan Willem     pag 156v,156r, 
         Box , Jonker Johan Adem    pag 40r, 
         Box , Margrieta      pag 156v,156r,157v, 
         Box, meester coster Willem    pag 

53v,78v,85r,156v,167r,168v,168r,169v, 
         Breij, Mari Antoni     pag 127v, 
         Broek, Alegonde vanden    pag 68v, 
         Buckkems , Francis     pag 153r, 
         Bussel , Antonij van      pag 16r,68v, 71r,92v,107v,206r, 
         Bussel , Antonis van      pag 21v, 
         Bussel , Catriena van      pag 21r,  
         Bussel , Elisabeth van      pag 21v, 
         Bussel , Francis van      pag 21v,116r,118r,121v, 123r,124v,216v, 
         Bussel , Francis Jansen van    pag 74r, 
         Bussel , Frans van      pag 41r, 
         Bussel , weduwe Frans van     pag 41r,42v, 
         Bussel, Anneke weduwe Frans Peters van  pag 49v, 
         Bussel , Goort van      pag 21v,21r, 
         Bussel ,weduwe Jan van    pag 52r, 
         Bussel , Jan Fransen van     pag 68v, 
          
         Bussel , Johannes van      pag 21v,21r, 
         Bussel , Joost van      pag 21v, 
         Bussel , Martinus van     pag 49v, 
         Bussel , Nieclaas Jansen van    pag 80v,200v,211r, 
         Bussel , Siemon Goorts van    pag 196r,202r,203v, 
         Bussel , Wilhelmus van    pag 21v, 
         Bussel , Willmijn Antoni van    pag 170v, 
         Bussel(e) , Nicolaas van     pag 116r,119v,218r, 
         Bussele , weduwe Wilbert van    pag 117v,117r, 
         Bregt , Antonij van      pag 162r, 
         Breij, Antonij van                pag 17v, 
         Breij , Hendrik van (Deurne)    pag 199v, 
         Breij , Hendrik Claase van     pag 219v, 
         Breij , Mari Antoni van     pag 127r, 
         Breij , Jan van      pag 52r,204r,205v, 



         Breij , Jan Hendrikx van    pag 211r, 
         Breij , Jan Jooste van     pag 189r,199r, 
         Breij , Huijbert soone Joost van   pag 15r, 
         Breij , Ida Hendrikx van(Steensel )van   pag 178r, 
         Breij , Jenneke Hendrikx van    pag 14 r,  
         Breij , Linaardus Jansen van     pag 148v, 
         Breij , Toemas van     pag 55v,160r,199v, 
         Breij , weduwe Tomas van    pag 216r,   
         Breij , Tomas Antonis van     pag 8v,18r 
  En Willemina sijne huijsvrouwe  pag 8v,18r,  
         Breij     Tomas Willems van    pag 3r,16r, 
         Breij , Willem van(Tongelre) van    pag 47v, 
         Breij, Willemijn Tomas van    pag 199r,  
         Bruesel , Sijtien van     pag 96r, 
         Brussel , Dierk van      pag 

104v,106r,109r,180v,180r,197v,197r,202r, 
         Bruesel , Jan Dierkx van     pag 202v,204v,208r,209r, 
         Brussel , Jan Jansen     pag 167v, 
         Canters , Anna      pag 46v, 
         Canters, Goort      pag 41r,42v, 
         Cleen , Hendrik de (deurwaarder)   pag 40v, 
         Crommeling, collonel 
         Coolen , Alda Jan      pag 34v,  
         Coolen , Frans Jan      pag 34v, 
         Coole , Hendrik Jan      pag 34r,  
         Coolen , Oeda      pag 34r, 
         Coole , Jenneke Jan      pag 34v, 
         Coole, Lambertus(priester, Stiphout)   pag 

101v,121v,181r,196r,203v,206r,207r,216v, 
         Coolen , de heer N.     pag 22v, 
         Coolle , Antoni      pag 181 r, 
         Coopman,Joohan     pag 129v, 
         Coppens, Gijsbert     pag 45r,46v,46r,103r,105v,105r,132v, 
         Coppens , Anna weduwe Antonij   pag 53r,196r, 
         Coppus , Catalijn Aart     pag 132r,195v,195r,196r, 
         Coppens , Jan(Coppus)     pag 53v,180v,181v, 
         Coppus , Goort      pag 180v,180r,195v,195r,197R, 
         Coppus , Jan (Koppens-Kuppus)   pag 179r,182v,182r,183v, 
         Coppens , weduwe Jan     pag 138v,138r,139v, 
         Coppens , Mari weduwe Joost    pag 42v,  
         Cockx , Lauerijns Lansen    pag 62v, 
         Corneelis , Peeter     pag 205v, 
 
         Cuijper , Antoniske Jan de    pag 136r,137v, 
         Custers , Aart      pag 191v, 
         Custers , Andries     pag 

18r,26r,29r,42r,44v,106r,109r,191v,193v,199v, 



         Custers , Anna       pag 191v,191r,193v, 
         Custers , Anneke     pag 26r,29r, 
         Custers , Jan      pag 176v,176r,  
         Custers , Jan Hendrick     pag 64v, 
         Custers , Jenneke     pag 191v, 
         Custers , Joseph      pag 25r,45r,52v, 
         Custers, Joseph Marte     pag 52v, 
         Custers , Joost      pag 11v,22v,31v,54v,64r,65v, 
         Custers , Joost Marte     pag 169r, 
         Custers , Dries Marte     pag 16r, 
         Custers , Maria      pag 25r,52v,   
         Custers , Marte       pag 25r,26r,29r,52r,206v,207v, 
         Daams , Peeter (Soomeren )    pag 61v, 
         Daamen , Antonij Frans(soomeren)   pag 167r, 
         Daaniels , Joost      pag 219v, 
         Deelis , Bernardt     pag 108r, 
         Dierkx , Maria       pag 176v, 
         Dijk , Antonij van     pag 

17v,42v,46v,52r,86r,89v,112r,150v,159r, 
Dijk , Dierk van      pag 

83v,83r,84r,140r,141r,142v,191r,211v,212r, 
         Dijck , Dirixke van      pag 34r,  
         Dijck , Frans van      pag 26r,29r,30v,32v, 
         Dijk , Ida Antoni van     pag 93v,93r,94v,94r,149r,159r,160v, 

Dijk , Jan van      pag 16r, 
18r,29r,30v,32v,43r,49v,143v,149r,159r, 

 Margriet (zijne huijsvrouwe) 
         Dijk , Jan Antonis van     pag 6r, 24r,59r,70v,81v, 
         Dijk , Jan Jansen van      pag 87r,91r, 
         Dijck , Jan Tijsse van (Asten)    pag 41v,161r,  
          
         Dijk , Jenneke weduwe Jan Antonis van   pag 6r,13r,24r,59r,69r,70v,81v, 
         Dijk , Jenneke Gijsbers van    pag 92r, 
         Dijck , Jenneke Hendrix    pag 32v, 
         Dijck , Jenneke Martens    pag 41v,  
         Dijk , Joost van       pag 16r, 18r, 

22v,43r,86r,89v,94v,94r,149r,152v,158v,159v,159r,161r,164r,165r,
175r,176r, 

   217r, 
         Dijk , Mari van      pag 204r, 
         Dijck , Maria Martens van     pag 41v, 
         Dijck , Maria Willems van    pag 69v, 
         Dijk , Marten van      pag 6r,13r,24r,81v, 
         Dijck , Marte van     pag 41v, 
         Dijck , Marte Tijsse van     pag 41r,  
         Dijck , Petronella Martens van     pag 41v, 
         Dijk , Willem Geeve     pag 175r,176r,178r,191r,205r,216v,216r, 



         Dierkx , Lijnneke Jan      pag 216v, 
         Dirx , Willem      pag 117v, 
         Doers , Niclaas (Vosselaar)    pag 46v,75v, 

112r,113v,113r,114r,115v,137r, 
         Dommele, Jan van      pag 46v, 
         Doore , Adriaan van      pag 39r,54v,56r,57v,64r, 
         Doore, Gerart van     pag 16r,77r, 
         Dretering , Barta van (Sutphen )   pag 78v, 
          
         Driessen . Jan       pag 41r, 
         Duersen , Hendrik Meusen van    pag 157r, 
         Duijn , Hendrik van      pag 156v,157v, 
         Duijn , Henderina van      pag 156v,157v 
         Duijn , Roeloof (bruiniste Seelandt)   pag 156v,157v, 
         Duijse , Hendrik     pag 215r,216v, 
         Duijssen , Seijken     pag 129r,130v,130r, 
         Eersell , Mari van     pag 99v, 
         Eijbens , Francis     pag 42v, 
         Eijk , Anneken van     pag 179r, 
         Eijk , Arnoldus Gijsbers van    pag 92r,122v, 
         Eijck , Donaat van     pag 53v,163v,180r,203v, 
         Eijk , Goort van      pag 104v,216r, 
         Eijk , Weduwe Goort van    pag 207r, 
         Eijk , Goort Hendrik van(Mierlo)   pag 15v, 
  Soldaat onder de comp. Vande Heer van Grave capieteijn 
         Eijk, Goort Wauters van    pag 162r,205r, 
         Eijk , Goort Wijnants     pag 104r 
         Eijck , Heer van      pag 45v, 
         Eijck , Jan van       pag 80r,82v,112v,114r,179r,202v, 
         Eijck ,Jan Hendrik     pag 44v, 
         Eijck ,Jan Jansse van      pag 

41v,42r,98r,160r,189v,189r,190v,205r,211v, 
         Eijk , Jan Peeters van     pag 122v, 
         Eijk , Joost 
         Eijk , Mari Gijsbers van    pag 92v,92r, 
         Eijck , Peter van      pag 

42r,44v,47v,53r,59r,69r,81v,86r,87r,88v,88r,89v,120r,121r,138r,13
9v,
 145r,146v,149r,150v,152v,158v,159r,161r,164v,175r,182v,197v,20
3v 216v,216r 

         Eijck , Peter Jansse van     pag  41r, 
         Eijk , Wijnant van      pag 181r,202r, 
         Eijnde , Andries vanden     pag 

44v,92r,131v,137v,140v,142r,143v,160r,214r,217r 
         Eijnde, Arnoldus vanden    pag 99v, 
         Eijnde , Goddefridus vanden     pag 21 r, 
         Eijnde , Francijn Fransen vanden   pag 112v,   



         Eijnde , Frans vanden     pag 17v,17r, 18r,87v,112v,192v,211v,217r, 
          Hijlke weduwe Frans vanden Eijnde  pag 43v,50r, 
         Eijnde , Frans Jooste vanden    pag 169v,216v,217v, 

Eijnde , Joost vanden     pag 79v,102r,112r,113v,113r,115v,115r, 
         Eijnde Philipus van      pag 21r,  
         Einde ,Jan vanden     pag 1r,80r,112v, 
         Eijnde , Jan Fransse vanden     pag 

60r,79v,112v,113r,114v,114r,115v,161r,181v,181r,198r,212r,216v,
216r,217r, 

Eijnde , Jan Jansen vanden    pag 
191r,199r,200v,210v,211r,212v,212r,213v,214v, 

Eijnde , Jan Peters vanden     pag 
17v,18r,53v,84v,135v,141v,199r,200v,210r, 

         Eijnde , Jenneke vanden     pag 21r, 
         Eijnde , Joost vanden      pag 216v,216r,217r 
         Eijnde , Joost Fransen     pag 112v,  
         Eijnde , Joseph vanden      pag 43v,44v,50r,123v,163v, 
         Eijnde , Lambertus vanden    pag 

18v,43r,50r,83v,83r,84v,92r,137v,139r,140r,141v, 
         Eijnde , Margriet Jansen vanden   pag 198r, 
          Eijnde, Maria Josephs vanden    pag 50r, 
         Eijnde , Willem vanden    pag 

18v,28v,33r,118r,121v,121r,122v,122r,123v,124r,150v,160r,161v,1
62r,199v, 

         Eijnde , Willem Franssen vanden   pag 116r,123v, 
         Enten , Frans      pag 156v,157v, 
         Eudonck , Jacob      pag 19v, 
         Faberi , Eeliesabeth     pag 155r,156r, 
         Faberi , Isaak(secertaris, Orle)    pag 156v,157v, 
         Faberi , Hendrik      pag 156v, 
         Franse , Jan       pag 199v, 
         Fransen , Jan Dirk     pag 117r, 
         Fransse , Peter       pag 42v, 
         Fransse, Tonij      pag 41r,   
         Gaasee , Miggel de (deurwaarder)   pag 23 r,28v,33v,63r, 
         Gemert, Antonij van      pag 119r,161r,162v,162r,163v, 
         Geemert, Cristien weduwe Tonij van   pag 45r,46v, 
         Geemert , Jan van     pag 12ov, 
         Geemert , Pauwels van      pag 5r, 
         
         Geeven , Willem(borgemeester)        
    pag62r,90v,93v,149r,150v,152r,159r,160v,162v,164v, 
         Geldrop , Hendrik van      pag 52r, 
         Geldrop , Jan van      pag 22v, 
         Gijsbers , Frans       pag 197r, 
         Gijbers , Joost      pag 52r, 
         Goloffs , Eevert      pag 156v,157v, 



          
         Goor , Jan Willems vande    pag 146v, 
         Goor , Tomas vande     pag 154v, 
         Gooris , Aart Hendrik     pag 208r,209r 
         Gooris , Jenneke Hendrik    pag 41v, 
         Goorts , Jan       pag 16v,16r,19v, 
         Goorts , Dirickxke weduwe Frans Goorts  pag 44v, 
         Goortjens , Jan      pag 45v, 
         Gog , Hendrien weduwe Jan van   pag 46v, 
         Gog, Lambert      pag 120r,121v, 
         Gog , Marcelis van      pag 22r, 
         Grijnsven , Peeter van     pag 99r,  
         Groenen , Antoni Jansen     pag 7r,  
         Gualtheeri , Gijsbertus     pag 168r,169v, 
         Guns , Willem (Amsterdam)    pag 38v, 
         Haagemans , Geerit(Helemont)   pag 170v, 
         Haanewinkel , Johannes (schoolmeester)  pag 86v, 
         Halbermith, Hendrik(chirurgijn drogist,apoteker) pag 51v,51r ,128r, 
  (medicine doctoier ,ceresijn ,Asten) 
         Hees , Aart van      pag 123v, 
         Helmont , Heere van     pag 53v,101r,117r,138v,163v, 
         Helmont , Maria Peters van     pag 22v, 
         Hendrikx , Hendrik     pag 42v, 
         Hendrikx , Mari      pag 7r, 
         Hermans , Anneken     pag 5r,179r,182v,183v, 
         Hermans , Goort(kerkmeester)   pag 

52r,88v,104r,179r,180v,180r,181v,182v,183v,188r,2
05r,206r,214r,217v,217r, 219v,220v, 

         Hermans , Jan       pag 16v,16r,17r,18v,19v , 
  Margriet weduwe Jan Hermans  pag 17r,18v 19v,44v,162r,200v, 
         Hermans Jan       pag 21v,  
         Hermans , Mari Peeter     pag 179r,180v,181v,182v,182r,183v, 

Hermans , Peeter     pag 13v,101v,179r,180v,180r,181v,183v, 
         Heuvel , Willem vanden     pag 75v, 
         Hikspoor, Dik      pag 117r, 
        ( H)obergen , Jan     pag 114r, 
         Hoebe , Aart(Leende)     pag 119v, 
         Hoeck , Jenneke van      pag 22 r,  
         Hoek , Henderina van      pag 197v,197r,202r, 
         Hooff , Corneelis van      pag 199v,  
         Horckmans , Jan Jacob     pag 17r,198r, 
         Huerkmans , Arnoldus     pag 198r,201v, 
         Huerkmans , Eeliesabeth Huijbert   pag 187v,187r,188r,202r,202v,204v 
         Huerkmans, Jacobus     pag 149v, 
         Huerkmans , Margriet      pag 198r, 
         Huerkmans , Mari Huijbert    pag 187v, 187r,202v, 
         Huerk , Tresia Hendrickx    pag 30r, 



         Huijbers , Dierk Geeraart    pag 175v, 
         Jacobs , Jan alias Heijne   pag 21 r, 
         Jakops , Mari      pag 93v, 
         Jacobs , Peter       pag 34r,  
         Jansse, Antoni      pag 47r, 
         Jansse , Marte      pag 42v, 
         Jeelise , Bernaardus     pag 80r,  
         Kampers , Dierk Sagharias    pag 156v,157v, 
         Kampers , Henderina  Zagarias    pag 157r, 
         Kerckhoff , Jan(borgemeester)     pag 

45v,86v,120r,121v,133r,161v,162v, 
         Kerckhoff , Marte(borgemeester)   pag 31r,39r,45v,121v, 

46v,52r,74v,97v,120v,147v,216v, 
         Kerkhoff , Willem vande     pag 157v, 
         K( C)empenaar , de (rentmeester)    pag 

42r,46r,84r,85v,104v,104r,105v,113v,180r,182v,182r,191r,197v,200r,210r, 
         211v,212v,212r,213v,217v, 
         Koelbraake , Lijske Toomas    pag 187v,  
         Koolen , Hendrik Jan      pag 34v,   
         Koppens , Jenneke      pag 21r, 
         Kroons , Henderina Antonis    pag 155v, 
         Kuijpers , Jan      pag 83v, 
         Kuster, Marten      pag 122v, 
         Kranenbroek , Frans (Someren )   pag 37v, 
         Lambers , Jan      pag 119r, 
         Leemans , Niekolaas Peter    pag 30r, 
         Lierop , Jan Tomasse van(Helmond)    pag 154r,  
         Lierop , Joseph Goerts van (Helmond)   pag 194v,194r, 
         Lieshout Goort Jooste van (collekteur,borgemeester)                    

pag16v,17v,17r,18v,25r,26r,29
r,78r,131r, 147v, 158r, 
189v,189r, 190v,                 
   

 
                             

     
   

         Lieshout , Jan van     pag 16r,158r, 
         Lieshout , Jan Jooste van     pag 147v,199r, 
         Lieshout , Joost van     pag 92v,98r, 
         Lieshout , Joost Driesse van    pag 43v, 
         Looverenbos Martienus vande (Asten)   pag 221r,222r, 
         Luijcas , Josina Goort     pag 32v, 
         Maas , Jan Arien      pag 156r, 
         Maas , Hendrik       pag 22v,52r, 
         Marcelis , Marte     pag 49v, 
         Martens , Lauvrijns     pag 117v,  



         Mateusen , Willem (schepen tot Heese)  pag 157v, 
         Matijssen , Jan Goort     pag 18r,95v,96r 
         Matijsse Goort Jan     pag 109v 
         Matijsen , Hendrik Jansse     pag 96r,97v, 
         Matijsse , Marceelis     pag 110v,11v, 
         Meegen , nonnen van     pag 122r,124v, 
         Meijell , de heer van 
         Menten , derffgenaamen Jan    pag 103r, 
         Meulenhoff , Frans     pag 64r,83r,123v,142v, 
         Meulenhoff , weduwe Frans    pag 216r, 
         Meulendijx erffgenaamen     pag 22v,  
         Meulendijx , Jan (pastor v.Maarhees)   pag 44v,  
         Molendijx      pag 38r, 
         Meulendijx , Geerit     pag 122r, 
         Muelendijkx , Geertruij Jan (Geldrop)   pag 146r, 
         Muelendijkx , Peeter     pag 

79v,79r,102r,137r,162v,162r,219r 
         Molle Jasper      pag 14r, 
         Moorsel , Antoniske va     pag 137v,139r, 
         Moorsel , Cristiena van     pag 179r, 
         Moorsel , Dierk Willems    pag 219r, 
         Moorsel , Francis van     pag 137r,139v,139r, 
         Morsel , Francis Dierikx van    pag 202r, 
         Moorsel , Francis Willems van    pag 149v,202r, 
         Moorsel , Jan Jansen van    pag 58v, 
         Moorsel , Jan Jooste van     pag 196v,197v,198v, 
         Moorsel , Johanna van     pag 137v,141v,141r,142v,142r, 
         Moorsel ,Joost Jansen van    pag 168v, 
         Moorsel , Maari Willems van    pag 58r,137v,149v, 
         Moorsel , Peeter van      pag 122r, 
         Moorsel , Martienus van    pag 184r, 
         Morsel , Antoni van     pag 40r,87v,103r, 
         Morsel , Dirck van     pag 

45v,45r,114r,115v,139v,139r,217r,218r, 
         Morsel , Jan van     pag 34r, 
         Morsel , Mari van     pag 45r,140v, 140r,142r, 
         Morsel , Arnoldus van      pag 25 r,29r,53v, 
         Morsel , Goort van      pag 42r,43v,43r,52v,72v,73v, 
         Morsel , Willem van     pag 45r,46r,53r,83v,136r,137v,211v, 
         Morsel , weduwe Willem van     pag 77v,77r,83v, 
         Moorsel , Dierk en Frans    pag.83v,136r,137r,138v,138r, 
         Moorsel , Dierk van     pag 58r,104r, 
       Anna weduwe Dierk van Morsel  pag 87v, 
         Moorsel , Jan van     pag 58r,136r,137v,139v, 
         Moorsel , Jenneke van      pag 58r,137v,137r,139v, 
         Moorsel , Peeternella van    pag 58r,137v,141r,142r 
         Morselaar, Hendrik vande(boomplanter,Boxtel) pag 136v, 



         Muelenhof Frans van      pag, 4r 
         Nelis , Peter      pag 41r, 
         Neervens, weduwe Jan     pag 45v,46v,46r, 

Nervens Andries     pag 1r,149r,150v, 
Nijeholt , Tienco Lijkkama A (rentmeester)   pag      
 23 r,28v,31r,33v,63r,118r,136v,  
Oberge , Francis van      pag 11v,    
Os Johan van( medicine doctor)   pag 4v, 
Otterdijk , Dierk van      pag 196r,197R, 
Pauwels , Peeter(coopman Asten)   pag 129v, 
Peeters , Andries     pag 153r, 
Peeters , Frans      pag 216v, 
Peeters , Jacob       pag 34v, 
Peeters , Joost      pag 19v, 
Peeters , Tiele      pag 162r, 
Peters, Frans      pag 46v, 
Philips, Heijlke      pag 112v, 
Plenders , Francis Jan      pag 154v,  
Pluijm , Baltus      pag 168v, 
Pouwels , geerffden     pag 41r, 
Putten , Henderik     pag 82v, 
Reijmen, weduwe Jan     pag 82v, 
Repelaar , Balthasar (quartierschout)   pag 72v, 
Reijt , Johannis Antonis    pag 155v 
Roeffs , Dierk van     pag 84r, 
Roijmans , weduwe Willem    pag 119r, 
Rooij, Jan van (Nederweert)     pag 60r, 
Sanders , Aariaantje     pag 149r, 
 
Sanders , Jan Pauwels     pag 

145v,176r,178r,210v,210r,211v,211r,212v,212r,214v, 
Sanders , Jan Willem     pag 31v,68r, 
Sanders, Jenneke Willem     pag 92v,93v, 
Sanders ,Margriet Willem    pag 93v,149r 
Sanders,Margriet Willem Sanders weeduenaar van   pag 91r,  
Sanders , Poulus     pag 19v, 
  Anna weduwe Poulus Sanders  pag 19v,160r,199r,200v, 
Sanders , Willem Dierk (Helmond)   pah 194v, 
Schaakers , Goort     pag 60r, 
Schaasberig , Eeva     pag 201r, 
Scheepers , Jeneke Hendrikx    pag 147r, 
Schoot   Phillippus vander    pag 4r,16r,189v, 
Siemons , Jan Jooste van (Soomeren )   pag 184r, 
Siemons , Hendrik Geeraart(Mierlo)   pag 167v, 
Simons , Jan Hendrik(schepen, Soomeren)   pag 

17v,19v,43r,84v,141v,160v,190v,190r,199v, 
Simons, Hendrik     pag 17v,18v,150v, 



Sleuwers, Pouls      pag 46r, 
Smets Rijnier      pag 16v,17v,17r,18r,19v,43r, 
Smits , Goort(Mierlo)     pag 213v,217r 
Smits , Jan       pag 42v, 
Smits , Jan Antonij     pag 43r, 
Smits , Rijnier Jacob     pag 25r,26r,29r,160v,   
Soemers , Nieclaas     pag 132r,195v,195r, 
Stappers  Maria       pag 3r, 
Stiphout , weduwe Peeter van     pag 219v, 
Swinkels , Geertruij(Helemont)    pag 170v,173r, 
Teijnnagel, rentmeester (’s Bosch)   pag 114r,197R, 
Tenragele , rentmeester     pag 46r, 
Teunis , Goort      pag 19v, 
Tiel , Martienus Driese van    pag 178r,179v, 
Tijssen , Francis Jan(Mierlo)    pag 129r,198r,199v,199r,201v,211v, 
Tijssen , Hendrik Jan     pag 96v,130r,213v, 
Tijssen , Jan Jansen     pag 95r, 
Tuenisse , Willem      pag 35r, 36r,38v, 
Valtheeri ,G      pag 161v, 
Vegt, Tonij van           
 pag54v,58r,83v,129v,136r,137r,138v,139v,180r, 
Velthoove , Hendrik Linders van   pag 157v, 
Velthoove , Hendrik Sanders van    pag 168r, 
Verasdonk Hendrik     pag 17r, 
Verasdonk , Mari Jooste    pag 186v, 
Verasdonk , Peeter Gijsbers    pag 63v, 
Verbeek , Joost(Franssen )    pag 52r,53v,68v,168v,168r, 
Verbeek , Mari weduwe Joost Franssen  pag 156r, 
Verberne , Anna Peeters    pag 187v,187r,188r,202r,204v 
Verberne Arnoldus      pag 20v,  
Verberne , Anneke Peeters     pag 202v, 
Verberne , Berbera Jooste    pag 187v, 
Verberne, Cecilia Jooste    pag 50r,214r, 
Verberne , Dierk Jooste     pag 168v,208r,209r, 
Verberne , Francis (Soomeren)    pag 45v, 
Verberne , Geertruij     pag 12v, 
Verberne , Jan      pag 
205v,205r,206v,207v,208v,214r,215v,217v,219v,219r,220v, 
Verberne , Jan Wilbers (borgemeester)  pag 74v,86v, 
Verberne , Jenneke      pag 116r,204r,205r,206v,207v,208v, 
Verberne , Jenneke Jooste    pag 50r, 
Verberne , Joost      pag 119r,206r, 
Verberne , Lijske weduwe Joost   pag 45r,181r, 
Verberne , Lijske weduwe Peeter Verberne  pag 53r,122v, 
Verberne , Joost Gielens    pag 

17v,46r,20v,122v,137r,162r,185v,187v,188v,202v,209r, 
Verberne , Joost Marcelis    pag 50r, 



Verberne , Joost Peters     pag 
26r,29r,44v,83r,84v,140v,168r,187v,187r,191v,191r,193v,202v,203v,212v, 

Verberne  ,  Peeter     pag 196r, 
Verberne , Peeter soone Joost Peters   pag 48r,138v,138r,187v,188r, 
Verberne , Marcelis     pag 112r,114v, 
Verberne , Mari Jansen     pag  208r,209v, 
Verberne , Mari Marten    pag 174v,174r, 
Verberne , Mari Peeters    pag 187v,202v,208r,209r,  
Verberne , Marte     pag 17r, 19v,20v, 
  Catalijn sijne huijsvrouwe   pag 20v,45v, 
  Weduwe Marte Verberne   pag 121r,174v,174r,180r,181r,218r, 
Verberne , Meggel Goorts    pag 103v, 
Verberne , Miggiel Jooste    pag 187v, 
Verberne Tomas Peeters    pag 8v,187v,188v,188r,202v,206r, 
Verberne, Wilbert     pag 40r,52r,104r,208v, 
  Weduwe Wilbert Verberne   pag 45v,161r,163v, 
Verberne , Willem (Deurne)    pag 

77v,77r,83v,84r,85v,186v,186r,205v,205r,206v,206r,208v, 
Verdoijenbraake Andries    pag 16v,25r,26r,28r,72v, 
Verdoijenbraake , Anna    pag 32v,32r,  
Verdoijenbraake Antoniske Simons   pag 16v, 
Verdoijenbraake Dirckje    pag 32r,  
Verdoijenbraake , Jan      pag 25 r,26r,29r,  
Verdoijenbraake , Jan Simon    pag 16v,54v, 
Verdoijenbraake Jenneke    pag 32r,72v, 
Verdoijenbraake , Jenneke Simons   pag 16v,25r,26r,29r, 
Verdoijenbraake , Joost     pag 32r, 
Verdoijenbraake Margriet Simons   pag 16v,16r,25r,26r,29r,  
Verdoijenbraake , Mari     pag 32v,32r,   
Verdoijenbraake , Maria Simons   pag 16v,25r,  
Verdoijenbraake Simon     pag 16v,53v, 84v, 
  Ida sijne wettige huijsvrouwe  pag 16v,25r, 
Verdoijenbraake , Siemon Driese   pag 189r, 
Verdoijenbraake , Teuniske    pag 25r, 
Verdoijenbraake , Willem    pag 32v,34r,  
Verdonschot , Peter      pag 43v,84v,141v,212v, 
Verhees , Aart(Willems)(borgemeester)  pag 9r,16r,44v,49v,62r,199v, 
Verhees , Andries Jansen (Soomeren)   pag 208r,209r, 
Verhees , Anneken     pag 191v, 
  
Verhees, Annakan Jan Tomas    pag 82v, 
Verhees , Antonij     pag 25r,26r,211v,211r, 
Verhees , Antoni Hendrikx    pag 210v,212v,212r,214v, 
Verhees , Catalijn Jansen     pag 208r, 
Verhees , Dorothea     pag 25r,26r,29r, 
Verhees , Dierk Hendrikx      pag 210r,214v, 



Verhees , Dirk      pag  
25r,26r,29r,77v,77r,84v,142v,143v,200v,210r,211v,211r,212r,213v, 

Verhees , Eijke Jansse Verhees    pag 25 r, 
Verhees , Hendrik      pag 25r,200r, 

  Jenneke weduwe H.Verhees   pag 43v, 141v,143v, 
         Verhees , Hendrik Driesen     pag 210v, 

Verhees , Jan       pag 16 v,16r,25r,26r,29r,43r, 
         Verhees , Jan Dierk     pag 210v, 

Verhees , Jan Willems      pag202v, 208r,209r,212v, 
Verhees , Jan Hendrik     pag 

63r,64v,83r,107v,142v,163v,192v,192r,210v,210r,211v,211r,214v,217r, 
Verhees , Jan Willem     pag 

43r,168v,187v,189v,202r,203v,204v,208r, 
Verhees , Mari Jansen      pag 208r, 
Verhees , Mari Peeters     pag 187v,203v,  
Verhees Peeter Jansen       pag 4v ,18r, 
Verhees , Peeternella     pag 52v,82v, 
Verhees , Lijske en Jenneke Jan Tomas pag 82v,127r,128v,128r, 
Verhees , de erffgenaamen van Jan Tomas  pag 131r, 
Verhees Tehadoore Hendrikx    pag 210v, 
Verhees , weduwe Tomas    pag 197v, 
Verhees , Willem Hendrik    pag 145r, 
Verhees , Willemijn      pag 25r,107v, 145v,208r,210v, 
Verheije , Andries     pag 42v, 
Verhoeve , Aart      pag 53v,206r,207r, 
Verhoeve , Anna     pag 206r,207r, 
Verhoijse , Nieclaas(schepen , Soomeren )  pag 190v,190r, 
Verhuijse , Hendrik     pag 87v,181v, 
Verseums , Francis     pag 180v, 
Verseums, Jan Willem      pag 45r, 
Verseums , Thomas(Armmeester)   pag 62r,87r,129r, 
Verspeek(e) , Willem     pag 45v,127v,128v, 
Verstere J.L.      pag 71v,75r, 
Vissers , Henderina     pag 156v,157v, 
Vlemikx , Aarieaan     pag 103r,137r, 196r,197R, 
Vlemikx , Aart       pag 205v,205r,207v, 
Vlemikx Antonij     pag,17v, 

18r,24v,27v,28r,29r,33r,64v, 
Vlemix Antonij Hendrik    pag 1r,31v,31r,33v, 
Vlemikx , Frans      pag 161r,181v,197r, 
Vlemikx , Jan(kerkmeester)           
 pag 18v,31r,45r,50r52r,88v,162r,197v,199r,215v,216v,216r,218v, 
Vlemix , Willemijn weduwe Jan Lambert  pag 45r,46r, 
Vlemikx Jan Hendrik, kerkmeester   pag 8v,31v,34r,43r,145v,   
Vlemikx Hendrik     pag 17r,45v,120v,120r, 
Vlemikx , weduwe Hendrik    pag 122v, 
Vlemikx , weeduenaar van Jenneke Jan  pag 132v, 



Vlemikx , Hendrik Lambert    pag 19v,199v, 
Vlemikx , Heijlke Adriaan    pag 62v, 
Vlemikx , Lambert Jan     pag 107v 
Vlemikx, Peter      pag 92r,181v,187v, 
Vlierde, Toniske van     pag 46v, 
Voet, Joost      pag 84r 
Vorst ,Gerrit opde     pag 53v, 
Vorst , Goort vande(kerkmeester)   pag 131v,180v,181v, 
Vorst , Jan vande     pag 16r,107r,119r,162v,195v,205v, 
Voorst , weduwe Jan vande    pag 162v,213v, 
Voorst , Jan Jansen vande (collekteur,borgemeester) pag 78r,91v,131r,195v, 
Voorst , Juedocus vande    pag 195v,195r, 
Vorst , Joost vande      pag 21r, 
Vorst, Peeter vande     pag 122v, 
Vos , weduwe Jan     pag 216v, 
Vries , (capiteijn) de     pag 35r, 
Warsenborig , Frans     pag 104r,134v, 
Waarenborg,  Frans Peeters vande   pag. 2r,97v,103v,103r,104r, 
Waarsenborig , Hendrik    pag 77v,79v,103v,104v,104r,112v,113v, 
Waarsenborig , Heijlke Peeter    pag 103v, 
Waarsenborig , weduwe Jan     pag 138v, 
Waarsenborig Jan Fransen    pag 12v,  
Waarsenborig Peeternela Jansen vande  pag 13v, 
Waarsenborig, Peeter Franse vande   pag 103v, 

         Waarenborg , Jenneke Peeters vande   pag 2r,  
         Waarenborg , Joost Jansen van    pag 9r,80v, 
          Walle, Hendrik vande(Helmond)   pag 194v,194r, 
          Warsenborig , Anneke Hendrik Tuenis vande pag 196v, 
          Warsenborig , Eeliesabeth Hendrik vande(Mierlo) pag 184v, 
          Warsenborgh Goort (armmeester)   pag 62r,87r,105v,196r, 
          Warsenborig , Dierk(aermeester)   pag 145r,147v,180v,185v,185r,202r, 
          Waarsenborig, Goort Peeter    pag 103v,104r,105v, 
          Warsenborig , Jan(aermeester)   pag 145r,185v,185r, 
          Warsenborg , Hendrik     pag 

53r,104v,105r,113r,114v,114r,187v,198v,216v, 
          Warsenborig , Hendrik Tuenis vande   pag 196v,  
          Warsenborgh , Joost (vande)    pag 116r,120v,122r,162v,197v,216r, 
          Warsenborg , Philipus     pag 17 v,19v,160r, 
          Warsenborig , Willem Hendrik vande   pag 196v, 
          Wautters , Eevermoedus (canonik v.Postel,pastoor Lierop) pag 107r, 
          Weerden , Hendrik vander     pag 52r,112v,112r,113v,114v,114r, 
          Weijne , Ariaan Klaas     pag 47r, 
          Weijne , Hendrik Geerit    pag 35r,36r,37r,47r, 
          Wilbers , Jan       pag 42v,42r, 
          Wijberig , Hendrik vande    pag 194r, 
          Willems , Dierk Jan     pag 

103v,103r,104v,105v,105r,106r,109r, 



          Willems , Francijn Peeter    pag 99r,100r, 
          Willems , Goort     pag 117v, 
          Willems , Jan Peter(borgemeester)    pag 25r,26r,29r,49r,107v,145v, 
          Willems , Jenneke Dirck    pag 25 r, 210v, 
          Willems, Mari Peeter     pag 106r,109r  
          Willems , Peter (oud borgem.en armeester)  pag 25r,101v,107v,121r, 
          Winkel , Hendrik van     pag 201v,  
          Wit, Willem de (nootaaris , Eijndoven)  pag 129v, 
 
 
          Wit , procureur de (Eijndoove)   pag 159v, 
          With, Peeter Willems de    pag 117r, 
           Zoest , Tomas van      pag 203v, 
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TOPONIEMEN STRATEN WATERLOPEN  ACKERS E.D. 
Aa    den Moolenbeemt  pag 017v, 
   den Rietbemd   pag 042v,  
   Den Wert (hoijland)  pag 018v ,  
   Bullencamp , den (hoijlant) pag, 043v, 
   Het Oude Goor (st.groes) pag 045r, 
   De Haamesdonck(hoijbempt) pag 046v,  
Aa , de loop de het eeuwsel    pag 105r,  
Groot Aa en Oude Aa De Weert(hoijland)  pag 043v, 043r,  
Aa de Oude   den Moolenbeemt   pag 017v,  
   Den Wert (hoijland)  pag 018v,  
   Hoijbemt   pag 053v,  
   Het Dijkvelt   pag 077v,  
   Hoijbempt   pag 077r, 
Aardooms eeuwsel      pag 079r 
Aart Berikx acker st ackerland   pag 113r,  
Acker van AartvdBerkven   ackerlant  pag 112r,  
Agterbroek aan ’t schuur en aangelag   pag 075v,  
Agterbroek aan ’t schuer en ½ aangelag etc pag 112v,  
   Woonhuijs etc en ½ aangelag pag 113r,  
Agtersten Hof , den  st ackerland   pag 043v,  
Beemerstraat , de groes en lant   pag 045v,  
Berkeijnd , aan ’t een drieske   pag 022v,  
   Erve en goederen   pag 101v,  
Boetsaarde , de  drie veltjes neffe malkandere pag 046v,  
Boetsaart , den  een velt   pag 042r, 
Boetsaart , den  acker    pag 045r,   
Boomense Eijcken aan de ,  acker   pag 053r,  
Boonstuckxe  ackerlant   pag 083r,  



Braak de voorste     pag 041r,  
Braak , de agterste     pag 041r,  
Braaxken   stuck ackerland  pag 018r, 
Bullencamp den  stuck hoijbempts  pag 113r,  
Busselsen acker     pag 041r  
Buijten bemde , de  hoijbemt   pag 053v,    
Campken , het  acker    pag 052r,  
Clijnen acker , den      pag 043v, 
Coddeman , de acker    pag 053r,  
Coppel, de  acker    pag 054r,   
Dijck , aan den (asten ) hoeve etc.    pag 041r,  
Dijck , den (Asten ) huijs hoff etc.    pag 049v,  
Dijckeracker , den      pag 041r, 
Dijkvelt , het      pag 084v,  
Eijbesacker ,   stuck ackerl.   Pag 042v, 
Eijntien   woonhuijs etc etc.  pag 083v,  
Eusel , het cromp     pag 046v,  
Eusel , het middels     pag 045v, 
Eusel , het voorste hoijvelt   pag 044v, 084v,  
 Het agterste      pag 084v,  
Gemeene Heijde het Dijkvelt   pag 077v 
   Hoijbempt    pag 077r,    
Goor , Het Oude ½  hoijbemt   pag 017v, 
   Stuck hoijlant   pag 018v,  
   Hoijende , weijvelt  pag 039v 
   Stuck groes   pag 045r,  
   Weijvelt en hoeijvelt  pag 064r,  
   Voorste eusel in ’t  pag 113v, 
Goorkens op de   den deijck ½ loop.  Pag 017v, 
`   Het Streepken veltje  pag 017r,  
   Het groot velt    pag 017r,  
   Het Middelste veltje (erffsch) pag 018v, 
Groen Bemde , de acker    pag 045r,  
   Groes en lant   pag 052r,  
Haagelkruijs , aan ’t acker    pag 045,  
Haamesdonck , de  hoijbempt   pag 039r,046v,055v,  
   Hoijvelt   pag 064r,  
Hastelt Straatje den Melsent(st groes)  pag 046r,  
Heesven , in ’t  acker    pag 045r,053v,  
   Den dries   pag 046r, 
   Huijs etc.    pag 053r,  
   Ackerke   pag 053r,   
Hegacker , de   st . ackerland   pag 042v,  
Heijeneijnd , aan ’t halff huijs etc.  pag 022v,   
Heijtvelt het      pag 17v,042v,046v,113v,  
Heijtvelt , het voorste  st ackerlant   pag 083r,  
    , het agterste     pag 084v,  



Heijtveltje , het     pag 044v,  
Hijtvelden , de hoijlant   pag 044v,  
Hersel    2 gebont met sulder etc pag 016r, 
   De Drie Copsaet  pag 018v, 
   Schuur, woonhuijs etc etc. pag 027v,  
   Huijsinge en erve  pag 054r,064r,   
Heuffken , het  een drieske   pag 019v,  
Heurck , den   groese en weij   pag 042v,   
Heuve , in de   stuck hoijlant   pag 018r,  

  Een drieske   pag 046v,   
Heuvel den   acker    pag 017v, 
Hooge wegh , op de acker    pag 045v,  
Hoeremesdoenk , de weij- en heijvelden  pag 055v,  
Hoeve ten Berge     pag 039r, 
Hoeve den Boomen     pag 071v,079r,    
Hoeve ten Eijnde  schuur etc groes  pag 054r,056r,  
Hoeve van Vlerken (So) bempt   pag 054v,  
Hoolstraat      pag 022v,  
   Woonhuijs etc.  pag 052r,  
Horse Coole , de acker    pag 045r,  
Horsehastelt , de groes als lant   pag 045v,  
Kerkenhuijs , aan ’t woonhuijs    pag 050r,  
   Parceel ackerlandt  pag 112r,  
Kerckpat , aan de eenen acker   pag 052r,  
Kortakers , de  st. ackerland   pag 042r,  
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