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Inventarisnummer 585 

Omschrijving:   Protocol van allerhande akten 1607-1624 

 
 

 

Transcriptie 

  
Gemaakt door:   Jan Toirkens, Chili 

Soort:    Transcriptie 

Datum versie 1  8 april 2012 aangeleverd aan het project 

Deze versie:   1 

Opmerkingen:  De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale filmopnames aan 

mij ter beschikking werden gesteld door Dhr. Jef van Veldhoven die ik 

daarvoor erkentelijk ben. De door mij vermelde paginanummering is de door 

de secretaris zelf aangebrachte nummering, midden bovenaan op de rechtse 

bladzijdes. De chronologie van de aktes laat nogal te wensen over, vele aktes 

werden later ingeschreven, soms tot 12 jaar later of meer. De datering ervan 

zal dus nogal eens moeilijk zijn te achterhalen. De eerste 10 folios zijn aan de 

onderkant/zijkant afgebrokkeld en die heb ik zo goed en zo kwaad als 

mogelijk in essentie trachten weer te geven. 
 

 

Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project 

gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe 

versie die weer aan het project kan worden aangeboden. 
 

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk 

gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële 

verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan.  

Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van 

publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze 

bewerking worden aangegeven. 

 

 

Beschikbaar gesteld voor het projekt 

"VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" 
 

http://geneaknowhow.net/vpnd/ 
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 Schepenen in de periode 1607-1624 : 

 

De volgende personen worden als schepenen vermeld (volgorde op voornaam ) : 

   Aert Jacobs 

   Aert Jan Corstens  

   Aert van der Heijden  

   Anthonis Janssen 

Anthonis Mathijssen (=de Cromme) 

Cornelis Marcelis 

Cornelis Peeters (=Neelen) 

Dionijs Peeters (Bunnen of Verhuigevoert ?)  

Everaert Cornelis (=Wouters) 

Gerard Jan Aerts (=Meulenbroecks) 

Gerard Jans Verheijden 

Gerard Verrijt 

Goijaert Mercelis (=Seelen)  

Henrick Kemmers 

Henrick Wouters (= Kems/Keijmps) 

Jan Aerts van Beeck (=misschien Jan Aert Driessen) 

Jan Jacobs 

Jooris Peeters (=Mueren) 

Lambrecht Pauwels (=Vrancken) 

Pauwels Jacops 

Peeter Jacobs (=van der Hamsvoort) 

Peeter Willems (=Lambrechts) 

Steven Nijs (=Stevens) 

Willem Goijaerts 

Willem Jan Baudewijns 

Willem Jan Beijens (=Baudewijns?) 

Wouter Janssen 

 

=================001==================== 

1-r) 

Komen is Huibert ... brechts als man van Hilken dochter van Sijmon Jan Bunnen ..., draagt 

over aan zijn zwager Willem zijn 1/4e deel van.... wege zijn vrouw, van een ..... , b.p. Dirck 

Gerit Janssen en diens kinderen, ..... de gemeenschappelijkestraat. De verkoper belooft de 

overdracht gestand te doen. Datum 26 januari ..., getuigen .... en Peter Willems (blad is zwaar 

beschadigd, JT). 

 

=================002==================== 

Komen is .... Wouter Willems ...... Middelbeers, ........ 

(blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================003==================== 

1-v) 

Voor ons is verschenen Everaert Cornelis Wouters en belooft aan Peter Sijmon ... zijnde zijn 

broer, voortaan een jaarlijkse rente van 12 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, 

steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand 

van een huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers, b.p. Gerard Janssen Verrijt, de gemeijnte. 
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De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. 

Datum 2 januari 1607, getuigen Gerard Janssen en Dionijs Peters. 

 

=================004==================== 

Verschenen is Everaert Cornelis en draagt aan zijn broer Peter (Sijmons) een rente over van 6 

gulden per jaar, uit een rente van 12 gulden die Lonis Jacop Lonis eerder aan diens broer 

Nicolaes had beloofd volgens .. d.d. 15 ... anno 1563. Actum als boven. (blad is zwaar 

beschadigd, JT). 

 

=================005==================== 

.... Evert Cornelis belooft aan zijn zwager ..... voortaan elk jaar op Maria Lichtmis.... en voor 

de eerste keer .... op onderpand van  een .. (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================006==================== 

2-r) 

Komen is Daniel Willems en belooft aan Adriaen Peeters per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 73 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 23 februari 1607, getuigen 

Henrick Wouter Kems en Dionijs Peeters als schepenen. 

 

=================007==================== 

Komen is Jacob Dircks (=van Trier, JT) en belooft aan Goijaert Arien Peters die per a.s. 

Maria Lichtmisdag 27 en een halve gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als 

boven. 

 

=================008==================== 

Komen is Dionijs Peters en draagt aan Daniel Willems een stuk beemd over genoemd de 

Thijsbeemd, gelegen te Oostelbeers, b.p. de kinderen van Peter Janssen, Steven Peter Thonis, 

de kinderen van ,..... Lonis. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Actum als 

boven. 

 

=================009==================== 

Komen is Daniel Willems en belooft Dionijs Peeters voortaan een jaarlijks rente van ... , elke 

gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, .... op onderpand van ..... Nog 

uit een stuk .... groot 5 lopenzaad, b.p. .... Joost Wouters, .... Wouter Vrancken,... 

(blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

2-v) 

Het klooster van Tongerloo, de gemeenschappelijke straat. Nog uit een stuk beemd genoemd 

de Thijsbeemd gelegen in de zelfde parochie, b.p. de kinderen van Peter Jan Gerits, Steven 

Peter Thonis, de kinderen van .... Lonis, de rivier de Aa. De schuldenaar belooft de 

onderpanden in goede staat te houden voor de rente van 12 gulden. Datum 23 februari 1607, 

getuigen Henrick Wouter Kems en Peeter Willems als schepenen. 

 

=================010==================== 

Komen is Steven Nijs Stevens en Gerard Janssen Verrijt die ook handelt voor zijn broer 

Dirck en hebben een deling gemaakt van het bezit dat hen eerder was overgedragen door de 

erfgenamen van Aert Dircks. 

 

Bij deze deling krijgt Dirck een stuk dries en akkerland, ... groot ca. ..... , behalve dat Steven 

.....  (blad is zwaar beschadigd, JT). 
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3-r) 

Bij deze deling krijgt Gerard Jans Verrijt een huis, tuin en grond gelegen in genoemde 

parochie, groot ca. 6 lopenzaad, b.p. Peeter Lemmens, het erf ervan afgedeeld, de kinderen 

van Peeter Janssen, de gemeenschappelijke straat. Het bezit is los en vrij, behalve 3 stuivers 

per jaar aan de kerk te Middelbeers en anderhalf oort chijns. 

 

Steven en Gerart zullen samen de achterstallige pachten betalen. Datum 20 februari 1607, 

getuigen ... en Bogart. 

 

=================011==================== 

Steven Nijs Stevens draagt aan Gerard Janssen Verrijt en de zijnen 1 lopenzaad land over 

gelegen te Middelbeers, b.p. de verkoper, de gemeijnte. Los en vrij. Deze dries had Anthonis 

Janssen als oom van genoemde Gerart eerder aan Steven beloofd. Als er meer overdrachten 

hierover zijn gedaan, komen die hiermee te vervallen. Steven belooft deze overdracht gestand 

te doen. Getuigen Goijaert en Bogart.  

 

=================012==================== 

Komen is Steven Dionijs Stevens en belooft te betalen .... Gerard .... per a.s. Maria 

Lichtmisdag ... (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================013==================== 

Komen is ...... per a.s. Maria Lichtmisdag ...... , getuigen Henrick Wouters en Dionijs .... (blad 

is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================014==================== 

3-v) 

Komen zijn Dirck Jan Henrick Nijs Colen en Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden over de 

minderjarige kinderen van Niclaes Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij Jenneken Gijsbert 

Hoppenbrouwers en verder Jan Reijnders die er tegenwoordig mee is getrouwd (=Jenneken, 

JT) en beloven samen en hoofdelijk aan Henrick Ariaen Gerits die per a.s. Pasen over twee 

jaar de som van 114 gulden te betalen. Datum 10 april 1607, getuigen Kemmer en Cornelis. 

Voetnoot : 

Met deze 100 gulden is een ander bedrag van 100 gulden afgelost dat de voogden en Jan 

Reijnders in Den Bosch op rente hadden opgenomen van Frans Willems. 

 

=================015==================== 

Komen is Anthonis Mathijssen de Crom en belooft aan Huiberden Rijcken die per a.s. St. 

Bavodag over 1 jaar een bedrag van 57 gulden te betalen. Datum 24 april, getuigen Gerart 

Jansen en Bogaert. 

 

=================016==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Henrick Pauwels die per a.s. Maria Lichtmisdag .... de som 

van 100 gulden...... Getuigen Gerard en Bogaert. (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================017==================== 

.... Rijckaert ,,,,  te betalen per ... Maria Lichtmisdag de som van 20 gulden... Datum 4 maart 

1607, getuigen Bogaert en Aerts..... 

(blad is zwaar beschadigd, JT). 
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=================018==================== 

4-r) 

..van 228 gulden of per a.s. Maria Lichtmisdag 214 gulden, mits vooraf met Kerstmis is 

opgezegd. Dirck belooft zulks na te komen. Datum 14 maart 1607, getuigen Bogaert en 

Goijaerts. 

 

=================019==================== 

Verschenen is Jan Peter Bogaerts en belooft aan Huijbert Ariaen Gerits per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 2 jaar de som van 81 gulden te betalen. Datum 5 maart 1607, getuigen 

Gerart Jan Gerarts en Jan Aerts Beck (=van Beek). 

 

=================020==================== 

Afrekening van de voogdijschap door Gerart Jan Gerarts en Henrick Aerts als voogden over 

de minderjarige kinderen van Gerart Henricks en diens vrouw Marijken dochter van Gerard 

Jacop Gielen (?). Middels de dokumenten is door de secretaris bevonden dat er 600 gulden 18 

stuivers 3 oort is ontvangen en in rogge 8 mud, hetgeen door de secretaris is bekeken in het 

bijzijn van Wilbort Willems, Willem .... en Aert Pennincks als naaste vrienden. Het geld en 

de rogge is volledig voldaan. Getuigen Jan Aerts en Peter Cornelis (?) als schepenen. Datum 

de laatste .... 

 

=================021==================== 

Verder heeft ..... de afrekening overlegd.... ..zoon van Gerart ....... voogden en.... Corstens als 

naaste vrienden ..... Henrick en Dirck Jan, .... dochter van genoemde Gerart en er 

geconstateerd dart Gerart Janssen .... heeft ontvangen  ..en genoemde personen danken deze 

...Jans voor diens voogdijschap. Datum 5 maart 1607. getuigen Peter Bogaers en ... (bladzijde 

is zwaar beschadigd) 

 

=================022==================== 

4-v) 

Verschenen zijn Dirck Jan Henrick Nijs Colen en Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden over 

de minderjarige kinderen van Niclaes Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij Jenneken Ghijsbert 

Hoppenbrouwers, verder Jan Rijnders die nu is gehuwd met genoemde Jenneken en hebben 

hoofdelijk en samen beloofd om aan Henrick Ariaen Gerits die per a.s. Pasen over 2 jaar de 

som van 114 gulden te betalen. Datum 10 april 1607, getuigen Kemmer en Cornelis. 

 

=================023==================== 

Met deze 100 gulden is een bedrag afgelost van 100 gulden dat deze voogden en Jan Rijnders 

in Den Bosch op rente hadden opgenomen van Frans Willems. 

 

=================024==================== 

Verschenen is Anthonis Mathijssen de Crom en belooft op onderpand van zijn persoon en 

bezit om aan Huijberden Rijcken die per a.s. St. Bavodag over een jaar de som van 57 

karolusguldens te betalen. Datum 24 april 1607, getuigen Gertaert Janssen en Bogaert. 

 

=================025==================== 

Lambert Pauwels belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan zijn broer Henrick 

Pauwels de som van 100 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, elke gulden van 20 

stuivers. Datum ...., getuigen Geraert en Bogaert. (blad is deels beschadigd). 
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=================026==================== 

..... Gijsberts belooft aan,... Lemmens die per a.s. Maria Lichtmisdag .... de som van 60 

gulden te betalen. Datum 4 maart 1607, getuigen Bogaert en Aerts. 

 

=================027==================== 

5-r) 

Vandaag op 14 maart 1607 zijn gekomen Margrietken weduwe van Jan Wouters met Jan Jan 

Aerts als haar voogd en heeft haar afrekening gedaan vanwege haar man Jan Wouters als 

voogd over de minderjarige kinderen van Dirck Arien Leijten inzake diens ontvangsten en 

uitgaves. Er is geconstateerd dat Margriet 27 gulden en 10 stuivers meer heeft uitgegeven dan 

ontvangen. De afrekening is gedaan in aanwezigheid van Jacop Thomas en Jan Thomas als 

voogden over Marieken zijnde de moeder van genoemde minderjarige kinderen, verder Jan 

Henricks van Wijnteroij in plaats van Philips Wouter Verrijt, die verklaart niets te hebben 

uitgegeven of ontvangen, verder Henr ck Groot Janssen, Henrick Janssen, Joost Wouters, 

Peeter Bogaerts, Steven Peter Stevens en Thomas Jan Wouters als naaste vrienden van deze 

minderjarige kinderen en hebben deze afrekening goedgekeurd, tenzij er alsnog erfelijke 

schulden worden bevonden die hier nu niet zijn gebleken. Getuigen Bogaerts en Jan Aerts. 

 

=================028==================== 

Joost Wouters als voogd over de minderjarige kinderen van Dirck Arien Leijten heeft een 

afrekening overlegd voor deze minderjarige kinderen waarbij is bevonden dat hij ... meer 

heeft uitgegeven dan ontvangen, .. en 1 stuiver. Datum .....  (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================029==================== 

Komen is .....  Maria Lichtmisdag, .... 50 gulden, van elk 20 stuivers. Datum ..., getuigen 

Peeter ..... (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================030==================== 

5-v) 

Komen is Adam Peeters en... en beloven aan Joost Wouters ten behoeve van de minderjarige 

kinderen van van Dirck Arien Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 70 

gulden te betalen van elk 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================031==================== 

Joost Joerdens belooft aan Joest Wouters als voogd over de minderjarige kinderen van Dirck 

Arien Leijten ten behoeve van deze minderjarige kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 13 en een halve gulden en 1 stuivers te betalen vanwege een rente van 10 

stuivers. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Is 2 Jan verlengd. Datum 9 februari 1609, getuigen Bogaert en Hamsvoert. 

 

=================032==================== 

Willem Ariens de Cordt belooft aan Joost Wouters ten behoeve van genoemde minderjarige 

kinderen nu per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, de som van 18 gulden te betalen 

afkomstig van een rente van 18 stuivers per jaar die eerder werd betaald door Henrick 

Henrick Grootjans. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Deze belofte is twee jaar verlengd. Datum 10 februari 1609, getuigen Bogaert en Lambert. 
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=================033==================== 

Wouter Corstens belooft aan Joost Wouters ten behoeve van de minderjarige kinderen van 

Dirck Arien Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 30 gulden van elk 

20 stuivers te betalen. Als onderpand stelt Wouter zijn deel in een akker genoemd ... (blad is 

beschadigd, JT). 

 

=================034==================== 

Komen is Wouter Jacops ..., (blad is beschadigd, JT). 

 

=================035==================== 

...... belooft te betalen aan .... ten behoeve van de minderjarige kinderen van Dirck Arien 

Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, de som van 127 en een halve gulden te 

betalen..... Actum als boven. (blad is beschadigd, JT). 

 

=================036==================== 

6-r) 

Jacop Thomas belooft aan Joost Wouters ten behoeve van de minderjarige kinderen van 

Dirck Arien Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 134 gulden van elk 

20 stuivers te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Dit geld is twee jaar verlengd. Actum als boven. 

 

=================037==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met Jan Aerts als haar voogd belooft Joost Wouters ten 

behoeve van de minderjarige kinderen van Dirck Arien Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 264 gulden en 5 en een halve stuiver te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum als boven.  

Voetnoot : 

Deze belofte is 2 jaar verlengd met een jaarlijkse rente van 6 %. Datum 10 februari 1609, 

getuigen Bogaert en Lambert. 

 

=================038==================== 

De genoemde voogden verklaren dat ze Mariken als weduwe van Dirck Arien Leijten van 

alle bovenstaande rentes zolang ze leeft haar daarvan de helft van de rentes te geven en ook 

de helft van een kapitaal van 120 gulden, die in het sterfhuis van Dirck Arien Leijten waren 

gemaakt (=gevonden, JT). Actum als boven. 

 

=================039==================== 

Mergrietken weduwe van Jan Wouters met haar voogd belooft aan Joost Wouters ten 

behoeve van de minderjarige kinderen van Dirck Arien Leijten die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 200 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

Voetnoot : 

Deze som is verlengd zoals boven. Actum als boven. 

 

=================040==================== 

Alle genoemde bedragen hebben deze minderjarige kinderen (Leijten, JT) van hun tante 

Metken Arien Leijten geerfd. Actum als boven. 
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=================041==================== 

Arien Dirck Jan Dircks en .... beloven samen en .... aan .... per a.s. Maria Lichtmisdag ... van 

57 gulden elke gulden van 20 stuivers te betalen. Met dit geld is een rente van ... afgelost .... 

Anna weduwe van Peter Vreijssen, ... op het bezit van de 3 minderjarige .... Arien Leijten, 

waarvan de hoofdsom ... . Actum als boven. (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================042==================== 

6-v) 

Komen is Jan Willem Reijnders en belooft aan Jan Claessen van Vessem per a.s. 1 mei over 

een jaar de som van 57 gulden te betalen, van elk 20 stuivers. Datum 15 mei 1607, getuigen 

Peeter Willems en Kemmer.  

 

=================043==================== 

Komen is Jan Martens van de Sande en Jan Aert Seelen (=Marcelis, JT) als voogden over de 

minderjarige kinderen van Peter Martens verwekt bij Truijken dochter van Truijken Gerit 

Philips en verklaren dat Peter Martens toen hij leefde van Antonis Henricks Verrijt de som 

van 40 gulden heeft ontvangen met 3 jaar achterstand maakt samen 150 gulden waarmee een 

jaarlijkse rente van 9 gulden was afgelost die Antonis steeds betaalde aan Gerit Philips en die 

Antonis eerder had aangenomen te betalen voor Wouter Elias Loijen.... Elias eerder had 

aangegeven, ... Henricks ....welke rente van circa.... Hiermee wordt ook ... een belofte van 

100 gulden voldaan die Antonis eerder had beloofd aan Frans Driessen en aan Jan Ariaens als 

voogden over Truijken dochter van wijlen Truijken Gerit Philips en halen hiermee alle 

beloftes door. Datum 25 april 1607, getuigen Gerard Janssen en Bogaert. 

 

=================044==================== 

7-r) 

Komen is Grietken dochter van Sijmon Jan Bunnen met haar voogd Dirck Claes Bunnen en 

Peter Mijssen als man van Marieken dochter van Sijmon Jan Bunnen en beloven aan Gerard 

Jan Bunnen voortaan een jaarlijkse rente van 15 gulden, waarvan Peter het 1/4e deel betaalt 

en Grietken het 3/4e deel en de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Dat geld 

had Sijmon Jan Bunnen eerder aan zijn broer Gerard beloofd op onderpand van diens 

kindsdeel dat hij van zijn ouders had geerfd, zijnde een huis, tuin en aanliggend erf te 

Oostelbeers, b.p. Aert Dirck Seelen, Dirck Gerit Janssen en zijn kinderen, de Vroent daar. De 

schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de rente. Datum 7 mei 

1607, getuigen Peeter Willems en Goijaert Marcelis. 

 

=================045==================== 

Gerard Jan Bunnen verklaart dat alle voorgaande beloftes die Sijmon  Jan Bunnen eerder aan 

hem heeft gedaan dat die met bovenstaande belofte van 15 gulden per jaar zijn voldaan en 

verklaart ook voor alle achterstand te zijn betaald. Actum als boven. 

 

=================046==================== 

Komen is .... en belooft te betalen ..., per Maria Lichtmisdag ..., de som van .... Datum 29 

oktober 1607, getuigen ... en Cornelis Marcelis. (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================047==================== 

Jan Thomas Jacops belooft .... de minderjarige kinderen van Henrick Wijnans ten behoeve 

van .... de som van 106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 10 maart 1607, 

getuigen Bogaert en ..... 

Voetnoot : 
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Dries Henricx bekent dat deze belofte ... door Jan Thomas behalve dat er nog ... in rente. 

Datum 23 mei 1615, getuigen als boven. 

(blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================048==================== 

7-v) 

Komen is Dionijs Peter Bunnen als gemachtigde voor Dionijs Peter Henricks en verder Dirck 

Gerit Jooris (Jans?) en dragen aan Henrick Wouter Kemmers een stuk weiland over genoemd 

de Belschot  gelegen te Oostelbeers, b.p. Mathijs Kemmers, Jan Claes van Vessem, Jan 

Thoenen (?) de gemeijnte. Los en vrij behalve 1 stuiver 3 oort als chijns aan de hertog. 

Dionijs en Dirck beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 2 

mei 1607, getuigen Peter Willems en Goijaert Marcelis.   

 

=================049==================== 

Aert Joest Mijs draagt aan Dionijs Peters een jaarlijkse rente over van 6 gulden die Aert 

steeds ontving van Peter Bogaerts uit een grotere rente van 12 gulden d.d. (blanko gelaten 

datum, JT) . Aert belooft de verkoop gestand te doen. Datum 26 januari 1607, getuigen 

Gerard Janssen en Peeter Willems. 

 

=================050==================== 

Jan Wouter Lodewijcks en Peter Willem Lambrechts bekennen dat Everaert Cornelis aan hen 

een rente heeft afgelost van .... die Everaert eerder aan Jan.. betaalde in een grotere rente van 

.... Datum ...., getuigen Peter Willems en Gerard.... (blad is zwaar beschadigd, JT). 

 

=================051==================== 

Komen is Lenaert Henrick Ghijpen en draagt aan zijn broer Gijsbert .... zijn roerend en 

onroerend bezit over waarover Lenaert zeggenschap heeft zonder enige uitzondering. Datum 

7 juli 1604 (attentie jaartal, JT), getuigen Goijaert Seelen en Kemmer. 

 

=================052==================== 

8-r) 

Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Pauwels Jacobs als man van Truijken dochter van 

Henrick Goijaerts van Sprewelt als weduwe van Antonis van de Schoet ter ener zijde en 

Dirck Antonis van de Schoet, Servaes Gerit Jooris als man van Anne, allen wettige kinderen 

van Antonis van de Schoet ter andere zijde. Om verdere geschillen te vermijden is er door 

bemiddeling van goede mannen een overeenkomst gemaakt. Afspraak is dat Dirck en Servaas 

aan Pauwels Jacops voor het afstaan van het vruchtgebruik, hem een som van 260 gulden en 

10 stuivers zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag en als Dirck en Servaes dan het geld 

niet betalen zullen ze hem een jaarlijkse rente van 7% gaan betalen, waarvan de eerste termijn 

zal zijn a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en na de dood van Truijken zullen ze die 260 

gulden en 10 stuivers moeten betalen met de achterstallige rente en wel de eerste Maria 

Lichtmisdag na dood van Truijken. Verder is afspraak dat Pauwels zolang Truijken leeft het 

1/4e deel zal behouden in de boomgaard op de ´stede´genoemd ´Opten Heuvel¨. Met dat 

bedrag van 260 gulden en 10 stuivers is afspraak dat Pauwels afstand zal doen op het 

genoemdd bezit waarop hij enigermate vanwege zijn vrouw recht zou hebben zowel in 

Box...(Boxtel?) als ... inzake alle roerend bezit te Beerze, waarin hij zijn deel zal hebben ...., 

Nog zullen Dirck en Steven alle jaar.... mud gerst betalen. Datum .... 1606, getuigen Peter 

Bogaerts en Dionijs ... 

In marge : 
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Deze 260 gulden en 10 stuivers zijn door Dirck en Servaes aan Pauwels Jacops volledig 

voldaan. Datum ... december 1609, getuigen Bogaerts en Hamsvort. 

  

=================053==================== 

8-v) 

Komen is Henrick Lenaerts van Diessen als man van Marieken dochter van Joachim van 

Ginniken en heeft voor ons schepenen bekend dat Henrick Willems die voor zichzelf handelt 

en ook voor zijn zwager Andries Anthonis met deze Henrick Lenaerts tot overeenstemming 

zijn gekomen waarbij Henrick Lenaerts verklaart te zijn betaald voor al hetgeen die had te 

vorderen van Henrick Willems of vanwege de erfgenamen van Anthonis Reijnen en hij dankt 

hen voor de goede administratie en beheer dat Antonis heeft gehad over het bezit van 

Marieken dochter van Joachim van Ginniken. Henrick Lenaerts belooft deze Henrick 

Willems en de erfgenamen van Anthonis Reijnen daarover niet meer aan te zullen spreken. 

Datum 12 februari 1607, getuigen .... en Gerard Janssen (is door schepenen aangedragen op 

29 oktober 1607). 

 

=================054==================== 

... Peter Jacobs en bekent dat ..., Corstiaen Willems de som van 37 gulden heeft betaald, welk 

bedrag ..... had beloofd aan Katelijn Aerts zijnde de moeder van  

 

9-r) 

Eelken en de vrouw van Corstiaen Willems, waarbij deze Corstiaen op deze oblñigatrie 25 

gulden min 6 stuivers heeft betaald, zijnde de 2 delen van 37 gulden (is exact 2/3e deel, JT). 

Datum 29 oktober 1607, getuigen Henrick Wouters en Goijaert Marcelis. (aangedragen als 

boven door schepenen). 

 

=================055==================== 

Komen is Wouter Gijsberts en draagt aan Margrietken weduwe van Jan Wouters met haar 

kinderen geassisteerd door haar voogd Jan Thomas een stuk dries over op ´t Voorteijnde in de 

parochie Middelbeers, b.p. Steven Nijs, de gemeijnte. Het bezit is los en vrij. De verkoper 

belooft de verkoop gestand te doen. Datum 10 oktober 1599 (attentie jaartal, JT), getuigen 

Bogaert en Beck. (=Beeck, JT).   

 

=================056==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met Jan Thomas als haar voogd en Corstiaen Wouters, na 

3 zondaagse afkondigingen en een getuigenverhoor van vrienden en voogden, die hebben 

verklaard dat het beter is om het bezit te verkopen, dragen aan Jan Aerts een dries over op ´t 

Voorteijnde te Middelbeers, zoals hiervoor vermeld. Margriet en haar voogd beloven de 

verkoop gestand te doen. Datum  14 april 1608, getuigen Kemmer en Bogaert. 

 

=================057==================== 

9-v) 

Antonis Willem Martens belooft aan Steven Peter Antonis en aan diens vrouw zolang ze 

leven, elk jaar een rente van 7 gulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag vanwege 

een kapitaal van 100 gulden en na hun beider dood kont de rente en het kapitaal te vervallen. 

Conditie is dat als ofwel Steven of Heijlken niet langer leeft dat Anthonis dan aan de 

langstlevende van hen beiden 42 gulden zal geven. Datum 29 februari 1608, getuigen 

Goijaert en Gerit.  
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=================058==================== 

Komen zijn Jan Wouter Goijaerts en belooft voortaan aan de H. Geestmeesters van 

Middelbeers de jaarlijkse pacht van 2 en een half lopen rogge te gaan betalen die eerder 

steeds door Dirck Bunnen werd betaald en Jan belooft op onderpand van al zijn bezit dat het 

bezit van Dirck Bunnen daarvoor verder is gevrijwaard. Datum 3 maart 1608, getuigen 

Goijaert en Kemmer. 

 

=================059==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Margrietken weduwe van Jan Wouters die te vrijwaren voor 

een bedrag van 200 gulden die Jan Wouters eerder had beloofd, n.l. 100 gulden aan de 

kinderen van Henrick Wijnans en nog 100 gulden aan Antonis Joordens als voorkind, behalve 

dat Grietken daarvan tot aan af gelopen Maria Lichtmisdag zal betalen wat betreft Antonis en 

tot afgelopen mei wat betreft Henrick Wijnans. Datum 13 april 1608, getuigen Bogaert en 

Kemmer. 

 

=================060==================== 

10-r) 

Komen zijn Andries Jan Jan Peters, verder Dielis Jan Aert Driessen als man van Jenneken, 

Michiel Mathijs Ansems (= de Crom, JT) als man van Lijnken, alle wettige kinderen van Jan 

Jan Peter Dielis verwekt bij Meriken dochter van Andries Philips en hebben een deling 

gemaakt van het bezit dat door hun ouders is nagelaten en waarvoor Lijnken weduwe van 

Frans Andriessen met haar voogd afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. 

 

Andries krijgt de ´lege´ hofstad in Middelbeers groot ca. 8 lopenzaad, b.p. de kinderen van 

Peter Jan Gerits, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk land genoemd de Haubraeck 

groot 2 lopenzaad en 14 roedes in de zelfde parochie, b.p. de erfgenamen van Steven 

Beersmans, Peter Bogaerts, de Kerkstraat. Nog de helft van een weiland genoemd de 

Asbroeck in de zelfde parochie, b.p. Jan Peter Eelen, verder rondom in de gemeijnte. Nog 

krijgt hij een stuk weiland genoemd de Belschot gelegen in Oostelbeers, b.p. Mathijs de 

Kemmer, verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgt hij de schuur straande aan de oude 

´stede´. Het bezit is los en vrij behalve daaruit jaarlijks aan Goijaert ..... Goijaert ...., een rente 

van 3 gulden en 5 stuivers te betalen, nog zijn deel van de chijns aan de hertog, nog .... van 2 

lopen rog aan een beneficie..., nog 2/3e deel van 5 oort ...... 

 

10-v) 

Genoemde Jan Andriessen als man van Jenneken krijgt het woonhuis met aanliggend erf 

groot 10 lopenzaad en 13 roedes, b.p. Jan Aerts van Beeck, de kinderen van Peter Jan Gerits, 

de rivier de Aa, de Vroent daar. Nog de helft van een weiland genoemd de Asbroeck, b.p. Jan 

Peeter Eelen, de gemeijnte. Nog krijgt hij een  weiland genoemd de Belschot, b.p. Sijmken 

Deckers en haar kinderen, Thijs de Kemmer, het erf dat ervan is afgedeeld, Henrick 

Kemmers, alles in Middelbeers. Het bezit is los en vrij behalve hieruit jaarlijks 7 gulden en 3 

stuivers aan de kinderen van Peter Eelen, nog jaarlijks 4 gulden en 11 stuivers aan de 

erfgenamen van Henrick van Sprewel, nog 2 gulden jaarlijks aan Wijnant Henrick Vrancken. 

Nog aan Jenneke Jacop Stadhouwers te Oirschot jaarlijks 30 stuivers, als het meer is zullen 

de andere daarin meebetalen, nog het 1/3e deel in 2 lopen rogge aan een beneficie te 

Oirschot, nog het 1/3e deel van 1 stuiver 1 oort als chijns en het 1/3e deel van de chijns aan 

de hertog. 

 

11-r) 
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Genoemde Michiel Mathijs Ansems als man van Lijntken krijgt het brouwhuis en de 

varkenskooi met een stuk land genoemd de Raijmaeckers gelegen in de parochie 

Middelbeers, b.p. de rivier de Aa, verder de gemeijnte. Nog een stuk land genoemd dat 

Buchtken in de zelfde parochie, b.p. Jooris Peters en meer anderen, de Kerkstraat, de 

Akkerstraat. Nog een stuk dries in de zelfde parochie,  b.p. Jooris Peters, de Kerkstraat, 

Ariaentken Versteevoert, de Vroent daar. Deze 3 percelen zijn gemeten voor 11 lopenzaad en 

30 roedes. Nog krijgt hij een stuk weiland genoemd de Opersrijt in de zelfde parochie, b.p. de 

kinderen van Gerit Verrijt, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk weiland genoemd de 

Belschot gelegen in de parochie van Oostelbeers zijnde de Voorste Belschot, waarover Jan 

Aert Driessen zal mogen wegen naast het erf van Sijmen Deckers dat er eerder van was 

afgedeeld. Het bezit is los en vrij behalve hieruit jaarlijks 2 gulden aan Heijlken Peter 

Verhuijgevoert, nog het 1/3e deel in de chijns aan de hertog, nog .... deel in 5 oort chijns, nog 

... rogge jaarlijks aan het gasthuis...., nog 3 en een halve stuiver chijns te Oirschot. 

 

Datum 4 december 1607, getuigen ... en Jan Aerts 

 

=================061==================== 

11-v) 

Komen is Jan Aert Andriessen en belooft aan Lijsken weduwe van Frans Andriessen haar 

voortaan jaarlijks op St. Bavodag een pacht van 9 lopen rogge te betalen zolang ze leeft en 

niet langer en voor de eerste keer per a.s. St. Bavodag over een jaar. Actum als boven. 

 

=================062==================== 

Nog krijgt Lijsken uit de vorige akte haar leven lang een halve beemd genoemd de 

Philipsbeemd gelegen in Oostelbeers in het Beersbroeck. Hieruit moet Lijsken jaarlijks 3 

gulden betalen. Actum als boven. 

 

=================063==================== 

Komen zijn Andries Jan Jan Peter Dielis en Michiel Mathijs Ansems (de Crom, JT) en 

beloven aan Jan Aert Driessen jaarlijks elk 3 lopen rogge als onderdeel van de 9 lopen rogge 

die Jan vandaag aan Lijsken als weduwe van Frans Driessen heeft beloofd. Ze zullen hun 

pacht zo betalen dat Jan en zijn bezit daarvoor is gevrijwaard. 

  

=================064==================== 

Komen is Michiel Mathijs Ansems en belooft aan zijn zwager Andries Jan Jan Peters per a.s. 

St. Andriesdag een bedrag van 20 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================065==================== 

12-r) 

Komen is Michiel Mathijs Ansems en belooft aan zijn zwager Jan Aert Driessen die per a.s. 

St. Andriesdag de som van 18 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================066==================== 

Vandaag op 19 oktober 1606, hebben Gerard Janssen en Jan Aert Maes als voogden over de 

minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Luijsken Henricks hun afrekening 

overlegd, waarvan de ontvangsten 910 gulden 5 stuivers 3 oort bedroegen. Er is bevonden dat 

de voogden 152 gulden en 17 en een halve stuiver meer hebben ontvangen dan uitgegeven. 

Aldus opgemaakt in aanwezigheid van Marcelis Peters, Jan Peeter Elias, Willem Cornelis, 

Lenaert Jacop Peters, Peter Sijmens en Michiel Willems als naaste vrienden die hiervoor zijn 
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gevraagd en verder aanwezig heer Willem als pastoor (=heer Willem Schonen, JT) en als 

schepenen Bogaers en Henrick Wouters. 

  

=================067==================== 

Vandaag op 29 juni 1607 hebben Gerrart Janssen (=Gerits, JT) en Jan Aert Maes als voogden 

over de minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Lijsken Henricks hun 

aftrekening overlegd van hun inkomsten en uitgaves zoals uit de cedullen blijkt en ons is 

gebleken waarbij is afgerekend voor de 152 gulden en 17 en een halve stuiver, die de 

voogden meer hadden ontvangen dan uitgegeven. Uit de afrekening van vandaag blijkt dat 

Jan als voogd 40 gulden 8 stuivers en 3 oort meer heeft uitgegeven dan ontvangen. Aldus 

opgemaakt in aanwezigheid van Marcelis Peters, Jan Peter Elias .... en .... als naaste vrienden 

die hiervoor zijn gevraagd en nog heer Willem Schonen als pastoor en ..... 

 

=================068==================== 

12-v) 

Komen is Willem Franssen van .... en draagt aan Jooris Peter Mueren zijn erfdeel en rechten 

over waarop Willem rechten zal hebben na de dood van Peter Mueren. Hij verklaart verder 

hiervoor te zijn voldaan ook over alle schade die hij heeft geleden over geld dat Willem aan 

Peter Mueren eerder zou hebben geleend en over alles waarin Peter als voogd van Willem 

gehandeld zou hebben. Willem belooft deze verklaring gestand te doen. Datum 7 januari 

1608, getuigen Bogart en Beeck. 

 

=================069==================== 

Komen is Jan Wouter Goijaerts en belooft voortaan jaarlijks aan Andries en aan Peter als 

broers en kinderen van Wijnant Henricx Vrancken een rente van 13 gulden te gaan betalen, 

steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand 

van een huis, tuin en aanliggend erf te Oostelbeers, b.p. .... Dirck Cleijs Bunnen, Aert Dirck 

Seelen, verder rondom in de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat 

te houden voor de betaling van de rente. Datum 5 februari 1608, getuigen Bogaert en 

Goijaert. 

In marge : 

Deze rente van 13 gulden is overgedragen aan Henrick Michiel van Achel voor een helft 

ervan. Datum 12 januari 1672, getuigen Goijaert Andriessen en Jan Mijs als schepenen. 

  

=================070==================== 

13-r) 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 200 gulden 

en de achterstand mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================071==================== 

Jan Jacops van Aelst belooft aan Andries Wijnens (=Vrancken, JT) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 28 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================072==================== 

Komen zijn Jan Gijsbert Peters en Wouter Wouters van Hoeve als H. Geestmeesters van 

Oostelbeers en Middelbeers met ook Peter Bogaers en Jan Aerts van Beeck als schepenen te 

Beerze, met advies hierin van heer Willem als pastoor van Middelbeers en dragen aan Jan 

Jacops van Aelst de helft van een akker over die Anneken als weduwe van Jan Ijkens (?) aan 

de H. Geest van Oostelbeers en Middelbeers had vermaakt en waarvan de H. Geest van 

Middelbeers hierin de helft, heeft gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Goijaert 
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Deckers, het stuk ervan afgedeeld, Dionijs Wouters, de gemeijnte. Er wordt aan Jan niet meer 

overgedragen dan de ...., zijde van deze akker waarop geen enkele last drukt. Actum als 

boven. 

 

=================073==================== 

Komen is Adriaen Peter Eelen en heeft .... voor de overdracht aan Jan Gijsberts en aan 

Wouter uit de vorige akte, een bedrag van 69 gulden beloofd per a.s. Maria Lichtmisdag ...... 

 

=================074==================== 

13-v) 

Komen is Henrick Mathijssen en zijn vrouw Lijsken en dragen aan Everaert Adriaen Peters 

een halve dries over gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, het godshuis 

van Tongerloo, Joest Wouter Vrancken, Evert Custers. Het bezit is los en vrij behalve  

jaarlijks 6 gulden en 13 en een halve stuiver aan Jan Aert Maes, over te nemen met 2 

vervallen termijnen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te 

handelen. Als er meer lasten zijn dan zullen ze die met elkaar verrekenen. Datum 21 maart 

1608, getuigen Peter Willems en Henrick Wouters. 

      

=================075==================== 

Everaert Adriaen Peters belooft Henrick Mathijssen die per a.s. Maria Lichtmisdag een 

bedrag van 69 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================076==================== 

Claes Henrick Dircx belooft aan Goijaert Adriaen Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 36 gulden en 3 en een halve stuiver te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum als boven. 

 

=================077==================== 

Jan van Brakel op grond van een vonnis dat hij had verkregen tegen meester Jacop Wils, 

draagt aan Michiel Jacop Lonis een stuk heiveld over gelegen in Oostelbeers, b.p. de koper 

zelf, Lambert Pauwels, Willem Michiels, de gemeijnte, samen met alle rechten daarin van 

deze meester Jacop. Datum 14 juni 1605, getuigen Lamberts en Heijden. 

  

=================078==================== 

14-r) 

Jan Willems van Oudenhoven belooft te betalen aan Heijlwig dochter van Peter Mueren per 

a.s. half maart over een jaar de som van 85 gulden, elke gulden van 20 stuivers. Datum 12 

februari 1608, getuigen Bogaert en Goijaert. 

Voetnoot : 

Deze belofte is verlengd tot het jaar 1615 met een behoorlijke rente, getuigen .... en Gerart 

Janssen. Datum 25 februari. 

 

=================079==================== 

Peter Simons, Jan Jan Pluijms, Corstiaen Jan Pluijmen en Ghijsbert Janssen van Gerwen 

beloven samen en hoofdelijk aan Goijaert Marcelis ten behoeve van diens vrouw Marieken, 

per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 116 gulden, elke gulden van 20 stuivers. Datum als 

boven, getuigen Cornelis en .....(?). 
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=================080==================== 

Komen is Aleijt weduwe van Joerden Andries Ghijpen en verklaart dat ze kwijting geeft aan 

Cathelijn weduwe van Henrick Appels zijnde haar zuster en aan haar nicht Geertruit voor de 

som van 200 gulden die de gemeente van Oostelbeers aan Aleijt had beloofd op 10 maart 

1605. Datum 10 november 1607, aangedragen door Goijaert Marcelis en door Peter Bogaert. 

 

=================081==================== 

Wouter Jacops van Aelst en Jan Henrick de Wever (?), verklaren dat Gijsbrecht Janssen een 

rente van 2 gulden per jaar heeft afgelost, die ze steeds van Gijsbert hebben ontvangen, welke 

rente hem was vernoemd bij de verkoop aan Gijsbert en te betalen aan Jacob Wouters (=van 

Aelst, JT). Ze beloven deze kwitering gestand te doen. Datum 4 april 1609, getuigen Bogaert 

en Geraert ..... 

  

=================082==================== 

14-v) 

Komen is Cornelis Sijmon Decker die handelt voor zijn moeder, verder Dionijs Wouter Jan 

Jacops, Jan Gijsberts die handelt voor Adriaen Willems en beloven samen aan Claes Aert 

Fiers als voogd over de minderjarige kinderen van Marcelis Jan Aert Ceelen, die per a.s. 

Maria Lichtmisdag 26 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 15 maart 1608, 

getuigen Goijaert Marcelis en Peeter Willems. 

 

=================083==================== 

Komen zijn Corstiaen Willems, Claes Henrick Dircks, Daniel Kems (?), Everaert Peeters, Jan 

Thomaes, Daniel Willems en Cornelis Wouters en beloven samen en hoofdelijk aan Jan 

Sebrechts Vrancken per a.s. Maria Lichtmisdag die 96 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum als boven. (hoeveel schuldenaars er precies zijn is moeilijk te zeggen, alle 

namen zijn achter elkaar geschreven zonder scheidingsteken, JT)    

 

=================084==================== 

Jan Willem Reijnders belooft aan Lonis Wilborts die per a.s. Maria Lichtmisdag 50 gulden te 

betalen met een behoorlijke rente. Actum als boven. 

 

=================085==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Jan Willem Deckers die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Getuigen Henrick en 

Hamsvoert. 

 

=================086==================== 

Aert Jan Corstens belooft aan zijn vader Jan Corstens per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar de som van 200 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers met een behoorlijke rente 

van 6 % per jaar en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 18 februari 1608, 

getuigen Kemmer en Peeter Willems. 

 

=================087==================== 

15-r) 

Aert Jan Corstens belooft borg te staan voor zijn vader, in de plaats van zijn vader, behalve 

als er meer lasten op komen die men elkaar niet heeft vermeld, die moet Jan Corstens zelf 

betalen. Actum als boven. 
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=================088==================== 

Komen zijn Dirck Gerit Joris, de kinderen van Peter Henricks, de kinderen van Peter 

Baudweijns, Simon Jan Bunnen en de kinderen van Dierck Jan Rijckers en beloven samen en 

hoofdelijk aan Dirck Niclaessen ten behoeve van de kinderen van Anthonis Henrick Verrijt 

de som van 106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum als boven, getuigen 

Kemmer en Haemsvoert. 

 

=================089==================== 

Komen is Everaert Adriaen Peeters en belooft aan Cornelis Peter Neelen voortaan jaarlijks op 

Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van het huis, tuin, erf gelegen in Oostelbeers groot ca. 8 lopenzaad, gelegen aan de 

Vroent, b.p. het erf ervan afgedeeld, meester Jacop (=Lintermans, JT), de gemeijnte. De 

schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. 

Datum 14 maart 1608, getuigen Kemmer en ..... 

 

=================090==================== 

De rente uit de vorige akte kan worden afgelost op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 100 

gulden en de achterstand, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================091==================== 

Komen is Daniel Willems en belooft aan Cornelis Peter Neelen die per a.s. .... een bedrag van 

106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, onder conditie van parate executie. Actum 

als boven. 

 

=================092==================== 

15-v) 

Komen is Daniel Willems en belooft aan Cornelis Peters (=Neelen, JT) die voortaan jaarlijks 

op Maria Lichtmisdag een rente van 12 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van een huis, tuin, aanliggend erf gelegen te Oostelbeers, b.p. Marij Neelen en 

haar kinderen, de kinderen van Adriaen Peters, de gemeijnte. Nog uiit een stuk land groot ca. 

6 lopenzaad genoemd de Baxhoeve, b.p. Joest Wouters, Eelsken Custers en haar kinderen, het 

godshuis van Tongerloo, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land en groes in de 

zelfde parochie, b.p. Marij Neelen met haar kinderen, Pauwels Jacobs en meer anderen, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Datum als boven, getuigen Peter Willems en Kemmer. 

 

=================093==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar met 200 gulden en de achterstallige termijnen, mit er 3 

maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================094==================== 

Komen is Dirck Niclaes Bunnen en belooft aan Cornelis Peters (=Neelen, JT) die voortaan 

steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 

stuivers, 

 

16-r) 

op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf gelegen te Oostelbeers, b.p. Jan Wouters, 

Dirck Gerit Joris en zijn kinderen, de gemeijnte. Nog uit een stuk land in de zelfde parochie, 

b.p. Peter Beijens, Jan Bunnen, de kinderen van Dirck Rijckers, een gemeenschappelijke 
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vaarweg daar. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de 

betaling van de rente. Actum als boven. 

  

=================095==================== 

Komen is Everaert Cornelis Wouters en belooft aan zijn zwager Cornelis Peters (=Neelen, 

JT) die voortaan op Maria Lichtmisdag een rente van 18 gulden te gaan betalen en voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf, 

gelegen te Middelbeers, b.p. Gerart Jan Gerarts, de gemeijnte. Nog uit een stuk dries gelegen 

in de zelfde parochie, b.p. het deel dat ervan is afgedeeld, Joest Joordens en zijn kinderen, de 

Vroent daar. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de 

betaling van de rente. Actum als boven. 

 

=================096==================== 

Men mag aflossen op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 300 gulden met de achterstand 

ervan of in termijnen van 150 gulden, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als 

boven. 

 

=================097==================== 

16-v) 

Frans Dirck Nijs belooft aan Cornelis Peters per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 56 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================098==================== 

Komen is Gerart Joesten en draagt aan Cornelis Peters (Neelen, JT) een rente over van 3 

gulden en 10 stuivers die Gerart ontving van de kinderen van Ariaen Peters volgens de brief 

d.d. 1574 met alle vervallen termijnen. Actum als boven. 

 

=================099==================== 

Komen is Frans Dirck Nijs en belooft voortaan het mud roggee te betalen aan de H. 

Geestmeesters die deze jaarlijks ontvingen uit een erf eerder eigendom van Elias Severijns, te 

betalen met 5 stuivers per lopenzaad. Frans belooft de betaling ervan zo te doen dat het bezit 

van Elias daarvoor verder is gevrijwaard. Actum als boven. 

 

=================100==================== 

Komen is Jan Gijsbrechts en belooft aan Cornelis Peter (Neelen, JT) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 2 jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

conditie van parate executie. Actum als boven. 

  

=================101==================== 

17-r) 

Corstiaen Willems belooft aan Peter Jacobs ten behoeve van diens zoon Jacob, per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 34 gulden en 16 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

conditie van parate executie en voordat er borg is gesteld. Actum als boven. 

   

=================102==================== 

Vandaag 16 maart 1608 hebben Willem Pauwels als voogd en Jacop Gerit Bersmans als 

toenziend voogd over de minderjarige kinderen van Pauwels Willems verwekt bij Lijsken 

dochter van Steven Beersmans hun afrekening overlegd van de inkomsten en uitgaves. Er is 

bevonden dat de voogden een bedrag van 27 gulden meer hebben uitgegeven dan ontvangen 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 18 

en daarom blijft Willem aan de kinderen nog 6 lopen rogge schuldig, elk lopen gerekend 

tegen 16 stuivers. Datum als boven, getuigen Jan Aerts en Bogaert. 

  

=================103==================== 

Komen is Antonis Willem Martens en belooft aan Gerard Jan Gerards als voogd over de 

minderjarige kinderen van Peter Jan Gerards verwkt bij Lijsken Henricks ten behoeve van 

deze kinderen die voortaan elk jaar op Maria Lichtmisdag 4 gulden en 10 stuivers rente te 

gaan betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, 

tuin, grond etc. gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Peter Aert Baudewijns, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Actum als boven. 

In marge : 

De brief is doorgehaald. Datum 2 maart 1639 (?), getuigen Wouter Loijen en Jan V.... 

  

=================104==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen de som van 75 gulden en de achterstallige 

termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================105==================== 

17-v) 

Vandaag op 16 mei 1608 hebben Jan Peter Eelen als voogd en Peter Sijmons als toeziend 

voogd over de minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Merieken Peter Eelen 

hun afrekening overlegd over de ontvangsten en uitgaves. Er wordt bevonden dat de voogden 

16 gulden en 17 en een halve stuiver meer hebben uitgegeven dan ontvangen, daar komt nog 

bij dat Peter Gerits aan Corstiaen de zoon van Peter Jan Gerits 2 jaar heeft voorgeschoten om 

naar school te gaan, zijnde een bedrag van 10 guldens. Opgemaakt in aanwezigheid van 

Gerard Jan Gerards en Arien Peter  Arien Peter Neelen en verder Peter Bogaers en Jans Aerts 

als schepenen. 

 

=================106==================== 

Komen is Jan Jan Gerits en belooft aan Dirck Jacobs van Trier nu per a.s. Pasen de som van 

528 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 29 april 1608, getuigen Bogaert en 

Beck (=Beeck, JT). 

  

=================107==================== 

Komen is Michiel Mathijssen de Crom en belooft aan Dirck Jacobs van Trier die voortaan 

een rente van 11 gulden en 10 stuivers, elke gulden van 20 stuivers, steeds op 1 mei te betalen 

op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf op het Voorteijnde aan de Vlaest, genoemd 

de Raijmaecker, b.p. de rivier de Aa, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land 

groot 3 en een half lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Henrick Janssen Verhuijgevoert, de 

kinderen van Lenaert Gijsberts, de kerkstraat.  

 

18-r) 

Nog op onderpand van een stuk dries in deze parochie groot ca. 4 lopenzaad, b.p. Jooris 

Peters, Ariaenken dochter van Wouter Versteevoert, de gemeijnte, de Kerkstraat. De 

onderpanden zijn los en vrij behalve 2 gulden aan Heijlken Griet Nelen en de grondchijns. De 

schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. 

Actum als boven. 

Voetnoot ( op folio 17-v) : 
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Deze belofte van 11 gulden en 10 stuivers zal voortaan worden betaald door Adriaen Peter 

Beijens op 1 mei, zoals die eerder door Michiel Mathijssen was beloofd. De eerste termijn zal 

zijn per a.s. 1 mei. Datum 22 december 1648, getuigen Beijens en Jan Wouters van Oirschot.  

 

=================108==================== 

Komen is Antonis Willem Martens en belooft aan Dirck Jacobs van Trier en aan Gerard 

Janssen als uitvoerders (zijn uitvoerders van het testament van heer Willem Schoonen 

pastoor, JT) die voortaan een jaarlijkse rente van 33 gulden te gaan betalen, elke gulden van 

20 stuivers, steeds op 1 mei en voor de eerste keer per a.s. 1 mei, op onderpand van een huis, 

tuin en aanliggend erf gelegen te Oostelbeers, b.p. Peter Beijens, Dirck Gerits, de gemeijnte. 

Nog op onderpand van een akker groot ca. 5 lopenzaad in de zelfde parochie, b.p. Lambert 

Pauwels, Jan Gijsberts, de pastoor van Oostelbeers, Heijlke weduwe van Michiel Lamberts. 

Nog uit een stuk land genoemd de Mesmaker, b.p. Jan Gijsberts, Jan Joordens. Deze 

onderpanden zijn los en vrij, behalve een grondchijns. De rente te betalen zonder korting voor 

de honderdste, twintigste penning etc. of andere lasten en heffingen. De schuldenaar belooft 

de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

 

=================109==================== 

18-v ) 

Komen is Dionijs Peter Verhuigevoert voor een helft daarin en verder Maijken weduwe van 

meester Dionijs Dirck (Roijmans?), geassisteerd door Peter Willem Lambrechts zijnde haar 

broer als haar voogd, welke Peter mede handelt vanwege een testament  waarin de verkoop 

werd toegestaan, hierin voor de andere helft en dragen samen aan Gerard Janssen van der 

Heijden een stuk beemd over onder Oostelbeers naast Jan Roeffen, westelijk Peter Willem 

Lambrechts cum suis, verder b.p. Arien Nijs Lonis erfgenamen en meer anderen, de 

gemeenschappelijke straat daar genoemd de Heerenstraat. Het bezit is los en vrij behalve 

(=blanko gelaten, JT) aan de heer van Oirschot. De verkopers beloven de verkoop gestand te 

doen. Datum 4 mei 1608, getuigen Bogaert en Haemsvoert. 

 

=================110==================== 

Wouter Gijsberts belooft aan Peter Lambrechts die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 

de som van 60 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 6 maart 1607, getuigen 

Bogaert en Beeck. 

 

=================111==================== 

19-r)  

Komen is Jan Thomas Janssen en belooft aan Goijaert Arien Peeters die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over twee jaar de som van 105 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 21 maart 1608, Getuigen Peter Willem Lamberts en Keijmer. 

 

=================112==================== 

Komen is Henrick Wouter Kems en belooft aan Wouter Sebastiaen Lemans per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 4 jaar de som van 122 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 20 mei 1608, getuigen Peter Willems en Bogaert. 

 

=================113==================== 

Komen is Meriken dochter van Aert Janssen van Arendonck met Jan Wijnans (=Vrancken, 

JT) als haar voogd en belooft aan Joris Peter Mueren als H. Geestmeester te Middelbeers, ten 

behoeve van de H. Geest voortaan de jaarlijkse rente van 25 stuivers te gaan betalen, steeds 

op Maria Lichtmisdag en voor de eerste per a.s. Maria Lichtmisdag, welke rente Aleijt Dircks 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 20 

eerder aan de H. Geest had vermaakt en genoemde Geraert Jan Geraerts eerder had betaald en 

aan deze Mariken en haar voogd had beloofd op onderpand van een huis, tuin en aanliggend 

erfd in de parochie van Middelbeers, b.p. Jan Aert Maes, Iken weduwe van Jan Jan Joesten en 

meer anderen, Jan Aerts van Beeck, de gemeijnte. Meriken belooft het onderpand in goede 

staat te houden voor de rente. Datum 30 mei 1608, getuigen Geraert Janssen en Bogaert. 

In marge : 

Is door Jan Bogaert op 20 mei 1627 afgelost.  

  

=================114==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar met 20 gulden op Maria Lichtmisdag mits er 3 

maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================115==================== 

19-v)  

Komen is Wouter Corstiaens en geeft aan Dionijs Jan Gerits Verrijt het 1/4e deel van een 

beemd in belening genoemd de Bunder gelegen te Oostelbeers, b.p. Gerart Jan Aerts, Peter 

Lambrechts, het erf van de bisschop van Den Bosch. de Vrouwenrijt daar. Het bezit is los en 

vrij. De belening is voor 43 gulden voor een periode van 10 jaar en kan na 5 jaar worden 

beeindigd. Als Wouter de beemd weer wil aanvaarden na 5 jaar moet hij vooraf met St. 

Jansdag opzeggen en op St. Jansdag ook de 43 gulden betalen en kan de beemd dan met St. 

Bavodag aanvaarden. Datum 23 juni, getuigen Peter Meeus(?) en Goijaert. 

   

=================116==================== 

Komen is Jan Aerts van Beeck en belooft aan Jan Willem Deckers en aan Anthonis Jan 

Joordens ten behoeve van Jan als minderjarige zoon van Anthonis Jan Joordens per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 112 gulden te betalen. Datum 1 juli 1608, getuigen Peter 

Jacobs en Bogaert. 

 

=================117==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar aan Ariaen 

Roelof Bierkens de som van 36 gulden te betalen. Actum als boven. 

Vietnoot : 

Is met twee jaar verlengd tot 1609, getuigen Gerart Janssen, Peter Willems en Willem 

Beijens. 

 

=================118==================== 

20-r)  

Komen is Lambert Pauwels en belooft aan Arien Roelof Bierkens per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 1 jaar de som van 36 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers vanwege de aankoop 

van een erf. Actum als boven. 

 

=================119==================== 

Komen is Jan Willems van Oudenhoven en belooft voortaan aan Ariaentken Wouter 

Versteevoert met haar voogd Arien Roelofs een rente van 2 gulden te gaan betalen, elke 

gulden van 20 stuivers op onderpand van een huis, tuin, erf te Middelbeers, b.p. Willem 

Pauwels, de gemeenschappelijke straat, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk beemd 

genoemd ..... donck gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Peter Lemmens, Dirck Nijs, 

de bisschop van Den Bosch, Jan van Esch. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede 

staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

In marge : 
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Dit is gedaan voor een eerdere belofte die Jan Willems toen had gedaan welke brief men niet 

verder kan vinden en hiermee is doorgehaald. 

 

=================120==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 32 gulden, 

mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Hebben Henrick Jan Willems en zijn zusters Anneken en Lijsken .,.. en afgelost ... juni 1639. 

 

=================121==================== 

Komen is Anthonis Mathijs Ansems (de Crom, JT) en belooft voortaan aan Ariaentken 

Wouters Versteevoert met haar voogd Arien Roelof Bierkens, steeds op Maria Lichtmisdag 

een rente van 3 gulden te gaan betalen, vanwege een kapitaal van 50 gulden, en voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, aanliggend erf te 

Oostelbeers, b.p. Lodewijk Wouter Loijen, Sijmken Deckers en haar kinderen, de 

gemeenschappelijke straat, de Vroent daar. Nog uit een stuk beemd genoemd de Baijelt, 

zijnde de helft in genoemde beemd in de parochie van Oostelbeers, b.p. Jan Ghijssen, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente, Actum als boven. 

   

=================122==================== 

20-v) 

Anthonis Mathijssen (=de Crom, JT) mag de rente van 3 gulden uit de vorige akte aflossen 

tegen betaling van 50 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven.  

 

=================123==================== 

Komen is Henrik Henrick Groot Jans en geeft aan Willem Pauwels de helfdt van een akker in 

belening genoemd ´het akkerke aan de kerk´gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. 

Willem Neelen, de Kerkstraat, Peter Lemmens. Willem mag dit stuk gebruiken voor de 2 

gulden die Willem eerder voor deze Henrick had afgelost aan Rombout Gerits, welke 

Rombout hier voor schepenen verklaart daarvoor te zijn betaald. Conditie is dat als Henrick 

de halve beemd weer wil aanvaarden dat hij dan eerst aan Willem Pauwels die 2 gulden per 

jaar moet betalen tegen 32 gulden. Actum als boven.  

 

=================124==================== 

Komen is Adriaen Gijsbert Hoppenbrouwers als voogd over de minderjarige kinderen van 

Nicolaes Jan Rijckers geassisteerd door Jan Willem Reijnders en beloven samen en 

hoofdelijk ten laste van de kinderen aan Willem Cornelissen per a.s. mei over twee jaar de 

som van 39 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 15 juli 1608, getuigen 

Kems en Kemmer. 

 

=================125==================== 

Hiermee zijn alle voorgaande beloftes door die voogden voor die kinderen gedaan, komen te 

vervallen. Actum als boven. 

 

=================126==================== 

21-r) 

Vandaag op 5 juli 1608 hebben Jan Thomas Jacops als voogd en Dirck Claes Bunnen als 

toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Wouter Bartholomeus Jacops hun 

afrekening overlegd over de ontvangsten en uitgaves. De voogden hebben 87 gulden en 14 en 
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een halve stuiver meer uitgegeven dan ontvangen en hiermee is ook de voorgaande rekening 

afgerekend die ze van de kinderen hadden te vorderen. Opgemaakt in aanwezigheid van hun 

vrienden Jacop Thomas Jacops en Wouter Sebastiaen Lemans. Datum als boven, getuigen 

Peter Willem Lambrechts, Henrick Kems en Bogaert. 

 

=================127==================== 

In deze afrekening is inbegrepen dat de kinderen van Wouter Meeus aan Jan Thomas de 100 

gulden moeten afdragen of hem ervoor ontlasten die Jan Thomas heeft opgenomen van 

Pauwels Jacops ten behoeve van deze kinderen voor een rente van 6 gulden en 2 stuivers die 

men jaarlijks belaatt aan jonker Vranckenzoon in Hilvarenbeek. Hiervan hebben de kinderen 

ook in Hilvarenbeek de som van 100 gulden ontvangen van een schepenbelofte.  

  

=================128==================== 

Willem Martens (=van Liemd; JT) belooft aan Goijaert Martens Mijssen per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 190 gulden te betalen met de behoorlijke rente. Datum 15 juli 1608, 

getuigen Bogaert en Kemmer. 

 

=================129==================== 

21-v) 

Komen is Jan Claes van Vessem en draagt aan Ariaen Lodewijck Verrijt een stuk weiland 

over genoemd de Belschot gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Henrick Wouter 

Kems, Peter Thonis Scraets (=Sgraets, JT) en meer anderen, Jan Aerts van Beeck, het 

Bersveld. Het perceel is los en vrij behalve een oude grote chijns aan de heer van Oirschot in 

het grote boek, nog 3 oortstuivers jaargeld. De verkoper belooft de verkoop gestand te dxoen 

en alle lasten af te handelen. Datum 10 juli 1608, getuigen Peter Willems en Kemmer. 

   

=================130==================== 

Adriaen Lodewijk Verrijt belooft vanwege de verkoop aan Jan Claessen de som van 100 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en hiervan zijn 20 gulden nu betaald, resteert 

nog 80 gulden. Adriaen belooft die 80 gulden binen 5 jaar te betalen en wel in 2 termijnen, 

samen met de rente. Actum als boven. 

 

=================131==================== 

Komen is Willem Martens (=van Liemd, JT) en belooft aan Huijbert Adriaen Gerits die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 110 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 15 juli 1608, getuigen Bogaert en Kemmer. 

 

=================132==================== 

22-r) 

Komen is Peter Joordens van Laerven en doet beroep op het recht van vernadering volgens 

het gebruik van de dingbank van Beerze inzake een stuk beemd dat Jan Claessen (=van 

Vessem, JT) eerder had opgedragen aan Ariaen Lodewijck Verreijt in juli 1608, genoemd het 

Belschot zoals in de brief is vermeld. Die overdracht is komen te vervallen en Ariaen bekent 

hiervoor te zijn betaald. Datum 17 juli 1608, getuigen Gerart Janssen en Beeck. 

  

=================133==================== 

Peter Joordens (van Laerven, JT) belooft Adriaen Lodewijcks Verrijt te vrijwaren voor de 

belofte die Ariaen aan Jan Claessen heeft gedaan zodat Ariaen en zijn bezit daarvoor is 

ontlast. Actum als boven. 
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=================134==================== 

Adriaen Lodewijck (Verrijt, JT) biedt aan onder ede te verklaren  dat als Peter Joordens hem 

betaalt, dat zulks het geld is dat hij zelf voor de Belschot aan Jan Claessen heeft betaald. 

Actum als boven. 

  

=================135==================== 

Cornelis Wouters belooft aan Jan Goijaert Vissers die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 1 

jaar de som van 25 gulden te betalen met een behoorlijke rente. Datum 17 mei 1608, getuigen 

Willems en Lambrechts. 

 

=================136==================== 

Jacob Dirck (=van Trier, JT) belooft de zelfde Jan per a.s. Maria Lichtmisdag als hiervoor de 

som van 25 gulden te betalen als boven. 

  

=================137==================== 

Lambert Pauwels belooft als hiervoor aan Jan Goijaerts 25 gulden te betalen als voor. 

 

=================138==================== 

Dirck Michiels belooft als hiervoor aan genoemde Jan 16 gulden te betalen met rente. Actum 

als boven. 

 

=================139==================== 

22-v) 

Komen zijn Gijsbert Wouter Gijsberts en zijn broer Michiel voor henzelf handelend en voor 

hun andere broers en zusters, geassisteerd door Arien Roelof Bierkens en Steven Dionijs 

Stevens als medevoogden voor de minderjarige kinderen van Wouter Gijsberts, verder 

Wouter Sebastiaen Lemans en Jan Jorden Vrancken als voogden over Magdalena weduwe 

van Wouter Gijsberts, hebben na 3 zondaagse oproepen en met bevestiging door 

geloofwaardige getuigen en naaste vrienden en buren die hebben verklaard dat het beter is om 

het bezit te verkopen dan te behouden, volgens het keizerlijk octrooi en na verkregen 

schepenbankdecreet, aan Jan Aerts van Beeck, een huis, schuur, tuin en aanliggend erf 

overgedragen, gelegen in Middelbeers, zowel met groes als zaailand, groot ca. 16 lopenzaad, 

b.p. de koper zelf, Steven Dionijs Stevens, de gemeijnte. Het bezit is los en vrij behalve 

jaarlijks 3 Bossche malders rogge aan Jan Gerits Haubraken, nog 1 lopen rog per jaar aan de 

pastoor van Oostelbeers, 

 

23-r) 

nog anderhalve lopen rogge aan de H. Geest te Oostelbeers, 2 lopen rogge aan de koster van 

Oostelbeers en verder ca. 5 stuivers grondchijns, nog 3 stuivers chijns. De verkopers beloven 

de verkoop gestand te doen. Datum 11 september 1608, getuigen Jan Aerts en Bogaert. 

  

=================140==================== 

De verkopers (groep Gijsberts, JT) uit de vorige akte dragen aan Jan Joerden Vrancken een 

stuk weiland over gelegen in de parochie van Middelbeers rondom in de gemeijnte. Het 

perceel is los en vrij. Actum als boven. 

 

=================141==================== 

De zelfde verkopers (groep Gijsberts. JT) dragen aan Steven Dionijs Stevens een stuk 

weiland over genoemd de Steevoert in de zelfde parochie gelegen, b.p. de rivier de Aa, de 
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gemeijnte, de heer van Tongerloo, de kinderen van Peter Jan Gerits. Het perceel is los en vrij. 

Actum als boven. 

 

=================142==================== 

Gerard Janssen van der Heijden belooft te betalen aan Dirck Jacobs (van Trier, JT) als 

uitvoerder van het testament van heer Willem Schoenen en ten behoeve van diens 

nalatenschap een jaarlijkse rente van 25 gulden, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand 

van een stuk beemd genoemd de Vonderman gelegen in de parochie van Oostelbeers zoals is 

omschreven in de brief d.d. 23 augustus 1608, verder op onderpand van al zijn andere bezit. 

Datum 9 september 1608, getuigen Bogaert en Peter Jacops. 

  

=================143==================== 

23-v) 

Vandaag op 23 september 1608 hebben Wouter Wouter Kems en Peter Aert Boudewijns als 

voogden over de minderjarige kinderen van Dirck Jan Rijckers hun afrekening overlegd van 

de ontvangsten en uitgaves in de nalatenschap. De voogden hebben daarbij 33 gulden en 13 

en een halve stuiver meer uitgegeven dan ontvangen en er is daarover afgrekend behalve de 

oogst en het hooi. Opgemaakt in aanwezigheid van de naaste vrienden Henrick Wouter 

Kems, Jan zoon Dirck Jan Rijckers en zijn zusters Grietken en Meriken. Datum als boven, 

getuigen Henrick Wouters en Peter Jacobs van der Haemsvoert. 

 

=================144==================== 

Komen is Pauwels Jacops en Anneken Peter Verborcht met Gerart Goijaerts van Spreuwel en 

Henrick van Spreuwel als haar voogden en hebben een ruil gedaan. 

 

Pauwels Jacobs draagt aan Anneken Peters met haar voogden een rente over van 3 gulden per 

jaar te ontvangen van Dirck Niclaes Bunnen uit een brief van 5 gulden en 10 stuivers. Datum 

29 september 1608, getuigen Henrick Wouters en Hamsvoert. 

 

24-r) 

Hierbij draagt Anneken Peters (Verborcht, JT) aan Gerart van Spreuwel, aan Henrick van 

Spreuwel en aan Pauwels Jacops een rente over van 3 gulden uit een brief van 11 gulden te 

ontvangen van Jan Peter Damen te Beeck (=Hilvarenbeek, JT). Anneken belooft de 

overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================145==================== 

Komen is Anneken Peter Verborcht met haar voogd en draagt aan Pauwels Jacops een rente 

over van 3 gulden per jaar die Pauwels Jacops vandaag aan haar had overgedragen, te 

vorderen van Dirck Niclaes Bunnen uit een brief van 5 gulden en 10 stuivers. Actum als 

boven. (vreemd, er wordt eerst rente tegen rente geruild en dan weer verkocht tegen geld, JT) 

 

=================146==================== 

Anneken Peter Verborcht verklaart met haar voogd dat ze voor de rente 47 en een halve 

gulden heeft ontvangen. Actum als boven. 

 

=================147==================== 

Komen is Henrick van Spreuwelt en draagt aan Pauwels Jacops een stuk beemd over gelegen 

te Lage Mierde genoemd de Heidonck, zoals Pauwels Jacops eerder had beleend aan Henrick 

Goijaert van Spreuwelt de oude blijkens de schepenbrieven van Mierde d.d. (blanko gelaten, 

JT). Actum als boven. 
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=================148==================== 

24-v) 

Komen is Margriet weduwe van Wouter Pauwels geassisteerd met haar voogd Lambert 

Pauwels en belooft aan Dirck Niclaes Niclaes Bunnen ten behoeve van de minderjarige 

kinderen van Anthonis Henrick Verrijt per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 118 gulden 

te betalen, elke gulden van 20 stuivers en wat er onderwijl op wordt betaald, komt daarop in 

mindering. Actum als boven. 

 

=================149==================== 

Komen zijn Wouter Joachim Bonaerts en Andries Wijnants (=Vrancken, JT) als voogden 

over de minderjarige kinderen van Jan Joachems Bonaerts verwekt bij Clara dochter van 

Wijnant Henricks (=Vrancken, JT) die handelt voor deze Clara en dragen aan Luijcas 

Goossens een huis over, met tuin en aanliggend erf groot 8 lopenzaad zoals Jan Jochems in 

diens leven aan deze Luijcas had verkocht, gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Jan 

Wijnants, Pauwels Jacops, de Vroent. Het bezit is los en vrij behalve jaarlijks 2 gulden aan 

joffrouw van de Lijnden te Oorschot, verder 6 gulden aan Aert Joerdens, 6 gulden aan de 

erfgenamen van Gerit Flips, verder 2 en een half lopen gerst aan het kapittel te Oirschot, elk 

lopen te betalen met 5 stuivers, verder 36 stuivers aan de kerk van Middelbeers en 5 stuivers 

als chijns aan de hertog. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van 

hun kant af te handelen. Datum 1 oktober 1608, getuigen Kemmens en Hamsvoert. 

(vervolg folio 25-r) 

  

=================150==================== 

Ongenummerd blad A-r, achter folio 24: 

Dirck Jacops van Trier en Gerard Janssen als uitvoerders van het testament van heer Willem 

Schoenen in zijn tijd pastoor te Middelbeers, hebben in de gebannen vierschaar gevraagd om 

een ´konde´ van goede mannen, welke ´konde´hen vervolgens is toegestaan. Ze leggen de 

vraag voor aan Cornelis Peter Neelen en aan Everart Cornelis, of zij wel weten dat ze als 

getuigen erbij zijn gevraagd te komen toen het testament van heer Willem werd opgemaakt 

door heer Jan van Bruegel, pastoor te Oostelbeers, dat alhoewel het testament niet 

uitdrukkelijk genoeg is geschreven, dat de zelfde heer Willen bij het maken van zijn 

testament wel nadrukkelijk had bepaald dat de zelfde beurs waarop de kinderen van zijn broer 

Pancras ..... en zijn zuster studeren nadat die de studies of de beurs hebben verlaten dat 

daarna niemand van zijn vrienden of familie rechten op deze beurs zouden hebben, dan alleen 

de studenten die voordien zijn geboren in de parochie van M... (?). elk een ervan (van de 

tweeledige beurs?, JT) behoudens dat die ´schamel en arm van goeden zijn´ en afkomstig van 

deze parochie en bekwaam genoeg om te studeren die daarin voorrang zullen hebben volgens 

hetzelfde testament van heer Willem. Nadat de kinderen van zijn broer en zuster de studie 

zullen hebben verlaten, zullen de uitvoerders een bepaald beursfonds stichten en beheren 

volgens hun inzichten en wil, 

 

(vervolg ongenummerd blad A-v, achter folio 24) 

zonder bevoegdheden daarin van iemand anders en dat hij als testateur de uitvoerders 

machtigt om andere uitvoerders te benoemen, hetzij een kerkmeester van genoemde kerk en 

de oudste schepen van Middelbeers die dan in funktie zullen zijn en dat wel voor altijd, welke 

latere uitvoerders dan de zelfde bevoegdheden hebben om deze beurs naar hun goeddunken te 

beheren. En als er geen studenten zouden zijn in deze parochie die bekwaam genoeg zijn om 

te studeren dan zal deze beurs worden gebruikt voor de huisarmen van deze parochie volgens 

de inhoud van het testament. 
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Genoemde deponenten Cornelis Peters en Everart Cornelis verklaren onder ede welke eed is 

afgelegd bij de officier, dat ze inderdaad bij het testament als getuigen waren geroepen en het 

bovenstaande aldus is gebeurd en dat dit de wil was van genoemde heer Willem. Datum 15 

mei 1608 in rechtsprekende vergadering. 

 

=================151==================== 

Nadat deze vraagstelling en getuigenverklaring is die aan heer Jan van Bruegel als pastoor te 

Oostelbeers voorgelezen en die heeft *op zijn geestelijke borst* verklaard dat zulks inderdaad 

zo is gebeurd zoals de andere getuigen hebben verklaard.  

 

Daarna hebben volgens de inhoud ervan Gerard Jansen en Dirck 

 

(vervolg ongenummerd blad B-r, achter folio 24) : 

Jacops van Trier als uitvoerders van het testament van heer Willem Schoonen gweenst dat na 

hun dood of als ze het testament niet meer kunnen uitvoeren, dat er dan iemand in hun plaats 

wordt benoemd die de funktie dan uit vrije wil kan aanvaarden zijnde dan een persoon die 

kerkmneester is met de oudste schepen. Actum als boven.  

 

Ongenummerd blad-B-v, achter folio 24 : 

Blanko. 

 

=================152==================== 

25-r) 

Genoemde voogden (Bonaerts-groep, JT ) met Gerard Jan Peters voor een vierde deel, dragen 

aan Jan Thomas Jacops een stuk land over, groot .... lopenzaad, b.p. de kinderen van Wouter 

Meus, het klooster van Tongerloo, Everaert Peters, de gemeenschappelijke weg. Het bezit is 

los en vrij, behalve een kan wijn per jaar aan de kerk van Oostelbeers en ca. 2 oort 

grondchijns of een negenmenneken minder of meer. De verkopers beloven de verkoop 

gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als boven. 

 

=================153==================== 

De voogden (Bonaertsgroep, JT) dragen aan Jan Wijnans een stuk dries over gelegen in de 

parochie van Oostelbeers genoemd het Bersven, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. 

Daniel Willems, Henrick Wouters met meer anderen, meester Jacop Lintermans. Het bezit is 

los en vrij. Actum als boven. 

 

=================154==================== 

De zelfde voogden verkopen aan Jan Thomas en aan Henrick Wouters hun deel in een stuk 

beemd genoemd de Vloestraat gelegen in de parochie Oostelbeers zoals Jan Jochems eerder 

had gekocht, b.p. de rivier de Aa. Het perceel is los en vrij, behalve twee oude groten, verder 

moet de koper zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen etc.  

  

=================155==================== 

Gerard Jan Aerts belooft aan Lodewijk Verrijt per a.s. half maart de som van 50 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 21 oktober 1608, getuigen Peter Willems en 

Bogaert. 

 

=================156==================== 

25-v) 
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Komen zijn Jan Jacop Cornelis en Jan Aert Maes als voogden over Heijlken dochter van 

Cornelis Vos waarbij Jan Jacops voor zichzelf belooft en Jan Aerts voor Heijlken, en beloven 

aan Joost Peter Jacops per a.s. half mei over een jaar de som van 36 gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers en wel vanwege geleend geld. Datum 7 oktober 1608, getuigen Peter 

Willems en Kemmer. 

  

=================157==================== 

Jan Jacop Cornelis Vos belooft Joost Peter Jacobs per a.s. St. Jans Baptist dag over 1 jaar de 

som van 61 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers vanwege geleend geld. Hiervoor 

verbindt hij zijn persoon en bezit. 

 

=================158==================== 

Komen is Everaert Arien Peters en belooft aan Joost Peters Jacobs per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, vanwege geleend 

geld. Datum 28 oktober 1610, getuigen Henrick Wouters en Peter Willems. 

 

=================159==================== 

Corstiaen Wouter Omen belooft aan Andries Wijnans (=Vrancken, JT) ten behoeve van de 

minderjarige kinderen van Henrick Wijnans nu per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar de som 

van 100 gulden te  betalen met behoorlijke rente. Datum 10 september 1609 (attentie jaartal, 

JT), getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================160==================== 

26-r) 

Komen is Jan Aerts van Beeck en draagt aan Joesten Peter Jacops een rente over van 3 

gulden die Aert Dirck Jan Seelen eerder aan Jan had beloofd, met 5 jaar vervallen termijnen, 

volgens de brief d.d. 15 februari 1597. Datum 2 december 1608, getuigen Bogaert en 

Kemmer. 

 

=================161==================== 

Komen zijn Goijaert Marcelis, Peter Willems, Henrick Wouters en Peter Jacobs die handelen 

namens de gemeente van Oostelbeers en beloven samen en hoofdelijk aan Pauwels Jacobs 

per a.s. St. Andriesdag over een jaar de som van 135 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 2 december 1608, getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================162==================== 

Peter Willem Lambrechts belooft vanwege zijn zuster Maijken om aan Dionijs Peter 

Verhuigevoert de som van 18 gulden te betalen in twee termijnen, een termijn van 8 gulden 

per .... en 9 gulden per a.s. St. Bavodag. Het betreft de vervallen rente van een jaarlijkse rente 

van 8 gulden die Dionijs ontvangt uit het bezit van Maijken en waarmee Dionijs tevreden is 

voor de vervallen termijnen van die 8 gulden. Actum als boven. 

 

=================163==================== 

26-v) 

Vandaag op 3 januari 1609 hebben Jan Peter Eelen als voogd en Peter Sijmons als toeziend 

voogd over de minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Marcelis Peter Eelen, 

hun rekening overlegd van de ontvangsten en uitgaves en waarbij ook is afgerekend over de 

voorgaande rekening d.d. 16 maart 1608. Daarom krijgt Jan Peter Eelen nog van Corstiaen 

als zoon van Peter Jan Gerits een bedrag van 20 gulden voor het jaar 1608 dat hij hem in de 
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kost heeft gehad. Opgemaakt in aanwezigheid van Marcelis zoon Peter Jan Gerits en Ariaen 

Peter Eeelen als naaste vrienden. Getuigen als schepenen Jan Aerts en Bogaert. 

 

=================164==================== 

Komen is Dirck Gerit Joris en belooft aan zijn broer Flips Gerit Joris die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over twee jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 8 januari 1609, getuigen Bogaert en Gerart Janssen. 

 

=================165==================== 

Komen is Dirck Gerit Joris voor hemzelf handelend, verder Jan Henrick Aert Nijs en Servaes 

Gerit Joris als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Dierck verwekt bij 

Beelken dochter van Peter Henrick Arien Nijs en beloven samen en hoofdelijk om Dionijs 

Peeter Bunnen die voortaan jaarlijks  

 

27-r) 

een rente van 18 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria 

Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, 

tuin, erf, gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. de pastoor van Oostelbeers, Grietken 

weduwe van Wouter Pauwels met haar kinderen, de gemeijnte. Nog uit een stuk land en 

groes genoemd de Dirck Gheijsen (?) groot ca. 10 lopenzaad, b.p. Lambert Pauwels, Grietken 

weduwe van Wouter Pauwels en meer anderen, de gemeijnte. Nog uit een stuk dries genoemd 

de Harden, in de zelfde parochie groot 2 en een half lopenzaad, b.p. Dirck Claes Bunnen, 

Dirck Bunnen, Wouter Goijaerts, de gemeijnte. Dat huis etc. was voor de helft verkregen van 

Dirck Gerits toen zijn vrouw Beelken nog in leven was die het had verkregen van heer 

Dionijs zijnde zijn zwager, waaruit die 18 gulden zijn voortgekomen. De schuldenaars 

beloven de onderpanden in goede staat te houden. Actum als boven. 

In marge : 

Op deze rente van 300 gulden is door Dirck aan mij 200 gulden betaald. Datum 3 juli 1645, 

quod attestor P. Bunnen. 

 

=================166==================== 

Dirck Gerit Joris of diens kinderen mogen de rente van 18 gulden in twee termijnen aflossen 

van elk 150 gulden met de achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. 

Actum als boven. 

 

=================167==================== 

27-v) 

Op 8 januari 1609 hebben Dirck Gerit Joris en heer Dionijs afgesproken dat Dirck ten laste 

van zijn kinderen de pachten en chijnsen zal betalen die tegenwoordig op de ´stede´ worden 

geheven waar Dirck nu woont, en daarnaast zal Dirck aan heer Dionijs nog 59 gulden en 4 

stuivers schuldig blijven. Voor dat bedrag krijgt heer Dionijs het Bossche malder rogge dat 

Dirck en heer Dionijs samen te Oirschot heffen op Dirck Willems, waarmee heer Dionijs 

verklaart te zijn betaald voor de 59 gulden en 4 stuivers. Opgemaakt in aanwezigheid van 

Dionijs Peters (=Bunnen, JT) en Servaes Gerit Joris. Actum als boven. 

 

=================168==================== 

Komen is Andries Janssen en draagt aan Jan Aert Driessen de helft van een stuk weiland over 

genoemd de Asbroeck gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. Peter Eelen, de gemeijnte. 

Het perceel is los en vrij en de verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af 

te handelen. Datum 3 februari 1609, getuigen Bogaert en Goijaert Marcelis. 
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=================169==================== 

28-r) 

Komen is Andries Janssen en draagt aan Jan Aert Driessen een schuur over staande te 

Middelbeers op ´t Voorteijnde op de oude ´stede´waarin Andries Flipsen is gestorven. Actum 

als boven. 

 

=================170==================== 

Komen zijn Andries Janssen en Michiel Mathijs Ansems (=de Crom, JT) en dragen aan Jan 

Aert Driessen ieder hun 1/3e deel over van een jaarlijkse rente van 20 stuivers die ze samen 

heffen uit een brief van 4 gulden over het bezit van Marie Bogaers en meer anderen. Actum 

als boven. 

 

=================171==================== 

Andries Janssen draagt aan Mathijs Ansems het 1/3e deel van een weiland over genoemd de 

Belschot gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, Mathijs de 

Kemmer. Het bezit is los en vrij behalve het 1/3e deel van 2 lopen rogge, nog het 1/3e deel 

van een braspenning als chijns. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Actum als 

boven.  

 

=================172====================. 

Komen zijn Gerit Jan Aerts en Vranck Jan Corstens en dragen aan Jan Jan Joesten hun 2 

delen over van een beemd genoemd de Vloetbeemd gelegen in de parochie van Oostelbeers, 

b.p. het erf van Henrick Janssen, de Bogaertskinderen,  

 

28-v) 

Joost Wouter Vrancken en meer anderen, Andries Michiels, de Vloet. Het bezit is los en vrij 

en de verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als 

boven. 

Voetnoot : 

Deze beemd heeft Claes Henrick Dircks vernaderd. Getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================173==================== 

Jan Ghijsbert belooft aan Aleijt weduwe van Claes Wouters met haar voogd Wouter Wouters 

nu per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

 

=================174==================== 

Komen zijn Antonis Willem Martens, Lambert Pauwels en Aert Dirck Jan Seelen en beloven 

samen en hoofdelijk aan Aert Joest Mijs nu per a.s. 1 mei over een jaar de som van 57 gulden 

te betalen, elke gulden van 20 stuivers en wat er ondertussen op wordt betaald komt daarop in 

mindering. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Deze belofte is met 2 jaar verlengd op 19 oktober 1611, in volle rechtsprekende vergadering. 

  

=================175==================== 

Jan Wouter Goijaerts belooft aan Aleijt weduwe van Claes Wouters met haar voogd Wouter 

Wouters nu per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 4 februari 1609, getuigen Peter Willems en Kemmer. 

Voetnoot : 

Deze belofte is met 1 jaar verlengd. Datum 9 maart 1610, getuigen Kemmer en Bogart. 
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=================176==================== 

29-r) 

Komen zijn Wouter Jacop Wouters van Aelst en Jan Henrick de Wever en verklaren te zijn 

voldaan door Ghijsebert Janssen van Gerwen voor het kapitaal en de jaarlijkse rente van 2 

gulden die Wouter en Jan heffen op het erf van deze Gijsbert. Wouter en Jan beloven hem 

daarover niet meer te zullen aanmanen en hiermee is ook een belofte komen te vervallen die 

Gijsbert eerder aan Jan Henricks had gedaan voor een rente van 2 gulden waarvan de brief 

niet meer gevonden kan worden, maar wordt die alsnog gevonden dan zal die hiermee komen 

te vervallen. Datum 4 februari 1609, getuigen Aert Jacops en Bogaert. 

 

=================177==================== 

Komen is Jan Willems van Oudenhoven en belooft aan Dionijs Peters Verhuigevoert die 

voortaan jaarlijks op Maria Lichtmisdag een rente van 10 gulden en 10 stuivers te gaan 

betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin erf 

te Middelbeers, b.p. de Hillestraat, Willem Pauwels, de gemeijnte. Nog uit een stuk land 

groot ca. 8 lopenzaad gelegen in de zelfde parochie, b.p. Peter Bogaerts, Margriet Jan 

Wouters en haar kinderen, de kerk, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in 

goede staat te houden voor de rente. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Op 28 januari 1639 (?) heeft Dionijs Peters bekend door Jan Willems te zijn betaald........ ... 

Dionijs  Bunnen en zijn zusters Lijsken en Anneken. 

 

=================178==================== 

29-v) 

Dionijs Peters van der Huigevoert verklaart dat met deze brief van 10 gulden en 10 stuivers 

per jaar de voorgaande belofte is komen te vervallen die Jan Willems of Gijsbert Willems 

eerder aan Henrick Jans Verhuigevoert heeft gedaan. Actum als boven. 

 

=================179==================== 

Jan Willems (van Oudenhoven, JT) mag de rente van 10 gulden en 10 stuivers op Maria 

Lichtmisdag aflossen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 176 

gulden. Actum als boven. 

 

=================180==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft aan Dionijs Peters van der Huijgevoert een bedrag van 

50 gulden te betalen, te weten per a.s. St. Jansdag 25 gulden en met Maria Lichtmisdag erna 

25 gulden, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================181==================== 

Vandaag op 10 februari 1609 hebben Joost Wouters en Jacop Thomas hun afrekening als 

voogden overlegd over Aleijt minderjarige dochter van Dirck Arien Leijten over hun 

ontvangsten en uitgaves. Er wordt bevonden dat Joost 30 gulden en 4 en een halve stuiver 

meer heeft uitgegeven dan ontvangen. Opgemaakt in aanwezigheid van naaste vrienden Peter 

Bogaerts en Jan Thomas. Datum als boven, getuigen als schepenen Peter Jacobs en Peter 

Willems. 

 

=================182==================== 

30-r) 
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Jan Thomas Jacops belooft aan Joesten Wouters ten behoeve van het minderjarige kind van 

Dirck Arien Leijten die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 108 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================183==================== 

Jan Wouter Goijaerts belooft aan Joest Wouters ten behoeve van het minderjarige kind van 

Dirck Arien Leijten die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 112 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers, welke 100 gulden afkomstig is van een belofte van 200 

gulden die Jan Thomas (=Jacops, JT) eerder had beloofd. 

 

=================184==================== 

Jan Thomas stelt zich garant voor de 100 gulden uit de vorige akte voor het geval dat het 

bezit van Jan Wouters (=Goijaerts, JT) niet voldoende waard is voor de periode van de 

belofte. Actum als boven. 

  

=================185==================== 

Heijlken dochter van Peter Mueren met haar zwager Jan Dircks dragen aan haar neef Jooris 

Peter Mueren haar erfdeel en rechten over in het roerend en onroerend bezit dat ze van haar 

zuster Ariken heeft geerfd, zonder enige uitzondering daarin en waar zich dat bezit ook 

bevindt. Heijlken en haar voogd beloven de overdracht gestand te doen. Datum 4 februari 

1604, getuigen Jan Aerts en Bogart.  

Voetnoot : 

Door Bogaert aangedragen op 15 februari 1609. 

 

=================186==================== 

Peter Mueren draagt aan zijn zoon Jooris al het bezit over dat hij van zijn zuster Ariken Peter 

Mueren heeft geefd. Peter belooft deze overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

  

=================187==================== 

30-v) 

Margrietken weduwe van Wouter Pauwels Vrancken met haar voogd Lambert Pauwels 

belooft aan Geraert Jan Bunnen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 112 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 17 februari 1609, getuigen Peter 

Willems en Geraert. 

 

=================188==================== 

Dionijs Wouters belooft aan Jan Henricks die steeds met Maria Lichtmisdag de som van 39 

stuivers te betalen vanwege een schuld van 31 gulden en 15 stuivers voor de aankoop van een 

erf. De eerste keer te betalen per a.s. Martia Lichtmisdag op onderpand van een huis , tuin en 

aanliggend erf, gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Simon Deckers, de Kerkstraat 

daar, Marie Bogaerts en meer anderen, de gemeijnte. Hij belooft te rente te garanderen. 

Actum als boven. 

 

=================189==================== 

Komen is Anthonis Mathijssen en belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan 

Peter Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 56 guldens te betalen, 

elke gulden van 20 stuivers, ten behoeve van Jacop Peters. Actum ut supra. 
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=================190==================== 

Goijaert Marcelis, Peter Willems, Henrick Wouter Kems en Peter Jacops die namens 

Oostelbeers handelen beloven aan Cornelis Peter Nelen die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================191==================== 

Cornelis Dirck Bunnen, Dionijs Wouters, Jan Jacops, Jan Gijsberts en Ariaen Willems 

beloven samen en hoofdelijk om aan Claes Aert Fiers ten behoeve van de minderjarige 

kinderen van Marcelis Jan Aerts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 88 gulden te 

betalen. Actum ut supra. 

 

=================192==================== 

31-r) 

Gerart Jan Aerts (=Meulenbroeks, JT) belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan 

Goijaert Willem Goijaerts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 91 gulden te betalen, 

elke gulden van 20 stuivers. Datum 19 februari 1609, getuigen Gerit Janssen en Hamsvoort. 

 

=================193==================== 

Jan Aerts van Beeck belooft aan Adriaen Michiels van Tilborch die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 2 jaar de som van 200 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, en elk 

jaar de behoorlijke rente ervan tegen 6 % en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. 

Datum 8 februari 1609, getuigen Gerit Janssen en Bogaerts. 

In marge : 

Deze rente heeft Adriaen Michiels van Jan Aerts overgenomen en aan zijn voorkinderen 

beloofd te voldoen volgens het kontrakt tussen hem en zijn kinderen. Datum 15 juni 1620, 

getuigen Beijen en Heijen. 

 

=================194==================== 

Jan Aerts van Beeck belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Dionijs Peter 

Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 424 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers vanwege de aankoop van een erf. Is aflosbaar in delen van 100 guldens met de 

vervallen rente, steeds op Maria Lichtmisdag. Datum 18 februari 1609, getuigen Geraert 

Janssen en Bogaert. 

 

=================195==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Jan Aerts van Beek per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================196==================== 

Dionijs Peter Bunnen draagt aan Jan Thomas Jacops een stuk dries over van 2 lopenzaad, 

gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. de verkoper, de Koestraat daar, Peter Bogaerts, 

de gemeijnte. Het perceel is vrij van lasten behalve 5 oortstuivers als cijns. De verkoper staat 

garant voor de verkoop en belooft alle onvermelde lasten af te handelen. Actum ut supra. 

 

=================197==================== 

Jan Thomas belooft genoemde Dionijs Peters per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 114 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================198==================== 

31-v) 
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Henrick zoon Henrick Gerits belooft aan Jan Thomas Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag 

de som van 64 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, welke schuld zowel betrekking 

heeft op hemzelf als op zijn zuster Thuenken. Als Henrick deze 64 gulden betaalt moet dat 

bedrag opnieuw uit hetzelfde bezit worden beloofd. Datum 25 februari 1609, getuigen 

Kemmer en Hamsvort. 

 

=================199==================== 

Jan Wouter Goijaerts belooft voortaan aan Goijaert Arien Peters die een jaarlijkse rente van 3 

en een halve gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers op onderpand van een huis, 

tuin en aanliggend erf te Oostelbeers, b.p. Dirck Claes, Aert Dirck Seelen, de gemeijnte. De 

schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. Datum 4 maart 

1609, getuigen Goijaert en Peter. 

 

=================200==================== 

Sijmken weduwe van Dirck Cornelis Bunnen met haar zoon Cornelis en Michiel Dircks als 

man van Dingen dochter van Dirck Cornelis die ook optreden voor hun zuster Aleijt, beloven 

aan Anthonis Henrick Ansems (?) per a.s. half maart over twee jaar de som van 150 gulden te 

betalen en elk jaar een rente van 6 %. Als borg hierbij treedt Dionijs Peters op. Datum 12 

februari 1609. getuigen Peter Willems en Goijaert. 

In marge 1 : 

Deze belofte is verlengd tot half maart 1614, ...22 maart 1612, getuigen Peter Willems en 

Gerart Janssen. 

In marge 2 : 

Op deze belofte van 150 gulden is 50 gulden betaald, actum 9 september 1634, getuige 

Roeijmans. 

Voetnoot 1 : 

De belofte is verlengd tot half maart 1615, getuigen Peter en Lambrecht. 

Voetnoot 2 : 

De belofte is verlengd tot half maart 1618, getuigen Anthonis en Gerit Verheijden. 

 

=================201==================== 

32-r) 

Aert Jan Baudewijns belooft aan Goijaert Arien Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 76 en een halve gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 19 februari 1609, 

getuigen Peter Jacobs en Gerit Janssen van der Heijden.  

 

=================202==================== 

Willem Cornelis Lenaerts belooft aan Joest Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar de som van 29 gulden en 10 stuivers te betalen, op conditie van parate executie. Datum 

27 maart 1609, getuigen Goijaert en Bogaert. 

 

=================203==================== 

Gerart Jan Aerts belooft aan Joest Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 56 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================204==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft aan Joest Wouters per a.s. Allerheiligen over een jaar 

de som van 60 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 
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=================205==================== 

Komen is Geertruijt dochter van Gijsbert Wouters met haar voogd Dirck Nijs Stevens en 

draagt aan Jan Aerts van Beeck een huis, tuin en aanliggend erf over gelegen in Middelbeers. 

Dat huis had Ghijsbert Wouters (=Gijsberts, JT) met diens broer Niclaes die ook optraden 

voor hun broers en zusters geassisteerd met Adriaen Roelofs en Steven Nijs Stevens als 

voogden over de meerderjarige en minderjarige kinderen van genoemde Wouter,...... ... Jan 

Peters als voogd over Magdalena weduwe van Wouter Gijsberts na 3 zondagse 

aankondigingen en nadat er een verklaring door getuigen is geweest dat het bezit beter 

verkocht zou worden dan behouden,  

 

32-v) 

indertijd overgedragen aan Jan Aerts van Beeck, waarbij Geertruijt volgens gewoonte in deze 

schepenbank het recht van vernadering had. Ze stelt daarin nu deze Jan Aerts in haar plaats 

komt en doet afstand van haar rechten in dat bezit. Datum 18 maart, getuigen Bogaerts en 

Kemmer. 

 

=================206==================== 

Wouter Lodewijks Verrijt draagt aan Dionijs Peter verhuijgevoert een jaarlijks erente van 2 

gulden over die hij eerder gheeft verkregen van Bertgen (?) meester Simon Vrancken 

(=Verrijt, JT) volgens een brief d.d. ... oktober 1532. Datum 10 april 1609, getuigen Bogaert 

en Beck (=Beeck, JT)  

 

=================207==================== 

Michiel Willem Deckers en Vranck Jan Corstens als echtgenoten van hun vrouwen, dragen 

aan Gerit Jan Aerts elk voor 1/24ste deel, hun rechten in een heiveld over gelegen aan het 

Eijselaar, waardoor  

de rivier de Aa loopt gelegen in de parochie van Oostelbeers. Het bezit is los en vrij en de 

verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. De koper moet 

wel overpad verlenen en waterlopen onderhouden. Datum 28 juni 1607, getuigen Cornelis 

Marcelis en Gerart Janssen. 

 

=================208==================== 

33-r) 

Mijs Wouter Ansems draagt aan Gerit Jan Aerts het 1/6e deel van het 1/24ste deel van een 

stuk heieveld over gelegen in de parochie Oostelbeers waardoor de rivier de Aa loopt. Het 

bezit is los en vrij. Actum als boven. (zie voorgaande en volgende akte, JT) 

  

=================209==================== 

Marieke Willem Deckers met haar voogd Dionijs Peters draagt aan Gerit Jan Aerts het 

1/24ste deel van een stuk heiveld over aan het Eijselaer. Het bezit is los en vrij. 

 

=================210==================== 

Gerart Jan Aerts namens zijn vrouw, verder Amis (=Mijs, JT) Wouter Ansems en Vranck Jan 

Corstens dragen aan Michiel Willem Deckers een stuk beemd over genoemd de Vloetbeemd 

gelegen in de parochie Oostelbeers. Het bezit is los en vrij behalve dat Michiel als koper aan 

Wouter Driessen 100 gulden zal betalen of ervoor zal zorgen dat de verkoper daarvoor is 

gevrijwaard. Actum als boven. 
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=================211==================== 

Aleijt weduwe van Marten Bunnen en haar voogd hebben om een ´conde´gevraagd aan Dirck 

Hoppenbrouwers die schepen te Oirschot is en aan Gijsbert Janssen en Peter Simons. Er 

wordt hen de vraag voorgelegd of het niet zo is dat zij erbij waren in het huis van deze 

Hoppenbrouwers ongeveer een jaar geleden en dat daarbij aanwezig was meester Jan 

Helbrock en dat deze meester Jan toen deze Eelken (=Aleijt) de hand gaf en zei dat ze hem 

volledig had betaald waarhij hij haar toen kwijting deed voor al haar schulden,  

 

De getuigen verklaren dat zulks inderdaad het geval was. Datum 26 juni 1607, getuigen 

Bogaert en Gerit Janssen. 

 

=================212==================== 

Dionijs Peter Bunnen, Wouter Lodewijcks en diens broer Henrick, samen nog handelend 

voor Willem Janssen van Cuijck als echtgenoot van zijn vrouw die optreedt namens zijn 

zwager Wouter Gerarts, dragen aan Gerart Jan Aerts 

 

33-v) 

hun delen en aanspraken over in een stuk beemd in de parochie Oostelbeers genoemd de 

Bunders, b.p. de koper, de kinderen van Gerit Hendricx, het klooster van Tongerloo, 

Ghijsbert Wouters. Het bezit is los en vrij. Datum 6 mei 1605 (attentie jaartal, JT), getuigen 

Bogaert en Steven Nijs.  

  

=================213==================== 

Komen is Jan Wouter Goijaerts en draagt aan Joest Wouters een stuk beemd over (is 

belening, JT) genoemd de Arenhorst gelegen in de parochie Oostelbeers, groot ca. 3 

dagmaten, b.p. Jan Peter Eelken, meester Jacop Lintermans, de hof van Jenneken Swevers, 

Mariken Eijsschen en meer anderen. Het bezit is los en vrij en Jan belooft de overdracht 

gestand te doen. Jan Wouters mag de beemd na 8 jaar lossen tegen een bedrag van 100 

gulden en Jan houdt dit aflossingsrecht nog voor 4 jaar langer na die 8 jaar, danwel diens 

naaste vrienden (familie, JT). Als er in die tijd niet wordt afgelost mag Joost de beemd 

voortaan als zijn eigen bezit beschouwen en kan ook daarna niet meer worden afgelost. 

Datum 28 februari 1607, getuigen Bogaert en Joris Peters. 

 

=================214==================== 

Dionijs Wouters belooft aan Jan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 96 

guldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers, samen met de behoorlijke rente van 6 %. 

Hiermee zijn alle andere beloftes vervallen. Datum 26 mei 1609, getuigen Gerart en 

Lambrecht. 

 

=================215==================== 

34-r) 

Corstiaen Jan Pluijms, Joest Wouter Vrancken en Daniel Willems als voogden over de 

minder jarige kinderen van Jan Jan Pluijms beloven aan Pauwels Jacops per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 20 mei 1609, getuigen Goijaert en Hamsvort. 

 

=================216==================== 

Komen is Peter Peters van Dormalen en heeft bekend dat Peter Willems hem volledig heeft 

betaald voor het erf dat van Dormalen op 27 sepotember 1586 aan Willem Lambrechts had 

verkocht zoals blijkt uit de schepenbrief van Beerze. Peter van Dormalen belooft daar 
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nimmer meer aanspraken in te hebben. Datum 29 mei 1609, getuigen Kemmer, Hamsvort en 

Peter Willems. 

 

=================217==================== 

Komen is Marike Jan Ansems geassisteerd door haar voogd Nicolaes Adriaens en draagt aan 

Adriaen Henrick Jan Ansems een huis met tuin en aanliggend erf over gelegen in de parochie 

van Oostelbeers, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. de koper, Corsten Willems, Daniel Willems, de 

Vroent daar. Het bezit is los en vrij. Marieke moet wel alle vervallen pachten betalen en 

verder mag ze zolang ze leeft het huisje gebruiken met 3 roedes tuin. Na de dood van 

Meriken zal Adriaen het bezit kunnen aanvaarden. Actum als boven. 

 

=================218==================== 

34-v) 

Adriaen Henrick Jan Ansems belooft aan Marieken Jan Ansems met haar voogd per a.s. 

Pinksteren over een jaar de som van 60 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en nog 

belooft Adriaen aan  Goijaert Peters 40 gulden te betalen volgens het dokument van Goijaert, 

zonder overlast daarin voor Marieken. Actum als boven. 

 

=================219==================== 

Marieken Jan Ansems met haar voogd Niclaes Adriaens draagt aan Daniel Willems het 1/3e 

deel van een stuk beemd over genoemd de Arenhorst in de gemeente Oostelbeers, b.p. de 

erfgenamen van Wouter Meus en meer anderen, meester Jacop Lintermans, Jan Jan Wouter 

Goijaerts, Aert Dirck Seelen. Het bezit is los en vrij behalve jaarlijks het 1/3e deel van een 

Bosch mud rogge aan het klooster van de Hage (bij Eindhoven, JT). De verkoopster belooft 

de verkoop gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================220==================== 

Vandaag 2 juni 1609 hebben Wouter Wouter Kems en Peter Aert Baudewijns als voogden 

over de minderjarige kinderen van Dirck Jan Rijckers hun afrekening overlegd. Bij het 

afsluiten ervan is bevonden dat de voogden 4 gulden en 4 stuivers meer hebben uitgegeven 

dan ontvangen. Hiermee is ook afgerekend de 33 gulden en 13 en een halve stuiver waarop 

de voogden recht hadden bij de vorige afrekening d.d. 

 

35-r) 

26 september 1608. Opgemaakt in aanwezigheid van naaste vrienden Henrik Wouters, Jan 

Dirck Jan Rijckers, Corstiaen Janssen als man van Grietken dochter van Dirck Rijckers. 

Verder nog Marieken en Lijnken als dochters van genoemde Dirck. Datum als boven, 

getuigen Henrick Wouters en Peter Jacobs.   

 

=================221==================== 

Komen is Niclaes Henrick Dircks en verklaart dat hij aan Peter Cornelis Bunnen meer dan 10 

jaar geleden een pacht van 4 lopen ropgpacht met de achterstand heeft verkocht zoals blijkt 

uit de schepenbrief van Den Bosch, welke pacht hij van zijn ouders heeft  

geerfd en staat te ontvangen van het erf van Lenart Willem Nijs te Oostelbeers. Niclaes keurt 

deze overdracht alsnog goed zoals hij eerder heeft gedaan. Datum 2 januari 1609, getuigen 

Gerart Janssen en Peter Willems. 
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=================222==================== 

Jan Aerts van Beck (=Beeck, JT) belooft aan Marieken dochter van Jan Willem Deckers per 

a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 

23 juni 1609, getuigen Bogaert en Hamsvoert. 

 

=================223==================== 

Gerart Jan Aerts belooft aan Jaspar van Esch per a.s. half maart de som van 65 gulden en 15 

stuivers te betalen, met een rente van 7 %. Datum 18 maart 1609, getuigen Kemmer en Gerart 

Janssen. 

 

=================224==================== 

Niclaes Henrick Dircks heeft in voltalige schepenbank gevraagd aan schout en schepenen om 

een deling te verkrijgen van een beemd gelegen in Oostelbeers nabij Lambert Dekens (?). Er 

is daarover vonnis gewezen waarbij de heer (schout, JT) de kavels heeft aangewezen en in 

welke deling Niclaes de middelste kavel van de 3 kavels krijgt, b.p. de andere delen die ervan 

zijn afgedeeld, de erfgenamen van heer Willem (=Schoonen, JT), Korsten .... Datum .. januari 

1609, getuigen Bogaert en Goijaert. 

 

=================225==================== 

35-v) 

Op 26 september 1608 is afgerekend in aanwezigheid van naaste familie door Henrick 

Wouters, door Jan zoon Dirck Jan Rijkers, Corstiaen Janssen als man van Grietken dochter 

van Dirck Rijkers en met Mariken en Lijnken dochters van genoemde Dirck Rijkers. Datum 

als boven, getuigen Henrick Wouters en Peter Jacops. 

 

=================226==================== 

Verschenen is Niclaes Henricx Dircks en verklaard dat eerder wel 10 of 11 jaar geleden een 

Peter Cornelis Bunnen 4 lopen rogge had overgedragen met de achterstand zoals blijkt uit de 

schepenbrief van Den Bosch en zoals hij die van zijn vader en moeder had geerfd en werden 

ontvangen uit het bezit van Lenaert Willem Nijs te Oostelbeers. Verder keurt Niclaes deze 

overdracht alsnog goed zoals dat eerder al was gedaan. Datum 2 januari 1609, getuigen 

Geraert Janssen en Peter Willems.  

 

=================227==================== 

Jan Aerts van Beck (van Beeck), belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan 

Mariken dochter van Jan Willem Deckers de som van 52 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Datum 24 juni 1609, getuigen Bogaert en Hamsvoert. 

 

=================228==================== 

Geraert Jan Aerts belooft aan Jasper van Esch per a.s. half maart de som van 65 gulden 15 

stuivers te betalen met de rente van 7 %. Datum 18 maart 1609, getuigen Kemmer en Geraert 

Thonis (?). 

 

=================229==================== 

Niclaes Henrick Dircks heeft in gebannen vierschaar gevraagd om te mogen komen tot een 

deling van een stuk beemd gelegen in de parochie van Oostelbeers nabij Lambert Deeckens 

en daarover is een vonnis afgegeven waarbij de heer van Beerze aanwijzing heeft gedaan. 

Genoemde Niclaes krijgt de middelste kavel van 3 stukken, b.p. het erf ervan afgedeeld, de 

erfgenamen van heer Willem, het weiland eigendom van Niclaes zelf. Datum 2 juli 1609, 

getuigen Bogaert en Goijaert. 
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=================230==================== 

Niclaes Henrick Dircks als voogd en Jan Wouters als toeziend voogd in plaats van de 

´heer´en als bij testament aangestelde voogden van Mariken jongste dochter van Jan Wouters, 

hebben na 3 zondagse afkondigingen waarbij de vrienden hebben verklaard dat het beter is 

haar bezit te verkopen dan te behouden, volgens keizerlijk octrooi en na een 

schepenbankdecreet, aan Jacop Henricks het 1/6e deel van een beemd overgedragen gelegen 

in Oostelbeers, b.p. Jan Jan Rijckers. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en de 

koper moet het overnemen met alle lasten die erop drukken. Datum 1 juli 1609, getuigen 

Bogaert en Kemmer. 

 

=================231==================== 

Jacop Henricks belooft vanwege het gekochte erf uit de vorige akte aan genoemde Mariken 

per a.s. St. Servaesdag als Mariken dat wenst, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, de 

som van 100 gulden betalen, elke gulden van 20 stuivers en elk jaar een rente van 6 % 

voldoen zolang Jacob leeft, waarvan de eerste termijn per a.s. St. Servaasdag is. Actum ut 

supra. 

 

=================232==================== 

36-r) 

Joris Peter Mueren en Peter Willems als voogden over Heijlwig dochter van Jan Willem 

Lambrechts dragen aan Wouter Lodewijks een schuur over met de grond groot 34 roedes 

gelegen in de parochie van Middelbeers aan het huis waar Ghijsbert Henricks eerder woonde. 

Het bezit is vrij van lasten. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 23 april 

1609, getuigen Jan Aerts en Gerit als schepenen. 

 

=================233==================== 

Jan Jacops van Aelst belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Lijsken weduwe 

van Jan Simons en haar zoon Simon die per a.s. Maria Hemelvaarstdag over 3 jaar de som 

van 58 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum op de avond van Maria 

Hemelvaartsdag 1609, getuigen Bogaert en Jan Aerts.  

 

=================234==================== 

Willem Jan Wouters beloft op onderpands van zijn persoon en bezit om aan genoemde 

Lijsken uit de cvorige akte nu per a.s. Maria Hemelvaartsdag de som van 150 guldens te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================235==================== 

Willem Jan Dries belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Lijsken uit de 

vorige akte met haar voogd die per a.s. mei de som van 73 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================236==================== 

Genoemde Willem Jan Dries belooft aan Simon Jan Sijmons die per a.s. mei de som van 25 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================237==================== 

Adriaen Peter Eelen en Gerit Jans Verriot beloven samen en hoofdelijk on aan Lijsken 

weduwe van Jan Sijmons met haar voogd per genoemde Maria Hemelvaartsdag over 3 jaar de 

som van 83 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers.  

Voetnoot :   
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Gerit Janssen Verrijt belooft aan Sijmon Janssen cum suis nu kontant 7 gulden te betalen en 

per a.s. Kerstmis 7 gulden, waarmee 33 gulden betaald is uit de som van 50 gulden welke 33 

gulden in mindering komen op 83 gulden zoals hiervoor vermeld. Datum 20 juni 1616, 

getuigen Lambrecht en Heijden.  

 

=================238==================== 

36-v) 

Lodewijk Wouter Eel Loijen belooft aan Dirck Jacops van Trier en aan Gerart Janssen als 

beheerders van het nagelaten bezit van heer Willem Schoonen nu per a.s. St. Jansdag de som 

van 53 gulden te betalen. Datum 1 september 1609, getuigen Bogaert en Goijaert. 

 

=================239==================== 

Geraert Jan Geraerts belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Dirck Jacops 

(van Trier, JT) in hoedanigheid als hiervoor, de som van 53 gulden te betalen per a.s. St. 

Jansdag. Actum ut supra. 

 

=================240==================== 

Verschenen is Jan Aert Maes en belooft aan Gerard Janssen als voogd over de minderjarige 

kinderen van Peter Jacops (van der Hamsvoort, JT) verwekt bij Lijsken dochter van Henrick 

Peters ten behoeve van die kinderen steeds op Maria Lichtmisdag de som van 6 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op 

onderpand van een huis, tuin en aanliggend akkerland gelegen in de parochie van 

Middelbeers, b.p. de gemeijnte, Dirck Henrick Mijssen, Jan Aerts. De schuldenaar belooft de 

rente te garanderen. Actum ut supra. 

 

=================241==================== 

Is af te lossen op Maria Lichtmusdag tegen de som van 100 gulden mits er 3 maanden vooraf 

is opgezegd. Actum als boven.  

 

=================242==================== 

37-r) 

Michiel Jacop Lonis draagt aan Mariken weduwe van Cornelis Marcelis met haar voogd een 

stuk dries over gelegen in Middelbeers, b.p. de kinderen van Peter Jan Gerits, het erf van 

Tongerloo, de rivier de Aa, de gemeijnte. Het bezit is los en vrij. Datum 4 september 1609, 

getuigen Jan Aerts en Bogaerts. 

  

=================243==================== 

Frans Dirck Nijs belooft aan Andries Wijnans (=Vrancken, JT) en aan Dirck Denijs Stevens 

als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Wijnans ten behoeve van deze 

kinderen per a.s Maria Lichtmisdag over 4 jaar de som van 125 gulden te betalen, elke gulden 

van 20 stuivers met elk jaar een rente van 6 %. Datum 10 september 1609, getuigen Goijaert 

en Kemmer. 

  

=================244==================== 

Jan Thomas Jacops belooft de voogden van hiervoor ten behoeve van de minderjarige 

kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 100 gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers met onderwijl een rente van 6 % per jaar. Actum als boven. 
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=================245==================== 

Evaeraert Adriaen Peters belooft de zelfde voogden (Wijnans, JT) ten behoeve van de 

kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar de som van 114 gulden te betalen, met elk 

jaar een rente van 6 %. Als de voogden het geld na 4 jaar nodig hebben moet er worden 

betaald, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================246==================== 

37-v) 

Dirck Gerit Joris belooft aan genoemde voogden (Wijnans, JT) ten behoeve van de kinderen 

per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar de som van 200 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers met een rente van 6 % per jaar. Als Dirck het geld eerder wil betalen moet hij 3 

maanden vooraf opzeggen. Actum als boven. 

 

=================247==================== 

Daniel Willem Daniels draagt aan zijn zwager Luijcas Goossens een stuk land over, zowel 

groes als zaailand gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. de erfgenamen van Cornelis 

Hendricx, de verkoper zelf, de gemeijnte. Het bezit is los en vrij behalve een jaarlijkse rente 

van 12 gulden steeds op Maria Lichtmisdag aan Cornelis Peter Neelen volgens de brief ervan, 

over te nemen met de termijn van a.s. Maria Lichtmisdag. Nog moet Luijcas de 100 gulden 

betalen aan Cornelis Peters die genoemde Daniel eerder aan Cornelis had beloofd ook met de 

rente die per a.s. Maria Lichtmisdag vervalt en die te betalen op het moment dat Cornelis dat 

wil. Nog moet Luijcas jaarlijks aan Lijsken weduwe van Pauwels Ketelaers te Boxtel 49 

stuivers betalen, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Nog moet Luijcas 

jaarlijks in Den Bosch aan het Zinneloos Huis 8 Bossche lopen 

 

38-r) 

aflosbare rogge betalen, over te nemen met 3 vervallen termijnen, verder nog 4 of 5 stuivers 

als grondchijns, sommige ervan in Den Bosch en sommige in Oirschot. Daniel belooft de 

overdracht gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 14 september 1609, getuigen 

Goijaert en Peter Willems. 

 

=================248==================== 

Komen is Michiel Mathijs Ansems (de Crom, JT) als man van Lijnken en draagt aan heer Jan 

Daems van Nuenen, scholaster te Oirschot een stuk weiland over genoemd de Belschot, 

gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Mathijs de Kemmer, Jan Aert Driessen, de 

gemeijnte, Sijmken Dirck Neelen en haar kinderen. Het perceel is los en vrij behalve 1 lopen 

en 4 kannen rogge aan het altaar van St. Katharijn te Oirschot, nog het ...deel van een 

braspenning chijns te Oirschot. Jan Aert Driessen zal over dit erf mogen wegen en Michiel 

belooft de verkoop gestand te doen en alle andere lasten af te handelen en ook alle vervallen 

pachten tot aan afgelopen Maria Lichtmisdag toe te betalen. Als er meer lasten op het bezit 

drukken zal men volgens gebruikelijk recht verrekenen. Datum 23 september 1609, getuigen 

Peter Willems en ... 

 

=================249==================== 

Komen is Flips Mathijs Ansems zijnde de broer van Michiel Mathijssen (de Crom, JT) en 

draagt aan heer Jan Daems ook zijn rechten van  

 

38-v) 
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vernadering over als naaste bloedverwant van zijn broer Michiel wat betreft het perceel 

genoemd de Belschot zoals Michiel vandaag aan heer Jan Daems ..... heeft overgedragen. 

Actum ut supra. 

 

=================250==================== 

Komen is Vranck Wouter Vrancken en draagt aan Steven Dirck Claus zijnde zijn zwager, al 

zijn rechten over wat betreft roerend en onroerend bezit nagelaten door zijn vader Wouter 

Vrancken waar dat bezit zich ook bevindt. Steven is wel verplicht alle schulden en lasten 

daaruit te betalen. Voor dat bezit heeft Eelsken als weduwe van Wouter Vrancken daarvoor 

afstand van haar recht van  vruchtgebruik gedaan. Datum 21 oktober 1609, getuigen Goijaert 

en Peter. 

  

=================251==================== 

Komen is Dionijs Peter Cornelis Bunnen en diens broer Cornelis en nog Everaert Cornelis als 

man van Mariken dochter van Peter Cornelis (Bunnen) en dragen hun rechten over van alle 

aanspraken op het bezit van Steven Wouter Lemans volgens de schepenbrieven zijnde rentes 

van 3 gulden en 4 gulden per jaar welke rentes Wouter Gijsbrechts op 29 maart 1569 had 

overgegeven aan Peter Henrick Adriaen Nijs, welke brieven ook melding maken van het bezit 

van genoemde Steven. Verder nog inzake een schepenbrief die Wouter Gijsbrechts aan de 

zelfder Peter had overgedragen op 6 december 1587, nog een rente van 5 gulden en een van 

36 stuivers die Wouter Bastiaens op die dag heeft overgedragen aan (vervolg 39-r) 

 

39-r) 

genoemde Peter Nijssen. Nog de belofte die Everaert Goijaerts aan deze Peter heeft gedaan 

op 10 januari 1587 van 40 gulden eens. Nog de 3 delen van een stuk beemd die Wouter 

Gijsbrechts eerder aan Peter had overgedragen genoemd de Belschot volgens de brief van 10 

juli 1586. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 27 oktober 1609, getuigen 

Gerart Janssen en Kemmer.  

   

=================252==================== 

Komen is Wouter Sebastiaen Lemans en Lonis Wilborts en beloven samen en hoofdelijk aan 

Dionijs Peter Cornelis cum suis per a.s. Maria Lichtmisdag over .. jaar de som van 237 

gulden te betalen,  elke gulden van 20 stuivers en dat vanwege bovenstaande verkochte erven 

en obligatie. Datum 27 oktober 1609, getuigen als boven. 

 

=================253==================== 

Komen is Dirck Aert Hobbelen en zijn zwager Henrick Gerits en beloven voortaan aan 

Aertkenen dochter van Wouter Versteevoert die op Maria Lichtmisdag een rente van 3 

gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers voor een kapitaal van 50 gulden, waarvan 

de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk akkerland, groot ca. 3 

lopenzaad, gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Gielen Willems, Wouter Corstens, 

Ghijsbert Jan van Gerwen, de koper. Nog op onderpand van een stuk beemd waarvan de 

koper al de helft heeft, genoemd de Bunder gelegen in genoemde parochie, b.p. Gerit Jan 

Aerts, .... Lambrechts, het klooster van Tongerloo, Peter Lambrechts, De schuldenaars 

beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de rente. Datum 6 april 1608, getuigen 

Jan Aerts en Bogaert. 

 

=================254==================== 

39-A-r) 
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Joris Peter Mueren draagt aan Eerken dochter van Adriaen Peter Deckers met haar voogd de 

rechten of belening over waarop hij rechten heeft in een stuk beemd dat hij heeft verkregen 

van Adriaen Peter Deckers genoemd de Schreijmaecker, zonder het vierde deel ervan. Hij 

doet dit vanwege het testament dat wij schepenen hebben horen voorlezen. Eerken krijgt de 

rechten daarvan alleen voor haarzelf zonder dat ze daarvoor verder verantwoording hoeft af 

te leggen en wel vanwege de diensten die ze aan Joris heeft gedaan. Echter zal ze verder 

gewoon meeparten in het andere bezit van Joris en dat bezit te aanvaarden na dood van Joris. 

Als Eerken komt te sterven zonder wettig nageslacht, zal de genoemde beemd of het geld 

ervan na dood van Eerken op het moment dat de belening ervan wordt afgelost, als volgt 

worden besteed. In dat geval zal haar broer en zuster vooraf 200 gulden krijgen en die zeullen 

verder gewoon meeparten in de nalatenschap van Joris en 100 gulden gaat naar de 

kerkmeesters van Middelbeers of ze mogen  

 

39A-v) 

zoveel van genoemde beemd aanvaarden voor dat bedrag van 100 gulden en wel voor de 

vroegmis te Middelbeers. Als de beemd meer waard is dan 200 gulden zal dat in twee helften 

worden gedeeld zoals het andere bezit van Joris gedeeld zal worden. Datum 6 oktober 1622, 

getuigen Heijen en Beijen (er staat zeer duidelijk het jaar 1622, JT).  

 

=================255==================== 

39-v) 

Peter Willems, Goijaert Marcelis, Peter Jacops (van de Hamsvort,  JT) en Henrick Wouters 

(Kems, JT) als schepenen, verder Jan Jacops als kerkmeester, Everaert Ariaen Peters als H. 

Geestmeester en Lambert Pauwels als gezworene die samen de gemeente Oostelbeers 

vertegenwoordigen, op grond van een octrooi van de koning dat aan de ´naburen´van Beerze 

is verleend, dragen aan Antonis Willem Martens een stuk land van de gemeijnte over, groot 

ca. 1 lopenzaad gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. het erf van de koper, verder rondom 

in de gemeijnte. De verkopers in hun hoedanigheden beloven de verkoop gestand te doen. 

Datum 10 september 1609, getuigen Goijaert en Kemmer. 

 

=================256==================== 

De zelfde gemachtigden verkopen aan Franck Wouters een stuk erf van de gemeijnte 

ingenomen groot een half lopenzaad in genoemde parochie, b.p. de koper zelf, verder in de 

gemeijnte. De verkopers beloven als hiervoor.  

 

=================257==================== 

De zelfde gemachtigden verkopen aan Cornelis Adriaen Peters een stuk erf van de gemeijnte 

ingenomen groot ca. 29 roedes in genoemde parochie, b.p. de koper zelf, verder in de 

gemeijnte. De verkopers beloven als hiervoor.  

 

=================258==================== 

De zelfde gemachtigden verkopen aan Anthonis Jan Joerdens een stuk erf van de gemeijnte 

ingenomen groot 2 lopenzaad in genoemde parochie, b.p. de koper zelf, verder in de 

gemeijnte. De verkopers beloven als hiervoor.  

 

=================259==================== 

40-r) 

De zelfde gemachtigden verkopen aan Willem Goijaert Seelen en aan Geertruijt zijn ´gezwij´ 

(=schoonmoeder soms schoondochter, JT) en haar kinderen een stuk erf van de gemeijnte 
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ingenomen groot ca. 3 lopenzaad gelegen in genoemde parochie, b.p. de koper zelf, verder in 

de gemeijnte. De verkopers beloven als hiervoor.  

 

=================260==================== 

Komen zijn Jacop zoon wijlen Antonis Bunnen en Michiel Wijnricx als man van Lijsken 

dochter van Jan Anthonis Bunnen met hun moeder Beelken (?) Henricx waarvoor Jacop en 

Michiel handelen, en ook voor de kinderen van genoemde Lijsken en verklaren hierbij dat ze 

volledig zijn betaald voor het huis, tuin en toebehoren dat Antonis Henrick Verrijt eerder had 

verkregen van Jan Antonis Bunnen en ze beloven daar nimmer meer aanspraken in te maken. 

Datum 12 november 1609, getuigen Geraert en Hamsvoert. 

 

=================261==================== 

Willem Janssen van Cuijck heeft met zijn vrouw erin toegestemd dat Willem Jan Driessen 

een schuur mag neerzetten onder de ´potinge of het voorhooft´van Willem van Cuijck. 

Willem mede voor zijn nakomelingen belooft daarop nimmer meer aanspraken te maken. 

Datum 20 november 1609, getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================262==================== 

Claes Henrick Dircks belooft aan Wouter Gijsberts die per a.s. St. Jansdag de som van 53 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 19 november 1609, getuigen Peter 

Willems en Hendrick Wouters. 

Voetnoot : 

Aangedragen door schepenen op 29 november.  

 

=================263==================== 

40-v) 

Verschenen is Henrick Cornelis Dircks en Adrien Huijberts als man van Mariken, verder 

Lodewijk Wouters als man van Anna, en Willem Goijaert Selen (?) als man van Lijsken, 

zijnde alle wettige kinderen van Cornelis Henrick Dircks verwekte bij Mariken dochter van 

Goijaert Philips en hebben een deling gemaakt van het bezit   dat ze van hun ouders hebben 

geerfd. 

 

Genoemde Henrick krijgt een huis, tuin en erf groot ca. 4 en een halve lopenzaad gelegen 

onder Oostelbeers b.p. Joest Wouters, Goijaert Adriaens, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks 12 

lopen rogge te betalen aan de H. Geest van Oostelbeers, nog 2 en een halve stuiver ... 2 

penningen in twee teksten als chijns, nog jaarlijks aan Henrick Dirck Vos 5 gulden, nog 

jaarlijks aan Peter Jacops 2 gulden.  

 

Genoemde Lodewijck Wouters krijgt een akker genoemd de Bocht groot ca. 5 lopenzaad 

gelegen ter zelfder plaatse als voor, b.p. Joest Wouters, Daniel Willems, de gemeijnte. Nog 

krijgt hij een stuk beemd aan de Vloet, b.p. Claes Henrick Dircks, Peter Beijens, Joest 

Wouters, de rivier de Aa. Nog krijgt hij de schuur staande aan de *stede* die moet worden 

geruimd binnen een jaar. Nog krijgt hij een  perceel genoemd het Dack, b.p. Joest Wouters, 

Jan Thomas, de gemeijnte. Nog krijgt hij het kleine huisje dat ook wordt geruimd zoals de 

schuur. Hieruit jaarlijks de chijns te betalen uit het beemdje van 1 oort 2 penningen te 

Oirschot. Nog jaarlijks aan Dielis Ariens 5 gulden te betalen, nog aan Peter Jacops 20 

stuivers, nog aan Jan Aert Dries 22 en een halve stuiver.  

 

41-r) 
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Genoemde Willem Goijaert Marcelis krijgt een stuk dries gelegen in de parochie Oostelbeers, 

b.p. Lucas Goessens, Adriaen Henrick Ansems, Daniel Willems, de gemeijnte. Nog krijgt hij 

een stuk erf gelegen in de zelfde parochie, b.p. Jan Reijnders, Joest Wouters, de gemeijnte. 

Hieruit jaarlijks aan Margriet Dircks Jordens 7 gulden te betalen.  

 

Genoemde Adriaen Huijbert krijgt een stuk land genoemd de Solbraeck gelegen in de 

parochie van Oostelbeers, b.p. Claes Henrick Dircks, Denijs Wouters, een akkerweg daar. 

Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heijl Eijsschenakker, in de zelfde parochie, b.p. het 

klooster van Tongerloo, Anthonis Thijssen, een akkerweg. Nog krijgt hij een stuk land 

genoemd de Hoefakker, gelegen in de zelfde parochie, b.p. Joest Wouters, Jan Thomas en 

meer anderen, Jacob Dircks, Everaert Adriaen Peters. Nog krijgt hij een stuk dries gelegen in 

genoemde parochie genoemd de Gelder,  b.p. het klooster van Tongerloo, Claes Henrick 

Dircks, Everaert Adriaen Peters, Jan Reijnders. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de 

Nelisbeemd gelegen in genoemde parochie, b.p. Willem Martens, de gemeijnte. Hieruit 

jaarlijks aan de H. Geest te Oirschot 6 stuivers te betalen, nog aan de weduwe van Pauwels 

Henrick de Keteler jaarlijks 3 en een halve gulden, nog aan Jan Craens 17 stuivers, nog aan 

de H. Geest te Oostelbeers jaarlijks 30 stuivers. 

 

Genoemde delers beloven de deling gestand te doen en ieder zal zelf de lasten op het eigen 

erfdeel betalen zodat de andere erfdelen ervoor zijn gevrijwaard. Datum 18 november 1609, 

getuigen Geraert Janssen en Bogaert. 

 

=================264==================== 

41-v) 

Vandaag op 16 december 1609, heeft Ariaen Peter Eelen afgerekend met Gerart Janssen 

Verrijt, zijnde zijn zwager, over de huur van de halve ´stede´ waar Ariaen op woont waarbij 

ook de 54 gulden is verrekend die Ariaen bij de laatste afrekening op 17 oktober 1605 was 

verschuldigd. Er is nu bevonden dat Ariaen aan zijn zwager Gerart 25 gulden en 14 lopen rog 

schuldig blijft waarbij voor 2 jaar huur in geld is afgerekend en voor 3 jaar in rogpacht, en 

Ariaen nog van de 4 jaar in geld er 2 jaar van schuldig blijft en in rogpacht nog 1 jaar, te 

weten 2 mud rogge. Daarvoor moet Ariaen hetgene betalen dat Gerart vanwege opgenomen 

geld schuldig zou zijn aan Dirck Jacops van Trier. Datum als boven, getuigen Jan Aerts en 

Peter Bogaers. 

In marge : 

Gerart resteert nog van de laatste afrekening 6 gulden en 2 stuivers. 

 

=================265==================== 

Sijmken weduwe van Dirck Cornelis Bunnen met haar zoon Cornelis en met haar zwager 

Michiel Dircks die ook handelt voor hun zuster Aleijt, beloven aan Andries Willems en aan 

Anthonis Mathijssen (de Crom, JT) als kerkmeesters ten behoeve van de kerk van 

Oostelbeers, de som van 25 gulden te betalen en daarvoor elk jaar een rente van 30 stuivers, 

waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. De 25 gulden zijn 

afkomstig van een legaat dat Bastiaen Lodewijcx eerder aan deze kerk had vermaakt, welke 

25 gulden hiermee volledig zijn betaald. (door de kerk dus opnieuw uitgeleend, JT). Datum 

18 december 1609, getuigen Goijaert en Hamsvoort. 

 

=================266==================== 

42-r) 

Sijmken weduwe van Dirck Cornelis Bunnen met haar zoon Cornelis en haar zwager Michiel 

Dircks die ook optreden voor hun zuster Aleijt, beloven aan Peter zoon Jan Luijcas die per 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 45 

a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 75 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Met dit bedrag is ook een stuk land afgelost dat Steven Peter Thonis eerder had 

beleend aan bovengenoemde schuldenaars.  

 

=================267==================== 

Vandaag op 24 oktober 1609 hebben Dirck Claes Bunnen als voogd en Jan Henricks als 

toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Anthonis Henrick Verrijt, hun afrekening 

overlegd van de ontvangsten en uitgaves. Daarbij wordt bevonden dat de voogden 36 stuivers 

meer hebben uitgegeven dan ontvangen en hiermee is ook afgerekend de eerdere afrekening 

d.d. 31 januari 1607. Deze afrekening is gedaan in aanwezigheid van Henrick zoon Anthonis 

Verrijt, Adriaen Michiels als man van Adriaen dochter van Anthonis Verrijt, verder met 

Lijsken, Engelken en Berbel, dochters van genoemde Anthonis die de afrekening hebben 

goedgekeurd en ze danken hun voogden voor de goede administratie. Getuigen als schepenen 

Henrick Wouters en Peter Jacops. 

 

=================268==================== 

Frans Dircks (=Nijs, JT) beleent aan zijn zwager Corstiaen Wouters (=Omen, JT) een stuk 

land genoemd de Thijsakker gelegen in Middelbeers, b.p. Willem Cornelis, Frans als 

verkoper, Peter Bogaerts, de gemeenschappelijke Akkerweg. Nog een stuk 

 

42-v)  

erf genoemd den Auwen Akker in de zelfde parochie, b.p. Cornelis Peters, de rivier de Aa, 

Cornelis Wouters. Genoemde Frans zal het perceel gaan gebruiken tot oogsttijd van het jaar 

1611 en zal het dan aan Corsten weer stoppelbloot overdragen, als Corsten hem dan zijn geld 

weer terugbetaalt zijnde 80 gulden van elk 20 stuivers. Zolang Corsten niet betaalt zal Frans 

het perceel blijven gebruiken totdat die 80 gulden zijn betaald en steeds stoppelbloot. Datum 

20 januari 1610, getuigen Peter Willems en Bogaert. 

 

=================269==================== 

Vandaag 21 januari 1610 hebben Gerard Janssen (=Gerits, JT) en Jan Aert Maes als voogden 

over de minderjarige nakinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Lijsken Henricks hun 

afrekening overlegd van hun inkomsten en uitgaves, waarbij ook een bedrag van 14 gulden 

en 8 stuivers 3 oort is afgerekend die de voogden meer hadden uitgegeven dan ontvangen 

volgens de afrekening van 24 juni 1607. Nog is afgerekend de verpachting van de oogst 

volgens de verkoopcedullen d.d. 1 september 1606 voor zover betreft het koren en het geld en 

ook nog 1 jaar pacht van de Steevoert die Jan Aerts had gebruikt, met nog twee jaar huur van 

de dries in het Asbroek van Willem Beijens voor de jaren 1608 en 1609. Bij het sluiten van 

de rekening is nu bevonden dat de voogden een bedrag van 17 en een halve gulden en 3 oort 

meeer hebben uitgegeven dan ontvangen. Het totaal van de uitgaves bedroeg 291 gulden 19 

stuivers een oort en de ontvangsten 284 gulden en 7 en een halve stuiver. Opgemaakt in 

aanwezigheid van van de naaste vrienden Marcelis Peter Gerits, Peter Simons, Adriaen Peter 

Eelen met nog als schepenen Peter Bogaerts en Jan Aerts.  

 

=================270==================== 

43-r) 

Komen is Jan Wijnans (=Vrancken, JT) en draagt aan Dirck Gerit Joris als H. Geestmeester 

ten behoeve van de H. Geest te Oostelbeers een jaarlijkse rente over van 27 stuivers 1 oort, 

die de H. Geest jaarlijks aan Wijnant Henricks betaalt. Jan belooft de overdracht gestand te 

doen. 
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=================271==================== 

Jan Wijnans heeft aangenomen om de pacht van 4 lopen rogge die Jan steeds aan Dionijs 

Peters Bunnen betaalt op onderpand van de Lenaertsdries te Oostelbeers, om die voortaan aan 

de H.  Geestmeesters te Oostelbeers te gaan betalen, in de plaats van de 4 lopen die Dionijs 

tot nu toe steeds aan de H. Geest betaalde. De eerste termijn zal vervallen in 1612. Getuigen 

Kemmers en Willems. 

 

=================272==================== 

Aert Dirck Jan Seelen belooft voortaan steeds op Maria Lichtmisdag aan Joest Peter Jacops 

die een rente van 3 gulden 11 stuivers te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van een huis, tuin en erven te Oostelbeers, groot ca. 6 lopenzaad, b.p. de kinderen 

van Simon Jan Bunnen, de gemeijnte, Jan Thomas Jacops. Nog uit een stuk akkerland groot 

ca. 3 lopenzaad genoemd het Rot in de zelfde parochie gelegen, b.p. meester Jacop 

Lintermans, de gemeenschappelijke weg of voetpad, Jan Ghijssen. Nog op onderpand van 

een stuk akkerland genoemd de Lijnakker, in de zelfde parochie, b.p. Jan Thomas, de 

kinderen van Simon Jan Bunnen, Wouter Kems, de gemeenschappelijke straat. De 

schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. 

Datum 10 juli 1607, getuigen Kemmer en Peter Willems. 

 

=================273==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar met 57 gulden op Maria Lichtmisdag met alle 

vervallen termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================274==================== 

Jan Jan Joesten belooft aan Dirck Henrick Mijssen die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar 47 schapen te betalen, elk schaap van 2 gulden en 16 stuivers, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 12 december 1609, getuigen Peter Willems en Bogaert. 

 

=================275==================== 

43-v) 

Henrick Peter Verhagen die in Oirschot woont heeft voor ons schepenen bekend dat hij 

volledig is betaald door Adriaen Roelans (=Bierkens, JT) als voogd over de minderjarige 

kinderen van Wouter Gijsbrechts voor de belening van bezit dat Wouter Gijsbrechts eerder 

had laten belenen aan Jan van Wijnteroij. Die belening had Jan van Wijnteroij weer aan 

genoemde Henrick Verhagen overgedragen en Henrick bekent nu dat hij daarvoor is betaald 

en Henrick draagt die beemd, genoemd de Belschot in Oostelbeers weer aan deze kinderen 

over. Datum 31 januari 1610, getuigen Gerart Verrijt en Jan Aerts. 

 

=================276==================== 

Joost Wouter Vrancken, Corstiaen Jan Pluijms en Daniel Willems beloven samen en 

hoofdelijk om aan Andries Rolans Bierkens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar zijnde 

1612 de som van 112 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers op onderpand van 

hun persoon en bezit. Datum 31 januari 1610, getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================277==================== 

Michiel Jacop Lonis verklaart door Jan Janssen van Antwerpen te zijn betaald voor de belofte 

van 50 gulden die Jan eerder aan Michiel had beloofd, welke obligatie Michiel heeft verloren, 

maar als die later alsnog wordt gevonden is die hiermee vervallen. Actum als boven. 
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=================278==================== 

Wouter Lodewijcx belooft aan Aerden Roelans (=Bierkens, JT) en aan Henrick Janssen 

(Verhagen, JT) als voogden over Merieken dochter van  

 

44-r) 

Everaert Bartholomeus die voortaan elk jaar op St. Geertruidendag ten behoeve van deze 

Mariken een rente van 3 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers voor een kapitaal 

van 50 gulden en voor de eerste keer per a.s. half maart over een jaar, op onderpand van een 

huis, tuin, erf te Middelbeers, b.p. westelijk en zuidelijk aan de gemeijnte, noord en oost aan 

Jooris Peters, groot ca. 3 en een halve lopenzaad. Nog uit de boogaardhof gelegen in de 

zelfde parochie groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Adriaen Gerits, de gemeijnte. De schuldenaar 

belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 29 

januari 1610, getuigen Geraert Janssen en Bogaert. 

 

=================279==================== 

Adriaen Gerit Raecker belooft aan Adriaen Roelans (=Bierkens, JT) en aan Henrick Janssen 

als voogden over Merieken dochter van Everaert Bartholomeus ten behoeve van deze 

Marieken die voortaan steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te gaan betalen, 

elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf te 

Middelbeers groot ca. 6 lopenzaad, b.p. de rivier de Aa, Margriet weduwe van Jan Wouters 

met haar kinderen, Wouter Lodewijcx, de gemeijnte. Nog uit een stuk dries gelegen in de 

zelfde parochie, b.p. de rivier de Aa, Jan Gijsberts, Magdalena Wouters met haar kinderen. 

Nog op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Haijelt in de zelfde parochie groot ca. 

2 en een half lopenzaad, b.p. Jooris Peters, Lonis Jacops, de rivier de Aa, het erf van de 

bisschop van Den Bosch. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden 

voor de betaling van de rente. Datum 3 februari 1610, getuigen Geraert en ... (blanko gelaten, 

JT), 

 

=================280==================== 

Adriaen uit de vorige akte mag de rente aflossen met 100 gulden samen met de vervallen 

termijnen op Maria Lichtmisdag mits er 4 maanden vooraf is opgezegd. 

Voetnoot : 

Peter Henricks, Jan Cornelis, Jan Lambrechts, Dirck Janssen en Peeter Janssen cum suis en 

Dirck Peter Beijen allen als wettige erfgenamen van Mariken Evert Bartholomeus verklaren 

dat Adriaen Gerits (Raecker, JT) deze rente op 15 april 1638 heeft afgelost, getuigen Beijen 

en Jan Ghijssen. 

 

=================281==================== 

44-v) 

Komen is Henrick Peters van Beeck als voogd over Merieken weduwe van Zacharias van 

Trier, dochter van wijlen Claes van den Eijnde, en verklaart dat Adriaen Henrick Ansems een 

rente van 3 gulden heeft afgelost die Merieken jaarlijks van genoemde Adriaen ontving uit 

diens bezit, waarvan Henrick Peters verlaart er geen brieven meer van te hebben, maar als die 

brief alsnog wordt gevonden zal die zijn komen te vervallen met deze kwitantie. Datum 4 

februari 1610, getuigen Gerart en Bogaert. 

 

=================282==================== 

Komen is Henrick Cornelis Franck Dircks en draagt aan zijn zwager Willem Goijaert Seelen 

een huis, tuin erf over, gelegen in Oostelbeers groot ca. 4 en een half lopenzaad zoals Henrick 
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in een deling was toebedeeld, b.p. Joest Wouters, Goijaert Adriaen Peters, de gemeijnte. Het 

bezit is los en vrij behalve jaarlijks een pacht van 12 lopen rogge aan de H. Geest te 

Middelbeers, nog 2 en een halve stuiver en 2 penningen in 2 teksten chijns, nog 5 gulden per 

jaar aan Hendrick Dirck Vos, nog 2 gulden per jaar aan Peter Jacops. De verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 5 februari 1610, getuigen 

Goijaert Mercelis en Everaert Cornelis. 

 

=================283==================== 

Willem Goijaerts (Seelen) belooft te betalen (aan wie en wat wordt niet vermeld, JT).....  

 

=================284==================== 

45-r) 

Het is zo dat Jan Willem Reijnders in het huwelijk is getreden met Jenneken dochter van 

Gijsbert Hoppenbrouwers die eerder weduwe van Henrick Aerts was en om alle kwesties 

daarover in de toekomst te vermijden, zijn voor ons deze Jan Willem (Reijnders, JT) 

verschenen ter ener zijde en Dirck Henrick Jan Nijs Colen en Adriaen Gijsberts 

Hoppenbrouwers resp. als voogd en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Jan 

Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij genoemde Jenneken (Jenneken is dus 3 keer gehuwd, JT) 

als partij ter andere zijde en hebben het volgende afgesproken. Als Jan Willems eerder komt 

te overlijden dan Jenneken zullen de kinderen of erfgenamen van Jan uit de meest courante 

bezittingen de som van 200 gulden krijgen, elke gulden van 20 stuivers, waarvan de helft te 

betalen een half jaar na dood van Jan en de andere helft een jaar later, waarmee zijn kinderen 

uit diens bezit van welke aard dan ook zullen zijn uitgekocht. Als Jenneken als eerste komt te 

overlijden, krijgt Jan Willems uit de meest courante bezittingen de som van 300 

karolusguldens, waarvan 100 gulden een half jaar na dood van Jenneken, 100 gulden een jaar 

later en 100 gulden twee jaar later, steeds met een behoorlijke rente en daarmee is Jan 

uitgekocht uit het bezit van deze Jenneken. Indien Jan eerder komt te sterven dan Jenneken 

zal ..... en zijn ..... Verder bekennen de voogden met instemming van Jan Henrick Nijs Colen 

op onderpand van hun bezit en persoon deze sommem aan Jan dan te zullen betalen. Als 

enige van de kinderen van Niclaes Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij genoemde Jenneken 

komt te huwen met advies van de naaste vrienden, krijgen die een eerlijke uitzet zoals een 

goede vader verplicht is te geven. Datum 3 oktober 1605, getuigen Henrick Wouters en 

Bogaert.   

Voetnoot (op folio 44-v): 

Daarvoor zal Jan Willems (Reijnders, JT ) aan zijn zoon Jan als die komt te trouwen na dood 

van zijn vader hem een bed geven met 2 slaaplakens, een sarsie (gordijn, JT) en een 

hoofdkussen, .... en de 32 gulden die Jan Jan Neven (?) heeft ontvangen komt in mindering 

op diens portie. 

  

=================285==================== 

Dielis Sebrechts als echtgenoot van zijn vrouw draagt aan Dionijs Peters Verhuijgevoert een 

rente over van 3 en een halve gulden samen met 3 vervallen en de lopende termijn, welke 

rente Jan Jan Joesten eerder had beloofd 

 

45-v) 

Aan Henrick Janssen van der Huijgevoert, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, welke 

brief Dielis van genoemde Henrick had geerfd volgens een akte d.d. 23 februari 1598. Dielis 

belooft de verkoop gestand te doen. Datum 26 oktober 1610, getuigen Joris en Gerart.   
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=================286==================== 

Jacop Dircks belooft aan Joest Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 

56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 15 februari 1610, getuigen Gerart en 

Jan Aerts. 

Voetnoot : 

Resteert hierop 8 gulden en dat bedrag zal Jacop Dircks op Nieuwjaarsdag betalen. 

 

=================287==================== 

Heijlken Cornelis Vos met haar voogd Jan Aerts belooft aan Joesten Wouters die nu per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 30 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

 

=================288==================== 

Jan Wijnans (=Vrancken, JT) belooft zijn vader Henrick Wijnans een bedrag van 56 gulden 

te betalen, onder voorwaarde dat Wijnant aan Jan zal beloven dat de andere kinderen van Jan 

hierbij zullen helpen om de schulden vanwege oude dorpslasten te betalen, te weten dat 

Henrick Wijnans 16 gulden zal betalen en Clara Wijnans met haar kinderen ook 16 gulden. 

Genoemde Wijnant belooft aan Jan dat hij voor deze 2 kinderen Henrick en Clara die 16 

gulden zal laten betalen met een rente van 1 gulden per jaar en deze 2 erfgenamen zal na 

dood van Wijnant dat bedrag in mindering worden gebracht op hun erfdeel en Jan zal het 

profijt hebben van de rentes van de beide 16 guldens. Datum 10 februari 1610, getuigen 

Kemmer en Hamsvoort.   

 

=================289==================== 

Jan Thomas Jacops belooft voortaan aan Dionijs Peter Bunnen een rente van 18 gulden te 

gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria 

Lichtmisdag  

Voetnoot : 

Deze rente is afgelost behalve 100 gulden. 

 

46-r) 

op onderpand van een huis, tuin, erf te Oostelbeers, b.p. Henrick Wouter Kems, de kinderen 

van Niclaes Jan Rijckerts, de gemeenschappelijke kerkweg, de gemeijnte. Nog op onderpand 

van een stuk akkerland genoemd de Fauwersbocht (?), groot 2 lopenzaad, gelegen in de 

zelfde parochie, b.p. de Kerkstraat, Aert Dirck Jan Seelen, Wouter Wouter Kems. Nog uit een 

stuk akkerland genoemd de Stertakker groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen in de 

zelfde parochie, b.p. het klooster van Tongerloo, Wouter Kems, meester Jacop Lintermans, 

de gemeenschappelijke Akkerstraat. Nog op onderpand van een stuk akkerland genoemd de 

Torenakker in de zelfde parochie, b.p. de kinderen van Jacop Meus, de heer van Tongerloo, 

Everaert Cornelis, de kerk van Oostelbeers. Nog op onderpand van de helft van de Vloetstraat 

gelegen in de zelfde parochie. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te 

houden voor de betaling van de rente. Datum 9 februari 1610, getuigen Gerart en Bogaert. 

  =================290==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 300 gulden in twee keer, vrij van 

koningsbede en andere lasten, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.  

 

=================291==================== 

Willem Martens van Liemdt belooft voortaan aan Cornelis Peter Neelen die een jaarlijkse 

rente van 12 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers steeds op Maria 

Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin te Oostelbeers, groot ca. 30 lopenzaad, b.p. 
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Dirck Dirck Bunnen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk akkerland in de zelfde 

parochie, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. de kinderen van Jan Bunnen, Aert Dirck Jan Seelen, 

meester Jacop Linterman, de akkerweg daar. De schuldenaar belooft de onderpanden in 

goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

  

=================292==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 200 gulden 

samen met de achterstand, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================293==================== 

Jan Martens van de Sande als voogd over Marten zoon Peter Martens verwekt bij Truijken 

Chrispianus waarvan de moeder Truijken Gerit Philips was, in aanwezigheid van Jan en ... als 

toeziende voogden over deze Truijken als moeder, verklaren dat 

 

46-v) 

Jan Jansen van Antwerpen als man van Marieke dochter van Peter Willem Deckers een 

kapitaal van 100 gulden heeft afgelost, welk kapitaal Peter Willem Deckers eerder aan 

Henrick Jacops voor schepenen van Beerze had beloofd op 27 januari 1568, welke obligatie 

Henrick daarna had overgedragen aan Gerit Philips. Deze aflossing is gedaan volgens een 

overeenkomst die is gemaakt omdat deze 100 gulden waren veronderpand op het bezit van 

Jan van Antwerpen en die 100 gulden weer afkomstig zijn van een rogpacht die Henrick 

Jacops daarbij niet had vernoemd, zodat deze voogden daarvan 36 gulden eens hebben 

ontvangen, welke 36 gulden Jan Martens en de minderjarige kinderen hadden beloofd te 

zullen vergoeden. Voor deze belofte verklaren de voogden nu te zijn voldaan en Jan van de 

Sande verklaart hierover geen aanspraken meer te hebben. De 100 gulden (een andere 100 

gulden?, JT) waren veronderpand op het bezit van Henrick Jacops ook voor alle niet 

genoemde lasten en daarna was er sprake van een pacht van 10 lopen rogge die niet waren 

vermeld. Nog heeft Jan van Antwerpen 100 gulden aan de erfgenamen van Jan Jacops 

moeten geven die daar ook nog recht op hadden en daarvoor was het bezit uitgewonnen. 

Datum 19 mei 1609, getuigen Bogaert en Beeck. (de schuldverrekeningen zijn een ware 

doolhof soms, ik kon er deze keer geen touw aan vastknopen, JT) 

   

=================294==================== 

Henrick Gerits belooft aan Gerit Adriaen Gerits nu per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 23 februari 1610, 

getuigen Gerart Janssen en Bogaert. 

 

=================295==================== 

Peter Willem Lambrechts en Jooris Peters als voogden over Heijlken dochter van Jan Wouter 

Lambrechts verwekt bij Lijsken dochter van Henrick Ghijsbrechts, na 3 zondaagse 

afkondigingen en na een getuigenverklaring door de naaste vrienden Jan Willems van 

Oudenhoven, Wouter Lodewijks Verrijt en nog Peter Bogaerts en Thomas Janssen, die op 9 

december 1609 voor ons schepenen onder ede hebben verklaard dat het beter is een stuk land 

te verkopen van deze Heijlken, 

 

47-r) 

na een daarvoor afgegeven schepenbankdecreet, verkopen het perceel in een openbare 

verkoop aan Jan Jan Joesten. Het stuk is genoemd de Brugakker groot ca. 2 lopenzaad en 19 

roedes, gelegen te Middelbeers, b.p. Michiel Jacops, Wouter zoon Goijaert Stevens, de 

kinderen van Peter Jan Gerits, de Kerkstraat. Het bezit is los en vrij, behalve 2 lopen rogge 
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per jaar aan de kerk van Middelbeers. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en 

alle lasten af te handelen. Datum 24 februari 1610, getuigen Bogaert en Gerart. 

   

=================296==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Heijlken dochter van Jan Willem Lambrechts met haar voogd 

die voortaan jaarlijks een rente van 6 gulden te gaan betalen op Maria Lichtmisdag, elke 

gulden van 20 stuivers, op onderpand van een huis, tuin, aanliggend erf te Oostelbeers, groot 

ca. 15 lopenzaad, b.p. Dirck Gheenen en zijn kinderen, Antonis Willems...., de pastorie, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Als Heijlken het geld nodig heeft moet Lambrecht daarna betalen, mits er 3 

maanden vooraf is opgezegd. 

  

=================297==================== 

De rente uit de votrige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag met 100 gulden, mits er 3 

maanden vooraf is opgezegd. 

  

=================298==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft aan Marten Michiels ten behoeve van zijn dochter 

Marieken per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 65 gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers. Datum 2 maart 1610, getuigen Peter Willems en Bogaert. 

Voetnoot : 

Jan Willems heeft de rente van 3 gulden voor het jaar 1605 betaald. 

 

=================299==================== 

47-v) 

Wouter Corstens draagt aan Dionijs Jans Verrijt een stuk beemd over genoemd de Buender 

en wel het vierde deel gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Gerart Jan Muelebrox, de 

kinderen van Peter Jan Gerits, het godshuis van Tongerloo, de open hei daar. Het bezit is vrij 

van lasten. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. 

Datum 9 maart 1610, getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================300==================== 

Lodewijk Wouter Eel Loijen belooft aan Dirck Jacops van Trier als kerkmeester van 

Middelbeers ten behoeve van de vroegmis in die kerk steeds op Maria Lichtmisdag de som 

van 3 gulden 10 stuivers te betalen, vrij van belastingen, op onderpand van een huis, tuin en 

aanliggend erf gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. de bisschop van Den Bosch, Thomis 

Thijssen, de gemeenschappelijke weg, de gemeijnte. Genoemde Dirck heeft dat geld 

verkregen van Adriaen Roelans van Ostaeijen uit de rente van 3 en een halve gulden en 2 en 

een halve stuiver, uit een rente van 7 gulden 5 stuivers, volgens de aflossingsbrief ervan d.d. 

12 maart 1577, waarin Ghijsbert Wouters die rente had beloofd aan Adriaen Peter Leijten als 

kerkmeester van Middelbeers. Actum ut supra. 

 

=================301==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 58 gulden 

met de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum ut supra. 

 

=================302==================== 

Maijken weduwe van meester Dionijs Dircks (=Roijmans, JT) met Peter Willems als haar 

voogd belooft aan Goijaert Marcelis die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 50 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 
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 =================303==================== 

48-r) 

Jan Thomas Jacops beloft op onderpand van zijn persoon en bezit aan Henrick Janssen die 

per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Is verlengd to Maria Lichtmisdag anno 1615 (?) 

 

=================304==================== 

Willem Cornelis Lenaerts belooft aan Gerit Jan Verrijt die voortaan jaarlijks de som van 36 

stuivers te betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een 

huis, tuin en aanliggende erf, gelegen in de parochie Middelbeers. b.p. Gerart Janssen, Steven 

Nijs, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de rente te garanderen. Datum 10 maart 1610, 

getuigen Bogaert en Geraert. 

 

=================305==================== 

Goijaert Willem Goijaerts verklaart dat Daniel Willems aan hem 6 lopen rogge heeft afgelost 

die Daniel jaarlijks aan Goijaert betaalde, maar Goijaert verklaart daarvan geen brief meer te 

hebben. Goijaert belooft inzake deze pacht niets meer te zullen aanmanen en ook niet inzake 

het bezit van Henrick Ansems. Actum ut supra. 

 

=================306==================== 

Adriaen Henrick Oerlemans als voogd over de minderjarige kinderen van ... dochter van 

Henrick van Buel, draagt aan Gerit Jan Gerits een stuk heiveld over gelegen in Oostelbeers. 

b.p. het klooster van Tongerlo en meer anderen, de Muelestraat. Gerit belooft daarvoor het 

meulenhek aan dat heiveld te onderhouden. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. 

Actum ut supra.   

 

=================307==================== 

Jan Jacops belooft aan Gerit Jan Gerits ten behoeve van de minderjarige kinderen van Peter 

Jan Gerits verwekt bij Lijsken dochter van Henrick Peters die voortaan op Maria Lichtmisdag 

jaarlijks de som van 3 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, welk bedrag Gerit heeft 

ontvangen an Dirck Bunnen uit een schepenbelofte op onderpand van een huis, tuin etc. 

gelegen te Oostelbeers, b.p. Adriaen Willems, Everaert Cornelis, de gemeijnte. Nog op 

onderpand van een stuk dries genoemd het Eusel, gelegen in de zelfde parochie, b.p. de 

kinderen van Wouter Meus, Adriaen Willems, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de rente 

te garanderen. Actum ut supra.  

Voetnoot : 

De brief is *verdoelt* (onvindbaar of oninbaar ?). 

 

=================308==================== 

48-v) 

Henrick Jan Willem Lambrechts draagt aan Jooris Peters het door hem geerfde bezit over 

afkomstig van zijn ooms Ghijsbert en Lenaert. Het betreft erven en nog twee rentes, een op 

Lambrecht Pauwels en een op Jan Janssen van Antwerpen. Henrick belooft de overdracht 

gestand te doen. Datum 20 januari 1609, getuigen Gerart en Anthonis Thijssen.   
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=================309==================== 

Jooris Peters uit de vorige akte belooft aan Henrick Janssen (=Lambrechts, JT) ndie de som 

van 150 gulden te betalen vanwege de overdracht van het bezit en die te betalen per a.s. 

Maria Lichtmisdag. Actum als boven. 

 

=================310==================== 

Willem Pauwels verklaart dat Jan Aert Thomas hem heeft betaald voor de 25 gulden die 

Willem eerder aan Jan had beloofd samen met de rente. Datum 7 maart 1610, getuigen Gerart 

en Joris. 

 

=================311==================== 

Vandaag 12 maart 1610 hebben Wilboert Willems en Willem Daniels van Gerwen als 

voogden over Heijlken dochter van Corstiaen Willems verwekt bij Aleijt dochter van Willem 

Goijaerts hun afrekening overlegd over hun inkomsten en uitgaves, in aanwezigheid van 

Aleijt weduwe van Cortstiaen Willems met haar voogd Daniel Willems en met haar huidige 

man Henrick Cornelis Hendrick Dircks. Er wordt bevonden dat de voogden 3 gulden meer 

hebben uitgegeven dan ontvangen die aan Wilbort toekomen. 

Aleijt en Henrick Cornelis bedanken deze voogden voor het genoemde beheer. Datum als 

boven, getuigen Kemmer en Hamsvoort. 

 

=================312==================== 

49-r) 

Margriet dochter van Wouter Borchmans met Jan Peter Hicxspors en nog Jan Hicxspors en 

Steven Joosten, verder Jan Thijs Dircks die handelt voor Cornelis Jan Bressers, zijnde alle 

wettige kinderen en erfgenamen van genoemde Margriet, verkopen aan Peter Jan Gerits een 

pacht van 2 mud rogge per jaar, welke 2 mud deze personen jaarlijks van genoemde Peter 

ontvangen. Ze verklaren dat ze hiervoor zijn betaald, zowel voor het kapitaal als de 

pachttermijn en ze zullen Peter de brief van de 2 mud rogge na de dood van Margriet 

overhandigen en er verder geen aanspraken meer over maken. Datum 17 april 1595 , getuigen 

Bogaert en Beck (=Beeck, JT). 

Voetnoot : 

Aangedragen door schepenen op 10 maart 1610 (15 jaar na dato!, JT).  

 

=================313==================== 

Jan zoon Wijnanat Henrick Vrancken belooft voortaan aan zijn vader Wijnant die steeds op 

Maria Lichtmisdag een rente van 9 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van een stuk dries genoemd het Bersven groot ca. 3 en een half lopenzaad gelegen 

te Oostelbeers, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag. Als Wijnant het geld 

eerder nodig heeft voor zijn levensonderhoud of op andere wijze, dan moet Jan het kapitaal 

van 

150 gulden terugbetalen op Maria Lichtmisdag, mits Wijnant hem een half jaar vooraf 

opzegt. Datum 14 april 1610, getuigen Hamsvoort en Lambrechts. 

 

=================314==================== 

Anthonis Mathijssen (de Crom, JT) en zijn broer Michiel beloven samen en hoofdelijk aan 

Wijnant Henricks (=Vrancken, JT) die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 

141 guldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers en onderwijl steeds een rente van 7 

guldens. Actum als boven. 
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=================315==================== 

49-v) 

Lambert Pauwels belooft aan Wijnant Henrick Vrancken die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

4 jaar de som van 27 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en onderwijl elk jaar een 

rente van 6 %, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven. 

 

=================316==================== 

Aert Dirck Jan Seelen belooft aan Henrick Wijnant Vrancken die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 4 jaar de som van 50 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en onderwijl een 

rente waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Hiermee komen alle 

eerdere beloftes door deze Aert gedaan te vervallen. Actum als boven. 

 

=================317==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Huibert Adriaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 73 (?) gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 6 maart 1610, getuigen 

Bogaert en Geraert. 

Voetnoot : 

Deze belofte is verlengd tot 1615, getuigen Geraert en Kemmer. 

 

=================318==================== 

Margriet dochter van Aert Janssen van Arendonck met Dirck Henrick Nijssen als haar 

echtgenoot, beloven voortaan aan Dionijs Peter Bunnen een rente van 6 gulden te betalen, 

elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond te Middelbeers, groot ca. 10 

lopenzaad, b.p. Jan Aert Maes, de weduwe van Jan Joosten, Jan Aerts van Beeck, de 

gemeijnte. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Datum 8 mei 1610, getuigen Peter Willems en Lambert. 

Voetnoot : 

Deze rente hebben Willem Jan Beijens en Jan Peter Bogaerts afgelost. Datum 27 januari 

1626, getuigen Jan Aert Driessen en Peter Jan Aerts. 

 

=================319==================== 

50A-r) 

(half blad met betalingsaantekeningen, achterkant blanko ) : 

 

Jan van Loon     2 gulden 16 stuivers 

Everaert Martens   3 stuivers 1 oort 

....... Raker     1 gulden 17 stuivers 

Goijaert Adriaens    1 gulden 17 stuivers 1 oort 

Peter Loenis    1 gulden 12 stuivers 

Maeij Adriaen Willems  13 stuivers 1 oort 

Handrick Dircx   18 stuivers 1 oort 

..... Jans    18 stuivers 2 oort 

Willem Spaniaerts   7 stuivers 2 oort 

......     7 stuivers 

Eijke Spaniaerts   1 gulden 17 stuivers 

Adriaen Willems   6 gulden 17 stuivers 2 oort 

Wilbort Handricx   2 gulden 17 stuivers 

Maeij in ´t Sant   11 stuivers 2 oort 

Margriet .....     2 gulden 18 stuivers 2 oort 
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Maeij op de Langrijt   6 stuivers 

Peter Flipsen    5 stuivers 2 oort 

Jan Wouters    1 gulden 6 .... 

Jacop Dooris (?)   1 gulden 6 stuivers 2 oort 

 

Ontvangen 3 stuivers 1 oort   

... van Michiel Adriaens 1 gulden. 

 

=================320==================== 

50-r) 

Komen is Jan Lenaert Deckers en heeft bekend dat Peter Aert Baudewijns hem 16 gulden 

heeft gegeven als ´beterschap´ boven de koopsom die Peter Aert Baudwijns eerder had 

betaald vanwege diens koop van Jan en zijn moeder en haar voogden, zoals aan Peter 

verkocht op 3 mei 1591. Het betreft een huis, tuin, aanliggend erf te Oostelbeers volgens de 

brief. Jan belooft Peter hierover nooit meer lastig te vallen en verklaart ten volle hiervoor te 

zijn betaald. Datum 23 juli 1598, getuigen Goijaert Seelen en Dirck Claes Bunnen. 

Voetnoot : 

Door schepenen aangedragen op 14 april 1610. (12 jaar na datum, JT) 

 

=================321==================== 

Corsten Jan Corstens belooft aan Jan zoon Anthonis Jan Joerdens die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 21 gulden en 8 stuivers te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 15 april 1610, getuigen Bogaert en Beck. 

 

=================322==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met haar voogd Jan Thomas belooft aan Jan zoon 

Anthonis Jan Joordens die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 31 gulden en 

4 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================323==================== 

Komen zijn Wouter Sebastiaen Lemans en Lonis Wilborts en dragen nu aan Jan Steven 

Lemans hun rechten over die ze zouden mogen hebben in een erf eerder eigendom van 

Steven Wouter Lemans gelegen in .... volgens de brieven ervan, zoals Dionijs Peters cum suis 

aan Wouter en Lonis hadden overgedragen op 7 oktober 1609, te weten hun rechten in de 

Belschot zijnde een stuk beemd in de parochie van Oostelbeers. Wouter en Lonis stellen nu 

deze Jan Stevens in hun plaats en beloven de overdracht gestand te doen. Datum .... getuigen 

Bogaerts en Lambert Pauwels. 

 

=================324==================== 

50-v) 

Jan Steven Leemans draagt aan Peter Willem Lambrechts al zijn roerend en onroerend bezit 

over, zonder uitzondering hierin, gelegen in Beerze of elders en stelt daarvoor deze Peter in 

zijn plaats voor de rechten daarin. Jan belooft deze overdracht gestand te doen. Conditie is 

dat Peter deze Jan zolang die leeft zowel in ziekte of lichamelijke gebreken en met welke 

ongemakken dan ook, in de kost zal houden, hem inwoning en kleding verschaffen en in alles 

zal voorzien dat iemand nodig heeft. Peter belooft zulks na te komen op onderpand van zijn 

persoon en bezit. Als het gebeurt dat Peter komt te overlijden dan moeten de 

´apprehensiers´of erfgenamen van Peter deze verplichting overnemen zoals Peter eerder heeft 

gedaan en moeten Jan ook ter aarde bestellen op kosten van Peter zoals een Christenmens 

wordt begraven. Actum als boven.  
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=================325==================== 

51-r) 

Peter Willem Lambrechts belooft aan Wouter Bastiaen Lemans en aan Lonis Wilborts per a.s. 

Beloken Pasen hen de som van 106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als 

boven. 

 

=================326==================== 

Jan zoon wijlen Wouter Elias Loijen draagt aan zijn broer Lodewijck Wouters (Loijen, JT) 

het 1/4e deel van een stede over op het Hoogeijnde te Oostelbeers zoals hij van zijn ouders 

heeft geerfd, b.p. Anthonis Mathijssen, het klooster van Tongerloo, de gemeenschappelijke 

weg, de gemeijnte, De koper zal het bezit aanvaarden met alle lasten die er op drukken. De 

verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================327==================== 

Coenken dochter van Wouter Elias (=Loijen) met Gerard Janssen als haar voogd, dragen na 3 

zondagse aankondigingen en na verkregen getuigenis van naaste buren die op 9 december 

1609 hebben verklaard dat een bepaald perceel beter wel dan niet verkocht kan worden, 

volgens keizerlijk octrooi en na een schepenbankdecreet, aan Mathijs Wouter Eel (=Elias, JT) 

Loijen zijnde haar broer, het 1/4e deel van een stede over op het Hoogeijnde te Oostelbeers, 

zoals ze van haar ouders heeft geerfd. De koper moet het overnemen met alle lasten die erop 

drukken. Coenken met haar voogd beloven de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================328==================== 

51-v) 

LodewijkWouter Eel Loijen belooft aan zijn broer Jan Wouters (Loijen, JT) die per a.s. St. 

Bavodag de som van 109 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================329==================== 

Mathijs zoon Wouter Elias Loijen belooft aan zijn zuster Coenken Wouters met haar voogd 

Gerit Janssen die voortaan elk jaar op St. Bavodag een rente van 18 gulden te gaan betalen, 

elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van een half ´aangelag´te OostelBeerze, b.p. 

Anthonis Thijssen, het erf ervan afgedeeld, de gemeenschappelijke weg, de Vroent daar, 

groot ca. 12 lopenzaad. De eerste termijn te betalen per a.s. St. Bavodag over 1 jaar. Mathijs 

belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als 

boven. 

  

=================330==================== 

Gerart Jan Bunnen en Adriaen Gerit Raecker als man van Mariken dochter van Aert Jan 

Bunnen, verklaren dat Lijsken Steven Beersmans met Willem Pauwels en Anthonis 

Mathijssen als voogden over haar en haar kinderen, hen een jaarlijkse rente van 2 gulden en 8 

stuivers hebben afgelost, welke rente Pauwels Willems eerder bij de overdracht van een 

bepaald erf door Aert Jan van Beeck d.d. 18 februari 1602 had beloofd. Gerart en Adriaen 

beloven deze kwitering gestand te doen. Datum 5 mei 1610, getuigen Bogaert en Gerard 

Janssen.  

 

=================331==================== 

Lijsken weduwe van Pauwels Willems met Willem Pauwels en Anthonis Mathijssen als haar 

voogden beloven aan Gerart Jan Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 

45 en een halve gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 
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=================332==================== 

52-r) 

Komen zijn Wouter Walravens, verder Daniel Aerts als man van Berbel dochter van Adriaen 

Meus verwekt bij Henriecxken Walravens, verder deze Wouter en Dirck Jan Rijckers als 

voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Rijckers verwekt bij Marieken Walravens 

en hebben een deling gemaakt van 4 stukken beemd te Vessem, waarvoor Evert Mathijssen 

als man van Henrieksken dochter van Welt (Welt= Wouter Walravens, JT) afstand van zijn 

recht van vruchtgebruik heeft gedaan volgens een schepenbrief van Oirschot d.d. 30 april 

1610.  

 

Wouter en Daniel krijgen een stuk beemd genoemd het Nubeemdeken gelegen in het 

Vessems Broek, b.p. Jan Janssen, Wouter Bastiaens, het erf ervan afgedeeld, de rivier de Aa. 

Nog een stukj beemd genoemd ´Jan Rutten´ ook gelegen in het Vessems Broek, b.p. Wouter 

Bastiaens en meer anderen, Joris Hanssen, Goijaert Mertens. Het bezit is los en vrij, behalve 

uit de Jan Ruttenbeemd jaarlijks 37 en een halve stuiver aan het altaar van O.L. Vrouw te 

Vessem te betalen. 

 

De minderjarige kinderen van Jan Jan Rijckers krijgen een stuk beemd in het Vessems Broek, 

b.p. het Cleijn Wagengatm Peter Henricks, Jan Janssen, de gemeijnte. Nog een stuk beemd in 

het zelfde broek gelegen, genoemd de ....beemde, b.p. Joris Hanssen, de gemeijnte. Het bezit 

is los en vrij behalve dat de grote beemd het ´smael´beemdje overpad moet geven. Verder 

moet deze kavel aan de andere 30 gulden geven. 

 

De delers beloven de deling gestand te doen. Datum ... mei 1610, getuigen Kemmer en Peter 

Willems. 

 

=================333==================== 

52-v) 

Lodewijk Wouters belooft aan Jan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de 

som van 3 gulden en 10 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 16 juni 1610, 

getuigen Bogaert en Lemmen Pauwels (Lemmen=Lambrecht, JT) 

 

=================334==================== 

Dionijs Wouters belooft Jan Jan Faes per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 112 gulden en 

15 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================335==================== 

Jorden zoon Jacop Joerdens met zijn zuster Cathelijn en haar man Anthonis Rombouts dragen 

aan hun broer Adriaen Jacops (Joerdens, JT) al hun roerend en onroerend bezit over dat ze 

van hun vader Jacop Joerdens geerfd mogen hebben, waar dat bezit zich ook bevindt. Actum 

als boven. 

  

=================336==================== 

Anthonis Mathijssen (de Crom, JT) belooft aan Jan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over twee jaar de som van 18 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Hiermee zijn 

alle eerdere betalingsbeloftes tussen Anthonis Matijssen en Jan voldaan. 

 

=================337==================== 

Komen is Adriaen Peter Willem Deckers en draagt aan Henrick Peter Willem Deckers en aan 

Joris Peters als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Adriaen Peters 
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(Deckers, JT) verwekt bij Anneken dochter van Henrick Gijsbrechts ten behoeve van deze 

kinderen diens vruchtgebruik over in alle erfelijk bezit dat Adriaen van zijn ouders heeft 

geerfd en ook dat vanwege zijn vrouw Anna, zonder enige uitzondering daarbij. Adriaen 

belooft dit afstanddoen altijd na te komen. Datum 16 juni 1610, getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================338==================== 

53-r) 

Henrik Peter Willem Deckers en Jan Janssen van Antwerpen met Henrick zoon Adriaen Peter 

Deckers geven aan Joris Peters (Mueren, JT) een stuk beemd in belening genoemd de 

Schreijmaecker, behalve het 1/4e deel van deze beemd. De belening is voor 5 jaar en nu 

terstond te aanvaarden en voor die 5 jaar mag Joris het hout in die beemd kappen. De 

belening is voor een bedrag van 360 gulden ( 375 gulden = doorgestreept, JT) en na het einde 

van de 5 jaar mogen de voogden de beemd aflossen met die 360 guldens. Actum als boven. 

 

=================339==================== 

Daarna is nog afgesproken dat Joris het hout mag hebben alsof het zijn eigen bezit betrof. 

Getuigen Beijens en Heijden. 

 

=================340==================== 

Adriaen Peter Deckers verklaart van Joris Peters vanwege de kinderen van Adriaen Peter 

Deckers voor diens vruchtgebruik ervan, de som van 170 gulden te betalen. Nog belooft Joris 

aan de kinderen van Anthonis Henrick Raker (van Raeck, JT) de som van 165 gulden te 

betalen, waarmee deze Schreijmaker nu door Joris is beleend. Actum als boven. (de rekensom 

is me niet duidelijk, 170 en 165 gulden maakt samen 335 gulden en daarvoor wordt 

gesproken over 360 gulden, JT)   

 

=================341==================== 

Willem Jan Driessen belooft aan Marcelis Peters nu per a.s. St. Geertruidendag half maart de 

som van 100 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 28 juni 1610, getuigen 

Gerart Janssen en Bogaert. 

  

=================342==================== 

Joris Peter Moren (=Mueren, JT) belooft aan Wilborden Daniel Wilborts per a.s. St. Jansdag 

over een jaar de som van 84 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================343==================== 

Jan Jacops belooft aan Jan Jan Faes nu per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 

92 gulden en 15 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 28 juni 1610, 

getuigen Gerart en Bogart. 

 

=================344==================== 

53-v) 

Michiel Mathijssen (de Crom, JT) belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 26 gulden en 10 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 3 juli, getuigen Bogaert en Gerard Janssen. 

  

=================345==================== 

Vandaag 31 juli 1610 zijn voor ons verschenen Jan Wouter Loijen en Wouter Wouter Kems 

als echtgenotes van hun vrouwen en geven hierbij machtiging aan Willem Gijsbert Loijen om 

namens hen beiden een bepaalde pacht te incasseren waarop ze recht hebben of die ze van 
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hun vader Wouter Loijen hebben geerfd en waarvoor Peterken als weduwe van Wouter 

Loijen afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Jan en Wouter beloven alles na 

te komen wat hierin door Willem Gijsberts zal worden gedaan, alsof ze daar zelf bij aanwezig 

zouden zijn geweest. Datum als boven, getuigen Kemmer en Hamsvoert. 

 

=================346==================== 

Jan Dirck de Mulder (van Diessen, JT) verklaart dat Maijken weduwe van Michiel 

Lambrechts hemn ten volle heeft betaald voor de belofte die Michiel Lambrechts eerder aan 

hem heeft gedaan, 

 

=================347==================== 

54-r) 

Jan Thomas Jacops belooft aan Steven Dirck Claessen die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 10 mei 1611, getuigen 

Hamsvort en Kemmer. 

 

=================348==================== 

Aert Dirck Jan Seelen belooft aan Geraert Jan Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 29 gulden en 10 stuivers te betalen. Actum als boven. 

 

=================349==================== 

In het jaar 1611 op 28 september is voor ons schepenen verschenen Dirck Nijs Stevens, ziek 

van lichaam maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens zoals ons voldoende is 

gebleken en heeft zijn testament opgemaakt. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan 

bijde almachtige God en diens moeder Maria en wil zijn lichaam in gewijde aarde hebben 

begraven en wil een uitvaart zoals hier te Beerze in de kerk gebruikelijk is. Nog wil hij dat 

zijn zoon Frans elk jaar in de kerk van Beerze een gezongen jaargetijde zal laten houden en 

wel eeuwigdurend en na zijn dood de baar te dekken tot lafenis van zijn ziel  

 

54-v) 

en die van zijn vrouw en de overleden kinderen. Hiervoor moet Frans aan de pastoor elk jaar 

4 stuivers geven, aan de koster 2 stuivers en het altaar van O.L. Vrouw 4 stuivers, totaal 10 

stuivers. Verder wil de testateur dat zijn zwager Steven zolang niet in de erfenis zal 

meeparten tot de andere kinderen 50 gulden hebben ontvangen die deze Steven in twee 

betalingen heeft ontvangen, en verder verklaart de testateur dat zijn zwager Corsten en zijn 

zoon Frans elk van hem 12 gulden hebben ontvangen die op hun erfenis in mindering zal 

komen. Verder wil de testateur dat al zijn na te laten bezit gelijkelijk onder zijn kinderen 

wordt verdeeld en dat alle kinderen waarvan hij grootvader is in de plaats van hun ouders 

komen als die zijn overleden, maar waarbij zijn dochter Mariken het vruchtgebruik houdt 

zolang ze leeft inzake het bezit dat hij geerfd heeft toen hij weduwnaar was. Datum als 

boven, opgemaakt ten huize van de testateur. Getuigen Geraert Janssen en Bogaert. 

 

=================350==================== 

Geraert Jan Aerts belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Dionijs Peters per 

a.s. Maria Lichtmisdag die de som van 90 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 19 oktober 1610, getuigen Bogaert en Hamsvoert. 

 

=================351==================== 

55-r) 
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Michiel Mathijssen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Henrick Cornelis 

Henrick Dircks die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee Jan de som van 68 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================352==================== 

Lambrecht Jacop Henricks belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Aerts 

van Beeck die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 25 gulden te betalen. Datum als boven, 

getuigen Lambrecht en Bogaert. 

  

=================353==================== 

Gerart Jan Aerts belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Anthonis Jan 

Joordens per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar die de som van 25 gulden 8 stuivers te 

betalen. Datum 2 november 1610, getuigen Hamsvoort en Lambrecht. 

 

=================354==================== 

Lenaert Willem Cornelis Lenaerts belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan 

Mariken dochter van Henrick Verrijt met haar voogd Peter Bogaers, ten behoeve van deze 

Mariken de som van 250 gulden te betalen vanwege aangekocht erf, te betalen per a.s. 

Allerheiligen met de rente van 6 %. Als Lenaert dan niet betaalt moet hij jaarlijks de rente 

van 6 % blijven betalen. Datum 9 november 1610, getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================355==================== 

Genoemde Lenaert uit de vorige akte belooft aan Mariken binnen nu en een jaar de som van 

50 gulden te betalen en als hij in dat jaar niet betaalt moet hij daarna 6 % rente betalen. 

Actum ut supra. 

 

=================356==================== 

55-v) 

Dat voor ons komen zijn Gijsbert zoon Wouter Gijsberts en zijn broer Niclaes, voor henzelf 

handelend en voor hun andere zusters en broers, geassisteerd door Adriaen Roelans 

(=Bierkens, JT) en Steven Dionijs Stevens als voogden over de genoemde minderjarige 

kinderen, verder deze Gijsbert ook namens Wouter Sebastiaen Lemans en voor Jan Joerdens 

als voogden over Magdalena weduwe van genoemde Wouter Gijsberts en hebben na 3 

zondaagse oproepen en na raadpleging van getuigen die onder ede hebben verklaard dat het 

bezit beter wel dan niet verkocht kan worden, mede op grond van het koninklijk octrooi en na 

een schepenbankdecreet, vanwege deze Magdalena en haar kinderen aan Jan Aerts van Beck 

(=Beeck, JT) een stuk land overgedragen, groot ca. 6 lopenzaad en 18 roedes, waarbij het 

´hoel´ niet is meegemeten, alles gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. Steven Nijs, de 

koper, de Vroendt daar. Het bezit is los en vrij behalve anderhalve stuiver als chijns. De 

verkopers beloven de verkoop gestand te doen en 

 

56-r) 

alle lasten af te handelen. Datum 17 november 1610, getuigen Bogaert en Lemmen Pauwels.   

 

=================357==================== 

Jan Aerts van Beeck belooft aan Magdalena weduwe van Wouter Gijsberts met haar voogd 

Ariaen Roelans die voortaan jaarlijks op St. Jansdag een rente van 18 gulden te betalen, op 

onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf in Middelbeers, b.p. Steven Nijs, de Vroent, 

waarbij Magdalena daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht. Na de 

dood van Magdalena moet Jan de rente vanaf St. Jansdag erna aan de kinderen of hun 
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voogden gaan betalen en ook hen het kapitaal van 300 gulden aflossen. De eerste termijn zal 

zijn per a.s. St. Jansdag. Actum als boven. 

 

=================358==================== 

Genoemde Jan (van Beeck, JT) belooft aan Adriaen Roelans (Bierkens, JT) en aan Steven 

Nijs ten behoeve van de minderjarige kinderen van Wouter Gijsberts nu per a.s. St. Jansdag 

(over een jaar = doorgestreept, JT) 287 gulden te gaan betalen en daarbij elk jaar een 

behoorlijke rente, te weten 17 gulden en 4 en een halve stuiver, waarvan de eerste termijn a.s. 

St. Jansdag over een jaar zal zijn. Als Jan het geld wil aflossen moet hij 3 maanden vooraf 

opzeggen. Actum als boven. (het is dus een jaarlijkse rentebetaling blijkbaar die langer dan 

een jaar kan doorlopen, JT) 

Voetnoot : 

De 87 gulden in deze belofte heeft Jan Aert Driessen betaald op .... februari 1619, getuigen 

Gerard Heijden en Cornelis Peters. (uit deze aantekening zou kunnen blijken dat Jan Aerts 

van Beeck en Jan Aerts Driessen een en dezelfde persoon zijn, JT) 

In marge : 

Nog heeft Jan op deze rente (=kapitaalsom) 100 gulden betaald. Datum 9 november 1620, 

getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================359==================== 

56-v) 

Jacop Peters van de Huigevoert draagt over aan Dirck Dirck Bunnen een stuk beemd over 

gelegen te Oostelbeers, b.p. de weduwe van Niclaes Rijckerts en haar kinderen, de rivier de 

Aa, het klooster van Tongerloo, de koper zelf. Het bezit is los en vrij. De verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Als er meer lasten blijken te zijn zal 

men dat met elkaar verrekenen. Datum 18 november 1611 (?), getuige Bogaert en Hamsvort. 

 

=================360==================== 

Dirck Dirck Bunnen belooft voortaan aan Cornelis Peter Neelen een jaarlijks rente van 18 

gulden te gaan betalen op Maria Lichtmisdag, elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van 

een huis, tuin, aanliggend erf in de parochie Oostelbeers groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Willem 

Martens, de Vroent. Nog op onderpand van een stuk erf genoemd de Espenrijt zowel zaailand 

als weiland groot ca. 40 lopenzaad (is een van de grotere boerderijen daar, JT), gelegen in de 

zelfde parochie, b.p. Pauwels Jacops, Loijs Jacop Lonis, verder rondom in de gemeijnte. Nog 

op onderpand van 3 stukken beemd genoemd de Wolfsvoert in de zelfde parochie gelegen, 

b.p. de kinderen van Peter Jan Gerits, de rivier de Aa, het klooster van Tongerloo,  

 

57-r) 

de kinderen van Peter Jan Genen. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te 

houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

  

=================361==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 300 gulden 

met de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================362==================== 

Jan Lenaert Willem Deckers heeft verklaard te zijn betaald voor de koop van het erf dat 

Cornelis Henrick Dircks eerder van genoemde Lenaert had gekocht. Jan belooft daar nimmer 

meer over te zullen manen. Actum als boven. 
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=================363==================== 

Wouter Sebastiaen Lemans verklaart dat Dirck Dirck Bunnen hem de jaarlijkse rente heeft 

betaald van 30 stuivers die Wouter steeds van Dirck heeft ontvangen waarvan Wouter 

verklaart er geen brief meer van te hebben, maar als die alsnog wordt gevonden is die komen 

te vervallen. Actum als boven. 

 

=================364==================== 

Michiel Mathijssen ( = de Crom, JT) belooft aan Willem Jan Willems nu per a.s. St. 

Dielisdag die de som van 26 en een halve gulden te betalen. Datum 4 .... 1612, getuigen 

Bogart en .... 

 

=================365==================== 

57-v) 

Vandaag op 27 december 1610 hebben Dirck Jan Rijckaerts en Wouter Walraven als 

voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Rijckers, huin afrekening overlegd van 

hun inkomsten en uitgaves inzake de nalatenschap, oogstgewassen en huur van 3 jaar van de 

*stede*. Daarbij is bevonden dat de voogden 58 gulden en 10 stuivers meer hebben 

uitgegeven dan ontvangen. Opgemaakt in aanwezigheid van Aert zoon Jan Rijckaerts. Datum 

als boven, getuigen Peter Willems en Henrick Wouters. 

 

=================366==================== 

Gerart Jan Aerts belooft aan Wouter Dirck Steenbackers die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

1 jaar de som van 212 gulden te betalen, elke gulden vabn 20 stuivers. Datum 15 december 

1610, getuigen Beeck en Bogaerts, 

 

=================367==================== 

Peter Jan Joosten belooft aan Pauwels Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de 

som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================368==================== 

Claes Hendrick Dircks belooft aan Pauwels Jacops die per a.s. St. Andriesdag over 1 jaar de 

som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================369==================== 

Willem Martens (van Liempd, JT) belooft aan Huijbert Dirck Gerits die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 110 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

Voetnoot : 

Peter Martens belooft zijn broer Willem voor diens belofte te vrijwaren. 

 

=================370=================== 

58-r)  

Lonis en Michiel Jacop Lonis, verder Jan Dircks als echtgenoot, nog Adam Monen als 

echtgenoot van zijn vrouw, Frans Dirck Nijs als echtegenoot van zijn vrouw, allen wettige 

kinderen van Jacop Lonis, dragen aan Thonisken weduwe van Anthonis Willem Martens met 

haar kinderen een stuk land en groes over groot ca. 4 lopenzaad en 40 roedes, gelegen in de 

parochie van Oostelbeers, b.p. de koper zelf, Peter Aert Baudewijns en meer anderen, de 

gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en 

alle lasten af te handelen. Datum 6 januari 1612, getuigen Bogaert en Lambert Pauwels. 
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=================371==================== 

Eerder heeft Gerit Jan Aerts (=Meulenbroeks, JT) een huwelijk aangegaan met Margriet 

dochter van Aert Henricks van Taertwijck en bij haar 4 wettige kinderen verwekt, n.l. Aert, 

Chatelijn, Lambert en Margriet en omdat Margriet was komen te overlijden is Gerart daarna 

opnieuw getrouwd met Dircxken dochter van Willem Willem Deckers. Voor ons schepenen 

zijn nu verschenen genoemde Gerit ter ener zijde en Adriaen Aerts, Willem Aerts en Henrick 

Aerts als man van Cathelijn ter andere zijde (Aerts = wrsch. van Taertwijck, JT) en hebben 

om twist te vermijden, de hulp ingeroepen van goede vrienden, schepenen etc. en hebben het 

volgende afgesproken.  

 

58-v) 

Als Gerit bij genoemde Dircxke wettige kinderen verwekt, zullen de voorkinderen en de 

nakinderen elk hoofdelijk meeparten in het bezit van hun moeder resp. vader, zowel de 

kinderen die er al zijn of nog komen. Ook het bezit dat Gerit nog zal verwerven zal gelijkelijk 

worden verdeeld tussen diens voorkinderen en nakinderen. Die kinderen zullen dan ook de 

schulden betalen op het bezit. Als een van de kinderen van Gerit die hij eerder verwekte bij 

Margriet komen te huwen, of ook de kinderen die hij nog bij Dircksken zal verwekken, moet 

hij die elk een behoorlijke uitzet geven zoals een goede vader betaamt.   

 

59-r) 

Partijen beloven over en weer om dit kontrakt zo na te komen. Datum 5 januari 1605, 

getuigen Peter Bogaerts en Jan Janssen. (attentie jaartal is 1605, boven het blad staat anno 

1612) 

  

=================372==================== 

Op 23 september 1605 (1608?) heeft Gerart Jan Aerts om een getuigenverklaring gevraagd af 

te leggen door Lambert Pauwels en Anthonis Willem Martens als naaste burten van 

genoemde Gerard, verder door Adriaen Aerts, Willem Aerts en Henrick Aerts als man van 

Cathelijn, die de eed bij de officier hebben afgelegd. Ze verklaren dat het eerder gemaakte 

akkoord beter wel dan niet was gedaan en beloven het kontrakt na te komen. Opgemaakt in 

voltallige schepenbankvergadering. 

 

=================373==================== 

Op 17 februari 1612 (?) heeft Gerard Janssen uit de vorige akte een getuigenverklaring 

gevraagd af te leggenb door Franck Jan Corstens en Marieke dochter van Willem Deckers die 

de eed bij de officier hebben afgelegd. Ze verklaren samen met genoemde Gerit dat de 

navolgende *percelen* afkomstig zijn van zijn tweede vrouw Dircxken. Eerstens van Gielen 

Willems zijnde diens zwager een bedrag van 200 gulden. Nog 2 lopenzaad erf in het eerste 

nieuwe aangelegde veld dat van zijn zwager afkomstig is. Nog de halve beemd  

 

59-v) 

genoemd de Bunder en een weiland ... door het veld. Nog 25 gulden in het heiveld. Nog het 

*versterf* van Margriet Dircks 25 gulden, nog het vierde part in de Schreijnmaecker waard 

zijnde 100 gulden, nog 2 koeien ter waarde van 60 gulden, nog van de kamer 40 gulden, nog 

een *leeg beest* ter waarde van 12 gulden, nog een bed met een koets, nog ca. 3 en een half 

mud rogge, een tinnen schotel, 3 tinnen potten, twee tinnen kommetjes en een vet varken ter 

waarde van 10 gulden. Datum als boven, getuigen Bogaert en Beeck. 
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=================374==================== 

Anthonis Mathijssen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Jan Seelen 

met diens voogd Peter Gerit Bersmans, per a.s. Maria Luchmisdag die de som van 84 en een 

halve gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en nog 5 gulden 2 stuivers vanwege 

rente. Indien Anthonis het geld dan niet betaalt, moet hij de genoemde rente blijven betalen 

totdat Anthonis heeft afgelost. Datum 20 februari 1611 (attentie jaartal), getuigen Hamsvoort 

en Anthonis Mathijssen. 

  

=================375==================== 

Wouter Lodewijk Henricks belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Dirck 

Hermans die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Datum 25 februari 1611, getuigen Gerart Janssen en Joris Peters. 

Voetnoot : 

De belofte is verlengd tot het jaar 1618 voor 118 gulden met 18 gulden als rente. Getuigen 

Joris en Kemmer. 

 

=================376==================== 

60-r) 

Corstiaen Wouter Oemen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Steven 

Peter Thomasn (Thonis )?) die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 59 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum als boven, getuigen Bogaert en Beck. 

 

=================377==================== 

Jan Jacop Cornelis Vos belooft voortaan steeds op Maria Lichtmisdag aan Jan Aert Driessen 

en aan Wilbort Lijbrechts als kerkmeesters van de kerk te MiddelBeerze, ten behoeve van de 

vroegmis daar, een rente van 3 gulden 15 stuivers te gaan betalen, elke gulden van 20 

stuivers, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf, groot ca. 4 lopenzaad, b.p. Peter 

Bogaers, het erf ervan afgedeeld, Peter Lambers, de gemeijnte. Nog op onderpand van een 

stuk land genoemd de Luijcas Hoeve zijnde het vierde deel, b.p. Peter Bogaers, het erf ervan 

afgedeeld, de gemeijnte. Actum ut supra. 

 

=================378==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 60 gulden 

samen met de achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum ut 

supra. 

 

=================379==================== 

60-v) 

Jan Dircks van Berze te Oirschot verklaart dat hij is betaald voor alle erfelijk bezit dat hij of 

zijn vrouw aan Jan Joerden Jan Verhoeven of aan Antonis Willem Martens hebben verkocht 

gehad. Ze zijn daarvoor door Antonis Willem Martens betaald met een belofte van 50 gulden 

op onderpand van het bezit. Jan belooft hen daarover niet meer te zullen aanmanen. Datum 

10 februari 1611 (?), getuigen Joris Peters en Jan Aerts. 

 

=================380==================== 

Claes Henrick Dircks belooft aan Goijaert Adriaen Peters per a.s. Maria Lichtmisdag over 

twee jaar de som van 136 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 1 maart 1611 

(?), getuigen Kemmer en Lambrechts.  

Voetnoot : 

De belofte is verlengd tot 1619, getuigen Beijens en Lambrecht. 
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=================381==================== 

Jan Wouter Goijaerts geeft aan Henrick Wouter Kems een stuk beemd in belening, genoemd 

de Vorsenbeemd (Vorstenbeemd?, JT), gelegen in Oostelbeers, b.p. Jan Thomas, Jan Aert 

Maes, Dirck Bunnen, de gemeijnte. De belening loopt voor 6 achtereenvolgende jaren 

 

61-r) 

en Henrik kan die beemd voor die 6 jaar gebruiken alsof het zijn eigen bezit was maar hij 

mag er geen groesturf steken. De belening is voor 90 gulden, elke gulden van 20 stuiver en 

als Henrick 6 keer heeft gehooid, mag Jan de beemd weer aflossen met 90 gulden eens. 

Datum 10 maart 1611, getuigen Lambert en Peter Willems. 

 

=================382==================== 

Jacop zoon Cornelis Willem Vos, verder Henrick Vennincx als man van Jenneken dochter 

van Cornelis Vos, nog Merieken dochter van Cornelis Vos met haar voogd, hebben een 

deling gemaakt van het bezit van hun ouders. 

 

Genoemde Jacob Cornelis krijgt een stuk erf genoemd de Luijcashoeve voor het 1/4e deel, 

gelegen in Middelbeers groot ca. ..... en 6 voet tot zover de weg loopt van Arien Peters, b.p. 

Wouter Vrancken, het erf ervan afgedeeld, de gemeijnte. Nog krijgt hij de halve 

Eeschenborchhof min 4 roedes, gelegen in de zelfde parochie, b.p. het erf ervan afgedeeld, 

Aert Janssen van Arendonck, de gemeijnte. Nog krijgt hij het 1/4e deel van de oude ´stede´, 

b.p. Peter Bogaers, het erf ervan afgedeeld, Peter Lambrechts, de gemeijnte. 

 

61-v) 

Hieruit jaarlijks aan Goossen Henricks te Boxtel 30 stuivers te betalen, nog aan Henrick Jan 

Verhuijgevoort 23 stuivers per jaar, nog aan Jan Dielis 2 stuivers per jaar, aan Lambrecht Jan 

Mors (=Moers) 2 en een halve lopen rogge per jaar, nog 3 oort chijns aan de hertog, nog aan 

pPter Nelen 3 en een half lopen rogge per jaar nog aan Ariaen Vos 14 stuivers per jaar, nog 

een half lopen rogge per jaar aan de pastoor te Middelbeers. Als er meer of mindere lasten 

zijn moeten ze dat elkaar vergoeden. 

 

Genoemde Heijlken met haar voogd krijgt het vierde deel van een stuk land genoemd de 

Luijcas Hoeve, b.p. Adriaen Peter Eelen, het stuk ervan afgedeeld, de pastorie. Nog krijgt ze 

het vierde deel van de oude *stede* , b.p het erf ervan afgedeeld, Willem Pauwels, de 

gemeijnte. Hieruit aan Peter Nelen jaarlijks 3 en een half lopen rogge te betalen, nog aan 

Steven Nijs 2 en een half lopen rogge per jaar, nog aan Goossen Henricks te Boxtel 30 

stuivers, aan Henrick Jans 23 stuivers, aan Jan Dielis 2 stuivers per jaar, als chijns aan de 

hertog 3 oort, aan de pastoor te Middelbeers een half lopen rogge, nog aan Flip Andries 

Gerits 2 gulden per jaar.  

 

62-r) 

Genoemde Henrick Vennincx als man van Jenneken krijgt het vierde deel van de *aenstede*, 

b.p. het erf ervan afgedeeld, de Kerkstraat, tot aan de elzenstruiken daar die op de kant van de 

sloot staan, verder b.p. Willem Cornelis, de gemeijnte. Nog krijgt hij de halve Eeschenborch 

tuin en nog 4 roedes meer dan de helft, b.p. Aert Jans van Aerendocnk, het erf ervan 

afgedeeld, de gemeijnte. Nog krijgt hij het vierde deel in de Luijcashoeve, b.p. Peter 

Anthonis, het erf ervan afgedeeld, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks aan Peter Nelen 3 en een 

half lopen rogge te betalen, nog aan Steven Nijs 2 en een half lopen rogge per jaar, nog aan 

Goossen Henricks te Boxtel 30 stuivers, aan Dries Michiels 15 stuivers per jaar, aan de kerk 
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te Middelbeers 10 stuivers per jaar, als chijns aan de hertog 3 oort, aan  Ariaen Vos 13 

stuivers, aan Heijlken Arien Vrancken een schepenbelofte te betalen van 25 gulden, nog een 

half lopen rogge aan de de pastoor te Middelbeers, nog aan Flip Andries Gerits 2 gulden per 

jaar.  

 

Datum 29 april 1585 (let op jaartal!!), getuigen Jan Aerts en Bogaert (aangedragen op 21 

april 1611, 26 jaar na dato). 

 

=================383==================== 

Michiel Henrick Dielis als echtgenoot van zijn vrouw machtigt Adriaen Michiels om zijn 

vordering op Cornelis Henrick .... te innen en die in rechte te vervolgen. Datum 10 maart 

1604 (?); getuigen Bogaert en Gerart.  

 

=================384==================== 

62-v) 

Jacop Thomas Jacops belooft aan Joest Wouters ten behoeve van Aleijt dochter van Dirck 

Arien Leijten per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 143 gulden te betalen. 

Datum 13 maart 1611, getuigen Bogaert en Henrick Wouter Kems. 

 

=================385==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met haar voogd Peter Simons belooft aan Joost Wouters 

ten behoeven van de minderjarige kinderen van Dirck Arien Leijten per a.s. Maria 

Lichtmisdag over twee jaar de som van 300 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

 

=================386==================== 

Genoemde Margriet met haar voogd belooft aan genoemde Joost ten behoeve van de 

genoemde minderjarige kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 220 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Deze som hebben de kinderen van hun tante Metten Jan Thonis geerfd. 

 

=================387==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan genoemde Joest ten behoeve van de genoemde kinderen per 

a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum als boven.  

 

=================388==================== 

De 4 bovengenoemde beloftes met Joest Wouters zijn verlengd tot a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar, tenzij dat Aleijt dochter van Dirck Jan Thonis komt te trouwen of het geld op 

andere wijze nodig heeft, dan moeten de schuldenaars het geld op de eerstvolgende Maria 

Lichtmisdag erna betalen met een rente van 6 % per jaar. Datum 22 maaert 1613, getuigen 

Geraert en Kemmer. (Is Aleijt dochter van Dirck Jan Thonis een tante zoals Metken of 

mogelijk de zelfde als Aleijt dochter Dirck Arien Leijten?, JT) 

 

=================389==================== 

63-r) 

Jan Wouter Goijaerts belooft aan genoemde Joest (=Wouters, JT) ten behoeve van de 

genoemde minderjarige kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 112 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 
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=================390==================== 

Jan Thomas Jacops wordt borg voor Joest Wouters als principaal schuldenaar voor het geval 

als (die van?) Jan verliest. (wat er wordt bedoeld is me onduidelijk, JT). 

 

=================391==================== 

Joost Joerdens belooft aan Joest Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de 

som van 15 gulden en 3 stuivers te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Is verlengd tot a.s. Maria Lichtmisdag overt 1 jaar. Datum 22 maart 1613. 

 

=================392==================== 

Genoemde Joest (=Wouters, JT) belooft Merieken weduwe van Dirck Arien Leijten dat ze 

zolang ze leeft de helft van het vruchtgebruik krijgt (de inkomsten uit de rentes, JT) van de 

bovengenoemde beloftes die op deze datum aan Joest werden gedaan ten behoeve van de 

minderjarige kinderen behalve inzake de 200 gulden die de kinderen van hun tante Metken 

Jan Thonis hebben geerfd (hiervoor kom ik alleen 220 gulden tegen van hun tante, JT). 

Actum als boven. 

  

=================393==================== 

Willem Ariens de Cort belooft aan Joest (Wouters, JT) ten behoeve van de minderjarige 

kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 18 gulden te betalen.  

Voetnoot : 

Is verlengd tot a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Datum 22 maart 1613. 

 

=================394==================== 

Vandaag op 13 maart 1611 hebben Joost Wouters en Jacop Thomas als voogden over Aleijt 

dochter van Dirck Jan Thonis hun afrekening overlegd van hun inkomsten en uitgaves. Er 

wordt bevonden dat Joost 25 gulden en 3 stuivers meer heeft uitgegeven dan ontvangen. 

 

63-v) 

Is opgemaakt in aanwezigheid van Aleijt dochter van Dirck Jan Thonis, Jan Thomas en Peter 

Sijmons en Henrik Grootjans als naaste vrienden van Aleijt, verder aanwezig als schepenen 

Peter Bogaers en Wouter Kems. 

 

=================395==================== 

Voor ons is verschenen Peter Henrick Verrijt en belooft dat Dirck Dirck Bunnen het heiveld 

gelegen in de Espenrijt dat Peter hem heeft verkocht, dat mag gebruiken alsof het zijn eigen 

bezit was en Peter belooft hem te vrijwaren voor alle schades en lasten inzake dat heiveld. 

Datum 10 februari 1610, getuigen Bogaerts en Jan Thomas. 

 

=================396==================== 

Jan Gijsbert Peters draagt aan Adriaen Michiels een stuk land over genoemd de Evershoeve 

gelegen te Middelbeers, b.p. de erfgenamen van Ariken Mueren, Heijlken weduwe van 

Michiel Lambrechts, Lambrecht Pauwels, de gemeijnte. Het bezit is los en vrij en de 

verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 15 april 1611, getuigen Bogaert en 

Gerart Janssen. 

  

=================397==================== 

64-r) 
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Dionijs Peter Bunnen draagt aan Jan Jan Joosten een stuk land over genoemd der 

Crommenecker groot ca. 3 lopenzaad en 1 spintzaad, gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. 

Willem Cornelis, het klooster van Tongerloo, Evert Cornelis, de koper zelf, de rivier de Aa. 

Het bezit is los en vrij behalve te moeten zorgen voor wegen en waterlopen. De verkoper 

belooft de verkoop gestand te doen. Datum 5 juli 1610, getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================398==================== 

Mariken weduwe van Henrick van Spordonck met haar voogd Henrick Willems en haar zoon 

Dirck die nog handelt voor zijn andere broers en zusters, beloven vortaan aan Jan Wouter Jan 

Driessen en aan Wilbert Daniels, als H. Geestmeesters te Middelbeers ten behoeve van die H. 

Geest een rente van 35 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op 

onderpand van een huis, tuin aanliggend erf in de parochie van Middelbeers, b.p. Henrick 

Willems, Willem Cornelis, Adriaen Roelans (=Bierkens, JT), de Vroent daar. De 

schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. 

Datum 4 februari 1611, getuigen Bogart en Henrick. 

  

=================399==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 28 gulden en 

de achterstand, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================400==================== 

64-v) 

Geertruijt dochter van Gijsbert Wouters met haar voogd Henrick Willems belooft voortaan 

elk jaar aan Adriaen Roelans (=Bierkens, JT) als voogd over de minderjarige kinderen van 

Wouter Gijsberts ten behoeve van deze minderjarige kinderen, steeds op Maria Lichtmisdag 

een rente van 3 en een halve gulden en 3 en een halve stuivers te gaan betalen, elke gulden 

van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis 

en erf en een stuk dries genoemd de Oude Hof, groot ca. 2 en een halve lopenzaad gelegen in 

de parochie Middelbeers, b.p. Henrick Willems, Ariaen Roelans, de gemeijnte. De 

schuldenaresse belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de 

rente. Datum 5 april 1611, getuigen als boven. 

 

=================401==================== 

In de naam van de Heer, Amen. Vandaag op 5 april 1611 is verschenen Adriaenken dochter 

van Wouter Verstevoert geassisteerd door Henrick Willems als haar hierbij gekozen voogd, 

in het bezit van haar verstandelijke vermogens en gezond van lijf en leden, heeft haar 

testament over al haar bezit gemaakt. Ze herroept hierbij alle eerdere testamenten als die 

gevonden kunnen worden. Ze beveelt haar ziel als ze is komen te overlijden aan bij de 

almachtige God en wil haar lichaam in gewijde grond hebben begraven. Verder wil ze 

 

65-r) 

als ze is overleden dat al haar bezit, zowel roerens als onroerend in 4 parten wordt gedeeld, 

waarvan een part voor Meriken dochter van Everaert Bartholomeus, een deel voor de 

kinderen van Wouter Gijsberts, het derde deel voor Ariaen Roelans (=Bierkens, JT) en diens 

vrouw Jenneken en het vierde deel voor Geetruijt dochter van Gijsbert Wouters, behalve het 

bed met lakens en sarsie (sargie=gordijn, JT) dat gaat na haar dood naar Thueneken dochter 

van Wouter Gijsberts en wel vanwege ´de peijn en arbeijt´. Als Mariken dochter van Everaert 

Bartholomeus komt te overlijden zonder wettig nageslacht dan versterft haar deel op de 

andere 3 delen, behalve dat haar vriend (van Merieken, JT) dan 6 gulden eens krijgt. De 
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testatrice verklaart dat dit haar testament is en wil het als christelijk mens zo hebben 

uitgevoerd. Datum 5 april 1611, getuigen Bogart en Jan Aerts van Beeck. 

 

=================402==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Goijaert Adriaen Peters per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 

jaar de som van 236 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 1 maart 1611, 

getuigen Lambert en Kemmer. 

Voetnoot 1 : 

Aangedragen op 5 november 1611. 

Voetnoot 2 : 

Deze belofte is verlengd tot 1618, getuigen Lambrecht en Beijens. 

  

=================403==================== 

65-v) 

Lambrecht Jacobs en Jacop Dircks (van Trier, JT) beloven samen en hoofdelijk aan Henrick 

Wouter Kems per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 26 gulden en 10 stuivers te betalen. 

Datum 5 mei 1611, getuigen Lambert en Peter Willems. 

Voetnoot : 

Deze belofte is verlengd tot 1615, getuigen Lambert en Willems. 

  

=================404==================== 

Gerart Jan Aerts draagt aan Jan Thomas Jacops in een ruil het 1/4e onverdeelde stuk beemd 

over genoemd de Schreijnmaker gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Gerart Janssen en 

Anthonis Thijssen, de erfgenamen van Jan van Cuijck, Lijsken weduwe van Peter Cornelis, 

de gemeijnte. Het perceel is los en vrij en Gerart belooft de overdracht gestand te doen en alle 

lasten af te handelen. Actum als boven. 

 

=================405==================== 

Jan Thomas Jacops draagt in de vorm van een ruil aan Gerart Jan Aerts een stuk beemd over 

genoemd de Vorstenbeemd gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Dirck Gerit Joris en meer 

anderen, het klooster van Tongerloo, Jan Thomas en Jan Wouters, de gemeijnte. Het perceel 

is los en vrij en Jan belooft de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

  

=================406==================== 

66-r) 

Jan Jacops van Aelst draagt aan Gerart Jan Aerts en aan Willem Martens (=van Liemd, JT ) 

als H. Geestmeesters te Oostelbeers ten behoeve van de H. Geestm de helft van een stuk 

beemd over genoemd de Anneken Bersmansakker, welke beemd Anneken eerder aan de H. 

Geest had vermaakt, b.p. Sijmken Deckers, het erf waarvan is afgedeeld, Nijs Wouters, de 

gemeijnte. Hij draagt dat perceel nu met alle brieven ervan over, zoals Jan die helft van de H. 

Geest van Middelbeers had verkregen. Jan belooft de overdracht gestand te doen. Actum als 

boven. 

  

=================407==================== 

Komen is Jenneken weduwe van Henrick Vennincx met haar zoon Cornelis ter ener zijde en 

Peter Claes Beris als man van Lijsken dochter van Henrick Vennicx ter andere zijde en 

hebben de bemiddeling ingeroepen van naaste vrienden om een overeenkomst te maken en 

daarbij is het volgende afgesproken. Omat Cornelis en Lijsken van verschillkende huwelijken 

zijn (2 verschillende moeders, JT) krijgt Jenneke als weduwe met haar zoon Cornelis alle 

bezit, zowel roerend als onroerend gelegen 
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66-v) 

te Beerze, zoals dat enigermate in Beerze is gelegen en waarop Henrick Vennicx rechten mag 

hebben dat Jenneken en haar zoon alle schulden inzake dat bezit zullen betalen die Henrick 

eerder zou hebben moeten betalen. Daarentegen krijgt genoemde Peter Claes Beris als 

echtgenoot alle bezit dat Henrick Vennincx te Berkel en Enschot had geerfd, zowel roerend 

als onroerend en dat Peter alle schulden zal betalen die op dat bezit vanwege Henrick 

Vennincx drukken. Beide partijen beloven dit kontrakt na te komen. Datum 9 juni 1611, 

getuigen Bogaerts en Gerart Janssen. 

 

=================408==================== 

Cornelis Wouters belooft aan Margriet weduwe van Dirck Vrancken die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over twee jaar de som van 25 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers met 

de behoorlijke rente. Datum 12 juli 1611, getuigen Willems en Lambrecht. 

  

=================409==================== 

67-r) 

Lambrecht Pauwels belooft aan Margrietken weduwe van Dirck Vrancken per a.s. Maria 

Lichtmisdag over twee jaar de som van 25 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met 

een behoorlijke rente. Actum als boven. 

 

=================410==================== 

Jacop Dircks (van Trier, JT) belooft aan Margrietken weduwe van Dirck Vrancken die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 25 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers, met de behoorlijke rente. Actum als boven. 

 

=================411==================== 

Michiel Dircks belooft aan Margrietken van hiervoor per a.s. Maria Lichtmisdag over twee 

jaar de som van 16 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met de behoorlijke rente. 

Actum als boven.  

 

=================412==================== 

Jan Thomas belooft aan Wilbort Daniels per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 

106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 22 september 1611, getuigen 

Bogart en Gerit. 

 

=================413==================== 

Michiel Mathijssen de Cromme belooft vanwege Dionijs Peter Bunnen en diens 

nakomelingen de rente van 32 en een halve stuiver per jaar te gaan betalen aan de kerk en aan 

de H. Geest van Middelbeers, welke rente tot nu toe werd betaald op onderpand van het bezit 

eerder van Dirck Nijs. Michiel zal de rente zo betalen dat het bezit van Dionijs daarvoor is 

gevrijwaard. De eerste termijn  voor Michiel is per a.s. Maria Lichtmisdag. Hierbij ook 

aanwezig de schepenen Peter Bogaerts en Gerit Janssen. Datum 29 november 1611. 

 

=================414==================== 

67-v) 

Michiel Mathijs de Cromme neemt aan de rente van 3 gulden per jaar te gaan betalen die de 

weduwe van Sacharias van Trier of haar erfgenamen steeds betaalde op onderpand van het 

bezit dat eerder van Dirck Nijs was, over te nemen met 3 vervallen termijnen. Michiel zal 

gaan betalen voor Dionijs Peter Cornelis Bunnen of diens nakomelingen wel zo dat diens 
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bezit daarvoor is gevrijwaard. Datum 29 september 1611, getuigen Peter Bogaerts en Gerard 

Janssen als schepenen. 

 

=================415==================== 

Michiel Mathijs de Crom neemt aan een rente van 6 gulden per jaar te gaan betalen aan Gerit 

Adriaen Gerits en zal hem daarvoor een brief laten maken als die wil, te betalen namens 

Dionijs Peter Cornelis Bunnen of diens erfgenamen. Michiel zal de rente zo betalen dat het 

bezit van Dionijs daarvoor gevrijwaard zal blijven. Datum 29 september 1611, getuigen Peter 

Bogaerts en Gerit Janssen als schepenen.  

 

=================416==================== 

Henrik Gerit Hendricx heeft namens Dionijs Peter Cornelis Bunnen beloofd voor hem of 

voor diens erfgenamen na hem, een pacht van 7 en een half lopen rogge per jaar gaan betalen 

aan het klooster van de Haeghen bij Eindhoven, waarvan de eerste termijn voor hem vervalt 

per a.s. Maria Lichtmisdag of volgens de brief ervan. Henrick zal die pacht zo betalen dat het 

bezit van Dionijs daarvoor gevrijwaard blijft en Henrick belooft zulks op onderpand 

 

68-r) 

van zijn persoon en bezit. Afspraak is dat als Henrick Gerit Henricks aan Dionijs of diens 

erfgenamen 55 gulden zal geven, elke gulden van 20 stuivers, dat Henrick dan per 

eerstvolgende Maria Lichtmisdag erna is is ontheven voor die rogpacht. Datum 29 september 

1611, getuigen Peter Bogaerts en Gerit Janssen als schepenen. 

 

=================417==================== 

Henrick zoon Gerit Henricx heeft namens Daniel Willems aangenomen voortaan op Maria 

Lichtmisdag aan het altaar van O.L. Vrouw te Middelbeers een pacht van 6 lopen rogge te 

gaan betalen, die eerst door Daniel werd betaald. Henrick belooft dat zodanig te doen dat het 

bezit van Daniel Willems daarvoor is gevrijwaard. De pacht over te nemen met een vervallen 

en de lopende termij. Datum 28 december 1611, getuigen Peter Jacops en Peter Willems. 

 

=================418==================== 

Vandaag op 28 januari 1611 hebben Gerit Jan Gerits en Thomas Janssen als voogden over de 

minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Lijsken Henricks hun afrekening 

overlegd over de inkomsten en uitgaves. Er wordt bevonden dat  

 

68-v) 

de voogden 4 gulden en 5 stuivers meer hebben ontvangen dan uitgegeven en hierbij is ook 

afgerekend voor de 5 jaar huur van de ´stede´ op de Steevoert en 1 jaar huur van Willem 

Beijens van de Asbroek, verder nog 17 en een halve gulden ontvangen van Jan Ghijssen en 

15 en een halve gulden ontvangen van Peter Willems van geleverde wol. Ook is 1 jaar 

afgerekend voor het onderhoud van Henrick en Anneken en nog een jaar van Anneken alleen 

onderhouden voor het jaar na 1611. Opgemaakt in aanwezigheid van Henrick zoon van Peter 

Jan Gerits, verder Marcelis en Gerit zoons van Peter Jan Gerits, nog Jan Peter Peter Eelen en 

Peter Simons van Hove als naaste vrienden van de minderjarige kinderen die deze afrekening 

hebben goedgekeurd en ze danken de voogden voor hun administratie. Getuigen Bogaert en 

Beek. 

In marge : 

Ook afgerekend de 17 gulden 10 stuivers 3 oort over de laatste afrekening d.d. 21 januari 

1610. 
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=================419==================== 

Vandaag 28 december 1611 hebben Jan Peter Elias en Peter Simons van Hove als voogden 

over de minderjarige kinderen van Peter 

 

69-r) 

Jan Gerits verwekt bij Marieken Peter Elen (Peter Jan Gerits was dus twee keer getrouwd, zie 

vorige akte, JT) hun afrekening overlegd van hun inkomsten en uitgaves. Er wordt bevonden 

dat de voogden 45 gulden en 4 stuivers meer hebben ontvangen dan uitgegeven. Hiermee is 

ook afgerekend hetgeen de voogden toekwam in de afrekening van 3 januari 1605. Daarmee 

zijn ook alle jaren met het jaar 1611 afgerekend om Christiaen te onderhouden. Opgemaakt in 

aanwezigheid van Mercelis, Gerit en Corsten als zoons van Peter Jan Gerits die de voogden 

hierbij danken voor hun voogdijschap en keuren de afrekening goed. Ook is afgerekend de 

100 gulden die Jan Peter Eelen aan Marcelis Peters heeft gegeven als uitzet waarvoor de 

broers van deze Marcelis ook 100 gulden zullen hebben. 

 

=================420==================== 

Antonis Mathijs Ansems (de Crom, JT) belooft aan Hendrick Cornelis Henrick Dircks die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 118 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 4 januari 1612, getuigen Gerart Janssen en Bogaert. 

 

=================421==================== 

Adriaen zoon van Gerit Henrick Raker belooft aan Willem Niclaessen voortaan steeds op St. 

Andriesdag een rente van 30 stuivers te betalen 

 

69-v) 

en voor de eerste keer per a.s. St. Andriesdag op onderpand van een huis, tuin en aanliggend 

erf, gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. Wouter Lodewijks, de gemeijnte, Margriet 

weduwe van Jan Wouters, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de rente te garanderen. 

Datum 4 december 1610, getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================422==================== 

Heijlken dochter van Cornelis Vos met haar voogd Jan Aerts, belooft voortaan aan Jenneken 

dochter van Goijaert Marcelis die op Maria Lichtmisdag een rente van 2 gulden 10 stuivers te 

betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk erf 

gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. het erf ervan afgedeeld, Peter Lamberchts en 

meer anderen, Jan Jacops. De schuldenaresse belooft de rente te garanderen. Als Jenneke haar 

geld nodig heeft moet er worden afgelost mits dat er een half jaar vooraf is opgezegd tegen 

betaling van 42 gulden. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Goijaert Marcelis heeft deze rente overrgedragen namens genoemde Jenneken aan Dionijs 

Peters Verhuijgevoert met de lopende termijn. Goijaert belooft de overdracht gestand te doen. 

Datum 6 september 1612, getuigen Gerit en Gerard. 

 

=================423==================== 

70-r) 

Jan Nelis van Spordonck belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om steeds op St. 

Jans Bapstistdag aan Willemken dochter van Arien Joesten de som van 3 gulden en 2 en een 

halve stuivers te betalen, vanwege een bedrag van 50 gulden en voor de eerste keer per a.s. 

St. Jansdag. Als Willemke het geld eerder nodig heeft moet Jan dan aflossen, mits er een half 
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jaar vooraf is opgezegd samen met de vervallen termijnen. Datum 4 december 1611 (?), 

getuigen Bogaert en Gerit. 

 

=================424==================== 

Everaert Adriaen Peters belooft voortaan steeds op Maria Lichtmisdag aan Cornelis Peters de 

som van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf, gelegen in de parochie van 

Oostelbeers, groot ca. 8 lopenzaad, b.p. het erf ervan afgedeeld, meester Jacop (=Lintermans, 

JT), de gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de 

betaling van de rente. Datum 4 februari 1612 (?) getuigen Gerart Janssen en Everaert 

Cornelis. 

   

=================425==================== 

Jan Gijsbrecht Peters belooft voortaan elk jaar op Maria Lichtmisdag aan Cornelis Peters een 

rente van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf, gelegen in de 

parochie van Middelbeers, groot ca. 20 lopenzaad, b.p.  

 

70-v) 

de kinderen van Jacop Lonis en meer anderen, Jenneken dochter van Cornelis Vos met haar 

zoon Cornelis, Aert Dirck Jan Seelen, de gemeijnte. Genoemde Jan belooft het onderpand in 

goede staat te houden voor de betaling van deze rente van 6 gulden. Datum 4 januari 1612, 

getuigen Bogaert en Geraert. 

Voetnoot : 

Cornelis Peters draagt de genoemde rente van 6 gulden over aan Adriaen Huijberts .. (?) met 

de verlopen termijnen en Cornelis belooft de overdracht gestand te doen. Datum 10 november 

1613, getuigen Geraert en Beijens. 

 

=================426==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige 

termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================427==================== 

Dirck Adriaen Peters belooft aan Cornelis Peeters die voortaan elk jaar op Maria Lichtmisdag 

een rente van 6 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per 

a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, en erf gelegen in de parochie 

Oostelbeers, groot ca. 12 lopenzaad, b.p. Everaert Adriaens, Wouter Bastiaens (=Lemans, 

JT), meester Jacob Lintermans, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede 

staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

 

=================428==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 100 gulden, mits er een half jaar 

vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================429==================== 

71-r) 

Wouter Cornelis als man van Heijlken dochter van Jan Jacops van Aelst heeft verklaard te 

zijn betaald door Jan Janssen van Antwerpen voor hemzelf en voor zijn erfgenamen vanwege 

het 1/4e deel van zijn erfdeel voor diens vrouw (=Heijlken, JT) inzake de ´stede´in de 

parochie Middelbeers waarop Jan Janssen nu woont, b.p.  Henrick Verrijt en meer anderen, 
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de gemeijnte. Nog inzake een stuk erf genoemd het Rot, gelegen in de parochie Oostelbeers, 

b.p. Peter Bogaerts, Henrick Wouter Kems, de rivier de Aa, Jan Aert Maes. Datum 14 maart 

1611, getuigen Jan Aerts en Bogaerts. 

Voetnoot : 

Aangedragen door de schepenen. 

 

=================430==================== 

Jan Janssen van Antwerpen belooft aan Wouter Cornelis die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================431==================== 

Henrick zoon Gerit Henricks heeft voor Daniel Willems aangenomen voor hem een rente van 

3 gulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag,  

 

71-v) 

welke rente Daniel Willems steeds betaalde uit zijn bezit aan Lonis Jacop Lonis, welke rente 

Henrick zal aanvaarden met een vervallen en de lopende termijn. Henrick belooft de rente 

steeds zo te betalen dat Daniel Willems of diens bezit en nakomelingen daarvoor zijn 

gevrijwaard. Datum 9 januari 1612, getuigen Peter Jacobs en Peter Willems. 

 

=================432==================== 

Henrick zoon Gerit Henricks heeft voor Daniel Willems aangenomen voor hem een pacht van 

6 lopen rogge per jaar te gaan betalen, welke pacht Daniel Willems steeds uit zijn bezit 

betaalt aan meester Dirck van der Ameijden volgens de brieven ervan. Henrick zal die pacht 

overnemen met een vervallen en de lopende termijn en Henrick belooft op onderpand van 

zijn persoon en bezit de pacht zo te betalen dat Daniel Willems, zijn bezit en erfgenamen 

ervoor zijn gevrijwaard. Actum als boven. 

 

=================433==================== 

72-r) 

Peter Cornelis Wouters draagt aan Jan Janssen van den Doren een jaarlijkse rente over van 6 

gulden over te nemen met 2 vervallen termijnen, welke rente Peter jaarlijks heeft geheven 

met een schepenbrief van Beerze d.d. 15 maart 1563, op onderpand van het bezit van Lonis 

Jacops. Die rente had Peter eerder gekocht van Everaert Cornelis en Peter als verkoper 

belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 23 januari 1612, 

getuigen Bogaert en Jan Aerts. 

 

=================434==================== 

Peter Cornelis (=Wouters, JT) draagt aan Jan Jansen van Doren een rente over van 11 gulden 

per jaar, die Peter steeds heeft geheven volgens een schepenbrief van Beerze d.d. 13 januari 

1573 op onderpand van het erf van Dirck Gerit Joris, over te nemen met 4 vervallen 

termijnen. Peter belooft de verkoop gestand te doen, Actum als boven. 

 

=================435==================== 

Willem Henrick Heijstecks van Hapaert (=Hapert, JT) draagt aan Jan Aerts van Beck 

(=Beeck, JT) een jaarlijkse rente over van 3 gulden die Willem jaarlijks heeft geheven met 

een schepenbrief van Beerze d.d. 14 februari 1531 op onderpand van het erf van Lambert 

Jans van Hove, over te nemen met 6 vervallen termijnen. Willem belooft de overdracht 

gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als boven. 
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=================436==================== 

72-v) 

Aert Dirck Jan Seelen belooft aan Mariken dochter van Marten Joesten die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 40 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 

25 januari 1612, getuigen Kemmer en Lambrecht Pauwels. 

 

=================437==================== 

Lambert Pauwels belooft aan Henriecxken dochter van Jan Gerits die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum 

als boven. 

 

=================438==================== 

Dirck Jan de Mulder van Diessen verklaart dat Peter Simons van Hove aan hem een jaarlijkse 

rente van 7 en een halve gulden heeft afgelost, welke rente Dirck jaarlijks heeft geheven. 

Dirck verklaart ervoor te zijn betaald. Datum als boven, getuigen Bogaert en Jan Aerts van 

Beeck. 

 

=================439==================== 

Dielis Sebrechts als man van Lijntken dochter van Peter Janssen van der Huijgevoert draagt 

aan Dionijs Peters van Huijgevoert de rente over van 2 gulden 8 stuivers, over te nemen met 

2 vervallen termijnen die werd betaald door Goijaert Marcelis op onderpand van bezit zoals 

vermeld in een schepenbrief van Den Bosch d.d. millesimo quincagesimo quadragesimo sexti 

(1536, JT). Datum 5 juli 1612, getuigen Bogaert en Beck. 

  

=================440==================== 

73-r) 

Jan Thomas Jacops belooft aan Pauwels Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

125 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Hiermnee is een belofte doorgehaald van 

114 gulden die Jan Thomas eerder aan Pauwels had gedaan. Datum 9 februari 1612, getuigen 

Kemmer en Hamsvort. 

 

=================441==================== 

Jan Wouter Goijaerts draagt aan Joest Wouters een stuk beemd over genoemd de Arenhorst 

gelegen in Oostelbeers, b.p. de erfgenamen van Jan Verhoeven, de tuin van Jenneken 

Swevers, Marieke Eijsschen en meer anderen, de gemeijnte. Het perceel is los en vrij, 

behalve twee blanken en 2 penningen als chijns te Oirschot in het boek van de heer van 

Oirschot. Jan belooft de overdracht gestand te doen. Datum als boven, getuigen Bogaert en 

Beeck. 

 

=================442==================== 

Genoemde Jan Wouters (Goijaerts, JT) verklaart nu dat hij uit zijn bezit zijnde een huis, tuin, 

aanliggend erf groot ca. 20 lopenzaad, en nog een halve beemd genoemd de Voorste Beemd 

waarvan de andere helft toekomt aan Dirck Gerit Joris en zijn kinderen, nog een half weiland 

genoemd de Vloestraat waarvan de andere helft eigendom is van Jan Hermans door de 

Schulendonck daar, nog een stuk heiveld gelegen in de Steegde, welke percelen alle in 

Oostelbeers zijn gelegen, de volgende lasten betaalt : 

 

73-v) 

Eerstens aan Peter Wijnans jaarlijks 14 gulden waarvan de hoofsom 232 gulden bedraagt, nog 

een jaarlijkse rente van 3 gulden aan Goijaert Ariaens waarvan de hoofdsom 50 gulden 
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bedraagt, nog een rente van 12 gulden per jaar aan Jan Thomas waarvan de hoofsom 200 

gulden bedraagt, nog een rente van 3 gulden aan Jan Thomas  waarvan de hoofdsom 50 

gulden bedraagt. Actum als boven. 

 

=================443==================== 

Claes Henrick Dircks belooft aan Meriken dochter van Jan Wouters met haar voogd Dionijs 

Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 52 gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers samem met de behoorlijke rente van 6 %. Als Merieken komt te 

trouwen of het geld anderszins nodig heeft moet Claes op Maria Lichtmisdag erna betalen. 

Datum 22 februari 1612, getuigen Bogaert en Kemmer. 

 

=================444==================== 

Korstiaen Wouter Omen heeft bekend dat Jacop Henricks aan hem de rente van 3 gulden per 

jaar heeft betaald, die Korsten jaarlijks van hem heeft ontvangen. Actum als boven. 

 

=================445==================== 

Komen is Adriaen Roelans Bierkens en Steven Nijs Stevens als voogden over Magdalena 

weduwe van Wouter Gijsberts met haar kinderen en omdat in de tijd dat haar man nog leefde 

die tot armoede was vervallen en zijn bezit ´desert´(vervallen, JT) was, 

 

74-r) 

zijn de voogden en andere goede vrienden gekomen en hebben in het openbaar afkondigingen 

laten doen te Beerze ook aan diegenen die buiten Beerze wonen die iets uit diens bezit 

hadden te vorderen, om te bekijken of iedereen iets van zijn vordering zou willen 

kwijtschelden, zodat het bezit in het openbaar door de voogden verkocht zou kunen worden 

ten voordele van de genoemde kinderen en als dat niet zou lukken zouden de voogden hun 

handen van het bezit aftrekken. Daarna zijn alle crediteuren samengekomen zowel 

renteheffers als obligatiehouders op 21 juli 1608 en zijn bereid gevonden vanwege de 

armoede van de weduwe en haar kinderen om het bezit in het openbaar te laten verkopen. 

Daarbij is ook verschenen Adriaen Roeland Bierkens met zijn nicht Adriaenken en eist van 

de kinderen 100 gulden, die Adriaen aan de kinderen kwijtscheldt behalve voor een bedrag 

van 25 gulden eens. Nog is verschenen Steven Nijs Stevens namens Peter Lamberts en eist 

volgens een schepenbrief 60 gulden en is tevreden met een som van 15 gulden. 

 

74-v) 

Is nog gekomen Lonis Wilborts en eist 7 gulden en is tevreden met 3 gulden 10 stuivers. Nog 

verscheen Mathijs de Mulder en eist 15 gulden en is tevreden met 7 en een halve gulden. Is 

nog verschenen Joest Wouters en eist met een schepenbrief een bedrag van 60 gulden en is 

tevreden met 40 guldens. Is nog verschenen Andries Ansems van Vessem en eist met een 

schepenbrief jaarlijks 3 gulden met 16 jaar achterstand en is tevcreden voor zowel het 

kapitaal als  de achterstand met 50 guldens. Is nog verschenen Dionijs Peters namens Peter 

Jan Luijcas en eist met een schepenbrief jaarlijks 4 gulden met 23 jaar achterstand en is 

tevreden voor het kapitaal en de achterstand met 65 gulden. Is nog verschenen Jan Aerts van 

Beeck en eist met een schepenbrief een rente van 9 gulden en 6 stuivers per jaar die 13 jaar 

onbetaald is en is tevreden voor het kapitaal zonder enige termijnen. Nog is verschenen Jan 

Coenen en Wouter Princen van Beeck en eisen met een schepenbrief jaarlijks 1 gulden die 24 

jaar onbetaald is en zijn tevreden voor het kapitaal en de achterstand met 17 guldens. Is nog 

gekomen Jan Henrick Loefs van Beeck en eist met een schepenbrief jaarlijks 10 gulden die 

12 jaar onbetaald is gebleven en is tevreden voor het kapitaal en de achterstand met 240 

guldens. Is nog gekomen Andries Michiels van Beeck en eist met een schepenbrief een rente 
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van 5 gulden per jaar die 16 jaar onbetaald is gebleven en is voor zijn totale vordering 

tevreden met 120 gulden. Is nog gekomen Adriaen Willems  

 

75-r)  

en eist vanwege geleend geld 15 gulden en is tevreden met 7 en een halve gulden. Is nog 

verschenen Andries Wijnans en eist met een schepenbrief de som van 64 gulden en is 

inclusief de rente tevreden met 64 gulden. Daarmee hebben de voogden en de crediteuren een 

akkoord bereikt en is afgesproken dat het bezit in het openbaar verkocht zal worden en 

daarmee de schulden worden afgelost. Datum 23 februari 1612, getuigen Bogaert en Gerart. 

  

=================446==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Baudewijn Dirck Claes per a.s. Maria Lichtmiusdag over een 

jaar de som van 59 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Hiermee is een andere 

belofte komen te vervallen die Jan Thomas eerder aan Steven Dirck Claes had gedaan. Datum 

23 februari, getuigen Peter Willems en Henrik Kemmers. 

In marge : 

Deze belofte van 59 gulden is verlengd tot 1618, getuigen Peter en Lambrecht. Nog 9 gulden 

van rente. 

 

=================447==================== 

Michiel Dirck Janssen belooft aan Wouter Sebastiaen Lemans die voortaan met Maria 

Lichtmisdag een rente van 3 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste 

keer per a.s. Maria Lichtmisdag. De rente is af te lossen met 50 gulden met de vervallen 

termijnen en wel op de eerste Maria Lichtmisdag na dood van Sijmken weduwe van Dirck 

..... Als Michiel dan niet aflost moet hij daarna goede onderpanden aanwijzen 

 

75-v) 

waarmee Wouter tevreden is. Verder verklaart Michiel aan Wouter nog 2 termijnen schuldig 

te zijn, samen 6 gulden. Datum als boven,         getuigen Bogaert en Gerart. 

In marge : 

Te employeren door genoemde kerkmeester die dan in functie is. (=doorgestreept, JT). 

Voetnoot : 

Wouter belooft aan Jan Reijnders en aan Goijaert Marcelis als kerkmeester te Oostelbeers ten 

behoeve van de kerk de overdracht gestand te doen. Datum 1 juni 1612, getuigen Lambert 

Pauwels en Kemmer. (de rente is dus blijkbaar aan de kerk verkocht of vermaakt, JT)  

 

=================448==================== 

Mathijs zoon Wouter Elias Loijen draagt aan zijn broer Jan Wouter Elias Loijen een stuk land 

over, deels groes, gelegen in Oostelbeers, b.p. Anthonis Mathijssen, het stuk dat ervan is 

afgedeeld, de gemeenbschappelijke straat, de Vroent. Het perceel is te aanvaarden met alle 

lasten die erop drukken. Mathijs belooft de overdracht gestand te doen. Datum 24 februari, 

getuigen Hamsvort en Peter Willems.  

 

=================449==================== 

Henrick zoon Gerit Henricks heeft voor Daniel Willems een rente van 16 stuivers per jaar 

overgenomen die Daniel steeds uit zijn bezit betaalde, steeds jaarlijks te gaan betalen aan de 

H. Geest op Maria Lichtmisdag, over te nemen met 2 vervallen termijnen. Henrick zal deze 

rente zo betalen dat Daniel daarvoor is gevrijwaard. Datum 28 februari 1612, getuigen 

Hamsvort en Kemmer. 
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=================450==================== 

76-r) 

Henrick Gerit Henricks geeft aan Daniel Willems het 1/4e deel van een stuk beemd in 

belening genoemd de Bunder gelegen in Oostelbeers voor de som van 50 gulden, zijnde de 

hele beemd nog onverdeeld, b.p. Gerit Jan Aerts, Peter Jan Gerits, het erf van de bisschop, de 

gemeijnte. De belening is voor twee jaar ingaande half maart a.s. en als Henrick na die 2 jaar 

het geld niet betaalt, mag Daniel het perceel blijven hooien maar mag er niet ´houten´(hout 

kappen, JT) en als Henrick het per half maart wil aanvaarden moet hij de 50 gulden betalen. 

Actum als boven. 

 

=================451==================== 

Daniel Willems belooft Gerit Adriaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 56 

gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================452==================== 

Henrick Vennincx belooft Peter Bogaerts en Willem Baudewijns te vrijwaren voor de belofte 

van 50 gulden waarvan Henrick zelf ook een deel moest betalen, welke belofte Peter en 

Willem eerder aan Lonis Wilborts hebben gedaan. Datum 15 mei 1608, getuigen Beck en 

Gerit Janssen. 

  

=================453==================== 

Jan Ghijsberts belooft voortaan jaarlijks op Maria Lichtmisdag een rente van 3 gulden, elke 

gulden van 20 stuivers, te gaan betalen aan Gerit Janssen en aan Dirck Jacops van Trier als 

uitvoerders van het testament van heer Willem Schoenen en diens nalatenschap, of zoals de 

uitvoerdsrs alsnog zullen aanwijzen te doen,  

 

76-v) 

op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf in de parochie van Middelbeers, b.p. Lonis 

Jacops, Jenneken Wouter Henrick Vennincx en haar zoon Cornelis, Aert Dirck Seelen, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Datum 5 maart 1612, getuigen Bogaerts en Jan Aerts. 

 

=================454==================== 

Wouter Lodewijck Henrick Ghijpen mede handelend voor zijn broers en zusters, verder Joris 

Peters (=Mueren, JT) als man van Dingen, Henrick Jan Willem Lambrechts, Heijlken Janssen 

(=Lambrechts, JT) met haar voogd, Peter Willems, Adriaen Gerit Raker als man van 

Mariken, Michiel Jacops en Jan Janssen van Antwerpen als voogden over de mninderjarige 

kinderten van Adriaen Peter Deckers verwekt bij Anneke dochter van Henrick Gijsberts, 

zijnde allen wettige erfgenamen van Henrick Gijsberts en van Gijsbert Henrick Gijsberts, 

hebben een deling gemaakt van het bezit van deze Gijsbert. 

 

Bij deze deling krijgt  

 

77-r) 

Wouter Lodewijcks de helft van het oude woonhuis, nog de helft in de Thoemaertsdries groot 

ca. 3 lopenzaad gelegen te Middelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de Vroent. Nog 

een stuk land genoemd de Buegersakker (?) gelegen in de zelfde parochie, b.p. Peter 

Lamberts, Lonis Jacops, het erf dat ervan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk land genoemd 

dat Spoel, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de rivier de Aa. Nog de helft van het Kijfveld 

aan de westkant van de rivier de Aa. Nog krijgt hij een rente van 2 en een halve gulden te 
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Zeelst, nog 10 stuivers per jaar te Spoordonk. Hieruit jaarlijks aan jonker Muijlens (?) te Esch 

33 chijnspenningen te betalen in een rente van ca. 2 stuivers en 2 penningen, nog het derde 

deel van een oude grote en het 1/4e deel van 2 hoenderen te Oirschot. 

 

Joris Peters krijgt de 3 delen van een schuur met 3 lopenzaad land gelegen in de parochie 

Middelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk land 

groot ca. 3 lopenzaad min een spintzaad, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, Jan  Ghijben, de 

gemeijnte. Nog krijgt hij ca. anderhalf lopenzaad in de Bogershof, b.p. Michiel Mathijssen, 

 

77-v) 

de gemeijnte, de rivier de Aa, de Kerkstraat. Nog ca. anderhalf lopenzaad land in het heiveld, 

b.p. het perceel dat ervan is afgedeeld, het klooster van Tongerloo, de rivier de Aa. Nog de 

helft in het Kijffveld aan de noordkant. Nog een stuk erf in het Kijffveld over de rivier de Aa 

aan de oostkant. Nog jaarlijks een rente te ontvangen van 3 en een halve gulden van Willem 

Neelen. Uit dit erfdeel jaarlijks aan jonker Muijlens te Esch 33 chijnspenningen te betalen, 

nog 3 stuivers chijns aan de hertog, nog 1 lopen rogge aan de pastoor als jaargetijde-koren. 

 

Henrick Jan Willem Lambrechts en zijn zuster Heijlken krijgen de helft van de schuur met de 

helft van de 3 percelen, b.p. het erf ervan afgedeeld, de gemeijnte. Nog een stuk dries groot 2 

en een halve lopenzaad, b.p. het erf ervan afgedeeld, de rivier de Aa. Nog krijgen ze een stuk 

land genoemd de Berckakker, b.p. Wouter Goijaert Stevens, Michiel Jacops, de kinderen van 

Peter Jan Gerits, de Kerkstraat. Nog een stuk land genoemd de Gansakker groot 1 lopenzaad 

30 roedes, b.p. het erf ervan afgedeeld, Peter Lambrechts, de Akkerweg. Nog ca. 2 en een 

halve lopenzaad land in het Hasselt, deels groesland. 

 

78-r) 

Nog een rente van 3 gulden per jaar te ontvangen van Wouter Dielis te Spoordonk, nog 1 

gulden per jaar van Jacop Lonis. Uit dit erfdeel jaarlijks 33 cijnspenningen te betalen aan 

jonker Muijkens te Esch, nog het 1/3e deel van een oude grote en het 1/3e deel van 2 

hoenderen per jaar te Oirschot, nog jaarlijks 2 lopen rogge aan de kerk van Middelbeers. 

 

Adriaen Gerits krijgt een stuk dries genoemd de Achterste Geloefte, b.p. Jan Gijsberts, het erf 

ervan afgedeeld, de rivier de Aa. Nog krijgt hij een stuk land genoemd het Hasselt groot ca. 1 

lopenzaad 37 roedes, b.p. het erf ervan afgedeeld, Lonis Jacobs, het erf van Tongerloo, de 

rivier de Aa. Nog de helft van een stuk land genoemd het Spoel, groot ca. een halve 

lopenzaad, b.p. het erf ervan afgedeeld. Nog een stuk land genoemd het Bogershof, groot ca. 

anderhalf lopenzaad, b.p. het erf ervan afgedeeld, Michiel Mathijssen, de gemeijnte. Nog 

krijgt hij een jaarlijkse rente van 1 gulden te ontvangen van Wouter Dielis te Spoordonk, nog 

jaarlijks een rente van 2 gulden te ontvangen van Anneken Vreissen. Uit dit erfdeel moet hij 

jaarlijks 12 stuivers 1 oort aan jonker Muijlens te Esch betalen, nog het 1/3e deel van 1 oude 

grote en het 1/3e deel van 2 hoenderen te Oirschot. 

 

78-v) 

De minderjarige kinderen van Adriaen Peter Deckers krijgen het halve huis met 4 lopenzaad 

land min 8 of 9 roedes, b.p. de rivier de Aa, het erf ervan afgedeeld, de gemeijnte. Hieruit 

jaarlijks aan jonker Mijlens te Esch anderhalf lopen en een een half spijntzaad rogge te 

betalen, nog een jaargetijde in de kerk van Midellbeers met een gezongen mis en 3 brandende 

kaarsen en daarvoor de pastoor, de koster en de kerk te vergoeden. Deze kavel hebben 

Adriaen en de minderjarige kinderen geerfd van Goijaert Henricks.  
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Datum 26 februari 1609, getuigen Bogaert en Beck (=Beeck, JT). 

 

=================455==================== 

Antonis weduwe van Anthonis Willem Martens met haar voogd Jan Joordens belooft aan 

Gerart Adriaen Gerarts per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar 100 gulden te betalen met elk 

jaar een rente van 6 % en als Antonia na die 4 jaar niet kan betalen mag de helft van deze 100 

gulden nog een jaar later worden betaald met ook die rente. Gerart belooft deze Thoenken te 

vrijwaren voor een bedrag van 50 gulden te betalen aan Frans Dircx en voor 50 gulden te 

betalen aan Adam Moren, waarop deze Frans en Adam nog recht hebben 

 

79-r) 

inzake de grond die Anthonis Willem Martens toen hij nog leefde had gekocht van Lijsken 

weduwe van Jacop Lonis en haar kinderen. Datum 5 maart 1612, getuigen Bogaert en Gerard 

Janssen. 

 

=================456==================== 

Jan Janssen van Antwerpen en Michiel Jacop Lonis als voogden over de minderjarige 

kinderen van Adriaen Peters Deckers hebben na 3 zondaagse afkondigingen en na een 

getuigenis van naaste vrienden en buren waarbij er is verklaard dat het bezit beter wel dan 

niet verkocht kan worden, zoals in de vraagstelling daarover is gezegd en daarna volgens 

keizerlijk octrooi en een schepenbankdecreet, het bezit overgedragen aan Adriaen Gerit 

Henricks die de andere helft al heeft, behalve het 1/4e deel ervan, groot 4 lopenzaad en 

gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de rivier de Aa, 

de gemeijnte. Het bezit is los en vrij behalve aan jonker Muijlens te Esch anderhalf lopenzaad 

en een half spindzaad rogge, nog elk jaar een jargetijde in de kerk van Middelbeers met een 

zingende mis en 3 brandende kaarsen omstreeks St. Bartholomeusdag voor het zieleheil van 

Gijsbrecht Henricks en daarvoor de pastoor, de koster en de kerk te betalen. De voogden 

beloven deze overdracht van bezit gestand te doen. Actum als boven. 

  

=================457==================== 

79-v) 

Michiel Mathijssen de Crom belooft voortaan elk jaar op Maria Lichtmisdag aan Dionijs 

Peter Bunnen een rente van 12 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in 

de parochie Middelbeers, groot ca. 5 lopenzaad,  grenzend aan de Vlaest, b.p. de rivier de Aa, 

de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land groot ca. 3 en een halve lopenzaad in de 

zelfde parochie, b.p. de erfgenamen van Henrick Janssen Verhuijgevoert, de kinderen van 

Henrick Gijsbrechts, de Kerkstraat. Nog uit een stuk dries in de zelfde parochie, groot ca. 4 

lopenzaad, b.p. Joris Peters, de Kerkstraat, Adriaenken Versteevoert, de gemeijnte. Nog uit 

het 1/6e deel van een stuk beemd genoemd de Flipsbeemd gelegen in de zelfde parochie, b.p. 

de bisschop van Den Bosch, de Papenbeemd, de Vloestraat. De schuldenaar belooft de 

onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 29 september 

1611, getuigen Bogaert en Heijden. 

 

=================458==================== 

Jan Gijsberts draagt aan Dionijs Peter Bunnen een jaarlijkse rente over van 15 gulden die hij 

ontvangt uit het bezit van Adriaen Willems volgens een brief d.d. 16 februari 1604. De 

verkoper belooft de overdracht gestand te doen. Datum 20 augustus 1612, getuigen Bogaert 

en Gerard.  
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=================459==================== 

80-r) 

Dirck Jacops van Trier en Gerard Peters van de Huijgevoert als kerkmeesters van 

Middelbeers verklaren dat Adriaen Roelens Bierkens en Geertruijt dochter van Ghijsbert 

Wouters, elk voor de helft een jaarlijkse rente van 7 gulden en 5 stuivers hebben afgelost die 

Gijsbert Wouters van de Steevoert op 12 maart 1577 aan de destijdse ketrkmeesters had 

beloofd, zijnde Ariaen Peter Leijten en Jan Aerts. Datum 7 maart 1612, getuigen Bogaert en 

Gerard Janssen. 

 

=================460==================== 

Dionijs Peter Cornelis (=Bunnen, JT) als voogd over Peter zoon Jan Luijcas verklaart dat 

Adriaen Roelans Bierkens een rente van 4 gulden per jaar heeft afgelost, welke rente Gijsbert 

Wouters van de Steevoert op 1 februari 1576 had beloofd te betalen aan Luijcas van de Vloet. 

Datum 7 maart 1612, getuigen als boven. 

 

=================461==================== 

Jan Jacop Cornelis en Jan Aert Maes als voogden over Heijlken Cornelis Vos, waarbij Jan 

voor zichzelf handelt en Heijlken met haar voogd elk voor de helft hierin, beloven aan Joost 

Peter Jacops 41 gulden te betalen per a.s. mei over 1 jaar vanwege geleend geld. Datum 8 

maart 1612, getuigen Bogaert en Gerart. 

 

=================462==================== 

Henrick zoon Willem Seelen belooft voortaan elk jaar op St. Jacopsdag aan Wilboert 

Lijbrechts en aan Willem Jan Baudewijns als kerkmeesters van Middelbeers, ten behoeve van 

de kerk van Middelbeers, een rente van 2 gulden te gaan betalen,  

 

80-v) 

elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. St. Jacobsdag op onderpand van 

een huis, tuin en aanliggend erf, gelegen in Middelbeers, b.p. Arien Roelans, Mariken 

weduwe van Henrick van Spordonck en haar kinderen, de gemeijnte. De kerkmeesters 

mogen, mits ze een half jaar voor St. Jacopsdag opzeggen als ze een nieuwe kelk willen 

kopen, laten aflossen met 32 gulden, welk geld afkomstig is van een gebroken kelk. Datum 

12 maart 1612, getuigen Bogaert en Gerard Janssen. 

 

=================463==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige 

termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. (hiervoor wordt nog een half jaar als opzeg 

genoemd, JT) 

 

=================464==================== 

Heijlken dochter van Cornelis Vos met haar voogd Jan Aert Maes, beloven de kerkmeesters 

van hiervoor steeds op Maria Tenhemelopneming in de oogsstijd en voor de eerste keer per 

a.s. Maria Tenhemelopneming, voortaan een rente van 10 stuivers te gaan betalen ten 

behoeve van het jaargetijde van Pauwels ... Joesten op onderpand van een perceel land 

gelegen te Middelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, Willem Pauwels en meer anderen, 

de gemeijnte, groot ca. 4 lopenzaad. Actum als boven. 

 

=================465==================== 

Genoemde Heijlken met haar voogd 
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81-r) 

belooft aan de zelfde kerkmeesters nog elk jaar op de dertiende dag na Kerstmis en voor de 

eerste keer per a.s. de 13e dag na Kerstmis, uit de zelfde onderpanden uit de voorgaande akte 

een zelfde jaarlijkse rente te betalen. De kerkmeesters moeten hiervoor een jaargetijde 

houden in de kerk van Middelbeers voor de ziel van  wijlen Dirck Heijnen van de 

Huijgevoert. Actum als boven. 

 

=================466==================== 

Lodewijk Wouter Eel Loijen belooft voortaan elk jaar op St. Jans Baptistdag en voor de 

eerste keer per a.s. St. Jans Baptistdag aan Gerit Janssen en aan Jan Aert Maes als voogden 

over de minderjarige kinderen van Peter Jan Gerits verwekt bij Lijsken Henricks ten behoeve 

van die kinderen een rente van 3 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p.de bisschop 

van Den Bosch, het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het 

onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum als boven, getuigen 

Lambert en Peter Willems. 

In marge : 

Deze brief van 3 gulden komt te vervallen. Datum 2 maart 16..., getuigen Willem Loijen en 

Jan Willems van Cuijck. 

 

=================467==================== 

Jan Aerts van Beeck belooft te betalen aan Jan Peter Bogaerts per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 112 gulden, elke gulden van 20 stuivers. Datum 22 maart 1612, 

getuigen Peter Willems en Bogaert. 

 

=================468==================== 

81-v) 

Dirck zoon van Jan de Mulder (van Diessen, JT) draagt aan Adriaen Dirck Jan Dircks een 

rente over van 20 gulden per jaar die Jan Henrick Ansems eerder aan Bartholomeus Pluijmen 

had beloofd volgens de oorspronkelijke brief d.d. 1 februari 1531. Datum 22 maart 1612, 

getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================469==================== 

Gerart Jan Aerts voor hemzelf handelend en als voogd over de minderjarige kinderen van 

Vranck Jan Corstens, voor hemzelf daarin voor de helft en vanwege de kinderen voor de 

andere helft belooft aan Dionijs Peter Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 224 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 22 maart 1612, getuigen als boven. 

Voetnoot : 

Hierop heeft Gerart Janssen 100 gulden betaald. Datum 10 maart 1613. 

 

=================470==================== 

Gerart Jan Aerts draagt aan Dionijs Peter Bunnen 9 gedeeltes van een stuk beemd over van 

21 gedeeltes, genoemd de Vloetbeemd. Nog 2 gedeeltes van de kinderen van Vranck Jan 

Corstens, die Vranck eerder had verkregen middels ruil van genoemde Gerart, bij een huis, 

tuin etc. waar eerder Cornelis Wilborts woonde. De beemd is gelegen in de parochie 

Oostelbeers, b.p. Peter Lambrechts, het erf van de bisschop van Den Bosch, Dirck Claes 

Bunnen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. 
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=================471==================== 

Willem Goijaert Seelen draagt aan Dionijs van hiervoor zijn twee delen over van de zelfde 

beemd. Datum 4 augustus 1616, getuigen Heijden en Willems. 

 

=================472==================== 

82-r) 

Peter Willem Lambrechts draagt aan Dirck Gerit Joris als H. Geestmeester en ten behoeve 

van de H. Geest te Oostelbeers, in de vorm van een ruil een stuk land over, genoemd de 

Biesakker gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Peerken weduwe van Wouter Loijen met 

haar kinderen, Pauwels Jacobs, Goijaert Marcelis. Het perceel is los en vrij. Actum als boven. 

 

=================473==================== 

Dirck Gerit Joris als H. Geestmeester draagt in de vorm van een ruil aan Peter Willem 

Lambrechts een stuk land over genoemd de Leenaersakker, gelegen in de parochie van 

Oostelbeers, b.p. Peter Willems, Sijmken Deckers met haar kinderen, Nijs Wouters, de 

Vroent. Het perceel is los en vrij behalve 2 stuiver chijns aan de heer van Oerle. Verder is 

afspraak dat de H. Geest is ontheven voor de aflossingsmogelijkheid, welke verplichting 

Peter nu overneemt, die de erfgenamen van Anneke hebben gehouden zoals blijkt uit het 

testament van deze Anneken die deze akker aan de H. Geest had vermaakt. Verder belooft 

Dirck en met hem heer Jan van Breugel (=de pastoor daar, JT), deze overdracht gestand te 

doen. Actum als boven. 

 

=================474==================== 

Peter Willem Lambrechts belooft Dirck Gerit Joris als H. Geestmeester die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen, of als hij later betaalt een rente van 3 gulden 

per jaar. Actum als boven. 

 

=================475==================== 

82-v) 

Michiel Jacop Lonis heeft beloofd om Willem Martens (=van Liemd, JT) te vrijwaren voor 

de borgtocht die Willem eerder voor Gerit Ariens heeft gedaan voor de officier (de schout, 

JT). Datum 23 maart 1609, getuigen Beijens en Heijden. 

 

=================476==================== 

Michiel Dircks belooft aan Marieken weduwe van Cornelis Marcelis die per a.s. St. Jansdag 

de som van 20 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, maar de som moet wel per a.s. 

St. Bavodag zijn betaald. Actum als boven. 

  

=================477==================== 

Willem Martens van Liemd belooft aan Gerit Arien Gerits die per a.s. half maart over 1 jaar 

de som van 65 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 30 april 1612, getuigen 

Jan Aerts en Kemmer. 

 

=================478==================== 

Jan Jacops belooft aan Gerit Arien Gerits per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================479==================== 

Dionijs Peters belooft aan Gerit Adriaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 
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Voetnoot : 

Dit bedrag is betaald. 

 

=================480==================== 

Cornelis Wouters belooft Dionijs (Peters, JT) te vrijwaren voor de belofte die hij hier heeft 

gedaan aan Gerit Adriaen Gerits. Actum als boven. 

 

=================481==================== 

Willem Cornelis Lenaerts beloot aan Gerit Adriaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 59 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum als boven, getuigen Jan 

Aerts en Bogart. 

 

=================482==================== 

Peter Bogaerts belooft aan Jan Gijsberts per a.s. St. Dielisdag over 2 jaar de som van 53 

gulden te betalen. Datum 20 augustus, getuigen Jan Aerts en Gerart. 

Voetnoot : 

Cornelis Henrick Vennincx belooft Peter voor diens belofte te vrijwaren. 

 

=================483==================== 

83-r) 

Everaert Cornelis Wouters belooft voortaan elk jaar op 1 mei aan Willem Claes een rente van 

4 gulden 10 stuivers te gaan betalen, en voor de eerste keer per a.s. 1 mei, vanwege een 

kapitaal van 75 gulden, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers, 

b.p. Gerit Janssen, de gemeijnte. Datum 4 mei 1612, getuigen Bogaert en Gerard. 

 

=================484==================== 

Jan Lodewijcx bekent dat Everaert Cornelis aan hem een rente van 4 gulden heeft afgelost als 

restant van een rente van 21 gulden per jaar. Jan belooft deze kwitering gestand te doen. 

Actum als boven. 

 

=================485==================== 

Jan Herbert Daniels als man van Margriet dochter van Gerit Henricx in aanwezigheid ook 

van Margriet geeft aan Gijsbert Janssen (=van Gerwen, JT) een stuk land in belening, groot 

ca. anderhalf lopenzaad gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Catharlijn weduwe van 

Corsten Pluijm, het erf waarvan is afgedeeld, Ghijsbert Janssen zelf. Het is beleend voor 100 

gulden voor een tijd van 3 jaar, ingaande a.s. St. Bavodag. Als Jan het geld weer terugbetaalt 

na 3 jaar mag Jan de akker weer aanvaarden ook per St. Bavodag, zoals nu wordt aanvaard. 

Datum 7 mei 1614, getuigen Bogaert en Gerard. 

 

=================486==================== 

83-v) 

Ghijsbert Janssen van Gerwen belooft zijn broer Gerit Janssen per a.s. half mei over 3 jaar de 

som van 100 gulden met elk jaar steeds een rente van 6 %. Actum als boven. 

 

=================487==================== 

Michiel Mathijssen de Crom belooft voortaan elk jaar aan Arieken dochter van Wouter 

Verstevoert de som van 2 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers op onderpand 

van een huis, tuin en aanliggend erf gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. de rivier de Aa, 

de gemeijnte. Michiel belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. De eerste 

termijn zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag. Als Ariken het geld eerder nodig heeft zal ze een 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 85 

half jaar vooraf opzeggen en dan moet Michiel haar daarna op Maria Lichtmisdag 

terugbetalen. Hij mag aflossen op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 32 gulden. Datum 

17 mei 1612, getuigen Bogaert en Beeck. 

 

=================488==================== 

Daniel Willems belooft aan Jacop Peter Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 186 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 17 mei 1612, getuigen 

Lambert en Henrick. 

 

=================489==================== 

84-r) 

Jan Willems van Oudenhoven en meester Jan Luijcas als voogden over de minderjarige 

kinderen van Gijsbert Willems, hebben na 3 zondaagse afkondigingen en na een 

getuigenverklaring van buren en familie, middels een openbare verkoop aan Dirk Jan 

Sweens, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Peter Anthonis Verheijden en dien zus 

Adriaentken wat betreft erfrecht, een halve beemd overgedragen nog onverdeeld zijnde en 

gelegen in Oostelbeers genoemd de Steendonck, b.p. het klooster van Tongerloo, de rivier de 

Aa. De verkopers beloven de overdracht gestand te doen. Datum 16 mei 1593 (attentie 

jaartal, JT), getuigen Kemmer en Dirck Claes Bunnen.  

Voetnoot : 

Is door genoemde schepenen aangedragen.  

 

=================490==================== 

Gerard Jan Aerts belooft aan Jaspar van Esch die per a.s. 1 april de som van 65 gulden en 15 

stuivers te betalen, met een rente van 7 %. Datum 4 april 1612, getuigen Bogaert en Gerart. 

Voetnoot : 

Hiermee is een andere belofte doorgehaald van 7 maart 1607 aan deze Jaspar van Esch 

beloofd. (Maar die belofte is hier dus niet voor schepenen vastgelegd, JT)  

 

=================491==================== 

Michiel Mathijssen de Crom belooft voortaan jaarlijks op Maria Lichtmisdag aan heer 

Remigius als rector van het altaar van St. Anna te Diessen een rente van 2 gulden en 2 en een 

halve stuiver te gaan betalen, voor een kapitaal van 34 gulden, welk geld afkomstig is van 

meester Jan van Tuelder die daarvoor jaarlijks het geld (die rente, JT) betaalde en had 

beloofd. Michiel zal deze rente nu jaarlijks gaan betalen en nog aan de pastoor te Diessen 

jaarlijks 7 stuivers voor het vigilie van Thuenken dochter van Peter Nelis 

 

84-v)  

om haar naam op het ´vermaenboek´ te vermelden. De eerste termijn zal vervallen per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. te Middelbeers, b.p. de rivier 

de Aa, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de 

betaling van de rente. Datum 17 mei 1612, getuigen Bogart en Gerard. 

 

=================492==================== 

Jacop Dircks (=van Trier, JT) belooft aan Wouter Seelen Jacop Lemans die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 57 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Datum 1 juni 1612, getuigen Lambrecht Pauwels en Kemmer. 
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=================493==================== 

Peter Aert Baudewijns en Henrick Wouter Kems als voogden over de minderjarige kinderen 

van Dirck Jan Rijckers beloven per a.s. Maria Lichtmisdag aan Wouter Seelen Jacop Lemans 

de som van 59 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van  het bezit van 

deze minderjarige kinderen. Actum als boven. 

 

=================494==================== 

Sijmken weduwe van Dirck Cornelis Bunnen met haar zoon Cornelis en met Michiel Dircks 

als man van Dingen, beloven aan Lonis Wilborts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

53 gulden te betalen elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

  

=================495==================== 

85-r) 

Peter Aert Boudewijns belooft aan Lonis Wilborts per de laaste dag van a.s mei die de som 

van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================496==================== 

Peter Aert Boudewijns draagt aan Willem Jan Baudewijns 15 roedes land over in een stuk 

land genoemd het ..... gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Jan Ghijssen, Aert Dircx, 

Margriet weduwe van Wouter Pauwels en haar kinderen. Het perceel is los en vrij. Peter 

belooft de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================497==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Aleijt weduwe van Lavreijs Martens die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 2 jaar de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 

16 juli 1612, getuigen Lambert en Peter Willems. 

In marge : 

Deze belofte van 56 gulden is voldaan tot het hele jaar 1629,  getuigen Lambert Stevens en 

Gerit Janssen Verrijt. 

  

=================498==================== 

Dionijs Mathijs (van Huijgevoert, JT) die voor hemzelf handelt en nog namens zijn broer 

Gerit en de kinderen van Bernaert Jacops, verder Marcelis Henricks van de Meer, dragen 

samen aan Berbel weduwe van Aert Pennincx met haar voogd Peter Bogaerts een stuk land 

over genoemd de Vorsten Acker groot ca. 1 lopenzaad gelegen in de parochie Middelbeers, 

b.p. Gerit Peters, de koper zelf, de Akkerweg. Het bezit is los en vrij en de verkopers beloven 

de overdracht gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum ... augustus 1612, getuigen 

Bogaert en Beck (=Beeck, JT) 

 

=================499==================== 

85-v) 

Voor ons zijn gekomen Berbel weduwe van Aert Pennincx dochter van Peter Verhuijgevoert 

met haar voogd Peter Bogaerts, verder Willem Cornelis Lenaerts als man van Lijsken, Peter 

Peter Verhuigevoert, Dionijs Mathijs Peter Verhuigevoert en Marcelis Henrick Meeren als 

man van Lijsken, zijnde alle erfgenamen van Heijlken dochter van Peter Verhuigevoert en 

hebben een deling gemaakt van het bezit van deze Heijlken. 

 

Genoemde Berbel krijgt de helft van een akker genoemd de Gansakker groot ca. 3 lopenzaad 

zijnde de westkant ervan gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. Gerit Peters, Peter 

Lamberts, Jan Aerts, de kinderen van Peter Jan Gerits. 
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Genoemde Willem Cornelis krijgt de andere helft van genoemde Gansakker zoals hiervoor 

omschreven, 

 

Peter Peters Verhuigevoert krijgt een stuk land genoemd de Bree-akker gelegen in de zelfde 

parochie groot ca. 

 

86-r) 

1 lopenzaad, b.p. Wouter Lodewijcx, Peter Jan Gerits, een akkerweg daar. Nog krijgt hij een 

jaarlijkse rente te ontvangen van Michiel Mathijssen samen met de achterstand. 

 

Genoemde Dionijs Mathijssen met zijn zusters en broers krijgen een stuk land genoemd de 

Vorste Acker gelegen in de zelfde parochie, b.p. Gerit Peters, Berbel weduwe van Aert 

Pennincx, een mestweg. Deze kavel moet 8 gulden betalen aan Peter Peter Verhuigevoert. 

 

De delers beloven de deling gestand te doen. Datum ... augustus 1612, getuigen Bogaert en 

Jan Aerts. (ik mis het erfdeel van Marcelis van de Meeren, JT) 

 

=================500==================== 

Cathelijn weduwe van Corstiaen Jan Pluijms met haar voogd Henrick Antonis van Ginnoven, 

verder Jan Thomas Jacobs als toeziend voogd, beloven voortaan jaarlijks aan Dirck Jacops 

van Trier op Maria Lichtmisdag steeds een rente van 6 gulden te gaan betalen, elke gulden 

van 20 stuivers, vrij van honderdste en tiende penningen etc. en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin aanliggend erf, groot ca. 15 lopenzaad 

gelegen te Oostelbeers, b.p. het waarvan is afgedeeld, Gerit Jan Aerts en meer anderen, 

Gijsbert Janssen, de gemeijnte. Nog uit een stuk land groot ca. 3 en een half lopenzaad 

gelegen in de zelfde parochie, b.p. genoemde Cathelijn, 

 

86-v) 

Merieken weduwe van Cornelis Marcelis met haar voogd, het erf van de bisschop van Den 

Bosch, de gemeijnte. De schuldenaresse belooft de onderpanden in goede staat te houden 

voor de betaling van de rente. Datum 23 augustus 1612, getuigen Bogart en Gerart. 

 

=================501==================== 

Hiermee zijn de 50 gulden teniet gedaan die haar man Corstiaen eerder van Dirck Jacops had 

geleend. Actum als boven. 

 

=================502==================== 

Gerart Peters met zijn broer Dionijs en verder Goijaert Willems als man van Jenneken 

dochter van Peter Verhuigevoert, verklaren dat Goijaert Marcelis aan hen het mud rogge 

heeft afgelost die hun voorouders steeds hebben ontvangen op onderpand van een perceel 

genoemd de Langrijt. Datum als boven, getuigen Bogart en Gerart. 

 

=================503==================== 

Willem Martens (van Liemd, JT) belooft aan Joost Wouters die per a.s. St. Dielisdag over een 

jaar Jan de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 6 september 

1612, getuigen Bogaerts en Henrick. 

Voetnoot : 

Is met instemming van Jan Wouters doorgehaald. 
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=================504==================== 

Vandaag op 18 september 1612 hebben Jan Peter Eelen en Peter Simons hun afrekening 

overlegd over hun inkomsten en uitgaves voor de minderjarige kinderen van Peter Jan 

Ghenen. Er wordt bevonden 

 

87-r) 

dat de voogden 24 gulden meer hebben uitgegeven dan ontvangen en daarmee is ook de 

afrekening van 28 december 1612 verrekend en alle andere voorgaande afrekeningen. 

Opgemaakt in aanwezigheid van Marcelis, Gerit en Corstiaen als kinderen van genoemde 

Peter. Getuigen als schepenen Jan Aerts en Gerard Janssen. 

  

=================505==================== 

Op de zelfde dag hebben Marcelis, Gerard en Corsten, zoons van Peter Jan Gerits, genoemde 

Jan Peter Eelen en Peter Simons bedankt voor hun voogdijschap over de minderjarige 

kinderen. Actum als boven. 

  

=================506==================== 

Claes Henrick Dircx belooft aan Wouter Gijsbrechts die per a.s. St. Jansdag over een jaar de 

som van 59 gulden te betalen. Datum 22 september 1612, getuigen Kemmer en Lambrecht. 

  

=================507==================== 

Marike weduwe van Daniel Willems met Jan Wouters als haar voogd belooft aan Heijlken 

dochter van Jan Willem Lambrechts nu per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar, de som van 56 

gulden te betalen. Datum 19 oktober 1612, getuigen Lambert en Kemmer. 

 

=================508==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Peter Cornelis Wouters die 14 dagen voor a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 22 gulden te betalen voor 2 jaar huur, waarmee Peter akkoord is 

over diens achterstand van 11 gulden per jaar, behalve de huur die Peter aan Jan van Doren 

heeft overgedragen... 11 gulden. Actum als boven. 

 

=================509==================== 

87-v) 

In het jaar 1610 hebben Steven Peter Antonis en zijn wettige vrouw Heijlken, beiden gezond 

van lijf en leden, hun testament opgemaakt. Ze vermaken elkaar daarin over en weer aan de 

langstlevende van hen beiden de bevoegdheid over al hun bezit, zowel roerend als onroerend 

dat ze nu hebben, die dat bezit mag vermeerderen of verminderen al naar gelang die dat 

wenst alsof ze beiden nog in leven zouden zijn. Verder heeft de langstlevende de 

bevoegdheid om 100 gulden te mogen vermaken aan enige godsdienst. Verder willen ze dat 

alle bezit dat de langstlevende zal nalaten in 2 delen zal worden gedeeld, waarvan een helft is 

bestemd voor de erfgenamen van Steven en de andere helft voor de erfgenamen van Heijlken, 

behalve de 100 gulden die ze mogen legateren, tenzij de langstlevende enige van die 

erfgenamen bizonder wil begunstigen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en 

willen dat het als zodanig wordt uitgevoerd. Datum 1 oktober 1610, getuigen Gerart Janssen 

en Lambert Pauwels als schepenen. (is dus ruim 2 jaar na datum hier op het protocol 

vastgelegd, JT)  

 

=================510==================== 

88-r) 
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Michiel Mathijsen Ansems (=de Crom; JT) belooft aan Michiel Jacop Lonis als beheerder 

van de tafel van de H. Geest te Middelbeers die voortaan jaarlijks op St. Andriesdag een rente 

van 20 stuivers te gaan betalen vanwege een kapitaal van 18 gulden, op onderpand van een 

huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers, b.p. de rivier de Aa, de gemeijnte. De rente voor 

de eerste keer te betalen op a.s. St. Andriesdag. Michiel belooft het onderpand in goede staat 

te houden voor de betaling van de rente. Datum 5 november 1612, getuigen Jan Aerts van 

Beeck en ..... 

  

=================511==================== 

Jan Joorden Vrancken en Steven Peter Antonis die optreden voor de minderjarige kinderen 

van Antonis Willem Martens, dragen aan Peter Bogars de twee delen van bezit over dat 

Joorden en Wouter Vrancken van hun ouders hebben geerfd. Dat betreft een stuk heiland 

genoemd de Hoijbocht gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Jan Aerts, Dionijs Peters, 

Steven Nijs, Willem Cornelis. Het bezit is los en vrij behalve de grondchijns te weten een zak 

meel, nog de andere chijns in het chijnsboek die over de Hoijbocht wordt genoemd. Jan en 

Steven beloven de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================512==================== 

88-v) 

Wouter Corstiaens (Omen?, JT) belooft aan Jan Joerdens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 50 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 10 november, 

getuigen Jan Aerts en Bogart. 

 

=================513==================== 

Cornelis Wouter Jaspers draagt in de vorm van een ruil aan Dionijs Peter Bunnen een stuk 

land over gelegen in de parochie Oostelbeers genoemd de Auw Voort groot ca. 3 en een 

halve lopenzaad, b.p. Ariaen Willems, Cornelis Peters, de rivier de Aa. Het perceel is los en 

vrij behalve jaarlijks aan de Hage bij Eindhoven (=klooster daar, JT) 7 en een halve lopen 

rogge te betalen. Cornelis belooft de overdracht gestand te doen. Datum 15 december 1612, 

getuigen Gerart en Jan Aerts. 

 

=================514==================== 

Bij deze ruil draagt Dionijs aan Cornelis uit de vorige akte een stuk land over genoemd het 

Hoge groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. Peter Willems, een akkerweg daar, Everaert 

Cornelissen en meer anderen, Wouter Gijsbrechts. Het perceel is los en vrij behalve 7 en een 

halve lopen rogge per jaar aan het klooster op te Hage bij Eindhoven. Actum als boven.  

 

=================515==================== 

Dionijs uit de vorige akte draagt aabn Cornelis Wouter (=Jaspers, JT) 2 lopenzaad en 8 

roedes land over van een erf in genoemde parochie, b.p. het erf waarvan wordt afgedeeld, het 

klooster van Tongerloo, Peter Willems, de koper zelf. Het perceel is los en vrij. Actum als 

boven. 

 

=================516==================== 

Genoemde Cornelis draagt aan Dionijs ca. 1 lopenzaad land over b.p. het erf waarvan wordt 

afgedeeld, de akkerweg, Everaert Cornelis, Wouter Gijsbrechts. Het perceel is los en vrij. 

Actum als boven. 

 

=================517==================== 

89-r) 
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Peter Bogaers, Jan Aerts en Gerard Janssen op grond van een bepaald octrooi en daarbij 

handelend voor de gemeente van Middelbeers, dragen aan Arien Roelans (=Bierkens, JT) 3 

lopenzaad land over van de gemeijnte ingenomen, b.p. aan de noordkant de koper zelf, de 

gemeijnte. Het bezit is los en vrij. De gemachtigden beloven de overdracht gestand te doen. 

Datum 10 mei 1612, getuigen Peter Willems en Kemmer. 

 

=================518==================== 

Bartholomeus zoon Elias Aerts als man van Margrietken dochter van Frans Gerits, draagt aan 

Cornelis Peters een jaarlijkse rente over van 6 gulden welke rente Wijnant Henricks 

(=Vrancken, JT) eerder had overgedragen aan Gerit Flips, en welke rente deze Bartholomeus 

namens zijn vrouw was aanbedeeld volgens de brief d.d. 30 juni 1568. Bartholomeus belooft 

de overdracht gestand te doen. Datum 6 november 1612, getuigen Gerart en Peter Willems. 

 

=================519==================== 

Jan zoon Peter Bogaerts, Jan Thomas als man van Iken, Willem Daniels als man van Lijsken, 

Aert Jan Corstens als man van Meriken, Willem Jan Baudewijns als man van Jenneken, Dirk 

Anthonis als man van Lijsken, zijnde allen erfgenamen van Peter Henrick Bogaerts verwekt 

bij Lijsken dochter van Jan van Os, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun 

ouders hebben geerfd. 

 

Jan Peter Bogaerts krijgt het middendeel van het woonhuis met 2 gebonden zoals is 

afgetekend, met 3 lopenzaad en 5 en een halve roede land, b.p. de kinderen van Melis Vos, 

het erf waarvan is afgedeeld, Peter Lambrechts, de gemeijnte.  

 

89-v) 

Nog krijgt hij de halve middelste akker groot anderhalf lopenzaad en 4 roedes, b.p. het erf 

waarvan afgedeeld, Lijsken weduwe van Pauwels Willems met haar kinderen, Jan Aert 

Driessen. Nog krijgt hij het 1/3e deel van een beemd genoemd de Bloem. Nog het halve 

Kijfveld. Nog het 1/6e deel van een heiveld langs het erf van Willem Cornelis, nog 15 roedes 

land voor het zaklaken als chijns. Hieruit jaarlijks 3 lopen rog te betalen aan de pastoor van 

Middelbeers. 

 

Willem Jan Baudewijns krijgt de kamer met de zolder en een gebond. Nog een stuk land en 

groes, groot ca. 3 lopenzaad en 31 roedes, b.p. Joris Peters, Lijsken Pauwels met haar 

kinderen, Ariken Versteevoert, de gemeijnte. Nog het halve nieuwe veld, westwaarts. Nog 

krijgt hij het 1/3e deel van de Bloembeemd. Nog krijgt hij de helft van het eeuwsel naast 

Willem Deckers. Nog het 1/5e deel van het heiveld, af te meten met Willem Cornelis zijnde 

het 1/6e deel. Hieruit jaarlijks de grondchijns te betalen.  

 

Jan Thomas krijgt het achterhuis met 2 gebonden zoals is afgetekend met 3 lopenzaad en 6 

roedes land aan het huis, b.p. het erf ervan afgedeeld, Lijsken Pauwels met haar kinderen, 

Wouter Goijaerts, de gemeijnte. Nog krijgt hij de halve middelste akker groot anderhalf 

lopenzaad en 4 roedes, b.p. Lijsken Pauwels. Nog krijgt hij het halve Kijfveld, nog het derde 

deel van de Bloembeemd, nog het derde deel van het heiveld van 6 gedeeltes, nog 15 roedes 

in het zelfde heiveld. Hieruit jaarlijks 12 stuivers chijns te betalen aan het kapíttel te Oirschot 

en een schoef ( korenschoof?), nog 3 oort per jaar te Eindhoven. 

 

90-r) 

Wilbort Daniels krijgt krijgt de halve schuur met de halve dries aan de kerk naasst de straat, 

groot 2 lopenzaad en 4 roedes, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, de Kerkstraat, de 
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heiligendries, de gemeijnte. Nog krijgt hij de halve Kerkenakker oostwaarts groot 2 en een 

halve lopenzaad en 4 roedes, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, de H. Geestakker, Jan 

Willems, de kinderen van Jan Wouters. Nog krijgt hij de halve Haubraeck naast de dries van 

Jan Aerts, b.p. het erf waarvan afgedeeld. Nog krijgt hij het 1/3
e
 deel van de Vloetbeemd, nog 

het halve eeuwsel met een dubbele wal, b.p. het erf waarvan afgedeeld. Nog krijgt hij het 1/6
e
 

deel van het heiveld zijnde de 4
e
 kavel. Hieruit jaarlijks 2 lopen rogge te betalen aan het 

gasthuis te Oirschot en nog 2 en een halve stuiver cijns aan de hertog. 

 

Genoemde Aert Jan Corstens krijgt de halve schuur met de halve dries zuidwaarts en de halve 

Kerkenakker, b.p. aan de westkant Wilbort. Verder krijgt hij de halve Haubraeck naast 

Steven Nijs, nog het 1/3
e
 deel van de Vloetbeemd, nog het halve eeuwsel naast de 

Schullekendonck (?), nog het 1/6
e
 deel in het heiveld zijnde de 3

e
 kavel. Hieruit jaarlijks 3 

lopen rogge te betalen aan het gasthuis te Oirschot, nog 1 oort chijns aan de hertog.  

 

Genoemde Dirck Antonis krijgt een schaapskooi met de schop, nog het halve nieuwe veld 

oostwaarts. Nog krijgt hij de Hillenbocht groot ca. 2 lopenzaad 10 roedes, b.p. Wouter 

Janssen, Jan Jacops, Gerit Janssen, de gemeijnte. Nog krijgt hij 2 lopenzaad en 36 roedes land 

genoemd het Rot, b.p. Jan Janssen van Antwerpen, meester Jacop (=Lintermans, JT), Peter 

Baudewijns, Jacop Janssen van Aelst. Nog krijgt hij het derde deel van de Vloetbeemd. 

 

90-v) 

Nog krijgt hij het halve eeuwsel naast Willem Deckers, nog het 1/6
e
 deel in het heiveld, b.p. 

Steven Nijs. Hieruit jaarlijks aan de H. Geest te Middelbeers 2 gulden te betalen. Nog noet 

deze kavel aan Iken Wilbort Daniels de som van 25 gulden eens geven per a.s. St. Jansdag. 

 

Afspraak is dat alle percelen overlangs zullen worden gedeeld en als er op iemands deel meer 

of minder lasten drukken zal men daar elk tevreden mee zijn en men hoeft elkaar daarin niet 

te vergoeden. Actum ut supra. 

 

=================520==================== 

Jan Thomas en Dirck Antonissen hebben een ruil gedaan inzake het bezit dat ze vandaag in 

de deling toebedeeld hebben gekrgen in de vorige akte. Dirck zal daarin de kavels van Jan 

ontvangen en omgekeerd. Actum als boven. 

 

=================521==================== 

Peeter Anthonis Sgraets geeft aan Henrick zoon Ariaen Peters 

de gehelft van een beemd in belening genoemd de Belschot gelegen in de parochie van 

Oostelbeers, b.p. de rivier de Aa, meester Jacop Lintermans, Jan Aerts van Beeck, de 

gemeijnte. De belening loopt voor 2 jaar ingaande afgelopen St. Andriesdag voor de som van 

55 gulden. Als die 2 jaar voorbij zijn moet Peter het geld op St. Andriesdg weer terugbetalen. 

Datum 24 januari 1613, getuigen Lambert en Kemmer die het aandroegen. 

 

=================522==================== 

Peter Mueren draagt aan zijn broer Andries een stuk erf over waarin hij gerechtigd is 

vanwege zijn zuster Aelken Mueren. Ze geven elkaar kwijting voor alle andere zaken die ze 

met elkaar te verrekenen hadden. Actum als boven. 

 

=================523==================== 

91-r) 
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Jan Thomas Jacops belooft aan Peter Lambrechts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 7 februari, getuigen Kemmer en 

Lambrecht. 

 

=================524==================== 

Jan Wijnants Vrancken belooft aan Aleijt weduwe van Claes Wouters met haar zoon Jan per 

a.s. Maria Lichtmisdag die de som van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum ut supra. 

 

=================525==================== 

Jan Wouter Goijaerts belooft aan Jan Wijnen (=Wijnants, JT) die voor diens belofte in de 

vorige akte te vrijwaren en het geld zelf aan Jan Wijnen 6 weken voor a.s. Maria Lichtmisdag 

te betalen. Actum als boven. 

  

=================526==================== 

Dirck Henrick Mijssen als man van Mariken dochter van Aert Janssen van Arendonck ook 

met instemming van deze Mariken, draagt aan Willem Jan Baudewijns en aan Jan Peter 

Bogers een huis tuin en land over te Middelbeers, groot ca. 10 lopenzaad, b.p. Jan Aert Maes, 

Iken weduwe van Jan Joesten en haar kinderen, Jan Aerts van Beeck, de gemeijnte. Het bezit 

is vrij van lasten behalve een malder rogge per jaar aan het altaar van St . Catharina te 

Oirschot, nog 3 gulden aan Andries Ansems, nog 17 en een halve stuiver aan Aert Joesten en 

25 stuivers aan de H. Geest te Beers. Verder nog aan het altaar van O.L. Vrouw in Den Bosch 

31 stuivers, nog 6 gulden aan Dionijs Peters en de grondchijns, alles over te nemen met een 

vervallen en de lopende termijn. Dirck en zijn vrouw beloven de overdracht gestand te doen. 

Actum als boven. 

 

=================527==================== 

91-v) 

Conditie is dat als Dirck uit de vorige akte nu zou komen te overlijden en eerder dan Mriken, 

dat Mariken dan in het huis mag blijven wonen en nog 3 roedes tuin krijgt voor haar eigen 

gebruik zolang ze leeft. Datum 20 maart 1613, getuigen Jan Aerts en Gerit Janssen. 

 

=================528==================== 

Genoemde Willem en Jan uit de voor-voorgaande akte beloven 

aan Dirck en Mariken die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 200 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers, met de behoorlijke rente. Nog een *reek* van 23 ... 

schapen. Datum 10 februari 1615, getuigen Gerart en Lambrecht. 

 

=================529==================== 

Lambert Pauwels Vrancken onze collegaschepen belooft aan Jenneken dochter van Goijaert 

Marcelis die voortaan op Maria Lichtmisdag een rente van 3 gulden te betalen, elke gulden 

van 20 stuivers, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. te Oostelbeers, b.p. Dirck Gerit 

Joris en zijn kinderen, Thoenken weduwe van Antonis Willem Marcelis en haar kinderen, de 

pastorie, de gemeijnte. De eerste keer te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. De schuldenaar 

belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. Actum als boven. 

 

=================530==================== 

92-r) 

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 50 gulden, mits er 3 

maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 
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=================531==================== 

Jan Wouter Goijaerts verkoopt aan Goijaert Arien Peters de helft van een stuk beemd 

genoemd de Vorsten beemd in de parochie Oostelbeers, b.p. Gerit Jan Aerts, Jan Aert Maes, 

Dirck Dirck Bunnen, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten en de verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen. Datum 25 maart 1613, getuigen als boven. 

 

=================532==================== 

Jan Wouters (=Goijaerts, JT) draagt aan Aert Jan Corstens de helft van een weiland over 

gelegen te Oostelbeers, b.p. Michiel Jacop Lonis, het klooster van Tongerloo, de kinderen 

van Peter Jan Gerits, Gerit Jan Aerts. Het bezit is vrij van lasten en de verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen. Datum 7 februari 1613, getuigen Lambert en Kemmer. 

 

=================533==================== 

Willem Martens (=van Liemd) belooft aan Huijbert Jan Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 130 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als 

boven. 

 

=================534==================== 

Dirck zoon van Andries Mueren die ook handelt voor zijn zusters draagt aan Henrick Wouter 

Kems de helft van een beemd over genoemd de Coxbeemd gelegen te Oostelbeers, b.p. 

Cornelis Putters, Jan Peter Elen, de kinderen van Wouter Bartholomeus Jacops. Het bezit is 

vrij van lasten behalve de grondchijns. Datum 13 juni 1612. (attentie jaartal, JT). 

 

=================535==================== 

92-v) 

Peter Willem Lambrechts, Henrick Wouter Kems, Peter Jacops en Lambrecht Pauwels die 

namens de gemeente Oostelbeers handelen, beloven namens de gemeente aan Cornelis Peter 

Neelen die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 112 gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers. Als Lambert langer wil lenen moet er jaarlijks een rente van 6 gulden 

worden betaald. Datum 26 maart 1613, getuigen Gerart en Baudewijns. 

 

=================536==================== 

Margriet dochter van Pauwels Nijssen met haar man Henrick Jansen belooft aan Jan Willem 

Pauwels die per a.s. 1 mei de som van 25 gulden te betalen en als het geld dan later wordt 

betaald moet er elk jaar 30 stuivers rente worden betaald. Datum 22 maart 1613, getuigen 

Gerart Janssen en Willem Jan Baudewijns. 

 

=================537==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met haar zoon Wouter belooft aan Gerit Jan Gerits die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================538==================== 

Vandaag op 22 maart 1613 hebben Joest Wouters en Jacop Thomas als voogden over de 

minderjarige kinderen van Dirck Ariaen Leijten verwekt bij Marieken dochter van Thomas 

Jacops met haar voogd Jan Thomas Jacops,  

 

93-r) 

hun afrekening overlegd wat betreft de inkomsten en uitgaves voor de minderjarige kinderen. 

Er is ook afgerekend voor hetgeen Joest toekwam op 12 maart 1612 en ook voor hetgeen Jan 
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Gijsbrechts heeft gegeven te weten 48 gulden en 19 stuivers zowel wat betreft kapitaal als de 

rente, welk bedrag Jan Gijsbrechts heeft afgelost en voor deze kinderen had betaald. Er wordt 

bevonden dat de voogden de som van 2 gulden 4 stuivers meer hebben uitgegeven dan 

ontvangen. Opgemaakt in aanwezigheid van Mariken weduwe van Dirck Jan Thonis 

(=Leijten, JT) met haar dochter Aleijt en verder met Hendrick Janssen en Gerit Peters als 

naaste vrienden. Getuigen Gerart Jan Gerits en Kemmer. 

 

=================539==================== 

Dionijs Wouters belooft aan Jan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som 

van 118 gulden 15 stuivers te betalen. Datum 10 april 1613, getuigen Hamvort en Lambrecht. 

 

=================540==================== 

Lodewijk Wouter Eel Loijen belooft aan Jan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 

jaar de som van 147 gulden en 10 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als 

boven. 

 

=================541==================== 

Lodewijk uit de vorige akte belooft aan Jan uit de vorige akte die per half maart over 1 jaar 

de som van 36 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================542==================== 

Jan Jacops belooft aan Jan Faes die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 22 

gulden en 15 stuivers te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Deze belofte is verlegd naar 1618. Getuigen Gerart en Peters. 

 

=================543==================== 

93-v) 

Mariken weduwe van Cornelis Marcelis met haar voogd Arien Marcelis en haar zoon Jasper 

die handelt voor diens broer Ariaen, hebben een getuigenverklaring door de naaste vrienden 

en buren laten maken en deze getuigen hebben verklaard dat een jaarlijkse rente van 8 gulden 

15 stuivers die deze Mariken van Wouter Corstiaens ontvangt, beter verkocht dan behouden 

kan worden om daarmee de schulden te betalen die haar man Cornelis heeft nagelaten. 

Mariken draagt deze rente volgens de brief van 13 februari 1607 van Den Bosch nu over aan 

Mathijs Janssen de Becker en ze belooft de verkoop gestand te doen. Datum 12 april 1613, 

getuigen Lambrecht en Beck. 

  

=================544==================== 

Frans Dirck Nijs belooft aan Andries Wijnants (=Vrancken) ten behoeve van Aelken dochter 

van Henrick Wijnans die nu per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 87 en een 

halve gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met elk jaar een behoorlijke rente van 6 

%. Datum 17 mei 1613, getuigen Kemmer en Kems.  

 

=================545==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Andries uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 100 gulden met de rente zoals hiervoor is vermeld te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Actum als boven. Voetnoot : De rest van de belofte is nog 60 gulden met de rente. 

Datum 23 mei 1615. 
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=================546==================== 

Everaert Arien Peters belooft aan genoemde Andries (=Wijnants) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 57 gulden te betalen met de genoemde rente. Actum als boven. 

 

=================547==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Andries (=Wijnants) ten behoeve van 

genoemde Aelken en ten behoeve van Lijsken Henrick Wijnants die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 200 gulden te betalen met de zelfde rente als hiervoor. Actum ut 

supra. 

 

=================548==================== 

94-r) 

Everaert Arien Peters belooft aan Andries Wijnans (=Vrancken, JT) die voortaan op Maria 

Lichtmisdag een rente van 5 gulden 5 stuivers te gaan betalen, en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, etc in de parochie van Oostelbeers, groot 

ca. 8 lopenzaad, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, meester Jacops (=Lintermans, JT), de 

gemeijnte. Nog uit een stuk dries groot ca. 4 lopenzaad, zelfde parochie, b.p. het erf van 

Tongerloo, het erf ervan afgedeeld, Claes Henricks, de kinderen van Wouter Vrancken. 

Actum ut supra. 

In marge : Af te lossen met 80 gulden mits er 3 maaden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================549==================== 

Jan Jacops belooft aan Andries Wijnans die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som 

van 28 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

Voetnoot : deze is verlegd naar 1618 met de som van 32 gulden 10 stuivers, getuigen Willem 

en Lambrecht. 

 

=================550==================== 

Corstiaen Wouter Omen belooft aan Frans Dirck Nijssen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

1 jaar de som van 112 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================551==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Arien Roelans Bierkens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

1 jaar de som van 36 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, vanwege gekochte grond. 

Actum als boven. 

 

=================552==================== 

Peter Aert Baudewijns belooft aan Wouter Bastiaens (=Leemans, JT) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum ut supra. 

 

=================553==================== 

Joost Wouter Vrancken als voogd over Heijlken weduwe van Jan Pluijms dochter zijnde van 

Wouter Vrancken en de zuster zijnde van genoemde Joost heeft in voltallige 

schepenbankvergadering verzocht dat de weduwe 100 gulden voor haar zou mogen lenen. 

 

94-v) 

Er is door de naaste vrienden en buren verklaard dat de weduwe en haar voogd die 100 

gulden tegen rente kan opnemen zodat met het geld daarmee de pacht kan worden afgelost 

van een half mud rogge in Den Bosch en nog voor een schepenbelofte die zij en haar man 
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eerder hadden beloofd. Genoemde Heijlken met haar voogd Joest Wouters en verder Wilbort 

Willems als voogd over de kinderen van Heijlken beloven aan Adriaen Roelans Bierkens die 

voortaan een rente van 6 gulden 5 stuivers te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, erf etc. te Oostelbeers 

genoemd *op te Heij*, groot ca. 14 lopenzaad, b.p. Mnarieke Willem Deckers, de bisschop 

van Den Bosch, de kinderen van Corstiaen Pluijms, de gemeijnte. Actum als boven. 

 

=================554==================== 

Lodewijk Wouters belooft aan Dirck Jacops en aan Gerard Janssen als uitvoerders van het 

testament van heer Willem Schoonen de som van 6 gulden per jaar te betalen op onderpand 

van een huis, tuin en grond gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf van de bisschop van Den 

Bosch, Anthonis Mathijssen, de gemeenschappelijke weg, de gemeijnte. Lodewijk belooft 

alle lasten te betalen zoals honderdste, tiende penningen etc. Datum 1 september 1609, 

getuigen Bogart en Goijaert. (attentie jaartal, JT) 

 

 

=================555==================== 

94BIS-r) 

Cornelis Wouters belooft aan Jenneken dochter van Vranck Versteevoert met haar voogd 

Lambert Pauwels, die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 36 gulden te betalen, 

elke gulden van 20 stuivers. Datum 13 juni 1613, getuigen Peter Willems en Gerart Janssen. 

 

=================556==================== 

Mariken weduwe van Jan Anthonis met haar voogd Andries Ansems en Jan Lodewijk 

Wouters cum suis, verklaren dat Marieke weduwe van Henrick van Spordonck en de 

kinderen van Anthonis Reijnen een pacht hebben afgelost van 9 lopen rogge die Mariken en 

Lodewijk jaarlijks van genoemde Mariken van Spordonck en van de kinderen van Anthonis 

Reijnen ontvingen. Mariken en Jan beloven deze kwijting gestand te doen. Datum 25 juni 

1613, getuigen Gerit en Willem Baudewijns, 

 

=================557==================== 

Henrik zoon Gerit Henricks, Dirck Claes Bunnen en Jan Thomas Jacops als voogden over 

Thuenken dochter van Wouter Meus, hebben aan Everden Cornelis Wouters een lopenzaad 

land in belening overgedragen uit een akker genoemd de Kerkakker gelegen in de parochie 

van Oostelbeers, b.p. genoemde Evert. De kanten niet mee te meten maar die kanten wel te 

mogen gebruiken en daarover te mogehn wegen. De schuldenaars en hun erfgenamen mogen 

het stuk land altijd terugkopen op St. Jansdag met de som van 57 gulden en het geld te 

betalen als het erf wordt aanvaard. Datum 27 juni 1613, getuigen Jan Aerts en Peter Willems. 

Voetnoot : Deze belening heeft Ervaert Cornelis overgedragen aan Dirck Claes en hij 

verklaart het geld te hebben ontvangen. 

 

=================558==================== 

94BIS-v) 

Henrick zoon Gerit Henricks heeft beloofd dat als Thuenken Wouter Meus komt te trouwen 

of het geld nodig heeft, dat hij haar het geld zal geven dat hij haar schuldig is maar ze zal het 

moeten aanwenden voor de belening om daarmee het beleende huis af te lossen. Actum als 

boven. 
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=================559==================== 

Steven Reijnder Bierens als man van Lijsken, verder Maijken weduwe van meester Dionijs 

Dircks (ze is dochter va Willem Lamberts, JT) met haar voogd Peter Willems (=Lamberts, 

JT), hebben na 3 zondaagse afkondigingen vanwege het testament van deze Maijken em 

meester Dionijs, aan Frans Dirck Nijssen (=Stevens, JT), aan Corstiaen Wouter Omen en aan 

Goijaert Marcelis als man van Meriken, aan Wouter Goijaerts wat betreft vruchtgebruik en 

aan de kinderen van Henrick Wijnans (Vrancken) wat betreft erfrecht, een stuk beemd 

overgedragen genoemd de Steendonck gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. het 

klooster van Tongerloo, Peter Lamberts en Peter Jan Gerits. Het bezit is vrij van lasten 

behalve 11 stuivers chijn en hun deel in de dorpslasten. De verkopers beloven de overdracht 

gestand te doen. De kinderen van Henrick Wijnans moeten aan Goijaert Marcelis of aan de 

erfgenamen een bedrag van 55 gulden betalen of daarvoor een jaarlijkse rente voordat ze het 

bezit mogen aanvaarden. Datum als boven, getuigen .... Kemmer en Lambert Pauwels. 

In marge : 

Dirck Roeijmans cum suis bekent dat deze akte is afbetaald. Datum 10 september 1669, 

getuigen Goijaert Jan Mijs en Jan Peter ..., schepenen. 

 

=================560==================== 

95-r) 

Lauwerijs zoon Jan Ariaens van de Kerchof en Marten Henricks van de Broeck als man van 

Anneken dochter van Jan van de Kerchof, dragen aan Goijaert Marcelis en diens vrouw 

Mariken, welke Mariken eerder ook de vrouw van genoemde van de Kerchof was, een 

kapitaal over van 137 en een halve gulden die staan te ontvangen van Anthonis Mathijssen, 

en welk kapitaal genoemde Mariken middels testament door genoemde van de Kerckhof 

waren vermaakt, waarvan zij het vruchtgebruik had volgens dat testament d.d. 1 december 

1604. De verkopers beloven deze overdracht gestand te doen. Afspraak is dat het geld na 

dood van genoemde Goijaert voor een helft zal versterven op diens kinderen en de andere 

helft na dood van Mariken op de kinderen van Mariken. Datum 10 mei 1613, getuigen Gerart 

en Willem Beijens. 

In marge : 

Dirck Roijmans cum suis verklaren dat ze zijn voldaan. Datum 10 september 1669, getuigen 

Goijaert Jans Mijs en Jan Jan Peter Giesen, schepenen. 

 

=================561==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft aan Dirck Jacops van Trier voortaan op Maria 

Lichtmisdag de som van 4 gulden 10 stuivers te betalen, en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag, vrij van belastingen, op onderpand van een huis en aanliggend erf gelegen in de 

parochie van Middelbeers, b.p. Willem Pauwels en meer anderen, de Holestraat (?), de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling 

van de rente. Datum 19 september 1613, getuigen Gerart Janssen en Baudewijns. 

 

=================562==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 80 gulden 

met de achterstanden mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Deze brief van 4 gulden 10 stuivers verklaart Jan Bastiaens door Gerit Henricks en Ghijsbert 

Jan Willems (van Oudenhoven, JT) te zijn afgelost. Datum 28 juni 1639, getuige Beijens en 

D. Bunnen, secretaris.  
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=================563==================== 

95-v) 

Jenneken weduwe van Henrik Vennincxs met haar zoon Cornelis 

beloven voortaan aan Adriaen Dircks en aan Thomas Janssen als beheerders van de tafel van 

de H. Geest te Middelbeers op Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te gaan betalen, 

elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand 

van huis, tuin en grond, b.p. Willem Lamberts en meer anderen, Jan Jacops, de gemeijnte. 

Nog uit een stuk land groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. de 

Kerkstraat, het erf ervan afgedeeld, Willem Cornelis, de gemeijnte. Nog uit een stuk erf 

genoemd de Luijcashoeve, groot ca. anderehalf lopenzaad gelegen in de zelfde parochie, b.p. 

de kinderen van Jan Ghijssen, het erf ervan afgedeeld, de pastorieakker, de gemeijnte.  De 

schuldenaresse belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. Datum 19 

september 1613, getuigen Gerart Jansen en Willem Jan Baudewijns.  

 

=================564==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 100 gulden 

en de vervallen termijnen mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Actum ut supra. 

 

=================565==================== 

Joris Peter Mueren belooft aan Dirck Jacops (=van Trier, JT) per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 25 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 12 maart 1612, getuigen 

Bogaert en Gerart. (attentie jaartal, JT)   

 

=================566==================== 

96-r) 

Vandaag op 2 oktober 1613 heeft Jan heeft Jan Wijnans (=Vrancken, JT) met zijn zuster 

Clara afgerekend over vervallen rente te weten van 485 gulden 10 stuivers vanwege gekochte 

grond van 5 jaar terug en voor 30 gulden 6 stuivers 1 oort per jaar en hiermee is het het jaar 

1613 betaalt, waarbij aan Clara een bedrag van 70 gulden en 15 stuivers toekomt. Hiermee 

zijn ook de onkosten, slaggeld en kosten van lijfkoop afgerekend. Verder blijft openstaan de 

kwestie over aanspraken die Clara maakt waarbij Jan aan haar 3 jaar pacht zou moeten 

betalen, waarvan Jan het tegendeel beweert. Hiermee zijn ook afgerekend de 12 gulden 10 

stuivers van de 200 gulden die Jan namens Clara vanwege haar broers Peter en Andries 

jaarlijks betaalde, beterffende het jaar 1609 en welk bedrag is inbegrepen in de 70 gulden en 

10 stuivers. Opgemaakt in aanwezigheid van Wouter en Gerit Jochems. Datum als boven, 

getuigen Peter Jacops en Kemmers. 

In marge : 

Voor deze rente van 30 gulden 6 stuivers 1 oort heeft Clara bekend te zijn betaald door 

Wouter Jochems, Dries Wijnen en haar zoons Henrick en Jochem zowel wat betreft het 

kapitaal als de rente. Datum 19 januari 1616, getuigen Lambert en Kemmer. 

 

=================567==================== 

Ghijsbert Dielis van Woensel als man van Dingen dochter van Cornelis Wouters door 

Cornelis verwekt bij diens eerste vrouw Adriaenken Henricks verklaart dat hij ten volle is 

betaald vanwege zijn vrouw voor het van Cornelis Wouters geerfde bezit. Gijsbert belooft 

verder daar nimmer meer enige aanspraken in te hebben, Actum als boven. 

 

=================568==================== 

96-v) 
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Gerart Jan Aerts (=Meulenbroeks, JT) belooft aan Jan Willem Rijnders als kerkmeester te 

Oostelbeers ten behoeve van die kerk per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 106 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 25 oktober 1613, getuigen Peter Willems en 

Lambert. 

 

=================569==================== 

De zelfde Gerart belooft aan Dionijs Peter Bunnen per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

eveneens 106 gulden. Actum ut supra. 

 

=================570==================== 

Peter Willems, Peter Jacops, Henrick Kems en Lambert Pauwels als schepenen van 

Oostelbeers die handelen voor de inwoners van Oostelbeers, beloven aan Lambert Denis die 

jaarlijks een rente van 3 gulden te betalen zolang Lambert en diens vrouw Jenneken leven en 

niet langer. Na dood van Lambert en Jenneken zullen die inwoners de rente behouden en 

moet daarvoor een vroegmis worden gevestigd in de kerk van Oostelbeers en voor die rente 

moet verder jaarlijks een zielmis worden opgedragen tot heil van de ziel van genoemde 

Lambert en diens overleden vrouw Dingen en wel op 28 juni van elk jaar. Als die vroegmis 

niet wordt gehouden krijgt de H. Geest van Oostelbeers de inkomsten van de rente en 

daarvoor moet de H. Geest dan die jaarlijkse zielmis laten opdragen. Hiermee verklaart  

Lambert de belofte te hebben voldaan van 50 gulden die aan hem 

door de inwoners eerder waren beloofd die hiermee is komen te vervallen. Datum 16 april 

1611, getuigen Willems en Lambert. 

  

=================571==================== 

97-r) 

Michiel Mathijssen (de Crom, JT) belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan 

Adriaen Michiels die per a.s. half oogsttijd de som van 83 en een halve gulden te betalen. 

Datum 16 oktober 1613, getuigen Gerart en Lambrecht. 

Voetnoot : 

Deze belofte heeft Adriaen Michiels ontvangen en verklaart daarmee te zijn voldaan voor het 

kontrakt tussen hem en diens kinderen. Datum 15 juni 1620, getuigen Beijen en Heijden. 

 

=================572==================== 

Adriaen Gerit Raker belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Adriaen Michiels 

die per a.s. St. Bavodag de som van 50 gulden te betalen. Actum ut supra. 

In marge : 

Adriaen verklaart volledig te zijn betaald voor dit kontrakt tussen hem en zijn kinderen. 

Datum 15 juni 1620, getuigen Beijens en Heijden. 

  

=================573==================== 

Michiel Jacop Lonis die voor zichzelf handelt en ook voor zijn zuster Anna, verder Jan 

Dricks en Franck Dirck Nijs (=Stevens) als man van Jenneken, zijnde allen wettige 

erfgenamen van Lonis Jacops, dragen aan Jan Dircks van Beerze het zesde deel over van een 

beemd gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. een beemd genoemd de Coxbeemd, Joest 

Coster, Cornelis Franck Willems, Daniel Willems. Het bezit is vrij van lasten behalve 

jaarlijks een rente van 2 gulden in een brief van 6 gulden in Den Bosch, nog ca. 2 en een 

halve stuiver als chijns aan de hertog. Datum 28 februari 1613, getuigen Beck en Joris Peters. 
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=================574==================== 

Jan Dircks van Berze draagt aan Jan Dirck Aerts van Westelberze al zijn rechten over inzake 

een brief van 3 gulden per jaar te ontvangen uit het bezit van Daniel Willems, welke brief 

dateert van 27 januari 1546. Actum ut supra. 

                       

=================575==================== 

Wouter Lodewijks als man van Anna draagt aan Jan Aerts van Beeck een stuk land over 

groot ca. een lopenzaad gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. de gemeijnte,  

 

97-v) 

Goijaert Willems, de Akkerweg daar. Het bezit is vrij van lasten. Datum 18 september 1612, 

getuigen Bogaert en Willem Janssen. (attentie jaartal, JT) 

 

=================576==================== 

Jan Aert Driessen neemt de verplichting over om jaarlijks de pacht van 1 lopen en 4 kannen 

rog aan het altaar van St. Catharina in Oirschot te gaan betalen en nog de twee delen van een 

braspenning chijns aan de heer van Oirschot, welke lasten heer Jan Daems scholaster te 

Oirschot steeds jaarlijks betaalde en welke chijns hem was vernoemd bij het transport van het 

weiland genoemd de Belschot volgens de brief d.d. 23 september 1609. Jan belooft de pacht 

en de chijns voortaan te gaan betalen op onderpand van zijn persoon en bezit zodat het bezit 

van heer Jan Daems daarvoor is gevrijwaard. Datum 18 september 1613, getuigen Jan Aerts 

en Gerard. 

 

=================577==================== 

Lonis Wilborts draagt aan Michiel Jacop Lonis zijn deel en erfrecht over in de *aanstede* 

van Jacop Lonis zowel groes als land en houtopstand. Het bezit is vrij van lasten en de 

verkoper belooft de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================578==================== 

Genoemde Michiel belooft voor de overdracht uit de vorige akte hem daarvoor jaarlijks op 

Maria Lichtmisdag een rente van 9 gulden te gaan betalen en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar. De rente is aflosbaar tegen betaling van 150 gulden, mits er 

een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 2 december 1613, getuigen Willem en Gerard. 

 

=================579==================== 

98-r) 

Frans Dirck Nijs als man van Jenneken, verder Anna dochter van Jacop Lonis met Lonis 

Wilborts als haar voogd, dragen aan Jacop Lonis als hun rechten over zoals ze van hun broer 

Lonis Jacops hebben geerfd. De verkopers beloven de overdracht gestand te doen, Actum als 

boven. 

 

=================580==================== 

Anna weduwe van Adam Peter Moren met haar voogd Lonis Wilborts draagt aan Michiel 

Jacop Lonis al haar rechten over die ze van haar broer Lonis heeft geerfd. Anna en haar 

voogd beloven de overdracht gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================581==================== 

Genoemde Michiel belooft aan Anna uit de vorige akte die voortaan jaarlijks op Maria 

Lichtmisdag een rente van 12 gulden te betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag. Als Anna het geld nodig heeft moet ze de rente aan Michiel 3 maanden vooraf 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 101 

opzeggen en voor het totale kapitaal van 200 gulden aflossen met delen van 100 gulden of 50 

gulden. Actum ut supra. 

Voetnoot : Op deze belofte is 100 gulden betaald op 20 mei 1620. 

 

=================582==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Aert Jan Corstens als kerkmeester ten behoeve van de kerk 

van Oostelbeers die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 26 gulden 5 stuivers te 

betalen. Datum 21 december 1613, getuigen Kemmer en Lambrecht. 

 

=================583==================== 

98-v) 

Margrietken weduwe van Jan Wouters met haar zoon Wouter belooft aan Jan zoon Anthonis 

Joerdens die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 37 gulden te betalen, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 20 december 1613, getuigen Beeck en Baudewijns. Voetnoot : Deze 

obligatie van 37 gulden is verlengd tot het jaar 1618, met elk jaar 6 % rente, getuigen Peter en 

Gerart. 

 

=================584==================== 

Wilbort zoon van Peter Jan Gerits draagt aan zijn broer Marcelis het 1/4
e
 deel over van een 

*stede* op het Voorteijnde en alle rechten die hij verder heeft in het bezit waar dan ook dat 

hij van zijn ouders zal erven. Het bezit is te aanvaarden samen met alle lasten die er op 

drukken, behalve als hun broer Peter meent meer rechtem op deze *stede* pretendeert meer 

dan 100 gulden eens te vorderen te hebben, want in dat geval moet Wilbort daarin zijn deel 

betalen. Datum 17 januari 1614, getuigen Heijden en Willems. 

 

=================585==================== 

Mercelis Peters (=Gerits, JT) uit de vorige akte belooft aan Aert Joesten die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar de som van 106 gulden te betalen. Datum 26 januari 1614, getuigen 

Geraert en Willem Baudewijns. 

  

=================586==================== 

Cathelijn weduwe van Jacop Joerdens met haar zoon Adriaen draagt aan haar zwager Dionijs 

Wouters als het bezit over waarin ze enigermate rechten zou hebben vanwege haar ouders en 

verklaart door Dionijs hiervoor te zijn betaald. Cathalijn belooft de overdracht gestand te 

doen. Datum 10 maart 1613, getuigen Gerart en Baudewijns. 

  

=================587==================== 

99-r) 

Joris Peter Mueren belooft aan heer Adriaen Jan Leijten die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

4 jaar de som van 50 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met elk jaar op Maria 

Lichtmisdag een rente van 6 % . Datum 14 juli 1614, getuigen Gerard Janssen en Peter 

Willem Lambrechts. 

 

=================588==================== 

Adriaen Gijsbert Hoppenbrouwers als voogd over de minderjarige kinderen van Niclaes Jan 

Rijckers geassisteerd met Jan Willem Reijnders beloven aan Wouter Cornelissen per a.s. 1 

mei over 1 jaar de som van 53 gulden te betalen. Als het geld langer uitstaat moet er steeds 3 

gulden rente worden betaald. Hiermee zijn alle voorgaande beloftes komen te vervallen die 

deze voogden eerder aan deze Wouter hebben gedaan. Datum 10 april 1614, getuigen 

Kemmer en Lambrecht. 
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=================589==================== 

Genoemde voogden beloven ten laste van deze kinderen aan Aerden Jan Corstens als 

kerkmeester ten behoeve van de kerk van Oostelbeers per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

53 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================590==================== 

99-v) 

Adriaen Michiels doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik samen met Steven Dirck 

Claes en Dionijs Peters als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Adriaen. 

Er is eerder door de naaste vrienden en buren verklaard dat het bezit beter verkocht kan 

worden dan behouden en nadat er een schepenbankdekreet is afgegeven mede volgens het 

keizerlijk octrooi is er na 3 zondaagse afkondigingen in het openbaar aan Michiel Jacops een 

stuk erf overgedragen genoemd de Eevershove gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. 

Heijlken weduwe van Michiel Lamberts, Lambert Pauwels, de gemeijnte. Het bezit is vrij van 

lasten behalve ca. 1 oort chijns. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen. Datum 23 

april 1614, getuigen Lambert en Baudewijns. 

 

=================591==================== 

Genoemde Michiel belooft aan Adriaen Michiels wat betreft het vruchtgebruik en aan zijn 

kinderen wat betreft het erfrecht voor het genoemde erf uit de vorige akte die per  

 

100-r) 

a.s. Maria Lichtmisdag over 11 jaar de som van 63 en een halve gulden te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers, met onderwijl elk jaar een behoorlijke rente van 6 %. Actum als 

boven. 

 

=================592==================== 

Genoemde Michiel belooft aan Steven Dirck Claes en aan Dionijs Peters ten behoeve van de 

minderjarige kinderen van Adriaen Michiels per a.s. Maria Lichtmisdag over 11 jaar de som 

van 63 en een halve gulden te betalen met de zelfde rente als hiervoor. Actum uit supra. 

Voetnoot : 

Dit bedrag is door Adriaen ontvangen. 

 

=================593==================== 

Gerard Janssen van der Rijt belooft aan Jan Jan Roeffen nu per a.s. Zondag die de som van 46 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Daramee is een obligatie vervallen die Adriaen 

Peters eerder aan de vader van genoemde Jan had beloofd, zowel voor de principale 

hoofdsom als voor de rente. Actum als boven. 

 

=================594==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Steven Dirck Claes als H. Geestmeester die per a.s. 1 mei ten 

behoeve van de H. Geest van Oostelbeers, de som van 2 gulden 2 stuivers te betalen vanwege 

een kapitaal van 35 gulden, steeds te betalen op onderpand van een huis, tuin, grond etc. 

gelegen te Oostelbeers, b.p. Henrick Wouters, Jenneken weduwe van Niclaes Jan Rijckers, de 

Akkerweg daar, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te 

houden. Datum 7 mei 1614, getuigen Willems en Lamberts, 

  

=================595==================== 

100-v) 
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Er is meningsverschil en een proces ontstaan tussen Adriaen Peter Deckers ter ener zijnde en 

Joris Peters en Jan Janssen van Antwerpen als voogd resp. toeziend voogd over de 

minderjarige kinderen van genoemde Adriaen ter andere zijde. Om de kwestie op te lossen is 

er bemiddeld door Thomas Goossens van Vessem en Dionijs Peters en partijen hebben 

beloofd de minnelijke overeenkomst na te komen. De arbiters hebben de zaak bekeken en 

alhoewel Adriaen op 16 juni 1610 ten behoeve van zijn kinderen afstand van zijn recht van 

vruchtgebruik had gedaan, wenst hij nu door het hof daarvoor te worden ontheven en 

daardoor zouden er verdere kosten ontstaan. De arbiters hebben nu bepaald dat Adriaen van 

zijn kinderen 

 

101-r) 

binnen 8 of 10 dagen 100 gulden eens zal ontvangen voor het afstand doen van zijn recht van 

vruchtgebruik. Datum 12 juli 1610, getuigen Gerart en Baudewijns. 

 

=================596==================== 

Aerden heeft bekend dat hij voor genoemde som van 100 gulden is betaald. Actum als boven. 

 

=================597==================== 

Hendrik zoon Adriaen Peter Deckers met Jan Janssen van Antwerpen als zijn voogd, verder 

Erken dochter van genoemde Adriaen met Joris Peters als haar voogd en nog Aleijt dochter 

van genoemde Adriaen met Dionijs Peters als haar voogd, hebben een deling gemaakt van het 

bezit waarvoor Adriaen afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan.  

 

Genoemde Henrick krijgt een stuk dries in de parochie Middelbeers, b.p. de pastorie, Dionijs 

Janssens, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten, behalve 3 oort chijns. Verder krijgt 

Henrick van de andere 2 zusters 135 gulden.  

 

Erken met haar voogd krijgt de halve aanstede in de zelfde parochie, b.p. de kinderen van 

Bastiaen Loij Lippen, Lenaert Willems, het erf van de bisschop van Den Bosch, de gemeijnte. 

Nog krijgt ze de helft van twee akkers, 

 

101-v) 

de ene genoemd de Streep en de andere de Hoogbocht. Hieruit jaarlijks de helft van 24 

gulden te betalen aan Peter Henricks. Nog de helft van ca. 19 lopen rogge per jaar of zoveel 

als is vermeld in de brief erover. 

 

Genoemde Aleijt krijgt de andere helft van de 2 genoemde akkers zoals Erken van hiervoor, 

ook met de zelfde lasten. 

 

Datum 13 juli 1614, getuigen Gerard Janssen en Willem  

Baudewijns. 

 

=================598==================== 

Henrick zoon Ariaen Peter Deckers met Jan Janssen van Antwerpen en Joris Peters als 

voogden over deze Henrick hebben na 3 zondaagse afkondigingen en na verklaringen van 

geloofwaardige vrienden en buren die hebben verklaard dat het bezit beter verkocht kan 

worden zoals in de *aandracht* is vermeld, na een schepenbankdecreet en volgens het 

keizerlijk octrooi, aan Jan Peter Bogaerts een stuk dries overgedragen groot ca. 5 lopenzaad 

en 20 roedes, gelegen in de parochie van Middelbeers. b.p. 
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102-r) 

Dionijs Janssen, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten, behalve 3 oort als chijns. De 

verkopers beloven de verkoop gestand te doen. Actum als boven. 

 

=================599==================== 

Op de zelfde dag als hiervoor heeft Adriaen Peter Deckers afstand gedaan van zijn 

voogdijschap ten behoeve van Jan Bogaerts inzake de overdracht van het stuk driesland uit de 

vorige akte.  

Voetnoot 1 : 

De dries die Henrick Ariens (Deckers) aan Joris Peters als voogd over de kinderen van Arien 

Deckers ten behoeve van de kinderen had overgedragen, heeft hij vernaderd. Datum 17 

februari 1615, getuigen Gerart en Kemmer.  

Voetnoot 2 : 

De zelfde naderschap heeft Joris Peters overgedragen aan Jan Peter Bogaerts. Datum 23 

februari 1615. Getuigen Beijens en Anthonis Mathijssen. 

 

=================600==================== 

Jan Peter Bogaerts belooft Henrick Ariaen Deckers vanwege de overdracht uit de vorige akte 

die per a.s. half maart over 3 jaar 150 gulden te betalen met elk jaar een behoorlijke rente. 

Nog belooft Jan aan hem per a.s. half maart een bedrag van 50 gulden te betalen. Actum ut 

supra. 

Voetnoot 1 : 

Henrick verklaart van Jan inzake de verkoop 100 gulden te hebben ontvangen van de 100 

gulden die per a.s. half maart zouden vervallen.  

Voetnoot 2 :  

Nog verklaart Henrick 100 gulden te hebben ontvangen. 

 

 

=================601==================== 

Adriaen Roelans (=Bierkens, JT) en Andries Anthonis Reijnen dragen aan Gerrit Peters en 

aan Thomas Janssen als H. Geestmeesters ten behoeve van de H. Geest van Middelbeers, een 

jaarlijkse rente van 2 en een halve gulden over die Jan en Aelberts als broers en kinderen van 

Jan Aelbrechts eerder hadden beloofd aan Gijsbrecht Wouter Gijsbrechts in een brief van de 

dinsdag na St. Petersdag februari 1549. Over te nemen met 3 vervallen termijnen. Met dit 

geld hebben Adriaen en Andries een rente afgelost van 3 gulden die ze jaarlijks betaalden aan 

de H. Geestmeesters, waarvan ze geen brief meer hebben, maarde H. Geestmeesters verklaren 

dat die brief is komen te vervallen. Datum 28 augustus 1614, getuigen Geraert en Baudewijn. 

 

=================602==================== 

102-v) 

Arien Jan Dielis verklaart dat Adriaen Roelans (=Bierkens) aan hem de helft van een brief 

van 6 gulden per jaar heeft afgelotst. Actum ut supra. 

 

=================603==================== 

Joris Peters met Jan Jan van Antwerpen als voogden over de minderjarige kinderen van Arien 

Peter Deckers, beloven op onderpand van het bezit van deze kinderen aan Willem Pauwels 

die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 65 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Met dat bedrag is de *beterschap* betaald aan Arien Peter Deckers vanwege het 

afstand doen van zijn recht van vruchtgebruik waarvoor hij in de Raad van Brabant werd 

vrijgesteld. Actum als boven. 
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=================604==================== 

Michiel Jacop Lonis belooft aan Gerit Ariaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 118 gulden te betalen. Datum 4 maart 1614, getuigen Gerart en Beijens. 

 

=================605==================== 

Genoemde Michiel uit de vorige akte draagt aan Gerit Ariaen Gerits een jaarlijkse rente over 

van 35 stuivers die hij steeds ontvangt van Willem Cornelis met een brief d.d. (blanko 

gelaten). Actum als boven. 

 

=================606==================== 

Vandaag 29 augustus 1614 heeft Corsten Jan Corstens afgerekend metr de voogden van de 

minderjarige kinderen van Dirk Jan Rijckers te weten Peter Beijens (=Baudewijns, zie 

volgende akte, JT) en Henrick Wouters, over 3 jaar huur waarop de kinderen recht hebben en 

waar deze Corsten woont. Bij de afrekening blijkt dat hij 8 gulden en 15 stuivers en 7 en een 

halve lopen rogge meer heeft uitgegeven dan deze huur. Datum als boven, getuigen Willem 

Baudewijns en Lambrecht. 

 

=================607==================== 

103-r) 

Peter Aert Baudewijns en Henrick Wouters hebben afgerekend inzake het hout dat van de 

minderjarige kinderen werd verkocht zoals blijkt uit de afrekening waarbij Peter Beijens 4 

gulden en 15 stuivers moet bijleggen, welk bedrag Peter namens die kinderen aan Michiel 

Beijens zal betalen. Actum als boven. 

  

=================608==================== 

Corsten Jan Corstens belooft aan Jan Antonis Joordens die per a.s. St. Jansdag over een jaar 

de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 16 juli 1614, getuigen 

Geraert en Lambrecht. 

  

=================609==================== 

Dirck Niclaes Bunnen en Jan Henrick Verrijt als voogden over de minderjarige kinderen van 

Anthonis Henrick Verrijt, verwekt bij Wouterken dochter van Niclaes Bunnen, met 

genoemde Anthonis hierbij, doen afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het erfrecht 

van de kinderen in het bezit van hun moeder. Ze dragen dat recht na 3 zondaagse 

afkondigingen volgens gewoonterecht en ordonnantie over, nadat er een publieke koopdag is 

gehouden in een volle herberg, waarbij een getuigenverklaring voor schepenen is overlegd.  

 

103-v) 

Deze getuigen hebben voor het bezit waarin die kinderen recht hebben verklaard dat het beter 

verkocht kan worden dan behouden, maar dat het geld zal worden aangewend voor die 

kinderen, behalve dat Antonis daarvan zijn recht van vruchtgebruik houdt. Daarop hebben de 

voogden na het schependecreet en volgens keizerlijk octrooi het bezit overgedragen aan Peter 

Jacops van der Hamsvoort zijnde een huis, tuin met aanliggend erf gelegen in Oostelbeers, 

groot ca. 30 lopenbzaad en 23 roedes, b.p. Anthonis Jan Joordens, Goijaert Marcelis en zijn 

kinderen, de gemeijnte. Nog een dries gelegen in de zelfde parochie, groot ca. 2 lopenzaad 20 

roedes, b.p. het godshuis van Tongerloo, Pauwels Jacops, de gemeenschappelijke straat, de 

gemeenschappelijke kerkweg. Het bezit is vrij van lasten behalve 8 lopen gerst aan het 

kapittel van Oirschot, nog 1 lopen rog aan een persoon te Oostelbeers waarvoor de koper 40 

gulden eens mag inhouden, verder de grondchijns. Als er meer onbekende lasten op het bezit 
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drukken zullen de verkopers en koper volgens landrecht dat met elkaar verrekenen. De 

verkopers beloven de verkoop verder gestand te doen. Datum 28 mei 1602 (attentie jaartal), 

getuigen Pauwels Jacops en Peter Willems. 

   

=================610==================== 

104-r) 

Lambrecht Pauwels belooft aan Henrickcxken dochter van Jan Gerits die per a.s. St. Jansdag 

een bedrag van 53 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 22 oktober 1614, 

getuigen Baudewijns en Lambrecht Gerart Janssen (=Meulenbroeks, JT)  

 

=================611==================== 

Lambrecht Pauwels, Anthonisken weduwe van Willem Martens en Aert Dirck Jans Seelen 

beloven samen en hoofdelijk om Aert Joost Mijs die per a.s. mei over een jaar de som van 57 

gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================612==================== 

Dionijs Peters, Peter Willems, Henrick Wouters en Lambert Pauwels en Antonis Mathijssen 

beloven samen en hoofdelijk om aan Joost Mijs die per a.s. St. Bavodag 212 gulden te 

betalen. Actum als boven. 

 

=================613==================== 

De zelfde personen uit de vorige akte beloven aan Jan Joordens die per a.s. St. Bavodag de 

som van 106 gulden te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : Deze som van 100 gulden heeft Jan Joordens overgedragen aan Dionijs Peter 

Bunnen. 

 

=================614==================== 

Steven Nijs Stevens draagt aan Dirck Bunnen een heiveld over gelegen in de parochie 

Oostelbeers, b.p. de koper zelf, meester Jacop Lintermans. Het bezit is vrij van lasten. De 

verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 8 november 1613, getuigen Geraert en 

Baudewijns.   

 

=================615==================== 

Goijaert Willem Goijaerts draagt aan genoemde Dirck (=Bunnen) een stuk heiveld over 

genoemd in de Espenrijt, b.p. Dirck Claes, de koper zelf. Actum ut supra. 

 

=================616==================== 

Dionijs Peters en zijn broer Cornelis verklaren dat Dirck Bunnen aan hen een rente van 3 

gulden heeft afgelost, welke rente Peter Nelen steeds betaalde aan genoemde Dirck. Actum ut 

supra. 

   

=================617==================== 

104-v) 

Komen is Adriaen Michiels en Steven Dirck Claes Bunnen als voogden over de minder jarige 

kinderen van genoemde Adriaen verwekt bij Adriaentken dochter van Anthonis Verrijt, en 

hebben als voogden een deling gemaakt van het bezit van Adriaen en diens kinderen. 

 

De voogden namens de kinderen krijgen een schepenbelofte van 200 gulden te ontvangen van 

Jan Aerts, nog 50 gulden van Michiel Mathijssen, nog een belofte van 63 gulden te 

ontvangen van Michiel Jacops. 
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Genoemde Adriaen Michiels krijgt 63 gulden voor wat betreft het vruchtgebruik die door 

genoemde Michiel (=Jacops ) waren beloofd en waarvan zijn kinderen het erfrecht krijgen. 

Nog krijgt hij omdat hij in het huis woont dat door de voogden aan de kinderen is verkocht 

die daarvoor 275 gulden schuldig zijn, nog 50 gulden die ook uit het huis zijn gemaakt en 

welk bedrag wordt ontvangen van Cornelis Wouters. Voor dat geld hebben de voogden met 

Adriaen afgesproken dat Adriaen daaruit jaarlijks de rente zal ontvangen voor de tijd van 12 

jaar, waartoe Adriaen zich heeft verbonden. Hij belooft daarvoor de kinderen in de kost te 

houden, te kleden etc. zoals een goede vader hoort te doen en als ze daartoe bekwaam zijn 

naar de school in Beerze te sturen als er tenminste een school in Beerze is.  

 

105-r) 

Voorwaarde is dat als het gebeurt dat de vrouw van Adriaen Michiels zijnde Marike komt te 

sterven voor deze 12 jaar voorbij zijn, dat dan ook de jaarrente van 12 gulden komt te 

ververvallen aan Adriaen. Als er een van de kinderen komt te overlijden in die 12 jaar, komt 

de rente voor dat kind ook te vervallen. Datum 16 maart 1614, getuigen Gerart en Beijens.  

In marge : 

Deze 50 gulden zijn door Adriaen Michiels van Cornelis Wouters ontvangen. 

Voetnoot : 

Met dit dokument hebben de voogden een afrekening gemaakt en bewijs overlegd en 

verklaren dat ze het eens zijn over de inkomsten en uitgaves. De 651 gulden die Adriaen 

verklaart te hebben ontvangen zullen door hem op behoorlijke rente worden uiitgezet tegen 

rente. Daarin heeft hij volgens de brieven recht op het vruchtgebruik. Getuige ... (onleesbare 

slotregel wegens beschadiging)  

 

=================618==================== 

Jan Lenaerts en Jacop Henricks dragen aan Dionijs Peters van de Huijgevoort een jaarlijkse 

rente over van 3 gulden die Henrick Jacops van Aelst eerder in een brief van Den Bosch had 

beloofd aan Lodewijk Lodewijk Timmermans, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen 

volgens die brief d.d. 10 december 1533. Datum 13 juni 1615, getuigen Kemmer en 

Lambrecht. 

 

=================619==================== 

Vandaag op 19 juli (?) 1615 hebben Dirck Jan Rijckers en Wouter Walraven als voogden 

over de minder jarige kinderen van Jan Jan Rijckers hun afrekening gemaakt over de 

inkomsten en uitgaves. Daarbij is bevonden dat de voogden 74 gulden en 4 stuivers meer 

hebben uitgegeven dan ontvangen. Hiermee is ook vererekend de afrekening d.d. 27 

december 1610. Verder is er afgerekend voor 6 jaar pacht van de *stede*. Opgemaakt in 

aanwezigheid van Aert zoon van Jan Rijckers. Datum als boven, getuigen Peter Willems en 

Lambrecht Pauwels. 

 

=================620==================== 

Op de zelfde dag heeft Michiel Dircks met de zelfde voogden uit de vorige akte afgerekend 

zoals blijkt uit diens afrekening. Hij heeft voor 6 jaar pacht betaald voor de oude *stede* 

waar Michiel nu op woont en blijft als *voorlijf* nog ca. 2 gulden 12 en een halve stuiver 

schuldig en daarvoor zal Gielen (=Michiel) 16 lopen rogge leveren. Actum als boven. 

  

=================621==================== 

105-v) 
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Jan Willem Reijnders als man van Jenneken dochter van Gijsbert Hoppenbrouwers doet 

afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Dirck Jan Rijckers en Ariaen 

Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden over en ten behoeve van de kinderen (die van Jan 

Reijnders, JT) inzake alle roerend bezit, schapen, vee, oogst op de akkers en alle andere bezit 

zonder enige uitzondering, waarop Jan vanwege zijn vrouw rechten zou hebben voor het 

vruchtgebruik. De kinderen kunnen dat bezit a.s. half maart in gebruik nemen. De voogden 

beloven namens de minderjarige kinderen alle schulden te betalen, die door Jan in zijn 

huwelijk met deze Jenneken zijn gemaakt. Maar Jan en diens vrouw houden zolang Jenneke 

leeft vanwege dit overdragen van het vruchtgebruik hun recht op een kamer met de 

hoogkamer, de halve kelder met de schapenkooi. Nog de boomgaard en het land tot aan de 

straat die van het Neereind komt tot op de weg van het huis naar die straat. Nog de 

Grietenakker, nog de dries genoemd de kelder en het nieuwe veld in de Haeijaelt (?). De 

voogden beloven aan Jan die per a.s. Maria Lichtmisdag het geld te geven dat Jan in de 

huwelijkse voorwaardes was beloofd volgens de inhoud van het kontrakt d.d. 3 oktober 1605, 

te weten 200 gulden en nog 100 gulden in het geval als Jan langer leeft dan Jenneken. 

Daarvoor belooft Jan 

 

106-r) 

alle roerend bezit af te zullen staan zowel het bezit dat hij zelf heeft ingebracht als alle andere 

bezit, zonder uitzondering. Daarvoor mag Jan en zijn vrouw een koe naar keuze houden, nog 

een kleine koeketel, een hautketel, een haak, tang, een bed en toebehoren en mag de oogst op 

de genoemde percelen aanvaarden en het halve tinwerk gebruiken en de stoelen en banken 

zolang Jenneke leeft. Datum 3 februari 1615, getuigen Henrick Kems en Lambrecht. (het lijkt 

erop dat Jenneken de tweede vrouw is van Jan, JT) 

 

=================622==================== 

Jan Willem Reijnders heeft bekend dat zijn zoon Jan de 32 gulden heeft ontvangen en het bed 

en het mud rogge zoals was vermeld in het kontrakt d.d. 3 oktober 1605. (geen datum en geen 

getuigen vermeld) 

 

=================623==================== 

Goijaert Aert Dircks en Aert Dircks beloven samen en hoofdelijk om aan Jacop zoon Peter 

Jacops die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 186 gulden te betalen. Actum ut 

supra. 

 

=================624==================== 

Vervolgens beloven Arien Willems en Joost Wouters deze Goijaert te vrijwaren voor het 

geval er enige problemen zouden onstaan over de betaling die Henrick Gerits aan Daniel 

Willems heeft overgedragen. Actum als boven. 

 

=================625==================== 

Peter Jan Gijsken belooft aan Jan Willem Deckers die per a.s. Maria Lichtmisdag over ene 

jaar de som van 112 gulden te betalen. Actum als boven. 

In marge : 

Deze belofte is verlengd met 2 jaar. Getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================626==================== 

Joerden Vreijssen als man van Anna, verder Jan Henricks als man van Marieken, Ariaen 

Janssen als man van Jenneken, allen kinderen van Jan Willem Reijnders, verder deze Jan 

Willems voor hemzelf, verklaren dat de kinderen van Willem Jan Rijckers volledig de 200 
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gulden hebben betaald volgens het kontrakt, waarvoor de zoon van Jan Willems (Reijnders) 

32 gulden heeft ontvangen en nog voor het onderhoud van het kind van zijn vader 40 gulden. 

Datum 17 februari 1615, getuige Kemmer en Lambrechts. 

 

=================627==================== 

106-v) 

Dionijs Peters draagt aan Adriaen Michiels een stuk dries over groot ca. 3 lopenzaad gelegen 

in de parochie van Middelbeers, b.p. Wilbort Daniels, Everaert Cornelis, Joost Joerdens, de 

gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. 

Datum 4 februari 1615, getuigen Gerard Janssen en Kemmer. 

 

=================628==================== 

Dionijs uit de vorige akte belooft aan Adriaen dat als deze dries niet voor a.s. half maart 

wordt vernaderd, dat daarna Adriaen op deze dries zal mogen timmeren en als er dan wordt 

vernaderd tot nadeel van Ariaen, dan zal Dionijs aan Adriaen 300 gulden geven, waarin 100 

gulden begrepen voor de betimmering.  

 

=================629==================== 

Aert Dircks Jan Seelen belooft aan Gerard Ariaen Gerits die voortaan steeds op Maria 

Lichtmisdag een rente van 6 gulden 5 stuivers te betalen, op onderpand van een huis, tuin en 

aanliggend erf gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. Grietken weduwe vban Wouter 

Pauwels en haar kinderen, Jan Thomas, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land in 

de zelfde parochie groot ca. 7 lopenzaad, b.p. de kinderen van Jan Rijckers, Dirck Bunnen, de 

gemeijnte, de schuldenaar zelf. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te 

houden. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Van deze rente van 6 gulden 5 stuivers belooft Dirck Aerts voortaan jaarlijks 3 en een halve 

gulden te betalen.  

 

=================630==================== 

107-r) 

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 100 gulden en de 

achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================631==================== 

Ariaen Peter Deckers verklaart dat hij met Dirck Bunnen heeft afgerekend over het 

schuldboek van Aert Jan Bunnen, waarbij Ariaen verklaart dat Dirck alle achterstand in dat 

boek heeft verklaard. Datum 10 februari 1616, getuigen Kemmer en Jan Thomas als 

schepenen die het aandroegen. 

 

=================632==================== 

Marcelis Peter Janssen belooft aan Gerart Jan Gerits per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 

de som van 112 gulden te betalen. Datum 11 februari 1615, getuigen Heijen en Joris. 

 

=================633==================== 

Peter Mijssen belooft aan Gerart Jan Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1618 een 

bedrag van 59 gulden te betalen. Actum als boven. 
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=================634==================== 

Corstiaen Wouter Omen heeft aan Steven Peter Thuenis beloofd elk jaar op Maria 

Lichtmisdag de som van 3 gulden te betalen vanwege een kapitaal van 50 gulden, voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpond van een schuur en aanliggend land 

gelegen te Middelbeers, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, Dionijs Peters, de 

gemeenschappelijke Aa, de gemeijnte. Als Steven of diens vrouw het geld nodig heeft, zal 

Corsten moeten betalen, mits Steven een half jaar vooraf opzegt. Actum als boven. 

 

=================635==================== 

107-v) 

Dirck Aert Hobbelen als man van Meriken dochter van Gerit Henricks, verder Jan Herberts 

als man van Grietken dochter van genoemde Gerit, nog Hendrick Gerits van der Heijden, 

dragen aan Dionijs Janssen Verrijt een stuk beend over genoemd de Bunder, gelegen in de 

Oostelbeers, b.p. Gerit Jan Aerts, de kinderen van Peter Jan Gerits, Peter Lambrechts en meer 

anderen, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. Datum 18 februari 1615, getuigen Gerart 

en Baudewijns. 

   

=================636==================== 

Joris Peter Mueren en Jan Janssen van Antwerpen als voogden over de minderjarige kinderen 

van Ariaen Peter Deckers, ten lasten van die kinderen, beloven aan Willem Pauwels een 

jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per 

a.s. Maria Lichtmisdag. Als de voogden willen aflossen moeten ze een half jaar vooraf 

opzeggen, af te lossen met 100 gulden en de achterstallige termijnen. Als Willem Pauwels het 

geld eerder wil hebben moet hij ook een half jaar vooraf opzeggen. Datum 23 februari 1615, 

getuigen Beijens en Anthonis Mathijssen. 

 

=================637==================== 

Willem Jan Baudewijns en Jan Peter Bogaerts hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze 

samen hebben gekocht van Dirck Henrick Mijssen 

 

108-r) 

als man van Mariken dochter van Aert Janssen van Arendonck. 

 

Genoemde Willem krijgt een woonhuis met de halve boomgaard en het aanliggend land, b.p. 

Jan Aert Maes, het erf waarvan is afgedeeld, Jan Aerts, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks aan het 

altaar van St. Catharina in Oirschot 6 lopen rogge te betalen, nog aan Andries Ansems 3 

gulden, nog aan Dionijs Peters 3 gulden, nog de drie delen van 5 en een halve stuiver chijns 

aan de hertog, nog de chijns te Gemonde van 1 stuiver en een penning. 

 

Genoemde Jan krijgt de andere helft van het perceel naast Iken Raijmakers tot aan de paal 

zoals is afgepaald, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, Iken weduwe van Jan Jan Joesten, Jan 

Aerts, de gemeijnte. Nog krijgt Jan de kamer in het huis waarin Peter Bogaerts is gestorven. 

Hieruit jaarlijks aan het altaar van St. Catharina in Oirschot 6 lopen rogge te betalen, nog aan 

Nijs Peters 3 gulden, nog aan de O.L. Vrouwe Broederschap in Den Bosch ca. 35 stuivers, 

nog aan de H. Geest te Middelbeers 25 stuivers en aan Aert Joosten 17 en een halve stuivers.  

 

Als er meer lasten op het bezit drukken of als ze aan Marieken dochter van Aert Janssen een 

woning moeten geven zullen ze dat aan elkaar vergoeden. Actum als boven. 
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=================638==================== 

108-v) 

Jan Herbert Daniels als man van Grietken dochter van Gerit Henricks, met instemmihng en in 

aanwezigheid van haar ook, draagt aan Gijsbert Janssen van Gerwen een stuk land over 

zijnde het 1/4
e
 deel van de Groet Akker, groot ca. anderhalf lopenzaad gelegen te 

Oostelbeers, b.p. Cathelijn Corstiaen Pluijms, het erf ervan afgedeeld, Gijsbert als koper zelf. 

Het bezit is vrij van lasten. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 2 maart 

1615, getuigen Joris en Baudewijns. 

 

=================639==================== 

Dionijs Peter Bunnen draagt aan zijn zwager Everden Cornelis een stuk land over groot 1 

lopenzaad te Oostelbeers, b.p. Peter Willems, de Akkerwege, de koper zelf. Het bezit is vrij 

van lasten behalve 3 stuivers chijns te Oirschot. Datum 4 maart 1615, getuigen Peter en 

Lambrecht. 

 

=================640==================== 

Margriet weduwe van Wouter Pauwels met haar voogd Lambert Pauwels belooft aan Henrick 

Pauwels die per a.s. St. Bavodag 21 gulden te betalen. Actum als boven. 

   

=================641==================== 

Lambrecht Pauwels belooft zijn broer Henrick die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 60 

gulden te geven. Actum als boven. 

 

=================642==================== 

Jacop Dircks belooft aan Joost Wouters ten behoeve van Aleijt dochter van Dirck Jan 

Thoenis per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen. Dit geld is afkomstig 

van een rente van 3 gulden die Jan Peter Eelen heeft afgelost. Datum 14 maart 1616 (attentie 

jaartal), getuigen Gerart Janssen en Kemmer.  

 

=================643==================== 

109-r) 

Gerart Jan Aerts belooft aan Thomas Jan Aerts die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

106 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 10 maart 1615, getuigen Gerart en 

Lambrecht. 

 

=================644==================== 

Willem Ariens de Cort belooft aan Joost Wouters en aan Jacop Thomas als voogden over de 

minderjarige kinderen van Dirck Jan Thonis ten behoeve van deze kinderen die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar de som van 18 gulden te betalen. Datum 12 maart 1615, getuigen 

Kemmer en ...(blanko) 

 

=================645==================== 

De zelfde Willem uit de vorige akte (de Cort) belooft aan Joost (Wouters) ten behoeve van de 

genoemde kinderen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 153 gulden te 

betalen. De zelfde blijft 30 gulden en 15 stuivers schuldig vanwege rente. (geen datum en 

geen getuigen vermeld) 
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=================646==================== 

Margriet Jan Wouters met haar zoon Wouter belooft genoemde voogden (uit de 

voorvoorgande akte) die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 300 gulden te betalen. (geen 

datum en geen getuigen vermeld).    

 

=================647==================== 

Margriet uit de vorige akte belooft de genoemde voogden die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 220 gulden te betalen. Deze som hebben de genoemde kinderen van hun tante 

Metken Jan Thuenis geerfd. Actum als boven. 

 

=================648==================== 

Margriet uit de vorige akte blijft vanwege vervallen rente 76 gulden en 6 stuivers schuldig. 

(geen datum en geen getuigen vermeld). 

  

=================649==================== 

Joost Joordens beloofd de genoemde voogden uit de vorige akte die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================650==================== 

Als Aelken (dochter van Jan Dircks, zie verderop) komt te huwen of dat ze het geld nodig 

heeft, moeten de schuldenaars haar per de eerste Maria Lichtmisdag erna betalen, te weten de 

helft waarin haar moeder rechten heeft. (geen datum en geen getuigen vermeld) 

 

=================651==================== 

109-v) 

Peter Sijmons belooft ten behoeve van genoemde voogden die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================652==================== 

Jan Thomas Jacops belooft de genoemde voogden per a.s. Maria Lichtmisdag ten behoeve 

van de kinderen 112 gulden te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : Jan blijft vanwege vervallen rente 36 gulden en 7 stuivers schuldig. 

  

=================653==================== 

De voogden namens de genoemde minderjarige kinderen beloven  dat Meriken weduwe van 

Dirck Jan Theunis zolang ze leeft de helft van alle rente zal ontvangen behalve over de 200 

gulden die de kinderen van hun tante Metken Jan Thuenis hebben geerfd. (geen datum en 

geen getuigen vermeld). 

 

=================654==================== 

Vandaag op 12 maart 1615 hebben Joost Wouters en Jacop Thomas als voogden over de 

minderjarige kinderen van Dirck Jan Thuenis hun afrekening gemaakt van de ontvangsten en 

uitgaves voor deze minderjarige kinderen. Er is bevonden dat er 11 gulden 12 stuivers 1 oort 

meer is uitgegeven dan ontvangen en daarmee is inbegrepen de afrekening van de laatste keer 

op 22 maart 1613. Is opgemaakt in aanwezigheid van Meriken weduwe van genoemde Dirck 

en verder Jan Thomas, Peter Sijmons en Dirck Anthonis van de Schoot in plaats van Aleijt 

dochter van Dirck Jan Thuenis. Getuigen als schepenen Gerart Janssen en Henrick Wouter 

Kems (=Keijmps, JT) 
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Voetnoot : Hierop is door Joost van Grietken Jan Wouters de som van 11 gulden ontvangen 

en is in de huur in mindering gebracht behalve de 6 gulden... stuivers die ze nog schuldig 

was. 

 

=================655==================== 

Dirck Gerit Janssen belooft aan Cathelijn dochter van Henrick Ansems met haar voogd die 

per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 112 gulden te betalen, die hij in delen mag 

aflossen met 50 gulden en de rente al naar gelang. Datum 14 maart 1615, getuigen Peter en 

Lambrecht. 

  

=================656==================== 

Ongenummerd blad na 109-v) 

Eerder is Adriaen Peter Eeelen gehuwd met Grietken dochter van Claes Lambrechts waarbij 

is afgesproken voor het bedrag van1 00 gulden dat Adriaen aan Margriet heeft gegeven, dat 

als het gebeurt dat Margriet het eerst komt te overlijden, dat Adriaen dan dat geld zijn leven 

lang mag houden en na zijn dood moet worden gerestitueerd aan deze Margriet of aan haar 

erfgenamen en wel per de eerste Paasdag na haar overlijden voor 25 gulden, met St. Bavodag 

erna 25 gulden en de resterende 50 gulden met St. Bavodag erna. Voor deze 100 gulden 

belooft Adriaen aan haar elk jaar een mud rog te geven, te ontvangen uit zijn bezit. Voor het 

geval Adriaen als eerste komt te overlijden, krijgt zij zolang ze leeft en niet langer het 

gebruik van het kleine hopveld met 6 roedes tuin te Wintelre, b.p. het huis genoemd het 

Fijken Joppenhuis, welke huis ze ook haar leven lang mag gebruiken. Als Grietken niet in het 

huis zou wonen zullen de erfgenamen van Adriaen haar daarvoor jaarlijks 4 gulden betalen. 

Aldus geschied in aanwezigheid van Peter en Jan als zoons van Adriaen die ermee instmmen 

en beloven alles na te zullen komen. Datum 27 oktober 1614, getuigen Gerard en Joris.     

 

=================657==================== 

Ongenummerd blad na 109-v (achterkant) 

Vandaag 3 november 1614 is voor ons verschenen Arien Peter Eelen en wil zijn laatste wil 

opmaken. Hij wenst dat al zijn bezit, roerend en onroerend waarin Ariaen Peters rechten 

heeft, dat die uitsluitend zullen toekomen aan Peter en Jan zijnde zijn nakinderen die hij heeft 

verwekt bij Jenneken dochter van Jan Aerts. Adriaen verklaart ook nog dat dit zijn laatste wil 

is en dat als Evert (?) Janssen als man van Maijken zijnde de voordochter van genoemde 

Arien, enige rechten op dit bezit mocht hebben, dat hij die daarbij uitsluit met 1 oude grote 

eens. Getuigen Joris en Beijens.  

     

=================658==================== 

110-r) 

Henrick zoon Gerit Henricks als man van Berbel dochter van Wouter Bartholomeus, verder 

Jan Thomas Jacops en Dirck Claes Bunnen als voogden over Thueneken dochter van 

genoemde Wouter hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders. 

 

Genoemde Henrick krijgt het woonhuis met de halve bocht naast het huis in Oostelbeers, 

welke bocht rondom in de gemeijnte ligt. Nog krijgt hij een halve akker aan de kerk in de 

zelfde parochie, b.p. Goijaert Janssen, de akkerweg daar, Everaert Cornelis, Goijaert 

Marcelis. Nog krijgt hij de helft van een weiland naast het Muelebroecx eeuwsel. Hieruit 

jaarlijks aan de H. Geest van Den Bosch 3 gulden te betalen, nog aan Willem Claes 30 

stuivers, nog aan het altaar van O.L. Vrouw te Middelbeers 6 lopen rogge, nog de pastoor te 

Oostelbeers 2 lopen rogge in een brief van 1 mud rog aan het zelfde altaar, nog 2 en een halve 

stuiver te Oerle.  
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Genoemde Thuenken met haar voogd krijgt de schuur met 12 voet land op de *missie* tot de 

durgeleit (?) toe en aan de zuidkant 5 voet breed en vanaf de uiterste wandpost naast de straat 

tot de Palmbosch zoals is afgepaald. Er is overpad over die kant behalve met vee of met 

oogstgewassen. Daarvoor krijgt ze de halve bocht aan de zuidkant, nog een halve akker aan 

de kerk, nog het halve weiland aan de westkant. Hiereit moet ze in Beek 3 gulden betalen aan 

Willem Claes, 30 stuivers aan het St. Andriesgilde en 10 lopen rogge, nog 2 stuivers chijns te 

Oirschot.  

 

Datum 7 januari 1614, getuigen Lambrecht en Willem.  

 

=================659==================== 

110-v) 

Eerder betaalde Jan Peter Eelen aan Elken dochter van Dirck Arien Peter Leijten een rente 

van 3 en een halve gulden. Daarvoor heeft deze Jan aan Joost Wouters en Jan Thomas als 

voogden over deze Elken aangeboden om het geld te betalen en in bewaring te geven, omdat 

deze voogden of Elken daarvan geen brieven meer hebben. Partijen hebben over en weer 

afgesproken om schepenen daarover uitspraak te laten doen te weten door Henrick Wouter 

Kems en door Lambert Pauwels. De uitspraak is dat Jan Peter Eelen voor de aflossing van de 

rente 50 gulden eens voor het kapitaal zal geven en 10 gulden 10 stuivers voor verlopen 

rente. Datum 23 maart 1615, getuigen Gerart en Willem Boudewijns. 

 

=================660==================== 

Lambrecht Pauwels belooft Jan Willem Deckers die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 112 gulden te betalen. Datum 24 maart 1615, getuigen Lambrecht en Peter. 

In marge 1 : 

Deze belofte van 100 gulden is met 2 jaar verlengd. Datum 20 november 1617, getuigen 

Heijden en Beijens. 

In marge 2 : 

Deze belofte van 100 gulden is verlengd tot 1622. Datum 16 februari 1621, getuigen Heijden 

en Willems. Hiervoor heeft Pauwels Lemmens als schuldenaar beloofd. (hij is zoon van 

Lambrecht Pauwels, JT) 

 

=================661==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Steven Dirck Claes als H. Geestmeester te Oostelbeers ten 

behoeve van die H. Geest per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 54 gulden te betalen en als 

het geld langer uitstaat dan steeds de jaarlijkse rente te betalen. Actum als boven. 

 

=================662==================== 

111-r) 

Willem Martens (=van Liempt) belooft Steven uit de vorige akte als H. Geestmeester ten 

behoeve van de H. Geest tot a.s. Maria Lichtmisdag de som van 26 gulden 10 stuivers te 

betalen. Als het geld langer uitstaat dan elk jaar de behoorlijke rente ervan te betalen. Actum 

ut supra. 

 

=================663==================== 

Henrick Gerit Henricks ter ener zijde en Peter Simons en Dirck Aert Hobbelen als voogden 

over de minderjarige kinderen van genoemde Henrick ter andere zijde hebben de volgende 

overeenkomst gemaakt. De voogden zullen het bezit van de minderjarige kinderen 

aanvaarden zowel roerend als onroerend, waarvan Henrick thans het vruchtgebruik bezit en 
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Henrick draagt dat recht nu over voor een periode van 12 jaar en wel voor 6 schapen uit 12 

van zijn beste schapen, verder nog een *volentucht* (drachtig schaap?) waarvoor Henrick 

aan de voogden per a.s. St. Jan Baptistdag 4 gulden zal geven en als hij die 4 gulden niet 

betaalt, heeft hij voor 14 jaar daarvan geen recht op dat vruchtgebruik. Als die periode 

voorbij is zal Henrick weer alle rechten in die schapen hebben. Actum als boven. 

 

=================664==================== 

Jan Claes Wouters die voor hemzelf handelt en verder Dirck Jan Rijckers en Ariaen 

Hoppenbrouwers als voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Rijckers beloven 

aan Jenneken weduwe van Herbert Ariaens die per a.s. half april de som van 106 gulden te 

betalen. Datum 19 mei, getuigen Lambert en Kemmers. 

 

=================665==================== 

111-v) 

Cathelijn weduwe van Jacop Gerits (=Bersmans, JT) met haar voogd Gerit Peters en haar 

zwager Anthonis Lamberts die ook handelen voor de 3 minderjarige kinderen van genoemde 

Jacop, keuren de eerdere overdracht goed en dragen aan Anthonis Mathijssen (=de Crom, JT) 

de rechten over van het bezit dat Jacob Gerits in zijn leven had verkocht aan zijn zwager 

Antonis Mathijssen, te weten de rechten die Jacop van zijn vader Gerit Bersmans had geerfd. 

Dat betreft hun rechten in een huis, tuin, grond etc. in de parochies van Oostelbeers, Wintelre 

en Vessem. Het bezit is te aanvaarden met alle lasten die erop drukken en de verkopers 

beloven de verkoop gestand te doen. Datum 6 april 1615, getuigen Peter Willems en Henrick 

Kems. 

  

=================666==================== 

Anthonis Mathijssen uit de vorige akte belooft aan vermelde Cathelijn de som van 100 

gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven. 

 

=================667==================== 

Eerder hebben Jan Wijnens (=Vrancken) ter ener zijde en zijn zuster Clara met Peter Willems 

als haar voogd ter andere zijde proces gevoerd over 3 kwestieuze rentes van elk 17 gulden die 

Clara meent te vorderen te hebben van Jan bij het kopen van het perceel van 

 

112-r) 

Jan Jochums (=Bonaerts) of dat had vernaderd, en waarvan Jan Wijnans het tegendeel 

beweert. De zaak is nu voorgelegd aan commissarissen zijnde heer Jan als pastoor te 

Oostelbeers (=van Breugel), Steven Nijs en Jan Thomas Jacops, waarbij beide partijen zich 

aan de uitspraak zullen onderwerpen zoals die zal worden gedaan en zich daarin verder niet 

in rechte zullen verweren. De uitspraak is dat Jan Wijnen aan zijn zuster Clara zonder enig 

uitsel haar 70 gulden en 15 stuivers zal betalen volkgens de afrekening die is gemaakt op 2 

oktober 1613 met deze Clara en zoals die voor schepenen van Beerze is gepassseerd.Verder 

zal Jan bij Clara op de eerste termijn die na deze afrekening is vervallen een bedrag in 

mindering brengen van 18 gulden eens en de kosten van vandaag zal Jan Wijnen betalen en 

voor de helft bij Clara in mindering brengen. Datum 6 april 1615, getuigen Gerart Janssen en 

Kemmer. 

 

=================668==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Baudewijn Dirck Claes die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar de som van 112 gulden te betalen. Datum 7 april 1615, getuigen Kemmer en Lambrecht. 
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=================669==================== 

112-v) 

Er is een kwestie onsttaan tussen Jan Wijnans (=Vrancken, JT) ter ener zijde en Gerit Janssen 

met Gerit Jan Aerts (=Meulenbroeks, JT) ter andere zijde over de verwonding die Jan 

Wijnans heeft opgelopen door toedoen van beide Geritten. Partijen hebben zich daarvoor 

onderworpen aan de uitspraak van Remijs Henricks als     

schout , heer Jan (=van Breugel) als pastoor van Oostelbeers, Aert Nijs, Peter Willems, 

Willem Baudewijns, Dionijs Peters en Henrick Wouters en beide partijne beloven zich aan de 

uitspraak te zullen houden en zullen elkaar daarover nooit meer lastig vallen. De uitspraak is 

dat Jan voor zijn verwonding 12 gulden zal krijgen, waarvan 8 gulden van Gerit Janssen en 4 

gulden van Gerit Molenbroecx. De kosten van verteer zullen beide genoemde Geritten 

betalen en voor de helft op Jan Wijnen verhalen te weten een halve ton bier. Datum 7 april, 

getuigen Anthonis Mathijssen en Joris Peters.  

 

=================670==================== 

Vandaag op 15 november 1614 zijn voor ons schepenen verschenen Ansem Henricks en 

Jenneken dochter van Henrick van Spoerdonck, omdat Ansem met Jenneken een huwelijk 

wilden aangaan, zoals inmiddels is gebeurd. Ze hebben de volgende afspraken gemaakt. Als 

het gebeurt dat zij zonder wettige nageslacht zouden sterven,  

 

113-r) 

an als Ansem als eerste sterft, vermaakt Ansem en met hem zijn broer Henrick als voogd over 

de kinderen van genoemde Ansem uit diens eerste huwelijk, aan Jenneken na zijn dood uit de 

meest courante bezittingen van Ansem of van zijn kinderen te betalen, de som van 100 

gulden, elke gulden van 20 stuivers, nog het beste bed met toebehoren en een van de beste 

koeien. Jenneke wil dat als zij als eerste sterft dat Ansem dan het vruchtgebruik mag houden 

zolang hij leeft inzake alle bezit van Jenneken. Op deze voorwaarde is het huwelijk 

voltrokken en na dood van Ansem versterft het bezit op de erfgenamen van Jenneken. Datum 

als boven, getuigen Joris en Baudewijns. 

    

=================671==================== 

Ariaen zoon Jacop Joerdens als man van Anneken dochter van Wouter Gijsberts draagt aan 

zijn zwager Claes Wouters het 1/7
e
 deel over van een rente van 17 gulden en 4 en een halve 

stuivers per jaar volgens de brief van 17 november 1610 van Jan Aerts te ontvangen, verder 

een rente te ontvangen van Geertruijt dochter van Gijsbert Wouters van 3 en een halve gulden 

en 3 stuivers volgens de brief d.d. 5 april 1611 (?). Adriaen draagt beide brieven nu aan hem 

over. De brief van Jan Aerts te ontvangen per a.s. St. Jansdag over een jaar en de brief van 

Geertruijt per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 13 mei 1615, getuigen Peter Willems en 

Lambrecht. 

 

=================672==================== 

113-v) 

Gijsbert Wouter Gijsberts en zijn broer Claes en nog Adriaen Jacops (=Joerdens) als man van 

Anneken dochter van Wouter Gijsberts, hebben Ariaen Roelans Bierkens voor diens 

voogdijschap ontslagen die deze over hen heeft gehad en danken hem voor zijn goede 

administratie en beheer. Actum ut supra. 

 

=================673==================== 

Joost Wouter Vrancken draagt aan zijn zwager Steven Dirck Claes Bunnen zijn erfdeel en 

rechten over inzake alle bezit dat hij van zijn vader heeft geerfd of nog zal erven, zonder 
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enige uitzondering en stelt Steven daarvoor in de plaats. Joost belooft deze overdracht 

gestand te doen. Datum 18 maart 1615, getuigen Lambert en Kemmer. 

 

=================674==================== 

Genoemde Steven belooft Joost voor diens overdracht per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

200 gulden te betalen en nog per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 100 gulden. Actum 

als boven. 

 

=================675==================== 

Jan Wouter Goijaerts belooft aan Cathelijn Appels die per a.s. half mei de som van 25 gulden 

te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 30 juni 1609, getuigen Kemmer en Goijaert. 

(attentie jaartal) 

 

=================676==================== 

114-r) 

Jan Willems (=van Oudenhoven, JT) belooft aan Lijsken weduwe van Jan Dircks met Dirck 

Hermans als haar voogd, per a.s. half mei over twee jaar de som van 100 gulden te betalen. 

Datum 30 juni 1615, getuigen Joris en Kemmer. 

In marge 1 : 

De 100 gulden is verlengd tot half maart 1622. Datum 15 april, getuigen Heijden en Beijens. 

In marge 2 : 

Er resteert nog 17 en een halve gulden als rente. 

 

=================677==================== 

Michiel Jacop Lonis en zijn zuster Aleijt met haar voogd Adriaen Dircks hebben een deling 

gemaakt van het bezit dat ze van hun broer Lonis hebben geerfd. 

 

Aleijt krijgt de aanstede te Middelbeers, b.p. Dingen weduwe van Wouter Kems en haar 

kinderen, de gemeijnte, het erf dat ervan is afgedeeld. Van de aanstede krijgt genoemde 

Eelken (of is bedoeld Michiel?) 1 lopenzaad en 8 roedes en daaruit moet jaarlijks 3 gulden 

worden betaald aan Dionijs Peters en nog aan jonker Muekens (?) te Esch 2 lopen rogge per 

jaar, nog het 1/4
e
 deel van een halve kan wijn aan de kerk van Middelbeers. Datum 20 

augustus 1615. (het erfdeel van Michiel wordt niet vermeld, JT) 

 

=================678==================== 

Aleijt uit de vorige akte bekent volledig te zijn betaald door haar broer Michiel zijnde 35 

gulden voor het huis. Actum ut supra.    

 

=================679==================== 

Peterke weduwe van van Wouter Loij Heesters met haar zoon Jan verklaren dat ze jaarlijks 

aan Jan Jacops van den Berge een rente betalen van 2 gulden 5 stuivers uit een huis, tuin etc. 

te Oostelbeers, b.p. Jan Wijnen, de gemeijnte. Datum 10 december 1604, getuigen Gerart en 

Kemmer. 

 

=================680==================== 

114-v) 

Dirck Gerit Joris geassisteerd met zijn broer Servaes als voogd over de kinderen van 

genoemde Dirck beloven voortaan aan hun broer Flips Gerit Joris op Maria Lichtmisdag een 

rente van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van huis, tuin, grond gelegen in de parochie Oostelbeers, 
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b.p. het erf van de pastoor, Grietken weduwe van Wouter Pauwels en haar kinderen, de 

gemeijnte. De helft van dat huis had Dirck van zijn zwager heer Dionijs gekocht. Nog uit een 

stuk erf genoemd Dingen Ghijsen groot ca. 10 lopenzaad, b.p. Lambert Pauwels, Grietken 

Wouter Pauwels en haar kinderen. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te 

houden. Datum 18 september 1615, getuigen Gerart Janssen en Peter Willems. 

 

=================681==================== 

115-r) 

Jan Willem Pauwels en Joest Joerdens zijn als voogden benoemd over Margriet Pauwels. 

Datum 1 september 1615, getuigen Geraert Janssen en Joris. 

 

=================682==================== 

Vandaag op 22 september 1615 hebben Jan Willem Pauwels en Joest Joerdens hun 

afrekening overlegd van hun ontvangsten en uitgaves vanwege Margriet Pauwels, zowel wat 

betreft het sterfhuis, de pacht, de oogst etc. Er wordt bevonden dat de voogden 4 gulden 5 

stuivers meer hebben uitgegeven dan ontvangen. Datum als boven, getuigen Gerart en Joris.  

 

=================683==================== 

Lijsken weduwe van Pauwels Willem Pauwels met haar voogd Anthonis Mathijssen belooft 

aan Willem Pauwels die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 64 gulden en 15 stuivers te 

betalen. Als het geld langer uitstaat zal Lijsken daarvoor jaarlijks 3 gulden 15 stuivers als 

rente betalen op Maria Lichtmisdag. Met dit geld hebben Lijsken en haar voogd de rente 

afgelost aam Henrick Janssen Verhuijgevoort van 2 gulden en de rest aan Aert Jan Lippen 

vanwege vervallen pachten voor een rente van 14 gulden die Pauwels Willem in zijn leven 

van Aert had opgenomen. Actum als boven. 

 

=================684==================== 

115-v) 

Lijsken weduwe van Pauwels Willem Pauwels met Willem Pauwels en Anthonis Mathijssen 

als haar gekozen voogden belooft aan Gerart Janssen van der Heijden en aan Dirck Jacobs 

van Trier als uitvoerders van het testament van heer Willem Schonen, steeds op Maria 

Lichtmisdag de som van 11 gulden 8 stuivers te betalen, waarvan de eerste termijn per a.s. 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 15 lopenzaad te 

Middelbeers, b.p. de kinderen van Peter Bogaers, Steven Nijs en meer anderen, de gemeijnte. 

Nog op onderpand van een stuk dries genoemd het Neuwveld aldaar rondom in de gemeijnte 

gelegen. De schuldenaresse belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de rente. 

Met dit geleende geld van 200 gulden waarvoor deze rente is beloofd, is door Lijsken aan 

Aert Lippen een Bossche brief afgelost van een rente van 14 gulden per jaar welke rente haar 

man Pauwels in zijn leven aan genoemde Aert had beloofd. Actum ut supra. 

 

=================685==================== 

Vandaag 16 mei 1615 hebben Ariaen Willems en Joest Wouters als voogden over de 

kinderen van Daniel Willems hun afrekening gemaakt van de ontvangsten en uitgaves inzake 

het sterfhuis, huurtermijnen etc. Er wordt bevonden dat de voogden 19 stuivers meer hebben 

ontvangen dan uitgegeven. Opgemaakt in aanwezigheid van schepenen Henrick Wouters en 

Lambert Pauwels.  

 

=================686==================== 

Jan Aerts van Beeck belooft aan Gerart Janssen en aan Dirck Jacops (=van Trier, JT) als 

uitvoerders van het testament van heer Willem Schoonen een rente van 11 gulden 8 stuivers 
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per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en grond 

gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. Jan Aert Dries, Wouter Janssen, de gemeijnte. De 

schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden. Datum 1 september 1613, 

getuigen Joris en Lambrecht. 

 

=================687==================== 

116-r) 

Jan Ariaens van Dunne hierin voor de helft, Aert Hoppenbrouwers en Willem Henrick 

Willems voor de andere helft, verklaren dat Jan Peter Eelen en Willem Janssen van Cuijck en 

Jan Aert Driessen cum suis een pacht van 19 lopen rogge per jaar hebben afgelost die Jan   en 

Hoppenbrouwers steeds ontvingen uit het bezit van Jan Peter Eelen en de zijnen uit een 

grotere pacht van 2 mud en 20 lopen rogge, waaarvan ze verklaren geen brief meer te hebben 

dan een transport opgemaakt voor wethouders van Den Bosch d.d. 5 december 1482. Ze 

verklaren dat met deze aflossing van 19 lopen de gehele pacht van 2 mud en 20 lopen 

inclusief de achterstanden werd afgelost. Als er in de toekomst nog enige brieven zouden 

worden gevonden over deze pacht dan zijn deze brieven hiermee vervallen. Ze beloven deze 

kwitering altijd gestand te doen. Datum 10 augustus 1615, getuigen Gerart Janssen en 

Beijens. 

 

=================688==================== 

Antonis Mathijssen (de Crom) en zijn broer Michiel beloven samen en hoofdelijk om aan 

Andries Wijnants (=Vrancken) die per a.s Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 135 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 20 oktober 1615, getuigen Lambert en 

Peter Willems. 

 

=================689==================== 

Mathijs Wouter Loijen belooft Jan Anthonis Joordens die per a.s. half maart over 1 jaar de 

som van 56 gulden te betalen. Actum ut supra. 

 

=================690==================== 

116-v) 

Marike dochter van Henrick Verrijt met Everaert Arien Peters als vorster in plaats van de 

heer alhier als haar gekozen voogd, draagt aan Jan Janssen van Antwerpen al haar roerend en 

onroerend bezit over waarop ze enigermate rechten heeft, hetzij in Beerze of elders, behalve 

een rente te Hoogeloon te ontvangen van Jan Willems van 6 gulden. Ze stelt hierbij deze Jan 

in haar plaats en geeft hem alle bevoegdheden hiervoor. Voorwaarde is dat Jan deze Marieke 

daarvoor zolang ze leeft zal onderhouden, ziek of gezond, met al haar gebreken, in kost en 

inwoning en in alles dat haar lichaam nodig heeft. Jan belooft deze verplichting na te komen 

en als Jan komt te sterven voor Mariken dan moeten zijn erfgenamen deze verplichting 

overnemen, 

 

117-r) 

waartoe Jan zich ook heeft verplicht. Als Mariken komt te overlijden moet Jan haar ter aarde 

laten bestellen op zijn kosten zoals bij een Christenmens behoort. Datum 9 december 1615, 

getuigen Gerart en Beijens. 

  

=================691==================== 

Everaert Arien Peters draagt aan Steven Dirck Claes een stuk dries over gelegen in de 

parochie Oostelbeers, b.p. de koper, de bisschop van Den Bosch de Hofakker. Het bezit is vrij 
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van lasten. Evert belooft de verkoop gestand te doen. Datum 8 december 1615, getuigen 

Gerart en Beijens.  

   

=================692==================== 

Goijaert Arien Peters draagt aan zijn broer Everaert zijn deel van een stukje dries over 

genoemd de Kelder gelegen in de parochie Oostelbeers , b.p. de koper, de kinderen van 

Wouter Vrancken, Claes Henrick Dircks. Het bezit is vrij van lasten. De verkoper belooft de 

overdracht gestand te doen. Datum 4 januari 1616, getuigen Lambrechts en Gerart. 

  

=================693==================== 

117-v) 

Jan Janssen van Antwerpen draagt aan Jan Joerdens een stuk akker over genoemd het Rot 

gelegen in de parochie van Oostelbeers groot ca. 8 lopenzaad en 12 en een halve roedes, b.p. 

Jan Thomaes, Dingen weduwe van Wouter Kems en haar kinderen, Jan Aert Maes en meer 

anderen, de rivier de Aa. Het bezit is vrij van lasten, behalve jaarlijks 1 lopen rogge aan het 

klooster van der Hage bij Eindhoven en ook 3 stuivers 1 oort te Eindhoven. Verder de plicht 

wegen en waterlaten te onderhouden. Jan belooft de overdracht gestand te doen . Datum 5 

januari 1616, getuigen Gerart Janssen en Baudewijns. 

 

=================694==================== 

Everaert Adriaen Peters belooft aan Jan Claes Wouters per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 53 gulden te betalen. Datum 18 januari 1616, getuigen Gerart en Kemmer. 

 

=================695==================== 

Adriaen Michiels belooft aan Dionijs Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 106 

gulden te betalen. Datum 15 februari 1616, getuigen Gerart en Beijens. 

 

=================696==================== 

Michiel Mathijssen (=de Crom. JT) belooft aan Goijaert Marcelis ten behoeve van diens 

vrouw Marieken die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 29 gulden 1 oort te betalen. 

Datum 10 november 1617, getuigen Verrijt en Willems. (attentie jaartal) 

  

=================697==================== 

118-r) 

Joest Wouters draagt aan Steven Dirck Claes Bunnen al zijn rechten en erfdeel over in het 

bezit dat hij van zijn ouders zou mogen erven, zonder enige uitzondering. Datum (blanko 

gelaten), getuigen Kemmer en Lambrecht. 

  

=================698==================== 

Genoemde Steven belooft aan Peter Jacops vanwege genoemde Joest uit de vorige akte, de 

som van 7 gulden te betalen volgens de brief ervan, welke rente Steven gaat betalen vanaf 

afgelopen Maria Lichtmisdag. Datum 9 februari 1616, getuigen Peter en Lambrecht. 

 

=================699==================== 

Jan Wouter Goijaerts draagt aan Jan Thomas Jacops een styuk heiveld over gelegen in de 

parochie Oostelbeers, b.p. Margriet Wouter Pauwels met haar kinderen, de gemeijnte. Het 

perceel is vrij van lasten. Actum ut supra. 
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=================700==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Peter Willem Lambrechts die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 50 gulden te betalen. Actum ut supra. 

 

=================701==================== 

Michiel Mathijs Ansems (de Crom) belooft aan Jan Joordens die per a.s. Maria Lichtmisdag 

de som van 100 gulden te betalen met een behoorlijke rente van 6 %. Datum 5 januari 1616, 

getuigen Gerart en Beijens. 

 

=================702==================== 

118-v) 

Joerden Lavreijs als man van Anna, verder Jan Henricks als man van Marieken, Ariaen 

Janssen als man van Jenneken, zijnde allen wettige kinderen van Jan Willem Reijnders, 

verklaren dat ze namens deze Jan Willems uit handen van de kinderen van Niclaes Jan 

Rijkers een bedrag van 100 gulden hebben ontvangen. Ze beloven dat als Jan Willems in 

nood komt te verkeren dat ze hem dat geld van 100 gulden weer terug zullen geven. Datum 

17 december 1616, getuigen Kemmer en Lambrecht Pauwels. 

 

=================703==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Joerden, Jan en Adriaen als kinderen van genoemde Jan 

Willems (=Reijnders, JT) per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 32 gulden te betalen, 

waarvan zijn kinderen het erfrecht hebben en Jan Willems het vruchtgebruik, behalve als Jan 

Willems het geld nodig heeft voor zijn levensonderhoud, dan mag hij dat kapitaal gebruiken. 

Als het geld langer uitstaat zullen ze  Jan daarvan een behoorlijke rente betalen. Actum als 

boven. 

  

=================704==================== 

Jan Willems uit de vorige akte (Reijnders) met zijn hiervoor genoemde zwagers 

(schoonzoons) beloven ook namens Jan Janssen als zoon van Jan Willems (Reijnders) dat ze 

de kinderen van Niclaes Jan Reijnders niet meer zullen aanmanen 

 

119-r) 

inzake het roerend bezit waarop ze enigermate recht hebben en ze verklaren daarvoor door 

deze kinderen te zijn betaald met 200 gulden, tenzijn als Jan Willems langer zou leven dan 

zijn vrouw Jenneken, in dat geval krijgt hij na dood van Jenneken 100 gulden volgens de 

inhoud van de huwelijkse voorwaardes gemaakt tussen Jan en Jenneken op 3 oktober 1605. 

De zwagers (schoonzoons ) van Jan keuren die overeenkomst alsnog goed en zullen die 

nakomen. Ze doen verder afstand van alle aanspraken die deze kinderen van Niclaes te 

vorderen zouden kunnen hebben, zowel voor hetgeen hun vader Jan Willems heeft ingebracht 

als anderszins. Actum als boven. 

Voetnoot (folio 118-v) : 

Adriaen Dircks heeft beloofd om aan Henrick Jan Willems de som van 15 gulden te betalen. 

Datum 11 februari 1628, getuigen Jan Aerts en Peter Jacobs. 

 

=================705==================== 

Gerart Janssen, Willem Jan Beijens en Joris Peters hebben namens de gemeente Middelbeers 

beloofd om aan Dirck Antonis de som van 53 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag. Actum 

15 februari 1616. 
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=================706==================== 

Peter Willems en Lambert Pauwels beloven namens de gemeente Oostelbeers deze Dirck 

Antonis hetzelfde bedrag van 53 gulden als voor. 

 

=================707==================== 

Adriaen Dirck Jan Dircks belooft aan Henrick Jan Willems die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar 50 gulden te betalen met een behoorlijke rente.  

 

=================708==================== 

Genoemde Adriaen belooft de zelfde Henrick die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de 

som van 56 gulden te betalen. Datum 10 februari 16.. (?). 

Voetnoot : Adriaen blijft nog 5 en een halve gulden schuldig. 

 

=================709==================== 

119-v) 

Gerit Peters van de Huijgevoert belooft aan Adriaen Roelans Bierkens op Maria Lichtmisdag 

voortaan steeds een rente van 3 gulden en 2 en een halve stuiver te gaan betalen en voor de 

eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land genoemd de 

Vorstacker gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. Wouter Lodewijks, Dionijs Peter 

Verhuijgevoert, de bisschop van Den Bosch, De Huijgevoerthei. Nog uit de Gansacker in de 

zelfde parochie, b.p. Wouter Lodewijks, Peter Lambrechts, Jan Aerts van Beeck, de kinderen 

van Peter Jan Gerits. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de 

rente. Datum 4 februari 1616, getuigen Joris en Beijens. 

 

=================710==================== 

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 50 

gulden mits er 4 maanden vooraf is opgezegd. 

 

=================711==================== 

Wouter Jan Wouters belooft aan Dionijs Peter Verhuijgevoert per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 53 gulden te betalen ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Middelbeers. Als 

het geld later wordt terugbetaald moet men jaarlijks 3 gulden rente betalen. Datum 29 

februari 1616, getuigen Gerart en Beijens. 

 

=================712==================== 

Peter Henrick Verrijt verklaart dat Marcelis Peters met diens broer aan hem de rente van 3 

gulden heeft afgelost. Als men later enig bescheid vindt over deze rente zal dat hiermee 

vervallen. Actum als boven. 

 

=================713==================== 

120-r) 

Gerard Peters verklaart dat Gerart Jan Aerts aan hem namens de kinderen van Vranck Jan 

Corstens de rente van 30 stuivers per jaar heeft afgelost die Henrick van Huijgevoert steeds 

heeft ontvangen van Willem Deckers. Als men hiervan later alsnog een bescheid vindt is dat 

hiermee vervallen. Actum ut supra. 

 

=================714==================== 

Corstiaen Wouter Omen draagt aan Cornelis Peter Neelen een stuk land over genaamd de 

Auwervoort groot ca. 2 lopenzaad en 21 roedes, gelegen in Oostelbeers, b.p. Dionijs Peters, 

Willem Nelen. Het bezit is vrij van lasten. Actum ut supra. 
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=================715==================== 

De zelfde Corstiaen (Omen) draagt aan genoemde Cornelis een stuk land over in de zelfde 

parochie genoemd de Thijsacker, groot 1 lopenzaad en 14 roedes, b.p. het erf ervan 

afgedeeld, Willem Nelen, de kinderen van Peter Bogaerts, de Akkerstraat daar. Het bezit is 

vrij van lasten. Actum ut supra. 

 

=================716==================== 

Corstiaen Wouter Omen draagt aan Frans Dirck Nijs (Stevens) een schuur over met 

aanliggend erf, gelegen in de parochie van Middelbeers, groot 1 lopenzaad en 32 roedes, b.p. 

het erf ervan afgedeeld, Dionijs Peters, de rivier de Aa, de gemeenschappelijke straat. Het 

bezit is vrij van lasten, behalve jaarlijks 27 stuivers aan de kerk van Middelbeers. Nog aan de 

kerk een kan wijn, nog aan Stijnken Mijs 4 gulden, aan Jan van Heurick (?) 9 stuivers, aan 

Steven Peter Theus 3 gulden, nog een chijns van ca. 2 stuivers. Actum als boven. 

   

=================717==================== 

120-v) 

Gerart Jan Aerts (=Meulenbroeks, JT) belooft aan Wouter Dirck Sledden ten behoeve van 

diens vrouw Lijsken die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 224 gulden te 

betalen. Als het geld later wordt terugbetaald dient er jaarlijks 6 % rente te worden betaald. 

Actum ut supra. 

 

=================718==================== 

Frans Dircks (Nijs/Stevens) belooft aan Anthonis Jan Joerdens die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 112 gulden te betalen. Actum ut supra. 

  

=================719==================== 

Joost Wouters en Anthonis Mathijssen beloven aan genoemde Anthonis uit de vorige akte 

(=Joerdens) namens Wouter Goijaert Lemens (=Leemans) de som van 56 gulden per a.s. 

Maria Lichtmisdag te betalen. Actum ut supra. 

 

=================720==================== 

Dionijs Peter Bunnen draagt aan Henrick Wouter Kems een stuk beemd over genoemd de 

Arenhorst, gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. Jan Verhoeven, de Jenneken Swevers hof, 

Meriken Eijsschen, de gemeijnte. Het bezit is zonder lasten behalve 2 blanken en 2 penningen 

als chijns te Oirschot. De verkoper belooft de overdracht gestand te doen. Datum 29 februari 

1616, getuigen als boven. 

 

=================721==================== 

Henrick Wouters (=Kems) belooft aan Dionijs (Bunnen) voor deze beemd per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 106 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================722==================== 

Jacop Claessen die ook handelt namens het minderjarige kind van Arien Claessen verklaart 

dat Sijmken Deckers hem heeft betaald voor een rente van 20 stuivers per jaar volgens de 

schepenakte van Beerze van 2 gulden per jaar. Datum 9 november 1616, getuigen Gerart 

Janssen en Peter Willems. 

 

=================723==================== 

121-r) 
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Hierbij verklaren wij plechtig dat Jan Lodewijcks Verrijt eerder was getrouwd met Elisabeth 

dochter wijlen meester Dionijs Dircks (mogelijk Roijmans of Stevens, JT) en daarbij twee 

kinderen had verwekt met name Margriet en Maria. Deze Elisabeth is inmiddels overleden en 

heeft die twee kinderen nagelaten zonder bezit en om die te kunnen onderhouden zijn er 

alleen wat meubels. Daarna is Jan opnieuw getrouwd met Dimpna dochter van Philip 

Joordens de Cort, zonder dat het volgens locaal recht mogelijk was dat Jan het bezit van zijn 

eerste vrouw kon afdelen waarop Jan recht had. Om verdere problemen te vermijden hebben 

genoemde Jan ter ener zijde en Peter Willem Lambrechts als oom en voogd van die kinderen 

en nog Dionijs Peter Bunnen als naaste vriend van die minderjarige kinderen en nog Marie 

dochter van wijlen Willem Lambrechts als weduwe van genoemde meester Dionijs ter andere 

zijde, in plaats van een boedeldeling de volgende afpsrken gemaakt om de kinderen op te 

kunnen voeden. Er is bevonden dat het bezit van de kinderen  niet meer waard is dan 100 

gulden, ofwel niet meer dan een rente van 6 gulden per jaar, verder is er een deel van een stuk 

beemd te Spoordonck in Oirschot 

 

121-v) 

geschat op ca. 9 lopenzaad en er is nog een obligatie van 50 gulden en een van 100 gulden te 

Eindhoven waarvan zeer moeilijk betaling kan worden verkregen omdat de debiteur failliet 

is, en er is nog 100 gulden die Jan in zijn huwelijk met Elisabeth waren beloofd maar niet 

werden betaald, verder nog 100 gulden die Jan aan Marie zijnde de moeder van zijn eerste 

vrouw had uitgeleend in diverse porties maar hem niet waren terugbetaald. Waar tegenover 

ca. 66 gulden staan. De familie vindt het daarom raadzaam om het volgende af te spreken. De 

kinderen zullen de 100 gulden houden die hij eerder aan Marie had geleend met nog de 100 

gulden die Jan in de huwelijkse voorwaarden waren beloofd en ook het linnegoed en de 

kleren van de grootmoeder van de kinderen die hun waren nagelaten, welke bezittingen met 

advies van de naaste familie zal worden gebruikt. Daar tegenover zal Jan alle roerend bezit, 

rentes en obligaties behouden waarmee hij naar eigen keuze mag handelen, met konditie dat 

als de kinderen komen te huwen of ander goedgekeurde status verwerven, dat Jan hen dan 

een eerlijke uitzet mee zal geven 

 

121BIS-r)   

en eveneens aan zijn nakinderen. Na dood van Jan zullen de voorkinderen en de nakinderen 

afdelen inzake alle roerend en onroerend bezit dat Jan heeft nagelaten waarbij de 

voorkinderen vooraf de helft van het bezit krijgen en de andere helft door de voor- en de 

nakinderen samen hoofdelijk zal worden verdeeld, waarbij het bezit van de moeder vooraf zal 

worden afgedeeld. Hiermee zijn partijen tot een akkoord gekomen maar omdat die 

minderjarige kinderen een schepenbankdecreet nodig hebben zijn hier voor schepenen 

verschenen Frans Dirck Nijs (Stevens) , Michiel Jacop Lonis en Cornelis Peter Bunnen als 

naaste vrienden van de minderjarigen en hebben hier voor schout en schepenen verklaard dat 

dit akkoord de beste oplossing is en hebben gevraagd hiervoor toestemming te krijgen. 

Daarop hebben wij schepenen op grond van 

 

121BIS-v) 

het octrooi van de keizer als hertog van Brabant, toestemming gegeven maar waarbij Peter 

Willem Lambrechts en Dionijs Peter Bunnen als voogden daarvoor ook goedkeuring geven 

en daarvan brieven zullen laten maken en alles zullen doen wat daarbij nodig is. Partijen 

hebben daarna deze afspraken goedgekeurd. Datum 28 januari 1616, getuigen Gerart Janssen 

en Henrick Wouter Kems. 
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=================724==================== 

Adriaen zoon Gerit Henricks heeft beloofd om aan Wijnant Jeronimus als H. Geestmeester 

van Diessen die per a.s. Maria Lichtmisdag ten behoeve van de H. Geest een rente van 3 

gulden te gaan betalen, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand 

van een huis, tuin, grond etc. gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. Wouter Loijen, de 

rivier de Aa, de kinderen van Jan Wouters, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de 

onderpanden in goede staat te houden voor de rente. Datum 29 februari 1616, getuigen als 

boven. 

 

=================725==================== 

122-r) 

Eerder is Heijlken dochter van Jan Willem Lambrechts zwanger geraakt van een kind 

verwekt door meester Aert Niclaessen (=Cottereels?), schoolmeester alhier te Oostelbeers. 

Voor ons zijn hier verschenen genoemde Aert ter ener zijde en Heijlken met haar voogd Joris 

Peters en hebben de volgende overeenkomst gemaakt. Meester Aert zal aan Heijlken en haar 

voogd eenmalig 33 gulden betalen en wel binnen 1 jaar. Daarmee zal meester Aert verder 

voor zijn handelen ontlast zijn en Heijlken belooft deze meester Aert niet verder lastig te 

vallen over het kind. Datum 14 maart 1616, getuigen Lambert en Anthonis Mathijssen. 

 

=================726==================== 

Corstiaen Wouter Omen draagt aan Frans Dircks (=Nijs) het 1/6
e
 deel over van 2 stukken 

beemd aan elkaar gelegen genoemd de Steendonck gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. 

de kinderen van Peter Jan Gerits en meer anderen, het erf van de bisschop van Den Bosch. 

Het perceel is zonder lasten behalve de grondchijns. De verkoper belooft de verkoop gestand 

te doen. Datum 10 maart 1616, getuigen Bogaert en Willem. 

   

=================727==================== 

De zelfde Corstiaen uit vorige akte draagt aan Willem Goijaerts 

 

122-v) 

het 1/6
e
 deel over in de zelfde beemd zoals hij aan Frans heeft overgedragen onder 

voorwaarde dat het een zesde deel mag worden afgelost door de kinderen van Henrik 

Weijnans (=Vrancken) na de dood van Goijaert Marcelis of diens vrouw Marieken tegen 

betaling van 123 gulden 5 stuivers en per a.s. Maria Lichtmisdag te betalen omdat ze zullen 

mogen hooien. Actum als boven. 

 

=================728==================== 

Wouter Lodewijk Henrick Ghijben heeft middels een ruil aan Goijert Willem Goijaerts die 

een aanliggend erf en tuin overgedragen gelegen te Middelbeers, b.p. Peter Lambrechts en 

meer anderen, de akkerweg daar, Willem Cornelis, de gemeijnte. Nog een stuk land genoemd 

het Loe gelegen te Middelbeers, b.p. Michiel Mathijssen, Jan Aerts, de gemeijnte, de 

verkoper zelf, de akkerweg daar. Het bezit is vrij van lasten. Goijaert belooft de overdracht 

gestand te doen. Datum 6 april 1616, getuigen Gerart en ... 

 

=================729==================== 

123-r) 

Goijaert Willem Goijaerts draagt in de vorm van een ruil aan Wouter Lodewijks een stuk 

land over genoemd het Loe gelegen in Middelbeers, b.p. Michiel Mathijssen, Jan Aerts, de 

gemeijnte, de verkoper zelf, de akkerweg daar. Het bezit is vrij van lasten en Goijaert belooft 

de overdracht gestand te doen. Actum als boven.  
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=================730==================== 

Wouter Lodewijks uit de vorige akte verklaart dat Goijaert Willems aan hem een rente heeft 

afgelost van anderhalve gulden per jaar, sdie Laureijs zoon wijlen Denis Coolen had beloofd 

aan Elisabeth dochter van Henrick Janssen van Aelst volgens de schepenbrief van  

Beek d.d. 5 januari 1546, nog inzake een rente van anderhalve gulden die Aert Pennincks aan 

Henrick Janssen van der Huijgevoert had beloofd d.d. (blanko datum). 

  

=================731==================== 

Wouter Lodewijcks uit de vorige akte draagt aan Peter Peters in de vorm van een ruil een 

stuk land over genoemd de Hochbocht gelegen in Middelbeers, b.p. de kinderen van Adriaen 

Peter Deckers, de Akkerweg, de verkoper zelf, Goijaert Willems. Het bezit is vrij van lasten 

en Wouter belooft de overdracht gestand te doen. Actum ut supra. 

  

=================732==================== 

123-v) 

Peter Peters uit de vorige akte draagt aan Wouter Lodewijks in de vorm van een ruil een stuk 

land over genoemd de Braecke, gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. de koper, de 

Akkerweg daar, de kinderen van Peter Jan Gerits. Het bezit is vrij van lasten en Peter belooft 

de overdracht gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================733==================== 

Vandaag 11 april 1616 hebben Peter Simons en Dirck Aert Hobbelen als voogden over de 

minderjarige kinderen van Henrick Gerits een afrekening gemaakt als uitvoerders in de 

nalatenschap en de oogst etc. Er is bevonden dat de voogden 77 gulden meer hebben 

ontvangen dan uitgegeven. Getuigen Gerart en Lambrecht. 

Voetnoot : 

Deze som van 77 gulden hebben de voogden voldaan in voeding vanwege de kinderen en 

anderszins. Datum 31 december 1619, getuigen Heijden en Willems. 

   

=================734==================== 

Jan Janssen van Antwerpen heeft machtiging gegeven aan Dionijs Peter Bunnen in de zaak of 

het proces van Peter Henricks Verrijt tegen genoemde Jan in de Raad van Brabant te Brussel, 

om daarin alles te doen alsof Jan er zelf bij aanwezig zou zijn geweest. Verder belooft Jan 

alles na te komen wat daarin door Dionijs wordt gedaan en die mag ook andere gemachtigden 

benoemen. Datum 29 februari 1616 in volle rechtsprekende vergadering. 

 

=================735==================== 

Joerden Joest Joerdens draagt aan Peter Jacops de rente over van 3 gulden per jaar die 

Joerden van der Vloet aan zijn broer Luijcas jaarlijks had beloofd volgens de brief ervan d.d. 

13 februari 1565. De eerste termijn ervan vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. De verkoper 

belooft de verkoop gestand te doen. Datum 19 maart 1616, getuigen Lambert en Peter. 

  

=================736==================== 

124-r) 

Jan Jacops van Aelst belooft aan Goijaert Willem Jan Aerts die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 53 gulden te betalen. Datum 10 mei 1616, getuigen Gerart en Lambrecht. 
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=================737==================== 

Idem belooft Jan aan Heijlken dochter van Jan Willem Lambrechts met haar voogd (zij was 

zwanger van de schoolmeester, zie folio 122 recto, JT) die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 53 gulden te betalen. Actum ut supra. 

 

=================738==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Dirck Antonis van de Schoet die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 2 jaar de som van 59 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================739==================== 

Peter Sijmens van Hove belooft aan Dirck (van de Schoot) die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 54 en een halve gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================740==================== 

Henrick Jan Flips van Hersel, verder Jenneken Janssen met Joerden Janssen als haar voogd, 

nog Jan en Maijken als minderjarige kinderen van Jan Janssen van Hersel, Dirck Henricks die 

handelt voor Maijken, dragen aan Jan Henricks van Berendonck al hun rechten en erfdelen 

over die ze hebben in een stuk heiveld, hei en weiland genoemd het Heijvelt gelegen in de 

parochie Oostelbeers, b.p. Dirck Gerit Joris, Arien Peter Eelen, de gemeijnte. Het bezit is vrij 

van lasten. Datum als boven, getuigen Gerart en Beijens. 

 

=================741==================== 

Henrick Janssen (van Hersel, JT) verklaart nog dat Maijken en haar voogden haar gedeelte 

daarin zelf heeft verkocht en het geld ontvangen. Datum 25 juni 1616. 

 

=================742==================== 

124-v) 

Heijlkem weduwe van Jan Pluijms met haar voogd Joost Wouters belooft aan Peter Antonis 

Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 35 gulden te betalen. Datum 13 

juli, getuigen Antonis en Peter. 

 

=================743==================== 

Jan Willem Deckers en Henrick Henrick Nijs als man van Aleijt hebben een deeling gemaakt 

van een stuk beemd genoemd de Deckers Arenhorst gelegen in de parochie van Oostelbeers. 

 

Genoemde Jan Deckers krijgt de helft van die beemd aan de noordkant en genoemde Henrick 

het deel aan de zuidkant, b.p. het erf ervan afgedeeld, Aert Dircks, de rivier de Aa, Gerit 

Janssen en meer anderen. Datum 16 augustsu 1616, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================744==================== 

Vandaag 17 augustus 1616 hebben in aanwezigheid van schepenen Jan Wijnants 

(=Vrancken) ter ener zijde afgerekend met Andries Wijnants die daarin voor hemzelf handelt 

en voor de kinderen van zijn broer Peter geassisteerd met Willem Ariens als curator voor 

deze kinderen ter andere zijnde, inzake alle beloftes die Jan Wijnants en diens broers Andries 

en Peter op 11 februari 1616 voor schepenen Goijaert Mercelis en Peter Bolars (?) hebben 

gedaan. Er wordt bevonden dat Jan Wijnants boven zijn aandeel in de Lenaersdries die hij 

sinds die datum ten behoeve van Andries en t.b.v. zijn broer Peter nog de som van  

 

125-r) 
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560 gulden schuldig blijft en die te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met de rente over dat 

bedrag. Datum als boven, getuigen Antonis Mathijssen en Gerit Janssen van der Heijden. 

Voetnoot : 

De kosten van het proces, de koopdag van vandaag zullen de partijen gelijkelijk betalen, ieder 

de helft. 

  

=================745==================== 

Steven Dirck Claes belooft aan Henrick Wouter Kems ten behoeve van de H. Geest van 

Oostelbeers die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Als het geld langer uitstaat moet er behoorlijke rente over worden betaald.     

Datum 18 augustus 1616, getuigen Lambert en Peter Willem Lambrechts. 

 

=================746==================== 

Jacop Dircks (van Trier, JT) belooft aan Wouter Bastiaens (=Lemans) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een 1 jaar de som van 74 gulden van elk 20 stuivers te betalen. Datum 23 

augustus 1616, getuigen Beijens en Gerit Jan Aerts. 

 

=================747==================== 

Jan Janssen die ook handelt voor Heijlken dochter van Cornelis Vos belooft op onderpand 

van al hun bezit om aan Joost Peters die per a.s. half mei over een jaar de som van 42 gulden 

van elk 20 stuivers te betalen. Actum als boven. 

 

=================748==================== 

Dionijs Peters van der Huijgevoort draagt aan Heijlken Janssen met haar voogd Peter 

Willems een jaarlijkse rente over van 35 stuivers, welke rente Antonis Gielis eerder aan Gerit 

Peters had beloofd volgens de brief d.d. 5 mei 1612. Actum als boven. 

  

=================749==================== 

125-v) 

Heijlken Janssen met Peter Willems als haar voogd verklaart dat Dionijs Peters aan haar de 2 

peters heeft betaald die ze jaarlijks ontvangt op de *stede* te Vessem op het Mereven daar 

volgens de brief d.d. 10 mei 1555. Actum als boven. 

 

=================750==================== 

Mathijs Wouter Eel Loijen draagt aan zijn broer Lodewijk de helft van een *stede* over met 

groes en land etc. gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. het erf ervan afgedeeld, Anthonis 

Mathijssen, de gemeenschappelijke akkerweg, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten 

behalve aan hun zuster Coenken 18 gulden, nog aan mijnheer de Her in Brussel 3 gulden 

waarvan de eerste termijn per Maria Lichtmisdag anno 1618, nog aan een pastoor te 

Oostelbeers 1 lopen rogge, nog 3 oort en 2 penningen chijns. De verkoper belooft de verkoop 

gestand te doen. Datum 30 augustus 1616, getuigen Heijden en Lambrecht.    

 

=================751==================== 

Genoemde Lodewijk belooft zijn broer Mathijs voor dit erf per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 633 gulden van elk 20 stuivers te betalen. Datum en getuigen als boven. 

 

=================752==================== 

Lodewijk Wouters (Loijen, JT) draagt aan Anthonis Mathijssen (de Crom) 2 lopenzaad en 9 

roedes land en groes over gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. het erf waarvan is 

afgedeeld, de koper, de weg, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. Actum ut supra. 
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=================753==================== 

126-r) 

Genoemde Antonis belooft met zijn zoon Jan aan Lodewijk uit de vorige akte 200 gulden te 

betalen in mindering op de 600 gulden die hij vandaag aan zijn broer Mathijs had beloofd. 

(de belofte was dus 633 gulden, JT). Actum ut supra. 

 

=================754==================== 

Lodewijk Wouters draagt aan zijn zwager Willem Goijaerts een stuk land over gelegen in de 

parochie Oostelbeers, b.p. de kinderen van Daniel Willems, Joost Wouters, de 

gemeenschappelijke straat. Het bezit is vrij van lasten en de verkoper belooft de verkoop 

gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================755==================== 

Genoemde Willem belooft aan Lodewijk die per a.s. Maria Lichtmisdag voor dat erf 500 

gulden te betalen van elk 20 stuivers. Actum ut supra. 

 

=================756==================== 

Frans Dirck Nijs (Stevens, JT) draagt aan Jan Jacops van Aelst de helft van een stuk beemd 

over gelegen in de parochie Oirschot onder Spoordonck, b.p. Deckersrijt, het erf van de 

bisschop, Jacop Henrick Gerits. Het bezit is vrij van lasten behalve een halve stuiver chijns. 

De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================757==================== 

Pauwels Willems, Lambrecht Pauwels en Anthonis Mathijssen dragen aan Jan Jacops een 

stuk erf over van de gemeijnte, b.p. het erf van de koper, verder rondom in de gemeijnte. Het 

bezit is vrij van lasten behalve de grondchijns. De verkopers beloven de overdracht gestand te 

doen. Actum als boven. 

 

=================758==================== 

126- v) 

Philip Lambrechts van der Huijgevoort heeft beloofd om aan  Willem Claes Roestenborchs 

die voortaan jaarlijks op St. Bavodag de som van 4 gulden en 10 stuivers te betalen op 

onderpand van een akker genoemd de Voerdense akker groot ca. 4 lopenzaad gelegen in 

Middelbeers, b.p. Dionijs Peters, Willem Janssen van Cuijck, Lijsken van Cuijck, de 

gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden. Datum 22 

september 1616, getuigen Gerart Verheijden en Beijens. 

 

=================759==================== 

De rente uit de vorige akte is af te lossen op St. Bavodag mits er een half jaar vooraf is 

opgezegd, tegen betaling van 75 gulden en de achterstallige termijnen. Actum als boven. 

 

=================760==================== 

Peter Willem Lambrechts draagt aan Pauwels Jacops het 1/6
e
 deel over van een beemd 

genoemd de Philipsbeemd gelegen in de parochie Oostelbeers, b.p. de Papenbeemd, het erf 

van de bisschop van Den Bosch, 

 

127-r) 
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De Vloestraat. Het bezit is vrij van lasten behalve 20 stuivers per jaar. De verkoper heeft 

zolang hij leeft recht van overpad over het perceel. Datum 18 februari 1616, getuigen Gerart 

en Beijens. 

 

=================761==================== 

Meester Amant Mors als man van Cathelijn, verder Jan Aert Driessen en Michiel Mathijssen 

voor hemzelf en als gemachtigde voor de kinderen van Gerit Joris en voor de kinderen van 

Dirck Jan Dircks, dragen aan Pauwels Jacops het 1/12
e
 deel over in de genoemde 

Philipsbeemd. Het bezit vrij van lasten behalve 10 stuivers jaarlijks. Actum als boven. 

  

=================762==================== 

Dingen weduwe van Wouter Kems met haar voogd Jan Wouter Loijen ene Henrick Wouter 

Kems als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Wouter, beloven aan Pauwels 

Jacops die voortaan op Maria Lichtmisdag 9 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en 

voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk land 

genoemd het Rot, groot ca. 2 lopenzaad gelegen te Oostelbeers, b.p. het stuk ervan afgedeeld,  

een voetpad, Jan Aert Maes, Peter Eelen. Nog een stuk dries groot ca. 4 lopenzaad in 

Middelbeers, b.p. Michiel Jacops, Michiel Jacop Lonis, de gemeijnte. De schuldenaars 

beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de rente. Datum 27 mei 1616, 

getuigen Peter Willems en Kemmer. 

 

=================763==================== 

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 150 

gulden, mits er 2 maanden vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================764==================== 

127-v) 

Corsten Jan Corstens als man van Grietken, Dirck Jan Dircks als man van Anna, verder 

Lijnken dochter van Dirck Jan Rijkers met haar voogd Henrick Wouters, nog Mariken 

dochter Dirck Jan Rijckers met haar voogd Jacop Dircks, zijnde allen kinderen van Dirck 

Rijkers verwekt bij Barbara dochter van Wouter Kems, hebben een deling gemaakt van het 

bezit dat door hun ouders werd nagelaten. 

 

Dirck Jan Dircks krijgt een stuk land en groes groot ca. 1 lopenzaad en 44 roedes, genoemd 

de Hillenbil (?), b.p. Jacop Dircks, de Akkerweg, de gemeijnte. Nog een stuk dries groot ca. 

39 en een halve roede, b.p. het erf waarvan is afgedeeld, Jacop Dircks, Dirck Bunnen. Nog 

een stuk land en groes achter aan de Schoefsbocht zoals is afgemaakt, b.p. Dirck Bunnen, het 

erf ervan afgedeeld, Dirck Claes, de gemeijnte, alles in Oostelbeers. Het bezit is vrij van 

lasten behalve aan Jan Craens en aan Jan Motters (?) samen 7 lopen rogge te betalen, nog 3 

gulden per jaar aan Wouter Bastiaens, verder moeten er wegen en waterlopen worden 

onderhouden. 

  

De 3 andere kinderen samen krijgen het huis met tuin en alle andere bezit dat ze van hun 

vader en moeder hebben geerfd behalve de  

 

128-r) 

Beersbeemd. Nog krijgen ze een half eeuwsel aan de Langrijt. Deze 2 percelen zullen nog 

onverdeeld blijven. 
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De delers beloven dat ze de achterstallige lasten samen zullen betalen. Datum 28 januari 

1616, getuigen Lambert en Aert Jan Corstens. 

     

=================765==================== 

Gijsbert Janssen van Gerwen belooft aan Dirck Marten Bunnen die voortaan een jaarlijkse 

rente van 12 gulden te gaan betalen elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van een huis, 

tuin en aanliggend erf gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf van de bisschop van Den Bosch, 

Heijlken weduwe van Jan Pluijms en haar kinderen, de Vroent daar genoemd op te Heij. De 

schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden. De eerste termijn te betalen per 

a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 13 februari 1617, getuigen Geraert Jan Aerts en Lambrecht. 

 

=================766==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 200 gulden mits er een half jaar 

vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================767==================== 

Peter Willem Lambrechs, Lambert Pauwels, Antonis Mathijssen en Gerit Jan Aerts die de 

gemeente Oostelbeers vertegenwoordigen. op grond van een verkregen octrooi, dragen aan 

Jan Marcelis en diens zuster ..... een stuk erf van de gemeijnte over, groot ca. 7 lopenzaad, 

b.p. de koper, verder rondom in de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten behalve de 

grondchijns. Actum als boven. 

 

=================768==================== 

128-v) 

Vandaag 14 februari 1617 hebben Jan Willem Pauwels en Joost Joordens hun rekening 

overlegd van hun uitgaves en ontvangsten voor Margriet Pauwels. Er is bevonden dat de 

voogden 22 gulden 14 stuivers meer hebben uitgegeven dan ontvangen en hiermee is ook 

afgerekend hetgeen de voogden in de voorgaande rekening op 22 september 1615 hadden 

vermeld. Opgemaakt in aanwezigheid van genoemde Margriet en van Willem Pauwels. 

Datum als boven, getuigen Beijens en Lambrechts. 

 

=================769==================== 

Goijaert Adriaen Peters als man van Berbel en Gerit Adriaen Gerits als man van Lijnken, 

hebben aan hun zwager Thomas Jan Aerts hun portie en rechten overgedragen in het geerfde 

bezit vanwege hun schoonouders, zijnde een huis met land etc. gelegen in Middelbeers. 

Daarvoor zal Thomas alle pachten en chijnsen uit het bezit betalen. Goijaert en Gerart 

beloven deze overdracht gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================770==================== 

Thomas uit de vorige akte belooft aan genoemde Gerart die per a.s. Maria Lichtmisdag de 

som van 200 gulden te betalen, ook met rente. Actum als boven. 

 

=================771==================== 

129-r) 

Idem belooft Thomas aan Jan Goijaerts de som van 200 gulden te betalen ook met rente zoals 

hiervoor. Actum als boven. 

 

=================772==================== 

Gerart Jan Aerts belooft aan Goijaert Adriaen Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag 106 

gulden te betalen. Actum als boven. 
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=================773==================== 

Gerart Janssen en Willem Jan Baudewijns beloven namens de gemeente van Middelbeers aan 

Cornelis Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 100 gulden te betalen, met een 

behoorlijke rente. Actum als boven. 

 

=================774==================== 

Geertruijt weduwe van Jacop Cornelis met haar zoon Jan belooft aan Gerart Janssen en aan 

Dirck Jacops van Trier als uitvoerders van het testament van heer Willem Schoonen die 

voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te betalen elke gulden van 20 stuivers, steeds op 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en erf gelegen in Middelbeers, groot ca. 5 

lopenzaad, b.p. Jan Bogarts, het erf ervan afgedeeld, Peter Lamberchts, de gemeijnte. Nog op 

onderpand van de Luijcashoeve groot 1 lopenzaad aan de zuidkant. De schuldenaresse 

belooft de onderpanden in goede staat te houden.  

Voetnoot : Is inkomen en door de gemeente Middelbeers geleend geld. 

 

=================775==================== 

Jenneken dochter van Jan Aert Maes met haar voogd stemt in met de overeenkomst met haar 

broer Thomaes waarbij Jenneken 

 

129-v) 

uit alle bezit van haar ouders of dat die op enigerlei wijze gekocht zou hebben, voor de 

uitkoop ervan aan Thomas, hij haar daarvoor r 2 lopenzaad en 15 roedes land overdraagt in 

de *aanstede*, b.p. Willem Jan Baudewijns, het erf ervan afgedeeld, Jan Aerts, de gemeijnte. 

Nog het nieuwe veld op het ven gelegen, b.p. de kinderen van Jan Ghijskens, verder rondom 

in de gemijnte. Daarvoor mag Thomas voor 9 jaar lang de helft van de vruchten van de 

perenboom genieten. Actum als boven. 

 

=================776==================== 

Jan Jacops van Aelst belooft aan Henrick Dijelen voortaan steeds op Maria Hemelvaartsdag 

halverwege de oogstmaand, een rente van 3 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 

stuivers, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf, gelegen te Oostelbeers, b.p. 

Arien Niclaes, de Molenstraat daar, Everaert Cornelis, de gemeijnte. De rente voor de eerste 

keer te betalen per medio a.s. oogstmaand. De schuldenaar belooft het onderpand in goede 

staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 6 maart 1617, getuigen Peter en Verrijt. 

 

=================777==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 50 gulden met de achterstand, mits 

er 3 maanden vooraf is opgezegd.  

 

=================778==================== 

Gerart Janssen Verrijt belooft aan Henrick Dielen die voortaan op Maria Hemelvaartsdag een 

rente van 3 gulden te betalen, op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf te 

Middelbeers, b.p. Jan peter Elen, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in 

goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. 

 

=================779==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar halverwege de oogsttijd  tegen betaling van 50 gulden 

mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.  

 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 133 

=================780==================== 

130-r) 

Willem Janssen van Cuijck belooft aan Henrick Dielen die voortaan op Maria 

Hemelsvaartsdag een rente van 6 gulden te betalen, op onderpand van een huis, tuin en 

aanliggend erf te Middelbeers, b.p. Willem Jan Driessen, Peter Martens, de Gemeijne Akkers, 

de gemeijnte daar. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de 

rente. Actum als boven. 

Voetnoot : Henrick Dielen heeft verklaard dat Willem Janssen op deze rente 30 stuivers heeft 

afgelost. Datum 26 december 1620, getuigen Beijens en Verrijt. 

 

=================781==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Hemelsvaartsdag met 100 gulen, mits er 3 

maanden vooraf is opgezegd.  

 

=================782==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Mariken weduwe van Dirck Ariaen Hermans met haar voogd 

die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 112 gulden te betalen, waarvan zij 

het vruchtgebruik krijgt en Jan Jan Ghijssen als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck 

het erfrecht. Datum 11 maart 1617, getuigen Lambrecht en Beijens.  

 

=================783==================== 

Wouter Jan Wouters belooft aan Meriken uit de vorige akte met haar voogd die per a.s. Maria 

Lichtmisdag 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================784==================== 

Jacop Dircks (=van Trier, JT) belooft aan Meriken uit de vorige akte die per a.s. Maria 

Lichtmisdag 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================785==================== 

130-v) 

Margriet weduwe van Jan Wouters met haar zoon Wouter beloven aan Meriken uit de vorige 

akte die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 168 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================786==================== 

Nog houdt Meriken het vruchtgebruik van een rente van 2 gulden 5 stuivers te ontvangen van 

Jan Jacops van Aelst. Actum als boven. 

 

=================787==================== 

Genoemde loten uit de vorige aktes zijn aan Meriken toebedeeld in de deling met haar 

zwager Jan Jan Gijskens. Als het gebeurt dat Jan Ghijssen het geld eerder nodig heeft dan zal 

hij de obligaties mogen ontvangen, mits dat hij Merieken daar de rente van betaalt zoals 

hierboven. 

 

=================788==================== 

Margriet weduwe van Jan Wouters met haar zoon Wouter belooft Jan Jan Ghijskens die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 168 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================789==================== 

Margriet en Wouter beloven aan Jan Jan Ghijskens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 

de som van 200 gulden te betalen. 
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=================790==================== 

Margriet uit de vorige akte blijft aan Jan als verlopen rente nog 51 gulden en 18 stuivers 

schuldig. 

 

=================791==================== 

Jacop Thomas belooft aan Jan Jan Ghijssen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 

112 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================792==================== 

Nog belooft Jacop aan Jan (=Ghijssen) per a.s. St. Jansdag 63 gulden en 18 stuivers te 

betalen. Actum als boven. 

 

=================793==================== 

131-r) 

Frans Dirck Nijs (Stevens, JT) belooft aan Mariken dochter van Steven Nijs die steeds op 

Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds 

op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van 

een huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers, b.p. Steven Nijs, Denis Peters, de 

gemeenschappelijke Aa daar, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land genoemd 

het Brekelen, b.p. de Hillestraat. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te 

houden. Datum 8 mei 1617, getuigen Heijden en Anthonis Mathijssen. 

 

=================794==================== 

De rente is af te lossen tehgen betaling van 100 gulden met de vervallen termijnen, steeds op 

Maria Lichtmisdag, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================795==================== 

Dirck Gerit Joris belooft aan Dirck Anthonis van der Weken (?) per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar die de som van 73 gulden te betalen. Datum 11 mei 1617, getuigen Lambert en 

Peter. 

 

=================796==================== 

Jan Jan Gijssen belooft aan Marten Joosten en aan Gerit Ariens ten behoeve van de 

minderjarige kinderen van Huijbert Ariens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som 

van 78 gulden en 7 en een halve stuiver te betalen. Datum 17 mei 1617, getuigen Beijens en 

Heijden. 

 

=================797==================== 

Jacop Janssen van Aelst verpacht aan Jan Jan Ghijsen een akker genoemd de Luijcashoeve 

voor 9 lopen rog en voor 3 lopen boekweit en elk jaar een pachtsom van 25 gulden die Jacop 

van Jan nu heeft ontvangen. (alleen de rogpacht en boekweit ontvangen dan?, JT) Als Jan zijn 

25 gulden betaalt mag die de akker per a.s. oogsttijd aanvaarden. Actum als boven. 

 

=================798==================== 

131-v) 

Cornelia dochter van Willem Deckers met Peter Willems als haar voogd, draagt aan haar 

dochter Meriken al haar roerend en onroerend bezit over, waarin ze enigermate rechten in 

heeft, zonder enige uitzondering. Maar Cornelis houdt wel hhaar leven lang het vruchtgebruik 

van dat bezit en Meriken moet wel alle schulden betalen en chijnsen etc. waarmee het bezit is 

belast. Datum 11 augustus 1617, getuigen Lambrecht Pauwels en Gerit Jan Aerts. 
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=================799==================== 

Lonis Wilbort Lonis draagt aan Gerit Janssen van der Rijt een stuk akkerland over genoemd 

de Brugakker, groot 2 lopenzaad gelegen in Middelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, 

de kinderen van Peter Jan Geenen, de Kerkstraat. Het bezit is vrij van lasten behalve de 

wegen en waterlopen die er over lopen. Lonis belooft de verkoop gestand te doen en alle 

lasten volgens *landrecht* af te handelen. Datum 17 augustus 1617, getuigen Gerit van der 

Heijden en Willem Jan Baudewijns. 

 

=================800==================== 

Genoemde Gerit belooft vanwege de verkoop aan Lonis die per a.s. Nieuwjaarsdag 193 

gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================801==================== 

132-r) 

Vranck Jan Corstens belooft aan de 3 minderjarige kinderen van Jan Jan Corstens die per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 29 gulden 10 stuivers te betalen, welk bedrag de 

kinderen van hun grootvader Jan Corstens hebben geerfd. Datum 4 september 1617, getuigen 

Gerrit van der Heijden en Beijens. 

 

=================802==================== 

Aert Jan Corstens belooft de genoemde minderjarige kinderen die per a.s. Maria Lichtmisdag 

als hiervoor 28 gulden en 10 stuivers te betalen, welk bedrag de kinderen van hun grootvader 

Jan Corstens hebben geerfd. Actum als boven. 

 

=================803==================== 

Vranck Jan Corstens belooft deze minderjarige kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar als hiervoor de som van 12 gulden te betalen met een behoorlijke rente. 

 

=================804==================== 

Jan Jacops belooft deze minderjarige kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag zoals hiervoor de 

som van 12 gulden te betalen met een behoorlijke rente. 

 

=================805==================== 

Jan Jacops belooft deze minderjarige klinderen namens Ariken weduwe van Jan Wouter 

Goijaerts die de som van 8 gulden te betalen. Deze 12 gulden uit de vorige akte en de 8 

gulden hier komen die kinderen toe volgens de afrekening van de voogdijrekening. Actum als 

boven. 

 

=================806==================== 

Dionijs Jan Verrijt belooft aan Peter Gerits en aan Marten Joesten elk voor de helft, die per 

a.s. half mei over een jaar de som van 112 gulden te betalen. Nog is Dionijs vanwege rente 12 

gulden schuldig. Datum 11 september 1617, getuigen Lamberts en Heijden. 

 

=================807==================== 

Michiel Jacops belooft aan Peter Gerits die per a.s. St. Jansdag over 1 jaar de som van 112 

gulden te betalen en Michiel resteert nog 6 gulden voor rente. Actum als boven. 

 

=================808==================== 

132-v) 
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Jan Peter Bogars belooft aan Marten Joesten die ten behoeve van de minderjarige kinderen 

van Huijbert Arien Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 56 gulden 

te betalen, resteert Jan nog 6 gulden vanwege rente. Actum als boven. 

 

=================809==================== 

Dirck Jan Rijckers als voogd over de kinderen van Jan Rijckers met deze kinderen ook, 

beloven aan Marten Joesten ten behoeve van genoemde minderjarige kinderen (van Huijbert 

Gerits, JT) die per a.s. Pasen over een jaar de som van 112 gulden te betalen. Resteren deze 

kinderen nog 6 gulden aan rente. Actum als boven. 

 

=================810==================== 

Peter Simons en Dirck Aert Hobbelen als voogden over de minderjarige kinderen van 

Henrick Gerits met ook deze Henrick Gerits hierbij, hebben afgerekend met Jan Thomas als 

voogd van Thueneken dochter van Wouter Meus inzake de verhuur van de halve *stede*, 

eigendom van deze Theuneken, welke halve stede deze Henrick heeft gehuurd. Hij is aan 

Theuneken nog ...(geldbedrag blanko gelaten) schuldig. Datum 7 november 1617 (datum 

staat boven de akte, JT)  

  

=================811==================== 

Wouter Jan Wouters geassisteerd met de wet van de dingbank van Beerze, en ook namens de 

minderjarige kinderen van Henrick Gerits had vanwege een zekere rente die deze Henrick 

van Daniel Willems had in diverse Bossche schepenbrieven aangenomen om die te betalen en 

die te traceren en  

 

133-r) 

het geld terug te geven dat Henrick daarvan heeft gehad en had daarvoor een stuk beemd 

moeten belenen genoemd de Arenhorst voor zover de kinderen daarin rechten hebben. 

Wouter belooft aan Thuenken dochter Wouter Meus dat als die haar gedeelte daarin wil 

aflossen dat zulks wordt toegestaan en dat in dat geval Henrick Gerits voor zover die 

kinderen rechten hebben voor deze belening van 21 gulden, dat voor Thuenken voor haar 

deel daarin bij te passen op het moment van de aflossing of dat ze haar in plaats daarvan een 

lopenzaad land laten aanvaarden van deze kinderen, waarmee haar deel van de beemd kan 

worden afgelost. Datum als boven getuigen Gerit Jan Aerts en Lambrecht. 

 

=================812==================== 

Genoemde Wouter met Henrick Gerits in aanwezigheid van de kinderen hebben aan Jan 

Anthonis Joerdens een halve beemd in belening gegeven genoemd de Arenhorst, die vrij van 

lasten is behalve de grondchijns. De belening bedraagt een bedrag van 114 gulden. 

Voorwaarde is dat de kinderen die beemd altijd mogen aflossen met dat bedrag en als men 

wil aflossen moet er vooraf op St. Maartensdag worden opgezegd. Wouter cum suis beloven 

deze belening gestand te doen met het hout dat op en voor het erf staat en ouder dan 5 jaar is. 

(bedoeld is dat de belening ook voor dat hout opgaat). Gerard Jan van der Heijden en Dionijs 

Bunnen als borgen   beloven ook de belening gestand te doen. 

In marge : 

Genoemde Jan heeft deze belening overgedragen aan Dionijs Bunnen op de manier zoals 

hiervoor. Dionijs heeft de belening weer overgedragen aan Jan Henricks en heeft de 114 

gulden ontvangen. Datum 3 augustus 1628, getuigen Kems en ...  

   

=================813==================== 

133-v) 
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Lenaert Willem Cornelis belooft aan Jan Janssen van Antwerpen die per a.s. Allerheiligendag 

250 gulden te betalen met een rente van 30 gulden voor 2 jaar. Datum 7 november 1617, 

getuigen Heijden en Lambrechts. 

Voetnoot : 

Jan van Antwerpen heeft de belofte overgedragen aan Dionijs Peters. Datum 30 maart 1618, 

getuigen als boven. 

  

=================814==================== 

Margriet dochter van Jan Peters de Sneijer van Westelbeers heeft bekend dat hoewel het 

gerucht gaat dat Wouter Willem Cornelis bij haar een kind had verwekt, dat zulks niet waar is 

voor dat meisje zijnde haar tweede kind genoemd Jenneken en dat ze deze Wouter  ontheft en 

vrijwaart dat hij de vader zou zijn, anders dan door *raad* van Adriaen Willems. (?). 

Getuigen Beijens en Verrijt. 

 

=================815==================== 

Willem Goijaert Mercelis heeft aangenomen om aan Lodewijk Wouter Verheijen alle jaar in 

Oirschot aan Henrick Vos een rente te betalen van 5 gulden, welke rente deze Lodewijk in 

een deling was toebedeeld. De eerste vervaldag zal zijn a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 20 

november 1617, getuigen Heijden en Lambert. 

  

=================816==================== 

Lambrecht Pauwels belooft aan Steven Marcelis en aan Gerit Jan Gerits die per a.s. Maria 

Lichtmisdag 50 gulden te betalen en verder elk jaar de rente ervan. Bij aflossing moet er 3 

maaden vooraf worden opgezegd. Actum als boven. 

 

=================817==================== 

134-r) 

Jan Aerts van Beck (=van Beeck), verkoopt aan Jan Aerts Driessen een stuk land genoemd 

het Loo, gelegen in Middelbeers, b.p. de gemeenschappelijke akkerweg, Wouter Loijen, de 

erfgenamen van meester Marten ..... Het perceel is vrij van lasten. De verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen. Datum 22 november 1617, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================818==================== 

Jan Aerts Driesen belooft vanwege de voorgaande verkoop aan Jan Aerts van Beck (=Beeck) 

een rente van jaarlijks 16 gulden in mindering op een brief van 17 gulden die Jan Aerts (van 

Beeck) steeds betaalt aan de kinderen van Wouter Gijsberts. De schuldenaar belooft die rente 

jaarlijks zo te betalen dat Jan Aerts van Beck en diens bezit daarvoor verder is gevrijwaard. 

Actum ut supra. 

Voetnoot :  

De eerste termijn zal zijn per a.s. St. Jansdag. 

 

=================819==================== 

Gijsbert Jan Willems belooft zijn broer Henrick Jan Willems die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over een jaar de som van 50 gulden te betalen met een rente. Datum 10 november 1617, 

getuigen Lambrecht en Heijden. 

 

=================820==================== 

Steven Peter Antonis draagt aan Lenaert Willem Nelen de belening over van een stuk .... 

(onleesbaar doorgestreept) gelegen te Vessem in de Wagegaet dat hij van Willem de Cort in 
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belening had gekregen en stelt deze Lenaert daarvoor in zijn plaats en Steven belooft de 

overdracht gestand te doen. Datum 10 december 1616, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================821==================== 

134-v) 

In het jaar 1607 (er staat 1607 maar moet waarschijnlijk 1617 zijn, JT), op 7 februari zijn 

voor schepenen verschenen Adriaen Roelens Bierkens en zijn wettige vrouw Jenneken 

dochter van Gijsbert Wouter Versteevoert, beiden gezond van lichaam en ze overwegen dat 

ze beiden zullen sterven en hebben nu gezamelijk hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun 

ziel aan bij de almachtige God en diens moeder Maria als ze zijn overleden en willen hun 

lichaam in gewijde aarde hebben begraven. Ze vermaken de 4 biddende ordes in den Bosch 1 

stuivers eens en herroepen alle eerdere testamenten. Ze vermakeln elkaar over en weer aan de 

langstlevende al hun bezit dat de langstlevende van hen beiden heeft bezeten alsof ze beiden 

nog in leven zouden zijn, 

 

135-r) 

die dat bezit mag verkopen etc. zoals die dat wil. Die moet als langstlevende voor de 

eerstoverlijdende een jaar lang een mis voor het zieleheil laten opdragen. Verder willen de 

testateurs dat al hun erfelijk bezit te Beerze met ook het nieuwe erf na de dood van de 

laatstlevende voor de helft versterft op de wettige erfgenamen van Jenneken en voor de helft 

op Geertruijd als dochters van Gijsbert Wouters zijnde de zusters van de testatrice die 

daarvan het vruchtgebruik krijgen en na hun dood wordt het geerfd door de kinderen van 

Wouter Gijsberts. Als het gebeurt op het moment dat Geertruit steft en er enige kinderen van 

Wouter zijn overleden als die wettig nageslacht hebben, komen die kinderen dan in de plaats 

van hun overleden ouders voor de ene helft en voor de andere helft benoemen ze hun 

kinderen of kindskinderen als hun erfgenamen. Verder willen ze dat na dood van de 

langstlevende van hen beiden, de erfgenamenvan de testateur zijnde de kinderen van diens 

broer Jan 200 gulden krijgen of de rente ervan, nog gaat er 100 gulden naar de erfgenamen 

van de moeder van de testateur, waarbij de dode partij met de levende deelt, zowel in het 

bezit van de broer van de testateur als in het bezit van zijn moeder. Verder willen de 

testateurs dat na dood van de langstlevende  

 

135-v) 

er een kapitaal van 100 gulden of de rente ervan naar Cathelijn de vrouw van Gijsbert 

Wouters gaat. Ook vermaken ze na dood van de laatslevende een rente of kapitaal voor de 

stichting van een vroegmis in de kerk van Middelbeers voor een bedrag van 100 gulden en 

machtigen daarvoor de kerkmeesters en oudste schepen voor die rente. Als het gebeurt dat de 

vroegmis niet in deze kerk wordt gedaan, dan moet het geld aan de armen worden besteed en 

wel middels de H. Geest van Middelbeers. De collateurs van die rente zullen het geld 

daarvoor gebruiken zonder dat de pastoor of iemand anders daar enige zeggenschap in heeft. 

Verder vermaken de testateurs na dood van de langstlevende aan Mariken dochter van Jan 

Poffele 50 gulden eens in rente of obligatie. Als de langstlevende daarvoor niet zoveel rentes 

kan vinden, willen de testateurs dat de legatarissen elkaar daarin helpen, elk naar gelang hun 

legaat. Verder willen de testateurs dat na dood van de langstlevende dat Antonisken dochter 

van Wouter Gijsberts een stuk beemd krijgt te Vessem en nog 300 gulden eens uit de meest 

courante bezittingen, welke beemd 

 

136-r)  

de testateurs hebben verkregen van Joris Hanssen. Nog willen ze dat Anthonisken als ze komt 

te trouwen een koe krijgt en een bed en 1 mud rogge of voor die 3 zaken 50 gulden eens al 
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naar keuze van de testateurs. Als de testateurs eerder komen te overlijden dan Antonisken 

trouwt, zal ze vooraf een uitzet krijgen en daarna gewoon meeparten met haar andere zusters 

en broers. De testateurs willen dat dit testament wordt nagekomen ook al zouden daarbij 

sommige rechtsprincipes zijn vergeten in dat geval wensen ze die alsnog te worden 

opgenomen. Als iemand van hun erfgenamen het hier niet emee eens of verzet pleegt, sluiten 

ze die uit met een grote eens. De testateurs houden zich het recht voor om het testament te 

herroepen etc. Datum als boven, getuigen Gerard Janssen Heijden en van der Rijt. 

In marge : 

Nog vermaken ze na dood van de langstlvendde aan Huijbert zoon van Ghijsbert Wouters 50 

gulden eens uit hun meest courante bezit. 

    

=================822==================== 

Gerard Janssen van de Rijt belooft aan Jacop Janssen van Ghilze per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 1 jaar die de som van 100 gulden te betalen samen met een rente, elke gulden van 20 

stuivers. Datum 19 januari 1618, getuigen Heijden en Verrijt. 

 

=================823==================== 

Huijbert Rijcken belooft de vermelde 100 gulden uit de vorige akte die aan genoemde Jacop 

te zullen betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Hierop is 50 gulden betaald aan Jacop samen met rente. Datum 24 maart 1619, getuigen 

Heijden en Willem Leijten (?). 

 

=================824==================== 

136-v) 

Andries Wijnans (=Vrancken, JT) voor 1/4
e
 deel, verder deze Andries en Willem Ariaens als 

voogden over de minderjarige kinderen van Peter Wijnans ook voor 1/4
e
 deel, nog Andries en 

Willem voor een 1/4
e
 deel dat ze hebben verkregen van Jan Wijnans en voor Clara dochter 

van Wijnant Henricks met haar voogd ook voor 1/4
e
 deel, dragen aan Henrick Cornelis en 

aan Gerit Henrick Ansems een stuk dries over genoemd de Lenaertsdries, gelegen onder 

Oostelbeers, b.p. Henrick Ansems, de bisschop van Den Bosch, Dirck Cleijs, de Akkerstraat 

daar. Het bezit is vrij van lasten behalve jaarlijks 4 lopen rogge aan de H. Geest te 

Oostelbeers, nog 7 stuivers aan de pastoor van Oostelbeers, nog 3 en een halve stuiver chijns 

te Gemonde. De verkopers beloven deze overdracht gestand te doen. Datum 2 januari 1617 

(is waarschijnlijk bedoeld 1618, JT), getuigen Thijssen en Lambert. 

 

=================825==================== 

Henrick Cornelis belooft de minderjarige kinderen van Peter Wijnen (=Wijnants) per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 106 gulden te betalen. Actum als boven. 

  

=================826==================== 

Gerit Henricks belooft aan Andries Wijnants die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 134 

gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================827==================== 

Aleijt weduwe van Aert Dirck Jan Selen met haar zoons Goijaert en Sijmen die ook handelen 

voor hun oudste broer en zuster, beloven jaarlijks op Maria Lichtmisdag aan Andries 

Wijnants een rente van 7 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van 

een huis, tuin en land gelegen te Oostelbeers, b.p. Margriet weduwe van Wouter Pauwels en 

haar kinderen, Jan Thomas, de gemeijnte. Datum 5 februari 1618, getuigen Lambrechts en .... 
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=================828==================== 

137-r) 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 116 gulden 

met de vervallen termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Er mag ook in 2 termijnen 

worden afgelost. Actum ut supra. 

 

=================829==================== 

Genoemde Aleijt met haar kinderen belooft aan Gerit Jan Buuren (?) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag over 3 jaar 29 gulden en 10 stuivers te betalen en elk jaar een behoorlijke rente 

daarover. Actum als boven. 

  

=================830==================== 

Marieken dochter Peter van Dooren weduwe van Henrick Janssen met haar voogd Nijs Peters 

draagt aan haar zoon Peter al haar bezit over dat men na haar dood zal aantreffen, van welke 

ard dan ook en waar ook bevonden. Marieke belooft deze overdracht gestand te doen. Datum 

7 februari 1618, getuigen Heijden en Cornelis Peters. 

  

=================831==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Marieke weduwe van Henrick Janssen met haar voogd uit de 

vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 59 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers. Actum als boven. 

Voetbnoot : 

Deze obligatie is 2 jaar verlengd met rente.  

 

=================832==================== 

Luijcas zoon van Jan Luijcas verklaart dat Dingen weduwe van Wouter Kems aan hem een 

rente van 2 gulden heeft afbetaald, die hij jaarlijks van deze Wouter ontving en Luijcas 

verklaart daarvoor volledig te zijn voldaan. Actum als boven. 

 

=================833==================== 

Genoemde Luijcas uit de vorige akte draagt aan Cornelis Peelts (?) een brief over van 26 

gulden te vorderen van Joost Joerdens, welke brief dateert van 3 juli 1553. Actum als boven. 

 

=================834==================== 

137-v) 

Wouter Cornelis als man van Heijlken voor een helft daarin en Jan Jacops van Aelst en Peter 

Joerdens die ook handelen voor Dielen Henrick Loesmans als man van Jaecxken, verder 

Cornelis Morsmans als man van Lijsken samen voor de andere helft, dragen aan Joerden Jan 

Joerdens met diens broers een stuk land over genoemd de Coep gelegen in Oostelbeers, b.p. 

Silvester Lintermans, Thomas Janssen, Jan Jan Ghijssen. Het bezit is vrij van lasten behalve 

een half mud rogge per jaar. Actum als boven. 

 

=================835==================== 

Genoemde Joerden uit de vorige akte belooft aan Wouter voor een helft die per a.s. Maria 

Lichtmisdag een bedrag van 147 en een halve gulden te betalen. Actum als boven. 

In marge : 

Joerden belooft per a.s. Maria Lichtmisdag 153 gulden en 10 stuivers te betalen. Datum 3 juni 

1619 (pleno judicio) 
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=================836==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Goijaert Ariaen Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 

jaar de som van 212 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 12 februari 1618, 

getuigen Peter Willems en Lambrecht. 

 

=================837==================== 

Ervaert Ariaen Peters belooft genoemde Goijaert uit de vorige akte per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================838==================== 

Cornelis Henrick Vennincx draagt aan Jan Jan Ghiben een stuk land over genoemd de Luijcas 

Hoeve, gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. de koper zelf, het deel ervan afgedeeld, 

het erf van de pastorie, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. Datum 15 februari 1618, 

getuigen Beijens en Willems. 

 

=================839==================== 

138-r) 

Heijlke dochter van Cornelis Willem Vos met haar voogd Thomas Janssen draagt aan Jan Jan 

Ghijben een stuk land over gelegen te Middelbeers in de zelfde Luijcas Hoeve, b.p. het stuk 

ervan afgedeeld, Ariaen Peter Selen (?), het erf van de pastorie. Actum als boven. 

 

=================840==================== 

Jan Jan Ghijben belooft aan Cornelis Henricks die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

154 gulden te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Genoemde Cornelis heeft deze belofte overgedragen aan Dionijs Peters. Datum 22 oktober 

1618, getuige Heijden. 

 

=================841==================== 

Jan Janssen van Antwerpen en Michiel Jacops als voogden over de minderjarige kinderen van 

Peter Deckers, hebben hun afrekening overlegd van hun ontvangsten en uitgaves in het 

sterfhuis van Ghijsbert Henricks. Er is bevonden dat de voogden 36 gulden meer hebben 

ontvangen dan uitgegeven, die aan de kinderen zijn betaald. Nog hebben de voogden van 

Arien Gerits 100 gulden ontvangen die betaald zijn aan Dirck Janssen de Mulder, waarna 

deze Dirck met de voogden akkoord is gegaan over de schulden die deze kinderen aan hem 

moeten betalen in diverse obligaties. Datum 4 april 1614, getuigen Beijen en Heijden. (er 

staat 1614, attentie jaartal) 

 

=================842==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Wilbort Daniels die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 200 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 21 februari 1618, 

getuigen Beijens en Aert van der Heijden. 

 

=================843==================== 

Peter Willems en Lambert Pauwels dragen aan Marcelis Goijaerts en en aan diens zuster uit 

hoofde van een octrooi een stuk erf van de gemeijnte over groot ca. 4 lopenzaad gelegen in de 

parochie Oostelbeers, b.p. aan de westkant de verkopers zelf, verder de gemeijnte. Het bezit 

is vrij van lasten behalve de grondchijns. Datum 10 mei 1618. 
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=================844==================== 

138-v) 

Aert Jan Corstens als man van Marike dochter van Peter Bogaers draagt aan Adriaen 

Michiels een stuk land over gelegen in de parochie Middelbeers, groot ca. 2 lopenzaad en 15 

roedes, b.p. de koper zelf, Wilbort Daniels, de H. Geest van Middelbeers, de gemeijnte. Het 

bezit is vrij van lasten behalve 1 oortstuiver als cijns. Datum 12 maart 1618, getuigen Heijden 

en Beijens. 

 

=================845==================== 

Genoemde Adriaen belooft aan Aert die per a.s. Maria Lichtmisdag 125 gulden te betalen 

voor elk lopenzaad als volgens meting zal uitwijzen samen met een rente van 6 %, elke 

gulden van 20 stuivers.   

 

=================846==================== 

Genoemde Aert (Corstens) draagt aan Willem Jan Beijens een stuk akkerland over groot ca. 5 

en een halve lopenzaad gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. het stuk ervan 

afgedeeld, Jan Willems, Margriet Jan Wouters en haar kinderen. Het bezit is vrij van lasten. 

Actum als boven. 

  

=================847==================== 

Genoemde Willem (Beijens) belooft aan Aerden die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de 

som van 323 gulden te betalen, behalve als Aert het geld eerder nodig heeft, want dan moet 

Willem direkt betalen, mits hem dat 2 maanden vooraf wordt opgezegd voor Maria 

Lichtmisdag. 

Voetnoot : 

Op dit bedrag heeft Willem 113 gulden en 5 stuivers betaald. Datum 10 februari 1619, 

getuigen Heijden en Gerit Jan Aerts (elders wordt hij Gerard Molenbroeks genoemd, JT) 

 

=================848==================== 

Wilbort Daniels heeft de andere helft van dit perceel akkerland overgedragen aan Willem Jan 

Beijens zoals hiervoor Aert Corstens heeft gedaan. Actum als boven. 

 

=================849==================== 

139-r) 

Wilbort Daniel Wilborts als man van Lijsken dochter van Peter Bogaerts draagt aan Adriaen 

Michiels een stuk dries over groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen in Middelbeers, b.p. 

het erf ervan afgedeeld, de Kerkstraat, de H. Geest van Middelbeers, de gemeijnte. Het bezit 

is vrij van lasten behalve jaarlijks 2 en een halve stuiver chijns. Actum als boven. 

 

=================850==================== 

Genoemde Adriaen belooft Wilbort per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar 115 gulden per 

lopenzaad te betalen samen met een behoorlijke rente van 6 %.  

Voetnoot : 

Het stuk is gemeten voor 2 lopenzaad en 15 drievierde roede berekend op 265 gulden en een 

rente van 16 gulden. 

 

=================851==================== 

Willem Cornelis Lenaerts belooft aan Gerit Adriaen Gerits elk jaar voortaan op Maria 

Lichtmisdag een rente van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste 

keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, etc. in Middelbeers, b.p. 
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Gerart Janssen, .... Nijs, de gemeijnte. Nog op onderpand van een huis en tuin in de zelfde 

parochie, b.p. Nijs Peters, Peter Peters, Goijaert Willems, de gemeijnte. Datum 14 maart 

1618, getuigen Heijden en Verrijt, 

Voetnoot : Deze rente is doorgehaald met een rentebrief van het jaar 1529 en een 

schepenbelofte van 59 gulden. 

  

=================852==================== 

139-v) 

De chijns te Gemonde (Ginoven??) : 

Peter Willems, hoevenaar in het Molenbroeck ... st. 

Sijmken weduwe van Dirck Nelen 1 st 3 penningen 

Henrick Ansems anderhalve stuiver 

Wijnant Henricks 3 en een halve stuiver 

De kinderen van Peter Nelen 1 stuiver ... 

De kinderen van Dirck Nijs 1 stuiver...  

Aert Janssen van Arendonck 1 stuiver... 

Willem Cornelis Lenaerts 1 stuiver .... 

In marge : Michiel Mathijssen is mij 14 gulden voor geleend geld schuldig 

 

=================853==================== 

Nummering folios 140 tot en met 143 niet gebruikt 

 

144-r) 

Aleijt weduwe van Aert Dircks met haar zoon Goijaert beloven aan Jan Anthonis Joerdens 

per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 29 gulden 10 stuivers te betalen, elke 

gulden van 20 stuivers. Datum 25 maart 1618, getuigen Peter en Lambrecht. 

 

=================854==================== 

Jan Jan Ghijben belooft aan Peter Jan Rijckers die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de 

som van 112 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 30 maart 1618, getuigen 

Heijden en Beijens. 

  

=================855==================== 

Albert Wouter Jan Driessen belooft aan Goijaert Janssen ten behoeve van de minderjarige 

kinderen van Peter Jan Gheenen die per a.s. St. Andriesdag 53 gulden te betalen. Datum 31 

december 1617, getuigen Beijens en Verrijt. 

    

=================856==================== 

Vandaag op 8 mei 1618 hebben Everaert Ariaens en Jan Jacops hun rekeningen overlegd over 

hun administratie voor Arieken als weduwe van Jan Wouters, zowel wat betreft het sterfhuis, 

de oogstgewassen, huur etc. tot aan vandaag toe. Bij het afsluiten van de rekening is 

bevonden dat de voogden de som van 60 (?) gulden meer hebben ontvangen dan uitgegeven. 

Opgemaakt in aanwezigheid van Arieken. Getuigen Heijden en Lambert Pauwels als 

schepenen.  

 

=================857==================== 

Cornelis Wouters belooft aan Peter Jacops als H. Geestmeester te Oostelbeers voor het 

levensonderhoud van Wouter Cornelis een  bedrag van 12 gulden te betalen en nog 7 gulden 

die deze Wouter heeft geerfd van zijn zuster Anna. Dat geld mag Wouter zijn leven lang 

gebruiken en na dood van Cornelis mag deze H. Geestmeester uit diens meest courante bezit 
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nog 32 gulden ontvangen voor zover de nakinderen van Cornelis hierop.... en zal Wouter de 

H. Geestmeester datgene geven wat die rechtens toekomt. Actum als boven. 

  

=================858==================== 

144-v) 

Willem Cornelis Lenaerts belooft aan Joest Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 

jaar de som van 29 gulden 10 stuivers te betalen. Datum 21 mei 1618, getuigen Heijden en 

Molenbroeck. 

Voetnoot : Willem resteert nog 4 gulden vanwege rente.  

  

=================859==================== 

Jan Willems van Oudenhoven belooft aan Joost Wouters die per a.s. Allerheiligendag over 2 

jaar 59 gulden te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : Nog resteert Jan wegens vervallen rente 10 gulden. 

  

=================860==================== 

Frans Dirck Nijssen (Stevens) belooft aan Cornelis Peter Nelen elk jaar voortaan op Maria 

Lichtmisdag de som van 10 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers en voor de eerste 

keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin en land te Middelbeers, 

groot ca. 18 lopenzaad, b.p. Dionijs Peters, Steven Nijs, de gemeijnte. Nog op onderpand van 

een akker genoemd Brakelen (?), groot ca. 7 lopenzaad in de zelfde parochie, b.p. Steven 

Nijs, de Kerkstraat. Nog op onderpand van de helft van 2 stukken beemd genoemd de 

Steendonck in de parochie van Oostelbeers, b.p. de bisschop van Den Bosch, de kinderen van 

Peter Jan Gerarts. Actum als boven. 

 

=================861==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 160 gulden, 

elke gulden van 20 stuivers, mits er een jalf jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

Voetnoot : Cornelis Peter heeft de rente van 10 gulden overgedragen aan Dirck Marten 

Bunnen (?). Datum 10 mei 1648, getuigen Beijens en Roeijmans. 

 

=================862==================== 

145-r) 

Dingen weduwe van Wouter Kems (=Keijmps, JT) met haar zoon Wouter en met Henrick 

Wouters Kemps als haar voogd belooft aan Cornelis Peter Nelen een jaarlijkse rente van 12 

gulden te gaan betalen steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, land te Oostelbeers, b.p. Jan Thomas, de 

akkerweg daar, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stukje dries te Middelbeers groot 5 

lopenzaad, b.p. Michiel Jacops, de gemeijnte. Nog uit een stuk land genoemd de Ritten groot 

4 lopenzaad, b.p. de kinderen van Niclaes Rijckers, een voetpad, Jan Peter Elen (?), Thomas 

Janssen. De rente is aflosbaar in 2 termijnen van elk 100 gulden met de lopende termijn, mits 

er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als voven. 

 

=================863==================== 

Corsten Jan Corstens als man van Grietken, verder Drick Jan Dircks als man van Anna, nog 

Marieken en Lijnken met Henrick Wouters als hun voogd en nog Jacop Dircks, hebben een 

deling gemaakt van de pachten en rentes die ze jaarlijks ontvangen uit de *stede*¨van Dirck 

Jan Rijckers. 
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Genoemde Jacop krijgt een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te ontvangen van het klooster 

van der Hagen te Eindhoven, nog 3 gulden 15 stuivers per jaar te ontvangen van de weduwe 

van Pauwels Ketelaers te Boxtel. Nog 25 stuivers te ontvangen van Goijaert Willems. Datum 

28 juni 1618, getuigen Lambert en Anthonis Mathijssen. (de rest van de delers wordt niet 

vermeld, mogelijk alleen een afdeling voor Jacop, JT). 

   

=================864==================== 

145-v) 

Eerder had Wouter Wouter Kems een kontrakt met zijn voorzoon Wouter gemaakt, welke 

zoon hij had verwekt bij zijn eerste vrouw Lijsken dochter van Henrick Verrijt, samen met de 

kinderen die hij zou mogen verwekken bij zijn tweede vrouw Dingen dochter van Wouter 

Loij Goossens, zoals blijkt uit dat kontrakt en omdat zijn zoon toen minderjarig was is dat 

gebeurd met advies van de voogden en vrienden van deze minderjarige Wouter. Maar zijn 

zoon Wouter pretendeert nu dat dit kontrakt ongeldig is danwel dat hij dat kontrakt niet wil 

nakomen en daarom dreigen er grote kosten te ontstaan. Daarom is nu deze Wouter Wouter 

Kems verschenen met zijn oom Henrick Wouter Kems ter ener zijde en Dingen weduwe van 

Wouter Kems zijnde zijn schoonmoeder (=dus stiefmoeder hier, JT) met haar voogd en 

hebben bemiddeling gevraagd van goede mannen en er is het volgende afgesproken. 

Genoemde Wouter Wouters krijgt alle bezit dat afkomstig is van zijn vader, te weten de oude 

stokgoederen en verder krijgt Wouter van het bezit dat zijn vader Wouter had gekocht en had 

verkregen van diens vader na dood van zijn eerste vrouw, een stuk land genoemd de *Streep 

met de Cloet* groot ca. 2 lopenzaad zoals is gekocht van Goijaert Kems en diens zusters. 

Nog krijgt hij de helft van een stuk dries te Middelbeers, dat Wouter had gekocht van 

Cornelis Peters. Uit deze helft van de dries moet Wouter jaarlijks aan Cornelis Peters 8 

gulden betalen. Alle andere bezit gaat naar Dingen met haar kinderen,  

 

146-r) 

Aangaande het roerende bezit zonder enig uitzondreing blijft dat tot a.s. half maar waar het is, 

en dan zal daarna dat bezit in twee gelijke delen worden verdeeld, de helft voor Wouter en de 

andere helft voor Dingen en dan kan Dingen dat bezit aanvaarden behalve het land dat  per 

a.s. oogsttijd te aanvaarden is. Dingen is verplicht deze Wouter te *cleijden* en hem 

drinkgeld te geven zoals ze ook aan haar andere kinderen doet tot half maart of wel dat ze 

voor die dagen 6 gulden eens als drinkgeld geeft. Verder moet Dingen alle pachten tot aan 

Maria Lichtmisdag betalen en ook de termijn van Lichtmis anno 1619 en alle andere lasten. 

Datum 28 juni 1618, getuigen Lambrecht en Anthonis Mathijssen.  

 

=================865==================== 

Ongenummerd kleiner blad na folio 145 verso : 

 

Wouter Wouter Kems heeft een overeenkomst gesloten met zijn schoonmoeder Dingen zoals 

blijkt uit het dokument d.d. 28 juni 1618 en zulks belooft Wouter na te komen en daartegen 

niet in verzet te komen en zal tevreden zijn met hetgeen hem is toebedeeld en zal Dingen 

hierover niet meer lastig vallen. Daarvoor verbindt hij zijn persioon en bezit. Datum 14 maart 

1620, getuigen Heijden en Aert Corstens. (achterkant van het blad is blanko) 

 

=================866==================== 

Ongenummerd kleiner blad na folio 145 verso : 

 

Henrick Wouter Kems heeft aan Dingen weduwe van Wouter Kems een stuk akkerland 

overgedragen genoemd het Eel gelegen te Oostelbeers, b.p. een voetpad, de koopster zelf, 
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Thomas Janssen, Jan Peter Eelen. Het bezit is vrij van lasten. Henrick belooft de overdracht 

gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================867==================== 

Vervolg ongenummerd blad na folio 145 verso : 

 

Gerit Jan Aerts belooft voortaan aan heer Jan Schaluinen, pastoor te Oostelbeers ten behoeve 

van de pastorie die een rente van 6 gulden van elk 20 stuivers te gaan betalen en voor de 

eerste keer per a.s. St. Bavodag op onderpand van een beemd genoemd de Bunder gelegen te 

Oostelbeers, b.p. Jan Bastiaens, Denijs Janssen, de Philipsbeemd, de heivelden daar. De 

schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden. Datum 10 augustus 1620, 

getuigen Lambrecht en Beijens. (achterkant blad is blanko) 

 

=================868==================== 

146-r) 

Willem Michiel Lamberts belooft aan Dionijs Peter Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 2 jaar de som van 168 gulden van elk 20 stuivers te betalen. Datum 8 december 1618, 

getuigen Heijden en Peter Willems. 

 

=================869==================== 

Jan Aerts van Beck (=van Beeck, JT) draagt aan Goijaert Adriaen Peters een huis over met 

schuur en aanliggend land te Middelbeers, groot ca. 21 lopenzaad en 3 spijntzaad zoals hij 

heeft verkregen van de minderjarige kinderen van Wouter Ghijsbrechts, b.p. zuidelijk zijn 

eigen erf, westelijk genoemde schuur, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten, behalve  

 

146-v) 

jaarlijks daaruit 3 Bossche muddes rogge aan Jan Gerits Haubraken in Den Bosch te leveren, 

nog aan de pastoor van Middelbeers een lopen rogge, nog aan de H. Geest te Oostelbeers 

anderhalf lopen rogge, aan de kerk te Oostelbeers 5 (?) lopen rogge, aan Madeleina weduwe 

van Wouter Ghijsberts jaarlijks 18 gulden, nog aan de uitvoerders van het testament van heer 

Willem Schoonen 11 gulden 8 stuivers, aan Adriaen Michiels 200 gulden eens, nog 3 stuivers 

aan een beneficie te Oirschot, nog ca. 4 en een halve stuivers chijns aan  de hertog. Al deze 

rentes en pachten door de koper over te nemen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar en de 

rente van Madelina van 18 gulden per a.s. St. Jansdag over 1 jaar. De verkoper belooft de 

verkoop gestand te doen. Datum 22 december 1618, getuigen Beijen en Verrijt. 

In marge : 

Op deze 18 gulden is aan Wilbort Wouters en aan Arien Jacobs de som van 8 gulden 11 

stuivers betaald en van de rente van 11 gulden heeft Evert een belofte gedaan van 100 gulden 

en... Michiels is ook betaald.  

  

=================870==================== 

Genoemde Goijaert belooft Jan Aerts uit de vorige akte vanwege de verkoop 1198 gulden en 

12 stuivers te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar zonder rente. Actum als boven. 

 

=================871==================== 

Thomas Jan Aerts belooft aan Marten Joosten en aan Gerit Adriaens ten behoeve van de 

minderjarige kinderen van Huijbert Adriaens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de 

som van 59 gulden te betalen. Datum 27 augustus 1618, getuigen Lambert en Beijens. 
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=================872==================== 

Willem Janssen Dircks (?) belooft aan Peter Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 

de som van 26 gulden en 17 en een halve stuiver te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot :  

Deze belofte is veranderd in 27 gulden 6 stuivers, te betalen met Maria Lichtmisdag anno 

1623. Datum 2 februari 1620, getuigen Heijden en Jan Aerts. Resteert nog 2 gulden 17 en een 

halve stuivers voor vervallen rente. 

 

=================873==================== 

Los ongenummerd blad na folio 146 verso: (achterkant blanko) 

 

Niclaes (?) Wouter Gijpen en Luijcas Daniels Schoffs (?) met de kinderen van Gijsbert 

Wouter Gijpen hebben verklaard voor de belofte van Goijaert Adriaens en Michiel Wouter 

Gijpen, voor hun aandeel daarin te zijn betaald. Datum 1653 getuigen Jan Jan Andriessen en 

Jan Willem van Kuijck (?). 

 

=================874==================== 

147-r) 

Anthonis Mathijssen (=de Crom, JT) en zijn broer Michiel beloven samen en hoofdelijk aan 

Andries Wijnans en aan Willem Arien Goijaerts als voogden over de minderjarige kinderen 

van Peter Wijnans ten behoeve van die kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de 

som van 64 gulden te betalen en elk jaar een rente van 4 gulden welke 4 gulden jaarlijks 

zullen worden betaald aan Mariken weduwe van Peter Wijnans zolang als ze die kinderen 

onderhoudt. Datum 11 februari 1619, getuigen Beijens en Heijden. 

 

=================875==================== 

Willem Michiels belooft aan Adriaen Willems die per a.s. Mei de som van 176 gulden te 

betalen en per a.s. St. Bavodag eveneens 16 gulden. Actum als boven. 

 

=================876==================== 

Adriaen Gerit Henricks belooft aan Jan Sebrechts Vrancken per a.s. St. Jansdag de som van 

77 gulden van elk 20 stuivers te betalen. Actum ut supra. 

 

=================877==================== 

Margrietken weduwe van Jan Wouters net haar zoon Wouter en Peter Jan Gijssen die nog 

handelt voor de andere kinderen van Margrietken, beloven voortaan aan Pauwels Jacobs een 

rente van 15 gulden te gaan betalen op Maria Lichtmisdag,elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van huis, tuin etc. te Middelbeers, b.p. Steven Nijs, de gemeijnte. De schuldenaar 

belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. Datum als boven, getuigen 

Beijens en Henrick Wouters. 

 

=================878==================== 

De rente is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 250 gulden samen met alle 

verlopen termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven. 

 

=================879==================== 

147-v) 

Peerken weduwe van Peter Sijmons met Jan Thomas en Jan Wouters beloven samen en 

hoofdelijk aan Goijaert Adriaen Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag 54 gulden te betalen. 

Datum als boven, getuigen Beijens en Peter Willems. 
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 =================880==================== 

Sijnken weduwe van Dirck Neelen geeft aan haar zoon Cornelis en haar dochter Aleijt 40 van 

haar beste schapen en 2 mud rogge voor hun diensten en arbeid en ze zullen verder gewoon 

meeparten in alle roerend bezit en ze moeten die 40 schapen daarvoor voeren of anderen 

daarvoor in de plaats. Datum als boven, getuigen Willem en Anthonis Janssen.  

 

=================881==================== 

Peter Willems, Lambrecht Pauwels, Anthonis Mathijssen, Gerit Jan Aerts en Dionijs Peters 

namens de gemeente beloven samen aan Aert Joesten Mijs per a.s. St. Bavodag over een jaar 

de som van 224 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 25 januari 1619, 

getuigen Gerart van der Heijden en Willem Beijens. 

In marge 1 : 

Deze belofte ...... 50 gulden. 

In marge 2 : 

Jan Peter Beijens belooft aan Aleijt dochter van Pauwels Jacobs met haar voogd per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 112 gulden te betalen, van welke som Marike 

weduwe van Peter Beijen met haar zoon Jan als haar voogd belooft hem te ontheffen voor de 

helft te weten voor 50 gulden en doet daarvoor afstand van haar recht van vruchtgebruik. 

Datum 18 maart 1626, getuigen Willem  Beijens en Lambert Pauwels. 

   

=================882==================== 

148-r) 

Vandaag op 12 maart 1619 hebben Jan Willem Pauwels en Joest Joerdens als voogden over 

Margriet Pauwels hun rekening overlegd van de inkomsten en uitgaves. Er is bevonden dat de 

voogden 50 gulden meer hebben uitgegeven dan ontvangen daarmee is ook afgerekend 

hetgeen hen toekwam in de afrekening van 14 februari 1617. Er is ook dezelfde dag 

afgerekend voor de 25 gulden die Willem Pauwels eerder had ontvangen van Peter Jan 

Beersmans, welke 25 gulden Willem had goedgekeurd voor zijn zoon Jan vanwege de 

weduwe van Wouter Lodewijk Verloijen (=Verrijt, JT), welke 25 gulden Wouter eerder had 

ontvangen van Henrick Henrick Groet Janssen. Datum als boven, getuigen Gerit Janssen en 

Beijens. 

  

=================883==================== 

Gerart Jan Bunnen en Margriet weduwe van Wouter Pauwels met haar voogd hebben 

overeenstemming bereikt voor de tijd dat deze Gerard bij haar heeft gewoond en omdat 

Gerard tot nu toe de kost heeft gewonnen en meer niet, zal Gerard zolang hij bij haar woont 

de kost blijven verdienen zoals eerder, behalve dat de rente die Grietken jaarlijks aan Gerart 

betaalt in die tijd *pachten en zullen winnen* (?) . Ingeval Gerard op een ander wenst te 

wonen mag hij elk jaar zijn rente innen en haar daarvoor aanmanen en Grietken zal verplicht 

zijn aan Gerard de lopende termijnen te betalen 

 

148-v) 

die nu zijn vervallen, indien hij die termijnen nodig heeft. Als er termijnen worden gevonden 

die blijken nog niet aan Gerart betaald te zijn, geeft Gerard haar daarvoor kwijting na zijn 

dood. Datum 14 maart 1619, getuigen Peter Willems en Anthonis Mathijssen. 

 

=================884==================== 

Gerart Jan Bunnen wenst dat alle kinderen van Sijmon Jan Bunnen of van Aert Jan Bunnen 

hoofdelijk evenveel zullen erven in alle bezit dat hij zal nalaten en als er enige kinderen zijn 

overleden voordat hij sterft en als die op hun beurt wettige kinderen hebben nagelaten, zullen 
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die in de plaats van hun ouders komen. Datum als boven, getuigen Wouter Janssen en 

Kemmers. Dit (x) is het merkteken van Gerart.  

  

=================885==================== 

Jan Willem Reijnders wenst dat alle roerend bezit dat hij en zijn vrouw Jenneken nu hebben, 

na dood van Jan toekomt aan genoemde Jenneken, maar dat ze daarvoor aan de kinderen van 

Jan 32 gulden eens zal geven, welk bedrag hij van Lambrecht Pauwels heeft moeten lenen 

vanwege de kinderen van Jan. Met dat bedrag moet daarmee Jasper van Esch worden betaald, 

welke schuld (wrsch. vordering hiert bedoeld, JT) Jaspaer vroeger achterstallig was gebleven 

aan Jan Willems (wrsch. Jan Willem Reijnders zelf bedoeld, JT). Als die 32 gulden na dood 

van Jan niet worden betaald, mogen de kinderen van Jan de helft van het roerend bezit nemen 

of met Jenneken afdelen. Datum 22 maart 1619, getuigen Willems en Anthonis Thijssen. 

(uiterst ingewikkeld verhaal, hoop dat de weergave juist is, JT)   

 

=================886==================== 

149-r) 

Michiel Mathijssen belooft aan Ansem (achternaam is blanko gelaten, JT) per a.s. Maria 

Lichtmisdag 82 gulden en 10 stuivers te betalen. Datum 21 maart 1619, getuigen Heijden en 

Beijens. 

 

=================887==================== 

Dirck Bunnen belooft aan Jan Willem Deckers die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de 

som van 56 gulden te betalen. Datum 21 april 1619, getuigen Heijden en Thijssen. 

 

=================888==================== 

Jan Jan Ghijssen belooft aan meester Adriaen Janssen voortaan op Palmzondag 3 gulden te 

betalen voor een kapitaal van 50 gulden en voor de eerste keer per a.s. Palmzondag, op 

onderpand van een huis, tuin, erf etc. te Middelbeers, b.p. het erf ervan afgedeeld, Jan Jacop 

Vos, de *vroent* daar. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor 

de rente. Datum 22 april 1619, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================889==================== 

Niclaes Henrick Dircks belooft voortaan steeds aan Wouter Ghijskens op St. Jansdag in de 

zomer een rente van 3 gulden te betalen, op onderpand van een huis, tuin en land te 

Middelbeers, b.p. Evert Timmermans, Henrick Cornelis Henrick Dircks, Wouter Bastiaens en 

de *vroent*. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. 

Actum ut supra. 

 

=================890==================== 

Everaert Cornelis draagt aan Dirck Nijssen (Roijmans?, JT) een stuk heiveld over te 

Oostelbeers b.p. de kinderen van Niclaes Rijckers, de kinderen van Dirck Reijnders, Henrick 

Kems, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. Datum 9 september 1619, getuigen. 

 

=================891==================== 

149-v) 

Peter zoon Peter Adriaen Thuenis draagt aan Mariken weduwe van Henrick Janssen een rente 

over van 45 stuivers uit een brief van 6 gulden, welke rente Peter Anthonis Lemmens eerder 

had beloofd aan Adriaen Peter Leijten volgens een brief d.d. 5 augustus 1575. Datum 2 maart 

1619, getuigen Gerart en Beijens. 
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=================892==================== 

Willem Michiels belooft aan Aert Dirck Cleijs die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar de 

som van 121 gulden te betalen. Datum 29 december 1618, getuigen Beijens en Lamberts.   

 

=================893==================== 

Idem belooft Willem uit de vorige akte aan Aert (=Cleijs) die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

3 jaar de som van 62 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================894==================== 

Wouter Jan Wouters belooft aan Aert Dirck Cleijs per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de 

som van 60 gulden te betalen. Datum 10 juni 1619, getuigen als boven. 

 

=================895==================== 

Thomas Jan Wouters belooft genoemde Aert (Cleijs, JT) per a.s Maria Lichtsmiadg als boven 

de som van 60 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================896==================== 

Jan Bastiaens belooft aan genoemde Aert (=Cleijs, JT) 64 gulden. 

 

=================897==================== 

Jan Ghijskens belooft aan Dionijs Bunnen per a.s. St. Bavodag de som van 23 gulden 6 

stuivers te betalen. Actum als boven. (in marge staat 10 september 1619) 

 

=================898==================== 

Cornelis Vennincs belooft aan Jan Jan Ghijskens per a.s. St. Bavodag 23 gulden 3 stuivers te 

betalen. Actum als boven. 

 

=================899==================== 

In het jaar 1619 op 17 juni zijn voor ons schepenen verschenen Dirck Niclaes Bunnen en 

Mariken zijn vrouw en hebben na rijp beraad hun testament opgemaakt. 

 

150-r) 

Ze bevelen hun ziel nadat ze zijn overleden aan bij God en diens moeder Maria. Ze willen dat 

de langstlevende van hen beiden alle bezit krijgt, zowel roerend als onroerend, die daarvan 

het vruchtgebruik zal behouden zolang die leeft. Ze vermaken na hun  dood aan de 4 

biddende ordes 1 stuiver, nog 20 stuivers eens aan de H. Geest te Oostelbeers en nog 20 

stuivers aan de kerk van Oostelbeers. Ze willen verder dat Steven Aert Baudewijns en Lenart 

Janssen na hun dood ten behoeve van hun kinderen alle roerend bezit zullen krijgen zoals zal 

worden aangetroffen die ook hun schulden moeten betalen, behalve de lopende rentes of 

pachten die op het bezit blijven drukken. Nog willen ze dat hun zoon Baudewijn als die dat 

wenst uit het erfelijk bezit 50 guldens eens krijgt danwel een rente 

 

150-v) 

en die 50 gulden te betalen uit hun meest courante bezit, vanwege zijn uitzet. Verder willen 

de testateurs dat Corstiaen zoon van Niclaes Dircks, zijnde deze Niclaes hun zoon, dat als 

deze Niclaes eerder komt te sterven dan genoemde Corstiaen als die nog minderjarig is, dat 

die dan de jaarinkomsten van zijn erfdeel krijgt totdat hij meerderjarig is geworden en als 

Corstiaen komt te sterven zonder wettig nageslacht, dan versterft diens bezit weer op de 

wettige erfgenamen waarvan het bezit afkomstig is. De testateurs verklaren dat dit hun 
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testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Getuigen Lambrecht Pauwels en Willem Jan 

Baudewijns. 

 

=================900==================== 

Henrick Niclaes Jan Rijckers belooft aan Peter Jacobs die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

een jaar de som van 112 gulden te betalen. Datum 23 september 1619, getuigen Lambert en 

Aerts. 

 

=================901==================== 

151-r) 

Dionijs Janssen Verrijt voor een helft belooft aan Peter Gerits en voor de andere helft aan 

Marten Joosten als voogden over de minderjarige kinderen van Huijbert Ariens een bedrag 

van 118 gulden te betalen per a.s. mei over 2 jaar. Datum 21 oktober 1619, getuigen Heijden 

en Beijens.  

Voetnoot : De zelfde is vanwege rente 12 gulden schuldig. 

  

=================902==================== 

Michiel Jacops belooft aan Peter Gerits per a.s. St. Jandag over 2 jaar de som van 118 gulden 

te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : De zelfde is nog 12 gulden aan rente schuldig. 

 

=================903==================== 

Frans Dirck Nijs belooft aan Peter Lambrechts die per a.s. St. Jansdag over een jaar de som 

van 56 gulden te betalen. Datum 18 december 1619, getuigen Gerart Janssen en Baudewijn. 

 

=================904==================== 

Jan Marcelis Goijaerts en Dirck Dionijs als man van Ariaenken hebben een deling gemaakt 

van de halve *stede* die ze hebben geerfd van Geertruiijt weduwe van Marcelis Goijaerts, 

zijnde hun moeder, welke stede is gelegen te Oostelbeers genoemd de Langrijt. 

 

Bij deze deling krijgt Jan van het huis het deel vanaf het midden van de *last van de worm* 

van het voorhuis en dan achterwaarts zover als is afgetekend en westwaarts het midden van 

de schuur, tot het deel van Geertruijt...., b.p. ... de gemeijnte (beschadigd en slecht leesbaar 

deel).  

 

151-v) 

Genoemde Dirck krijgt van het woonhuis het eerste einde ervan en het oostelijk deel van de 

schuur en het oostelijk deel van het nieuwe veld zoals is afgepaald, met de schop, de dries 

samen groot ca. 13 lopenzaad en 42 roedes, b.p. Antonis Jan Joerdens en meer anderen, de 

gemeijnte. 

 

De delers beloven deze deling gestand te doen. Datum 21 januari 1620, getuigen Willems en 

Thijssen. (vorige bladzijde staat 2 november 1619 vermeld, JT) 

 

=================905==================== 

Cornelis Henrick Vennincx belooft aan Jan Jan Ghijssen per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar 25 gulden en 14 stuivers te betalen. Datum 21 januari 1620, getuigen Verrijt en Beijens. 

Voetnoot : Op de zelfde maniet heeft Jan Ghijssen deze brief overgedragen aan Adriaen 

Michiels en is doorgehaald. Datum 1 maart 1629, getuigen Heijden en ... 
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=================906==================== 

Willem Michiel Lambers heeft beloofd aan Gerart Jansen en Thomas Janssen als voogden 

over de minderejarige kinderen van Peter Jan Jan Gerits zijnde de nakinderen, die voortaan 

op Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag over een jaar op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers, 

b.p. Jan Joerdens en zijn kinderen, Michiel Jacops, Antonisken weduwe van Willem Martens 

met haar kinderen, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te 

houden. Datum 24 januari 1620, getuigen Beijen en Verrijt. 

  

=================907==================== 

152-r) 

Margrietken weduwe van Jan Wouters met haar zoon Wouter, verder Peter Jan Ghijskens als 

man van Jenneken dochter van Jan Wouters, samen handelend voor hun andere broers en 

zusters, beloven voortaan aan Gerard Janssen en aan Thomas Janssen ten behoeve van de 

nakinderen van Peter Jan Gerets een rente van 6 gulden 10 stuivers te gaan betalen, steeds op 

Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, en erf te Middelbeers, b.p. Steven Nijs 

en meer anderen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de 

rente. Actum als boven. 

 

=================908==================== 

De rente mag worden afgelost tegen betaling van 100 gulden, mits er een half jaar vooraf is 

opgezegd. Actum als boven. 

 

=================909==================== 

Joerden Jan Joerdens die ook handelt voor zijn andere broers en zusters belooft aan Heijlken 

weduwe van Wouter Cornelissen met haar voogd Peter Joerdens de som van 68 gulden te 

betalen per Maria Lichtmisdag anno 1622. Datum 31 januari 1620, getuigen Aerts en Jan 

Jacops. 

 

=================910==================== 

152-v) 

Henrick Niclaes Jan Rijckers belooft aan Marten Joesten ten behoeve van de minderjarige 

kinderen van Huijbert Ariens die per a.s. Pasen overr 2 jaar de som van 118 gulden te betalen. 

Datum 2 februari 1620, getuigen Heijden en Jan Aert Driessen. 

 

=================911==================== 

Niclaes Wouter Kems (=Keijmps) met zijn voogd Henrick Wouters belooft aan Heijlken 

Claes Lamberts met haar voogd Adriaen Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 26 

en een halve gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================912==================== 

Jan Jacops van Aelst belooft aan Aert Dirck Claessen als H. Geestmeester te Oostelbeers ten 

behoeve van de H. Geest die voortaan een rente van 3 gulden van elk 20 stuivers te gaan 

betalen, op onderpand van een huis, tuin en land te Oostelbeers, b.p. Steven (?) Ariaen 

Willems, Everaert Cornelis, de gemeijnte,. De eerste termijn te betalen per a.s. Maria 

Lichtmisdag. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rente. 

Actum  als boven. 

 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 153 

=================913==================== 

Ook belooft Dionijs Peters aan Aert per a.s. *scharenstijd* 32 gulden te betalen met de rente 

ervan. 

 

=================914==================== 

Dionijs Peters belooft de 5 gulden te kwijten die deze Jan (van Aelst, JT) jaarlijks aan Jan 

Peters betaalt zodat Jan Jacops en zijn bezit daarvoor zijn gevrijwaard. Actum als boven. 

 

=================915==================== 

Jan Jacops (=van Aelst, JT) mag de rente van 3 gulden altijd aflossen tegen betaling van 50 

gulden mits er 3 maanden voor Maria Lichtmisdag is opgezegd. 

 

=================916==================== 

153-r) 

Jan Peter Bogaers belooft aan Marten Joesten ten behoeve van de  

minderjarige kinderen van Huijbert Adriaens die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de 

som van 56 gulden te betalen. Datum 12 februari 1620, getuigen Heijden en Beijen. 

Voetnoot : Resteert nog 9 gulden vanwege rente die Jan direkt zal betalen. (Marten Joesten 

bekent te zijn betaald). 

   

=================917==================== 

Cornelis Wouters belooft aan Jan Goijaert Gerarts die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar 

de som van 25 gulden te betalen en elk jaar een behoorlijke rente. Datum 18 februari 1620.  

Voetnoot : Is verlengd tot het jaar 1624, getuigen Lambrecht en Willem. 

 

=================918==================== 

Lambert Pauwels belooft genoemde Jan Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de 

som van 25 gulden met de rente zoals hiervoor. Actum ut supra. 

Voetnoot : Is ook verlengd als hiervoor, datum ut supra. 

 

=================919==================== 

Jacop Dircks belooft genoemde Jan (Gerarts, JT) die per a.s. Mari Lichtmisdag over 2 jaar de 

som van 25 gulden te betalen samen met de rente als voor. Actum ut supra.  

Voetnoot : Is verlengd als boven. Actum ut supra. 

 

=================920==================== 

Dirck Ghielens met Jacop Dircks beloven genoemde Jan per a.s. Maria Lichtmisdag als 

hiervoor 16 gulden te betalen. Actum als boven. 

Voetnoot : 

Is verlengd als hiervoor, actum ut supra. 

 

=================921==================== 

Jan Joerden Jacops belooft aan Joest Wouters die per a.s. St. Jansdag de som van 31 gulden te 

betalen. Datum 16 maart 1620, getuigen Heijden en Lambrecht. 

 

=================922==================== 

153-v) 

Onlangs is Dirck Jan Dircks de Sneijer voor de tweede keer getrouwd met Lijsken dochter 

van Henrick Cornelis. Daarom is hier verschenen genoemde Dirck ter ener zijde en verder 

Jacop Dircks met Henrick Wouter Kems als voogden over diens minderjarige kinderen 
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verwekt bij diens eerste vrouw Anneken dochter van Dirck Jan Rijckers als partij ter andere 

zijde en hebben het volgende afgesproken voor het minderjarige kind. Dirck zal alle erfelijk 

bezit dat hij thans gebruikt 6 jaar lang gebruiken, eventueel na 3 jaar op te zeggen hetzij door 

Dirck hetzij door de voogden. Daarvoor moet Dirck alle lasten, rentes en pachten betalen die 

op het bezit drukken zolang hij het bezit gebruikt en moet voor die periode ook het 

minderjarige kind onderhouden qua voeding, kleding etc. en als hij aan het einde van de 

periode het kind elders wil uit besteden dan moet Dirck het kind kleden zoals hij het thans 

kleedt.  

 

154-r) 

Verder is al het roerend bezit opgeschreven en gewaardeerd in het bijzijn van schepenen en 

van Baudewijn en Corsten Jan Corstens als naaste vrienden. 

Een koe     17 gulden 

Een vaarskoe    9 gulden 

Een bed en toebehoren 20 gulden  

En slecht bedje    4 gulden 

Een bedkoets    9 gulden 

Twee zeven    7 gulden 

Een schapraai   5 gulden 

Tob en stande   3½ gulden 

Een tafel     24 stuivers 

Een kuip en harington  20 stuivers 

Een kist    2 gulden 

Een haal en tang   30 stuivers 

De stoelen    20 stuivers 

Het bier en schotels  20 stuivers 

Nog oud linnenwaad  20 stuivers 

6 ¼ el nieuw linnen   3 gulden 3 stuivers 

Een vuurketel en ....  20 stuivers 

Het vlas met ....    4 gulden 

Nog 6 lopen rogge   3 gulden 

Een tinnen schotel  13 stuivers 

Een scherfbier   7 stuivers 

Een pan    5 stuivers 

Een vier ....    17 stuivers 

Een moespot   3 ½ gulden 

De beste kist is voor het kind. Voor deze inventaris zal Dirck 50 gulden betalen en de beste 

kist aan het kind geven waarmee dat kind verder van het bezit is uitgesloten. Van dat geld 

moet Dirck jaarlijks rente betalen ten behoeve van dat kind zolang de voogden hem het kind 

laten onderhouden en bij het einde van het kontrakt moet Dirck alle vervallen termijnen 

betalen zowel van dit gekocht bezit als dat van de zusters en broers van Dircks vrouw en het 

kindspart daarin van de nakinderen. Datum 14 mei 1620, getuigen Heijden en Lambrecht 

Pauwels.  

In marge 1 : 

Vandaag 4 december 1629 heefr Dirck Janssen afgerekend met Jacop Dirck en met Henrick 

Wouters over de schuld van 50 gulden en de 3 gulden, die Dirck in het kontrakt met zijn 

minderjarig kind had beloofd voor het gebruik van de inventaris en Dirk heeft hen kwijting 

gegeven voor de uitgaves en verklaard daarvoor te zijn voldaan. De voogden geven elkaar 

daarvoor kwijting.  

In marge 2 : 
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Deze 50 gulden zijn gebruikt voor .... Datum als boven, getuigen Wouter Janssen en Willem 

Goijaerts. 

 

=================923==================== 

154-v) 

Jan en Joerden zoons van Jan Joerdens beloven aan Peter Jan Rijckers die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 106 gulden te betalen. Datum 15 maart 1620, getuigen Lambert en 

Moelebroek. 

 

=================924==================== 

Vandaag 18 maart 1620 heeft Wouter Wouter Kems volgens het gebruik hier te Beerzse de 

helft van een stuk dries vernaderd waarvan hij de andere helft bezit en heeft gekocht van 

Dingen Wouter Kems. Hij belooft de koopsom daarvan te betalen. Getuigen Baudewijn, 

Lambert Pauwels, Heijen en van der Rijt. 

 

=================925==================== 

Lodewijk Wouters (=Verrijt, JT) belooft aan Jacop Peters die per a.s. Maria Lichtmiusdag 

over 2 jaar de som van 59 gulden te betalen. Datum 31 maart 1620, getuigen Lambert en 

Gerart Jan Aerts.  

 

=================926==================== 

Er is een bepaald proces ontstaan voor de Raad van Brabant tussen Wouter Lodewijks en Jan 

Janssen van Antwerpen en om verdere kosten te vermijden is nu deze Wouter Lodewijks 

gekomen geassisteerd met zijn broer Henrick Lodewijks en Jan Willem Pauwels als 

vertegenwoordigers voor de minderjarige kinderen van genoemde Wouter ter ener zijnde en 

Jan Janssen van Antwerpen ter andere zijde (Folio nr. 155 is niet gebruikt) 

 

156-r) 

en partijen hebben zich nu onderworpen aan bemiddeling door Willem Jan Baudewijns en 

Adriaen Roeland Bierkens. Als deze arbiters niet tot overeenstemming kunnen komen mag er 

nog een extra hoofdarbiter worden benoenmd die dan een uitspraak zullen doen. Partijen 

beloven de uitspraak na te zullen komen op onderpand van hun persoon en bezit. Nadien 

hebben partijen een overman benoemd in de persoon van de heer Jan Schalijnen pastoor te 

Oostelbeers en de eensluidende uitspraak is als volgt. Jan Janssen van Antwerpen zal direkt 

de beemd aanvaarden waarover de kwestie is en wel vanwege het recht van vernadering, 

maar moet daaruit wel de pacht en kontant 100 gulden aan Aert Lepper (?) betalen, over te 

nemen met de lopende en vervallen termijn. De kosten moet ieder voor zichzelf betalen 

behalve de kosten die Jan Janssen in Antwerpen heeft moeten maken voor zijn *toon* 

(bewijs) voor de comissarissen daar van het Hof, voor welke kosten  

 

156-v) 

Wouter Lodewijks aan Jan Janssen 75 gulden eens zal betalen, welk bedrag Jan Janssen mag 

korten op het bedrag dat Jan aan Wouter moet betalen, waarvan 50 gulden per a.s. Dinsdag en 

de resterende 25 gulden binnen 14 dagen. De kosten die ieder heeft gemaakt bij Joris Pieters 

en bij Jan Janssen van Antwerpen, zullen ze samen elk voor de helft betalen. Datum 13 juni 

1620, getuigen Lambert Pauwels en Gerit Jan Aerts. 

In marge : 

Na dit akkoord heeft Wouter aan Jan van Antwerpen het stuk beemd overgedragen zoals hem 

dat in Den Bosch was overgedragen en wel vanwege het recht van vernadering. Wouter 
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bekent door van Antwerpen ten volle voor deze vernadering te zijn betaald. Datum 10 

februari 1622, getuigen Heijden en Beijens. 

   

=================927==================== 

Jan Jansen van Antwerpen belooft aan Heijlken dochter van Jan Jacops met haar voogd Peter 

Joerdens die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 59 gulden te betalen. 

Datum 14 juni 1620, getuigen Beijens en Jan Jacops. 

 

=================928==================== 

Henrick Ariens belooft aan Wouter Elias Peters die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

100 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers met een behoorlijke rente waarbij de 

Jacobus 10 gulden 12 stuivers waard is, de dubbele rijder voor 10 gulden 12 stuivers en 

verder in goed gangbaar geld. Datum als boven, getuigen Beijens en Lambert. 

 

=================929==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Wilbort Daniels die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 224 gulden te betalen. Datum 15 juni 1620, getuigen Beijens en Heijden. 

 

=================930==================== 

Jan belooft eveneens aan Wilbort die per a.s. Maria Lichtmisdag 48 gulden te betalen. Actum 

ut supra. 

 

=================931==================== 

157-r) 

Everaert Cornelis belooft aan Dionijs Peter Bunnen die per a.s. St. Jacobsdag 106 gulden te 

betalen. Datum 2 augustus 1620, getuigen Heijden en Willems. 

 

=================932==================== 

Gerart Adriaen Peters belooft Jan Aerts van Beck (=van Beeck) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag 493 gulden te betalen. Datum 15 juni 1620, getuigen Beijens en Heijden. 

 

=================933==================== 

Jan Jacobs van Aelst belooft aan Dionijs Peter Bunnen die voortaan op Maria Lichtmisdag 

een rente van 5 gulden 15 stuivers te betalen voor een kapitaal van 100 gulden, op onderpand 

van een huis, tuin en land te Oostelbeers, b.p. Adriaen Willemse, de Melstraat, Everaert 

Cornelis, de gemeijnte daar. De rente is aflosbaar met 100 gulden mits er een half jaar vooraf 

is opgezegd. Datum 6 juli 1620. 

 

=================934==================== 

Lijsken weduwe van Pauwels Willems met Anthonis Mathijsse en Jan Willems beloven aan 

Willem Peters die per a.s. 1 mei over 1 jaar de som van 59 gulden te betalen. Datum 6 juli 

1620, getuigen Beijen en Heijden. 

 

=================935==================== 

Geertruijd weduwe van Marcelis Goijaerts met haar voogd heeft gevraagd om een 

schepen*conde* te laten houden. Ze legt aan Peter Willems, Lambrecht Pauwels, Anthonis 

Mathijssen, Geraert Janssen van der Heijden als schepenen en aan Remijs Henricks als 

stadhouder de volgende vraag voor. Is het U niet bekend dat U als schepenen net de 

stadhoder erbij waren toen zij (Geertruijt) met haar voogd ten opzichte van haar kinderen op 
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4 juli 1619 een deling had laten doen waarbij de koster de loten had geworpen bij 

afwezigheid van de secretaris 

 

157-v) 

en waarbij er niet werd opgeschreven dat ze zouden moeten wegen over de oude weg * ten 

naaste velde*. De schepenen moeten daarom onder ede verklaren dat er in die deling waarvan 

de loten door de koster waren geworpen niet was gezegd aan de secretaris dat men elkaar 

overpad zou verlenen. Remijs Henricks verklaart dat zulks toen zo is geschied zoals 

schepenen kunnen verklaren. Datum 13 oktober 1620 in pleno judicio. 

 

=================936==================== 

Gijsbrecht Wouter Ghijsbrechts belooft aan Mariken Wouter Ghijsbrechts zijnde zijn zuster 

die per a.s. St. Jansdag over een jaar de som van 56 gulden te betalen. Datum 8 november 

1620, getuigen Heijden en Verrijt. 

 

=================937==================== 

Peter Jacobs van der Hamsvoort draagt aan Wilbort Daniel Wilborts een huis, tuin en 

aanliggend erf over te Oostelbeers, b.p. Jan Anthonis Jan Joerdens, Goijaert Marcelis, de 

gemeijnte. Nog een stuk erf in de zelfde parochie rondom in de gemeijnte daar. Het bezit is 

vrij van lasten behalve jaarlijks 8 lopen rogge aan het kapittel van Oirschot, nog jaarlijks 1 

lopen rogge aan de pastoor en verder de grondchijns en dorpslasten. Verder moet de koper 

overpad aan anderen verlenen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 20 

november 1620, getuigen Beijens en Verrijt. 

 

=================938==================== 

158-r) 

Genoemde Peter(van de Hamsvoort; JT) heeft uit vriendschap aan Wilbort een driesje 

geschonken gelegen in Oostelbeers, b.p. de bisschop van Den Bosch, de kinderen van 

Pauwels Jacobs, de gemeenschappelijke straat, de Kerkweg daar. Het bezit is vrij van lasten. 

Peter belooft de schenking gestand te doen. Als er lasten op zouden drukken zullen ze elkaar 

daarin vergoeden. 

 

=================939==================== 

Genoemde Wilbort draagt aan Peter(van der Hamsvoort) een erfelijke rente over van 6 

gulden voor een kapitaal van 100 gulden volgens de brief d.d. (blanko gelaten datum). Nog 

draagt Wilbort aan hem een jaarlijkse rente over van 18 gulden te vorderen van Jan Dirck Jan 

Dircks met een kapitaal van 300 gulden volgens de brief, nog een jaarlijkse rente van 3 

gulden voor een kapitaal van 50 gulden volgens de brief te vorderen van Willem Cornelis 

Lenaerts, nog een schepenbelofte van 50 gulden te vorderen van Adriaen Dirck Jan Dircks, 

nog een schepenbelofte van 75 gulden te vorderen van Joris Peters. 

 

158-v) 

Nog een schepenbelofte van 228 gulden te vorderen van Jan Thomas Jacops. Als deze rentes 

en schpenbeloftes zullen voor Peter opeisbaar zijn per Maria Lichtmisdag anno 1624. (totaal 

1119 gulden, JT). 

 

=================940==================== 

Genoemde Wilbort belooft Peter naasst genoemde rentes per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 

jaar de som van 1400 gulden te betalen, met de rente van 6 %. Als Wilbort eerder per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar betaalt hoeft hij geen rente te betalen. Hij mag na het jaar 1623 
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ook aflossen in parten van 100 gulden. Nog belooft hij Peter die per a.s. Maria Lichtmisdag 

159 gulden te betalen. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Deze 1400 zijn voldaan. ... (rest onleesbaar) 

 

=================941==================== 

Wilbort Daniels en Aert Jan Corstens dragen aan Willem Jan Baudewijns hun deel over van 

een stuk heiveld in Oostelbeers, b.p. Denijs Peter Jan Aerts, het erf ervan afgedeeld. Het bezit 

is vrij van lasten. Actum ut supra. 

 

=================942==================== 

159-r) 

Lijsken weduwe van Pauwels Willem Pauwels met Willem Pauwels en Anthonis Mathijssen 

als haar voogden beloven aan Aerden Joest Meijsen een jaarlijkse rente van 12 gulden te gaan 

betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, en 

aanliggend erf te Middelbeers, groot ca. 15 lopenzaad, b.p. de kinderen van Peter Bogars, her 

erf ervan afgedeeld en meer anderen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk groes 

genoemd het Nieuw Velt in de zelfde parochie rondom in de gemeijnte gelegen. Datum 26 

januari 1621, getuigen Beijen en Verrijt. 

 

=================943==================== 

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen 200 gulden met de 

achterstallige termijnen. 

 

=================944==================== 

Jan Janssen van Antwerpen belooft aan Dionijs Peter Bunnen die voortaan jaarlijks op St. 

Jans Baptisdag een rente van 12 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, op 

onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf te Middelbeers rondom in de gemeijnte. Nog 

op onderpand van een halve beemd genoemd de Buender in Oostelbeers gelegen, b.p. Aleijt 

Uden, de bisschop van Den Bosch, de Philipsbeemd, een heibveld daar. Nog op onderpand 

van een perceel genoemd het Straetken gelegen in de zelfde parochie, b.p. Adriaen Roelans 

en meer anderen, Peter Lemmens, Joest Wouters, de kinderen van Peter Jan Gerits. Actum ut 

supra. 

 

=================945==================== 

De rente uit de vorige akte is op St. Jansdag aflosbaar met 200 gulden same met de vervallen 

termijnen of in delen van 100 gulden. Actum als boven. 

Voetnoor : 

Op de 200 gulden is door Lambert Roijmans als toeziend voogd over de 4 minderharige 

kinderen van Vrijs Jan Antonissen verwekt bij Jan Janssen van Antwerpen de som van 100 

gulden betaald, met de verlopen rente. Datum 16 oktober 1680, getuigen Jan Aert Mijs en 

Aert Aerts als schepenen. 

 

=================946==================== 

159-v) 

Willem Michiel Lambrechts draagt aan Thomas Jan Aerts zijnde zijn zwager 2 lopenzaad en 

15 roedes land en groes over in Middelbeers, b.p. het erf ervan afgedeeld, Willem Jan 

Beijens, Jan Aerts van  Beck. Het bezit is vrij van lasten en de verkoper belooft de verkoop 

gestand te doen. Datum 3 februari 1621, getuigen Willem Jan Beijens en Gerit Janssen 

Verrijt. 
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=================947==================== 

Thomas Jan Aerts belooft aan Willem uit de vorige akte voor hem aan Dionijs Peter Bunnen 

de som van 150 gulden te betalen en aan Jan Herbers 64 gulden. Actum ut supra. 

 

=================948==================== 

Thomas Janssen uit de vorige akte belooft aan Dionijs Bunnen die per a.s. Kertsmis de som 

van 106 gulden te betalen. Actum ut supra. 

  

=================949==================== 

Thomas Jan Aerts belooft aan Jacop Dirck Ghijpen als beheerder van de tafel van de H.Geest 

ten behoeve van die tafel voortaan steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 6 gulden te 

betalen, elke gulden van 20 stuivers, waarvan de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op 

onderpand van een huis, tuin, erf etc. te Middelbeers groot ca. 15 lopenzaad, b.p. Willem Jan 

Beijens, Jan Aerts van Beck, verder de gemeijnte., De schuldenaar belooft het onderpand in 

goede staat te houden voor de rente. Actum ut supra. 

 

=================950==================== 

De rente uit de vorigee akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 100 gulden 

en de lopende termijnen, mits er een half Jan vooraf is opgezegd. Actum ut supra. 

  

=================951==================== 

Cathalijn weduwe van Corstiaen Jan Pluijms met Henrick Antonis van Ginnoiven en Jan 

Thomas Jacops als haar voogden beloven aan Henrick Adriaens als H. Geestmeester 50 

gulden te betalen met 2 jaartermijnen ten behoeve van de H. Geest te Oostelbeers. Datum 10 

februari 1621. 

 

=================952==================== 

Jan Thomas uit de vorige akte staat garant voor de belofte zowel wat betreft kapitaal als de 

rente. Getuigen Willem en Lambrecht.  

 

=================953==================== 

160-r) 

Corstiaen Jan Corstens draagt aan Meriken en Lijntken als dochters van Dirck Jan Rijckers 

met hun voogden Henrick Wouter Kems en Jacop Dirks, al zijn rechten over inzake een huis, 

tuin en erf te Oostelbeers, b.p. de kinderen van Wouter Bastiaens, het erf ervan afgedeeld, de 

akkerweg daar, de gemeijnte. Het percecel is ca. 6 lopenzaad groot. Nog een stuk land ..... , 

b.p. de ........ ervan afgedeeld, groot ca. 3 lopenzaad. Nog de Schoffsbocht, b.p. het erf ervan 

afgedeeld, de kinderen van Peter Beijens, de akkerstraat daar groot ca. 2 lopenzaad. Nog een 

stuk dries die Harde groot ca. 3 lopenzaad, b.p. de kinderen van Aert Dircks, Wouter 

Bastiaens, de gemeijnte. Nog doet hij afstand als man van Grietken dochter van Dierck Jan 

Rijckers inzake alle bezit dat hij van haar ouders heeft geerfd, behalve dat de koopsters alle 

pachten en lasten moeten betalen. Datum 8 maart 1621, getuigen Lambrecht en Willems. 

 

=================954==================== 

Genoemde Mariken en Lijntken met hun voogden beloven aan genoemde Corsten uit de 

vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 200 gulden te betalen zonder rente. 

Als de som dan niet wordt betaald moeten ze daarvan de rente gaan betalen en wel voor elke 

honder gulden 3 gulden en per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar een rente van 6 %. Als 

Corsten het geld eerder nodig heeft moeten ze direkt betalen. Actum ut supra. 
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=================955==================== 

Inzake alle schulden, huur etc. van de *stede* is er tussen Corsten en genoemde Mereken en 

Lijntken uit de vorige akte afgerekend. 

 

=================956==================== 

160-v) 

Dirck zoon Andries Mueren verklaart van Joris Peter Mueren de som van 62 gulden te 

hebben ontvangen voor een belofte die Joris eerder aan Andries Mueren had gedaan met 

instemming hierin van genoemde Andries, zoals blijkt uit een geschreven brief die Dirck van 

zijn vader heeft gekregen. Geschied in het bijzijn van Corstiaen zijnde de zwager van 

genoemde Dirck. Datum 15 januari 1621, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================957==================== 

Michiel Mathijssen Ansems draagt aan Lambrecht Steven Nijssen het achtste deel over in een 

stuk beemd genoemd de Flipsbeemd, gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. de 

bisschop van Den Bosch, de Papenbeemd daar, de Vloetstraat. Het perceel is vrij van lasten. 

De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 23 maart 1621, getuigen Heijden en 

Anthonis Mathijssen.  

 

=================958==================== 

Er is een kwestie ontstaan tussen Jan Anthonis Joordens ter ener zijde en Goijaert Marcelis 

met diens kinderen ter andere zijnde. Er is een bemiddeling geweest en men heeft het 

volgende afgesproken. Jan verklaart dat in het jaar 1593 zijn voogden destijds in het openbaar 

in *volle herberg* aan Goijaert Marcelis een stuk land hadden verkocht gelegen aan de kerk 

van Oostelbeers, welke overdracht  

 

161-r) 

hij verklaart alsnog gestand te doen op onderpand van zijn persoon en bezit. De akker is 

belast met een rente van 3 gulden en 15 stuivers per jaar, over welke rente dus kwestie was 

omdat Goijaert pretendeerde dat deze rente bij de overdracht destijds niet aan hem was 

bekend gemaakt. Verschenen zijn daarom Willem Goijaert Seelen en Jan Marcelis Goijaerts 

met Dirck Nijssen als man van Ariaenken dochter van Marcelis Goijaerts en beloven op 

onderpand van hun persoon en bezit om deze rente van 3 gulden 15 stuivers voortaan zo te 

gaan betalen dat Jan Antonis en zijn bezit daarvoor is gevrijwaard. Verder zullen beide 

partijen hun processen stopleggen alsof die niet hadden plaatsgevonden en geen van de 

partijen zal zich daarop kunnen beroepen. Partijen beloven deze overeenkomst gestand te 

doen. Datum 27 maart 1621, getuigen Peter Willems en Beijens. 

 

=================959==================== 

Jan Antonis Joerdens belooft genoemde kinderen van Goijaert Marcelis vanwege de rente uit 

de vorige akte die per a.s. Pasen de som van 50 gulden te betalen. Actum ut supra. 

Voetnoot : 

Jan Anthonis heeft deze 50 gulden betaald. 

 

=================960==================== 

161-v) 

Wilbort Daniel Wilborts belooft aan Wouter Lodewijks die per a.s. Maria Lichtmisdag 53 

gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 8 maart 1620, getuigen Beijens en 

Lambrecht Pauwels. 
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=================961==================== 

Dionijs Peters staat borg voor deze belofte. Actum als boven. 

 

=================962==================== 

Niclaes Henrick Dircks belooft aan Jan Aerts van Beck die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 

jaar de som van 129 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 22 april 1621, 

getuigen Beijens en Lambrecht. 

  

=================963==================== 

Goijaert Adriaen Peters belooft aan Jan Aerts van Beck (=van Beeck, JT) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 199 gulden en 2 stuivers te betalen, elke gulden van 20 stuivers. 

Actum als boven. 

 

=================964==================== 

Anneke weduwe van Adam Peter Moren met Michiel Jacops als haar voogd belooft aan Jan 

Aerts van Beck die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 56 gulden te betalen, 

elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. 

 

=================965==================== 

Jan Janssen van Antwerpen belooft aan Cornelis Peter Nelen die voortaan op Maria 

Lichtmisdag een rente van 18 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op onderpand 

van een huis, tuin etc. in de parochie van Middelbeers, rondom in de gemeijnte daar. Nog opp 

onderpand van een stuk beemd genoemd het Staetken (?) gelegen te Oostelbeers, b.p. Adriaen 

Roelans en meer anderen, Peter Emmens (?), Joest Wouters, de kinderen van Pauwels Gerits 

..... , de bisschop van Den Bosch, de Philipsbeemd, een heiveld daar. De eerste termijn te 

betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 28 april 1620, getuigen Beijens en Heijden.  

 

=================966==================== 

162-r) 

Deze belofte is af te lossen tegen betaling van 132 gulden op Maria Lichtmisdag, mits er een 

half jaar vooraf is opgezegd. 

 

=================967=================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan Joest Wouters per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 36 

gulden te betalen. Datum 4 mei 1621,  getuigen Heijden en Willems. 

  

=================968==================== 

Aleijt weduwe van Aert Dircks met haar zoon Goijaert belooft aan Aert Dirck Cleijs die per 

a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar de som van 62 gulden te betalen. Datum 18 mei 1521, 

getuigen Lambrecht en Beijens. 

 

=================969==================== 

Peerken weduwe van Peter Sijmens met haar voogd Jan Thomas belooft aan Aert Dirck 

Cleijs die een bedrag van 590 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================970==================== 

Jan Thomas belooft haar daarvoor te garanderen. 
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=================971==================== 

Genoemde Peerken belooft Jan Thomas die voor diens belofte daarin te vrijwaren. Actum als 

boven. 

 

=================972==================== 

Dirck Gerit Janssen belooft aan genoemde Aerden (=Cleijs, JT) die per a.s. Naria 

Lichtmisdag over 2 jaar de som van 118 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================973==================== 

Jan Joerdens belooft aan Aert Joest Mijs die per a.s. St. Jacopsdag over een jaar de som van 

168 gulden te betalen. Datum 1 augustus 1621, getuigen Heijden en Beijens. 

  

=================974==================== 

162-v) 

Peter Willems, Lambrecht Pauwels, Gerit Jan Aerts en Antonis Mathijssen beloven namens 

de gemeente aan Willem Martens die per a.s. Pinksteren een bedrag van 265 gulden te 

betalen. Datum 3 november 1622, getuigen Heijden en Beijen.  

 

=================975==================== 

Afrekening van Adriaen Jacops. 

 

Heeft 6 jaar lang pacht van de halve stede betaald, die toekomen 

aan Tuenisken dochter van Wouter Bartholomeussen. 

Voor Theunken kralen betaald voor een roklijfken en hozen samen 13 gulden. 

Nog voor .... trijpen voor een wollen rok en voor haken en ogen  

betaald 2 stuivers 2 oort. 

Nog voor het maken gegeven 16 stuivers 

Nog een lijfke betaald 3 gulden 

Nog 5 ellen ... laken 2 gulden 5 stuivers 

Nog voor een schorteldoek 8 stuivers 3 oort 

Nog aan Jan Stevens betaald voor trijp, haken en ogen 21 stuivers 

Nog de snijder gegeven om 2 rokken te maken 32 stuivers 

Nog verdient 3 gulden 5 stuiver geerstemeel 

Nog voor 5 stuivers 2 oort voor latten en nagels 

Nog aan Jan Thomas gegeven 4 gulden 1 stuiver 

Nog chijns te Oerle betaald 6 ½ stuiver 

Nog aan Jan Thomas 4 gulden 18 stuivers gegeven. 

Nog Jan Thomas 12 stuivers gegeven. 

Nog vanwege verteer aan Jan Thomas 10 stuivers betaald. 

Nog Thueneken 11 ½ stuivers gegeven. 

Nog Jan Thomas 12 stuivers gegeven. 

Nog Jan Thomas 6 gulden 11 stuiver gegeven. 

Nog de zelfde 4 gulden 5 stuivers gegeven. 

Nog aan de pastoor 2½ gulden betaald. 

Nog voor 9 stuivers 2 oort nagels. 

Nog de smid van Haren 20 stuivers 

Nog voor 8 stuivers kattenmest (mest?) 

Nog Jan Thomas 6 stuivers gegeven. 

Nog door Theunken verdiend met het paard 6 stuivers 

Nog voor Thuenken laken betaald 9 gulden 9 stuivers 
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Nog de dekker 4 stuiver 1 oort gegeven. 

Nog de timmerman 4 gulden 15 stuivers gegeven. 

Nog de chijns betaald 3 stuivers 1 oort. 

Nog aan Jan Thomas in het verteer toen de ketel ... gedaan werden 8 stuivers 

Nog aan Jan Thomas 30 stuivers gegeven. 

Nog aan Everaert de vorster 15 stuivers betaald. 

Nog aan Lenaert Moijses 4 stuivers 2 penningen betaald.  

Nog betaald in het molenboek 1 stuiver 1 oort 

Nog aan Marieken Stevens voor naaien een stuiver gegeven. 

 

163-r) 

Nog aan de pastoor voor pacht 2 ½ gulden betaald. 

Nog de chijns te Oerle betaald 3 stuiver 1 oort. 

Nog de pastoor 2 ½ gulden betaald. 

Nog voor Tuenken laken betaald aan Lenaert Moijses 12 gulden 4 stuivers. 

Nog de vorster 5 stuivers betaald.  

Nog voor 2 ½ stuiver nagels gekocht.  

Nog voor Tuenken een half el laken gekocht 4 stuivers 2 oort. 

Nog voor planken en horren 13 stuivers 

Nog in het Molebroek betaald 2 ½ stuiver aan bier 

Nog aan Jan Thomas 2 ½ stuivers; nog de zelfde 12 stuivers ; 

Nog aan de pastoor 7 ½ gulden gegeven, nog aan chijns te Oerle 3 stuivers 1 oort, nog aan 

Willem Claes 30 stuivers, nog aan Jan Thomas 6 stuivers, nog aan chijns 3 stuivers 1 oort, 

nog aan Jan Franssen te Beek 3 gulden voor pacht. 

 

Zoals blijkt uit deze afrekening belopen de uitgaves totaal 104 gulden en 14 stuivers. Hierop 

geminderd voor 3 ½ mud rogge 22 gulden 4 stuivers, resteert nog 82 gulden 10 stuivers. 

Genoemde Adriaen heeft voor de 6 jaar de pacht betaald. Nog heeft Adriaen aan Jan Thomas 

12 lopen boekweit in plaats van rog geleverd. Nog heeft Adriaen aan Lenaert Moijses als 

schuld 18 lopen rog gegeven, elk lopen van 12 stuivers maakt 10 gulden 16 stuivers. Nog 

heeft Thueneken genoemde Adriaen kwijting gegeven voor 1 mud vanwege de slechte jaren, 

zodat Adriaen nog 6 jaar van 2 mud rog schuldig blijft. De totale ontvangsten zoals uit de 

afrekening blijkt bedragen 22 gulden 5 en een halve stuiver en 1 mud boekweit verkocht voor 

6 gulden en 12 stuivers. Daar tegenover heeft Jan Thomas toen de deling in het Molenbroek 

had plaatsgevonden 6 gulden, nog aan Lenaert Moijses 6 gulden betaald. Nog de zelfde 3 

gulden en 20 stuivers verteer. Nog aan Aleijt Franssen een pacht van 6 gulden, nog aan 

Wouter Jochums 3 gulden. Nog heeft Theunken bij Jan 14 stuivers verteerd. Nog aan 

Thuenken 16 ½ el laken gegeven van 8 ½ gulden, nog aan Willem Claes met Pasen 30 

stuivers betaald, zodat Jan 19 gulden en 5 stuivers meer heeft uitgegeven dan ontvangen, 

Datum 9 november 1621, getuigen Willems en Lambrecht. 

 

=================976==================== 

163-v) 

Henrick Deelen draagt aan Dionijs (Cornelis = doorgestreept) Peter Neelen een jaarlijkse 

rente over van 3 gulden, te ontvangen van Jan Jacops zijnde een brief van 6 maart 1617. 

Actum als boven. 
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=================977==================== 

De zelfde Henrick (Deelen) draagt aan de zelfde Cornelis een jaarlijkse rente over van 4 ½ 

gulden uit een brief van 6 gulden te ontvangen van Willem Janssen van Cuijck. Datum 18 

oktober 1621, getuigen Beijens en Heijden. 

  

=================978==================== 

Theunken weduwe van Antonis Willem Martens met haar zoon Willem beloven aan Jan Jan 

Joerdens die per a.s. St. Jansdag over 4 jaar een bedrag van 62 gulden te betalen. Als er 

eerder wordt betaald komt dat in mindering op de rente. Het kapitaal als hoofdsom is 50 

gulden. Datum 14 december 1621, getuigen Beijen en Heijden. 

  

=================979==================== 

Jan Peter Bogaers belooft aan Jan Claes Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 

de som van 44 gulden 10 stuivers te betalen. Datum 11 januari 1622, getuigen Beijen en 

Lambrecht. 

 

=================980==================== 

Peter Jan Ghijben belooft aan Joris Peters nu per a.s. O.L.Vrouwendag in de hooimaand over 

1 jaar de som van 56 gulden te betalen. Datum 26 januari 1622, getuigen Beijen en Verrijt. 

 

=================981==================== 

Jacop Dircks belooft deze Joris per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 53 

gulden te betalen. Actum als boven. 

  

=================982==================== 

164-r) 

Corstiaen Janssen van Nederpelt die ook handelt voor zijn vrouw Anna met haar broers en 

zusters, draagt aan Joris Peters (Mueren) alle rechten over die Andries Mueren in een heiveld 

heeft, genoemd d'Eussel gelegen op het Bersveld, dat Joris zijn leven lang mag gebruiken en 

na de dood van Joris versterft het bezit op genoemde Corstiaen en diens vrouw cum suis dat 

door Joris zal worden overgedragen dan. Datum 26 januari 1622, getuigen Willem Jan 

Beijens en Lambrecht Pauwels. 

  

=================983==================== 

Goijaert Martens van Vessem heeft verklaard dat Jan Aerts van Beck en de zijnen een pacht 

van 9 lopen rog heeft afgelost waarvan de kerk van Middelbeers daarvan 1 lopen rog heeft 

die deze Goijaert namens zijn vrouw Maijken steeds van Jan Aerts heeft ontvangen. Goijart 

belooft deze kwitering gestand te doen. Datum als boven, getuigen Beijens en Willems. 

  

=================984==================== 

Joerden Jan Joerdens die ook handelt voor zijn andere broers en zusters belooft aan Heijlke 

weduwe van Wouter Cornelis met haar voogd Peter Joerdens per a.s. Maria Lichtmisdag 159 

gulden te betalen. Datum 7 februari 1622, getuigen Gerit Jan Aerts en Verrijt. 

 

=================985==================== 

Jan Janssen van Antwerpen belooft genoemd Heijlken per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag 

te betalen zoals boven. 

 

=================986==================== 

164-v) 
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Heijlken dochter van Cornelis Willem Vos met haar voogd Thomas Janssen draagt aan Jan 

Jacop Cornelis en aan diens zuster Adriaenken al haar roerend en onroerend bezit over te 

Beerze of waarin ze ook maar rechten zou hebben. Heijlken belooft deze overdracht gestand 

te doen. Jan en Adriaenken zijn wel verplicht Heijlken haar leven lang, ziek of gezond te 

onderhouden in eten, drinken, kleding etc. Indien Jan of Adriaenken voor Heijlken komen te 

sterven dan moeten diegene die rechten hebben op het bezit van Jan en Adriaenken deze 

verplichting overnemen. Als Heijlken is komen te overlijden moeten Jan en Adriaenken haar 

een behoorlijke uitvaart bezorgen in de kerk en ze moeten aan Cornelis Henrick Vennincx 

een bedrag van 6 gulden eens geven. Datum 10 februari 1622, getuigen Baudewijn en 

Verheijden. 

  =================987==================== 

165-r) 

Frans Dirck Nijs belooft aan Henrick Jan Willems die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar 

de som van 59 gulden te betalen. Nog verklaart Frans 12 gulden schuldig te zijn vanwege 

rente. Datum 9 april 1622, getuigen Beijen en Heijden. 

 

=================988==================== 

Ghijsbert Jan Willems belooft aan zijn broer Henrick die per a.s. Allerheiligendag over 1 jaar 

de som van 56 gulden te betalen. Actum als boven.  

Voetnoot : 

Rest deze Gijsbert vanwege rente 12 gulden. 

 

=================989==================== 

Jan Thomas Jacops belooft aan de 4 kinderen van Pauwels Jacobs van Hamsvoort per a.s. 

Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 149 gulden te betalen. Datum 18 april 1622, 

getuigen Lambrecht Pauwels en Henrick Wouter Kems.  

  

=================990==================== 

Heijlken weduwe van Jan Wouter Pluijms met Joost Wouters en Steven Dirck Claes als 

voogden over haar en haar kinderen, verder Daniel Herbers voor hemzelf handelend en voor 

diens zwager Gerard, beloven aan de 4 kinderen van Pauwels Jacops van der Hamsvoort per 

a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 130 gulden te betalen, elke gulden van 

20 stuivers, met welk geld een rogpacht in Den Bosch is afgelost en hiermee is ook een 

belofte afgehandeld van 112 gulden die eerder aan genoemde Pauwels Jacops was beloofd. 

Actum als boven. 

 

=================991==================== 

Frans Dirck (=Nijs, JT) belooft aan Henrick Jan Willems per a.s. ... (beschadigd blad) over 1 

jaar vanwege vervallen rente 21 gulden te betalen. Datum 28 januari 1639, getuigen .... en Jan 

Gijssen (attentie jaartal, JT). 

 

=================992==================== 

165-v) 

Thomas Jan Aerts belooft aan Marten Joesten en aan Gerit Dircks ten behoeve van de 

minderjarige kinderen van Huijbert Ariaens die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar 59 

gulden te betalen. Datum 2 september, getuigen Heijden en Willems. 

Voetnoot : 

Thomas rest nog 6 gulden vanwege verlopen rente. 
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=================993==================== 

Michiel Jacop Lonis belooft aan Peter Gerits die per a.s. St. Jansdag over 2 jaar de som van 

118 gulden te betalen. Actum als boven. Voetnoot : Michiel rest nog 18 gulden vanwege 

vervallen rente. 

 

=================994==================== 

Dionijs Janssen Verrijt belooft aan genoemde Peter uit de vorige akte voor de helft en aan 

Marten Joosten voor de andere helft per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 100 gulden te 

betalen en als rente 4 gulden 10 stuivers. Resteert Dionijs nog 18 gulden als rente. Actum ut 

supra. 

  

=================995==================== 

Jan Jacops belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. Maria Tenhemelopneming halverwge de 

oogstmaand over 1 jaar de som van 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

  

=================996==================== 

Michiel Mathijssen belooft aan Jan Aert Driessen die voortaan met Pasen een rente van 9 

gulden te betalen op onderpand van een huis, tuin, land te Middelbeers, b.p.de rivier de Aa. 

Datum 2 mei 1622, getuigen Willems en Mathijssen. 

 

=================997==================== 

166-r) 

Lambrecht Pauwels met zijn zoons Pauwels en Jan, beloven aan Adriaen Roelans Bierkens 

per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 28 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers 

vanwege gekochte grond. Datum 18 april 1622, getuigen Gerart van der Heijden en Willem 

Jan Baudewijns. 

 

=================998==================== 

Genoemde Lambrecht belooft aan Meriken dochter van Marten Wouters die per a.s Maria 

Lichtmisdag 50 gulden te betalen met een behoorlijke rente. Getuigen Kemmer en 

Lambrecht. 

Voetnoot : Is met 1 jaar verlengd, datum 18 april 1623, getuigen als boven. 

 

=================999==================== 

Willem Michiel Lambrechts moet aan Wouter Jan Bijls als kerkmeester van de kerk te 

Oostelbeers per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar een rente van 4 gulden gaan betalen, elke 

gulden van 20 stuivers, op onderpand van een huis, tuin etc. in de parochie Middelbeers, b.p. 

Jan Joerdens en zijn kinderen, Michiel Jacops, Theuwken weduwe van Willem Martens, de 

gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk erf genoemd het Neuw Velt gelegen in de zelfde 

parochie, b.p. de kinderen van Jan Ghijskens, de gemeijnte. Het geld van 64 gulden was 

eerder afkomstig van de erfgenamen van Servaes Michiels. Als de rente wordt afgelost moet 

men het geld opnieuw beleggen voor de vroegmis volgens de eerdere brief. Datum 28 april 

1622, getuigen .... en Lambrecht. 

 

=================1000==================== 

166-v) 

Heijlke weduwe van Jan Jan Pluijms met Steven Dirck Cleijs en Joost Wouters die voor 

Heijlken handelen, verder Daniel Herberts die optreedt voor zijn zwager Gerard beloven aan 

meester Aert Cottereels die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 20 
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kruijsdaalders te betalen met een behoorlijke rente. Datum 28 juni 1622, getuigen Kemer en 

Lambrecht Pauwels. 

 

=================1001==================== 

Michiel Mathijssen belooft aan Joerden Jan Joerdens die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 142 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 2 juli 1622, getuigen Beijens 

en Heijden. 

Voetnoot : 

Hiermee is de belofte van 120 gulden aan Jan Joerdens komen te vervallen. 

  

=================1002==================== 

Peter Willem Cornelis, verder Lenaert, Henrick, Cornelius als broers en allen wettige 

kinderen van Willem Cornelis, waarbij deze Willem Cornelis zijn vruchtgebruik houdt, 

dragen aan Lenaert Willem Cornelis en aan Marieke weduwe van Jan Willem Cornelis met 

haar voogd het 1/3
e
 deel van een stuk beemd over in Oostelbeers, b.p. de Papenbeemd, de 

kinderen van Jan Willems, het erf van de bisschop van Den Bosch, Willem Janssen en meer 

anderen. Het bezit is vrij van lasten behalve ca. anderhalf oort chijns aan de heer uit de hele 

beemd, verder moeten ze wegen en waterlopen onderhouden. De kinderen beloven de 

overdracht gestand te doen. Datum 12 .... 1622, getuigen Beijens en Verrijt. 

Voetnoot : 

Verder zullen de kopers aan ... Lambrechts het geld moeten betalen waarmee deze beemd is 

beleend, voordat de beemd kan worden aanvaard. 

 

=================1003==================== 

167-r) 

Jan Thomas Jacops en ...(blank gelaten) als voogden over Peterken weduwe van Peter 

Sijmons van Hove met haar kinderen hebben om een *konde*gevraagd en er is aan Marten 

Peters en aan Jan Wouters gevraagd of ze als naaste vrienden en buren van Peterken het 

raadzaam vinden om voor die minderjarige kinderen 100 gulden te lenen ter aflossing van een 

schuld waarmee een zeker deel van een *stede* is gekocht gelegen te Diessen die eigendom 

is van de weduwe en haar kinderen welke schuld aan Gerart Adriaen Loeijen staat te betalen, 

en of dat zulks beter kan worden gedaan dan enige percelen van die *stede* te verkopen. Het 

is ook duidelijk dat er geen andere middelen zijn om de schulden af te lossen. De depenenten 

verklaren onder ede dat deze kinderen verder geen middelen hebben en dat het beter is om die 

100 gulden te lenen voor de aflossing van de schuld aan Gerart Adriaen Loeijen voor diens 

kindsdeel. Datum 10 augustus 1622, getuigen Heijden en Beijen. 

 

=================1004==================== 

De schepenen uit de vorige akte gezien de overlegde *toon* geven toestemming om de 100 

gulden op te nemen ter voldoening van de schuld. Actum als boven. 

 

=================1005==================== 

167-v) 

Cathelijn en Marijke dochters van Dirck Jan Rijckers met Jacop Dircks en Henrick Wouters 

Kems als voogden over deze kinderen beloven aan Aleijt en Neesken dochters van Pauwels 

Jacops voortaan op St . Andriesdag steeds een rente van 9 gulden te gaan betalen, elke gulden 

van 20 stuivers en voor de eerste keer per a.s. St. Andriesdag op onderpand van een huis, tuin 

en erf te Oostelbeers, b.p. Jacop Dirck (van Trier, JT), Wouter Bastiaens, de kerkweg, de 

gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land genoemd aan de Schoefsbocht in de zelfde 

parochie, b.p. Jacop Dircks, Dirck Janssen waarvan is afgedeeld, Mariken Peter Beijens en 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 168 

haar kinderen, de gemeenschappleijke straat. Nog op onderpand van een stuk dries genoemd 

in de Harde, gelegen in de zelfde parochie, b.p. Wouter Bastiaens, Aleijt wduwe van Aert 

Dircks met haar kinderen, de gemeijnte. De schuldenaresses beloven de onderpanden in 

goede staat te houden voor de rente. Datum 28 juli 1622, getuigen Lambert en Peter Willems. 

   

=================1006==================== 

Goijaert Adriaen Peters belooft aan Gerit Janssen Bunnen die per a.s. Maria Lichtmisdag 

over 2 jaar de som van 50 gulden te betalen, steeds met een behoorlijke rente. Datum 3 mei 

1621, getuigen Heijden en Willems. 

 

=================1007==================== 

Gerit Adriaen Lodewijks (Verrijt, JT) verklaart dat hij de overdracht goedkeurt die in het 

schepenprotocol van Beek heeft plaatsgehad.  

 

168-r) 

aan Jan de Lathouwer als voogd over de minderjarige kinderen van Adriaen Lodewijks, aan 

Peter zoon van Adriaen Lodwijks die voor zijn broers optrad en aan Peter Sijmon van Hoeve. 

Hij verklaart daarvoor met 23 gulden eens te zijn betaald en 2 keer 16 gulden die volledig 

zijn voldaan. Datum 3 oktober 1622, getuigen Heijden en Willems. 

  

=================1008==================== 

Gerart Adriaens uit de vorige akte belooft dat als de weduwe van Peter Sijmons wordt 

lastiggevallen over die 23 gulden en de 16 guldens, dat hij deze weduwe en kinderen 

daarvoor zal vrijwaren. Actum als boven. 

 

=================1009==================== 

Genoemde Gerart (Verrijt, JT) machtigt Dionijs Peters om een belofte door te laten halen die 

hij eerder in Beek (Hilvarenbeek, JT) over zijn bezit had gedaan.  

 

=================1010==================== 

Michiel Mathijssen (de Crom, JT) belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. St. Bavodag de 

som van 26 guldeen 5 stuivers te betalen. Datum 1|4 november 1622, getuigen Beijen en 

Willems. 

 

=================1011==================== 

168-v) 

Wouter Jan Wouters belooft aan Jan Claes Wouters per a.s. St. Bavodag over 1 jaar de som 

van 33 gulden 12 stuivers te betalen. Datum 15 november 1622, getuigen Beijen en Gerard 

Janssen Verrijt. 

 

=================1012==================== 

Jacop Dircks (=van Trier, JT) belooft aan Aert Peter Beijens per a.s. St. Jansdag over 1 jaar 

de som van 28 gulden te betalen. Datum 15 november 1622, getuigen als boven. 

 

=================1013==================== 

Aert Jan Rijckers belooft genoemde Aerden (=Beijens) die per a.s. St. Jansdag zoals boven de 

som van 28 gulden te betalen. Actum als boven. 
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=================1014==================== 

Jan Gerart Janssen belooft aan Jennen Henricks van Spordonck die per a.s. half mei de som 

van 25 gulden te betalen met een behoorlijke rente. Actum als boven. 

 

=================1015==================== 

Gijsbert Adriaen Daniels belooft aan Jan Lodewijks die per a.s. Maria Lichtmisdag over een 

jaar de som van 25 gulden te betalen. Datum 9 januari 1623, getuigen Beijen en Verrijt. 

 

=================1016==================== 

Michiel Mathijsen (de Crom, JT) draagt aan zijn broer Antonis een stuk heiveld over 

genoemd Deijsselaer gelegen in de parochie Middelbeers, b.p. Dionijs Janssen, de gemeijnte. 

Het bezit is vrij van lasten behalve 2 lopen rog en 3 en een halve stuivers aan het gasthuis van 

Oirschot, over te nemen met een vervallen en lopende termijn. Datum 23 januari 1623, 

getuigen Loijen en Anthonis. 

 

=================1017==================== 

Willem Jan Baudewijns, Gerit Janssen van de Rijt en Gerit Janssen Verheijden beloven aan 

Cornelis Peters die per a.s. ... (beschadiging in blad) de som van 100 gulden met de rente 

ervan te betalen. Actum als boven. 

 

=================1018==================== 

169-r) 

Cornelis Dircks belooft aan Peter Nelen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som 

van 56 gulden te betalen. Actum als boven. 

 

=================1019==================== 

Gerart Jan Aerts heeft om een getuigenverklaring gevraagd. Hij vraagt aan Gerart Janssen 

van der Heijden onze medeschepen en aan Wouter Jan Driessen of het niet zo is dat de zelfde 

3 huizen of *vuurstat* waarin eerder Dirck Joerdens Sbrouwers placht te wonen ter plaatse 

genoemd *op de Heij* in Oostelbeers (aan de windmolen is doorgestreept), nu eigendom zijn 

van deze Gerart Jan Aerts (=Molenbroeks, JT). Genoemde Gerard van der Heijden en Wouter 

Janssen welke Wouter nu 76 jaar oud is, verklaren onder ede die is afgelegd bijde officier, dat 

het inderdaad zo is als in de vraagstelling is gesteld en dat ze ook weten dat genoemde Dirck 

Joerdens de grootvader was van Dircken welke Dircken nu de vrouw is van Gerart Jan Aerts. 

(ze is dochter van Willem Willem Deckers, JT). Verder is ons schepenen uit de brief van 

Oisterwijk met 2 zegels erop, gebleken dat deze Dirck Joerdens in het jaar 1524 het gebruik 

had verkregen in de *Aert* van Oisterwijk en hem dat gebruik was toegestaan. Datum 9 

januari 1623, getuigen Beijen en Lambrecht. 

 

=================1020==================== 

Dionijs Wouters belooft voortaan aan Jan Antonis Joerdens die op Maria Lichtmisdag 

voortaan een rente van 6 gulden te gaan betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria 

Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en aanliggend erf in de parochie Oostelbeers, 

b.p. de kinderen van Dirck Nelen, de gemeenschappelijke Akkerstraat, Adriaen .... en meer 

anderen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stukje land gelegen op de Hoge in de 

zelfde parochie, b.p. het erf van de bisschop van Den Bosch, Peter Willems, de gemeijnte. 

Datum 6 feberuari 1623, getuigen Kemmer en Lambrecht. 

 



    

Oost- en Middelbeers – protocol allerhande akten 1607-1624 – pag. 170 

=================1021==================== 

De rente uit de vorige akte is aflosbaar met 100 gulden en alle achterstand mits er ..... is 

opgezegd.  

 

=================1022==================== 

169-v) 

Wouter Corstiaens (Omen?) draagt aan Dirk Aert Hobbelen een stuk land over groot ca. 

anderhalf lopenzaad gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf van de bisschop van Den Bosch, de 

koper zelf, Cathelijn weduwe van Ghijsbert Janssen, de verkoper zelf. Het bezit is vrij van 

lasten behalve jaarlijks 5 gulden 5 stuivers aan Adriaen van Empel in Den Bosch. De 

verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 17 februari 1623, getuigen Heijden en 

Beijen. 

 

=================1023==================== 

Vandaag 10 februari 1623 hebben Jan Willem Pauwels en Joest Joerdens hun afrekening 

overlegd over hun inkomsten en uitgaves voor Margriet Pauwels. Er wordt bevonden dat de 

voogden 100 gulden meer hebben uitgegeven dan ontvangen en wel vanwege de ziekte van 

Margriet en vanwege 25 gulden die Jan Willems aan Jan Aert Peters had betaald. Hiervoor 

mogen haar andere zuster en broer ook 25 gulden hebben. Opgemaakt in aanwezigheid van 

vrienden zijnde Peter Willem Pauwels en Peter Jan Bersmans en diens zoon Aert. Getuigen 

Heijnen en Beijen. 

 

=================1024==================== 

Peter Willem Pauwels en Peter Aert Bersmans beloven samen namens de kinderen van Peter 

Aerts aan Jan Willem Pauwels elk jaar de rente van genoemde 150 gulden uit de vorige akte 

te betalen. Actum ut supra. 

In marge : 

Daarvoor belooft Jan ... Peter Aerts Bersmans ... 25 gulden (blad is beschadigd)  

 

=================1025==================== 

Cornelis Henricks belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

25 gulden 10 stuivers te betalen. Datum 3 april 1623, getuigen Beijen en Heijden. 

   

=================1026==================== 

Cornelis Henricks belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

25 gulden en 10 stuivers te betalen. Datum 3 april 1623, getuigen Beijen en Heijden. 

 

=================1027==================== 

170-r) 

Wouter Wouter Kems draagt aan Everit (?) Adriaen Peters een stukje groesland over gelegen 

in Oostelbeers, b.p. Willem Martens, de gem.... , Aleijt Aert Dircks, Marie Dirck Cleijs. Het 

bezit is vrij van lasten en de verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 11 april 

1623, getuigen Kemmer en Lambrecht. 

 

=================1028==================== 

Onlangs is de vrouw van Henrick Claessen komen te overlijden en daarom hebben deze 

Henrick en zijn broer Jan nu afgeproken dat ze zullen blijven samenwonen voor 1 jaar en 

daarna zullen ze een boedeldeling maken van het roerend bezit, elk de helft ervan, zonder de 

zeeppot, een kist, de hoogkar. Voor die helft ervan moet Jan aan Henrick de som van 53 
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gulden betalen en daarvoor Jan ... het lege land op de Paracker en de Cloetakker. Actum als 

boven. 

 

=================1029==================== 

Willem Martens belooft aan meester Aert Cottereels nu per a.s. oogsttijd de som van 13 

kruisdaalders te betalen. Datum 11 april 1623, getuigen Lambrecht Pauwels en Henrick 

Kemmers. 

  

=================1030==================== 

Michiel Mathijssen (de Crom, JT) draagt aan zijn zwager Jan Aert Driessen het 1/8
ste

 deel 

over van een beemd genoemd de Flipsbeemd in Oostelbeers, b.p. de Papenbeemd, het erf van 

de bisschop van Den Bosch, de Vloetstraat en de Bloeme. Het bezit is vrij van lasten behalve 

15 stuivers aan de H. Geest in Den Bosch. Michiel belooft de overdracht gestand te doen. 

Hiermee is ook een rente van 9 gulden per jaar komen te vervallen die Michiel eerder aan Jan 

had beloofd op 2 maart .... Datum de laatste mei 1623, getuigen Willem en Mathijssen. 

 

=================1031==================== 

170-v) 

Vandaag 4 september 1623 heeft Joerden Joerdens als voogd afgerekend met Ariken weduwe 

van Jan Wouters in aanwezigheid van Jan Jacops en van Everart Adriaens, waarbij Joerden 

volledig heeft betaald voor zijn huur. Joerden komt nog 6 gulden 10 stuivers toe en hierbij 

moet hij nog voor dakstroo afrekenen waarvoor men elkaar kwijting geeft. Getuigen Lenaert 

en Willems. 

 

=================1032==================== 

Jan Thomas Jacops belooft Adriaen Willems te vrijwaren voor diens belofte van 50 gulden 

die hij eerder heeft gedaan aan Jan Janssen vanwege Peerken Sijmens. Datum 4 september 

1623, getuigen Lambrecht en Willems. 

 

=================1033==================== 

Thomas Jan Wouters belooft aan Dirck Jan Snijers die per a.s. St. Andriesdag over 1 jaar de 

som van 50 gulden te betalen met een behoorlijke rente. Datum 18 september 1623, getuigen 

Beijen en Heijen. 

 

=================1034==================== 

Jorden Jan Joerdens belooft aan Aert Joest Mijs die per a.s. St. Jacopsdag over een jaar de 

som van 168 gulden te betalen. Datum 16 oktober 1623, getuigen Beijen en Kemmer. 

  

=================1035==================== 

Nicolaes Janssen verklaart van Adriaen Peter Beijens de som van 25 gulden te hebben 

ontvangen met de konditie dat Niclaes daarvoor zolang het deel in de *stede* waarop de 

kinderen van Peter Beijens recht hebben, mag gebruiken tot de tijd toe dat Adriaen die 25 

gulden terugbetaalt. Datum 31 oktober 1623, getuigen Beijens en Lamberts. 

  

=================1036==================== 

Aert Dirck Cleijs (=Niclaessen, JT) belooft aan Dionijs Bunnen die per a.s. St. Dielisdag over 

2 jaar de som van 59 gulden te betalen. Datum 4 september 1623, getuigen Kemmer en 

Lambrechts. 
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=================1037==================== 

Jan Niclaes Jan Rijckers belooft aan genoemde Dionijs (=Bunnen, JT) die per a.s. Maria 

Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen. Actum ut supra. 

 

=================1038==================== 

.... Martens belooft aan genoemde Dionijs (=Bunnen) nu ... de som van 53 gulden te betalen. 

Datum 10 februari 1624. 

 

=================1039==================== 

171-r) 

Lambrecht Steven Nijs verklaart dat Dielis Sebrechts de belening heeft afgelost die Peter 

Lambrechts eerder heeft gedaan inzake een akker genoemd de Stapakker groot ca. 2 

lopenzaad en 9 roedes. Datum 28 november 1623, getuigen Beijen en Willems. 

 

=================1040==================== 

Dionijs Peters van de Huijgevoort en Goijaert Willems met zijn zoon Peter die ook handelt 

voor zijn andere broers, verder Jan Gerit Peters die ook handelt voor zijn andere broers en 

zusters hebben met Dielis Sebrechts geruild. 

 

Genoemde Dionijs en consorten draagt aan Dielis Sebrechts een akker over genoemd het 

Merenven. Nog een stuk akker genoemd de Stapakker samen groot 3 lopenzaad min 9 roedes 

gelegen te Middelbeers aan de Stapakker, die Dielis in de vorige akte heeft afgelost, b.p. 

Aleijt Jan Dircks, Nijs Peters, de weg daar.  

 

Bij deze ruil draagt Dielis aan Dionijs en consorten zijn rechten en deel over in alle bezit dat 

hij van Peter Lambrechts zou mogen erven behalve zijn deel in een beemd genoemd de 

Bunder en zijn deel in het eikenhout. Alle lasten op dat bezit moet Dielis en consorten 

betalen. Datum 18 november 1623, getuigen Willems en Baudewijns. 

 

=================1041==================== 

171-v) 

Jan Antonis Mathijssen (Crom) en Gerit Antonis Mathijssen, verder Ariaen Peters als man 

van Lijnken dochter van genoemde Antonis geassisteerd met Philip Mathijssen en met Peter 

Janssen van Trier als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Antonis, hebben 

na 3 zondaagse afkondigingen en na een getuigenverklaring van de naaste vrienden en 

buurlui waarbij is verklaard dat het bezit beter verkocht dan behouden zou worden, in 

overeenstemming met het keizerlijk octrooi en een schepenbankdecreet, aan Aert Dirck Cleijs 

een akker overgedragen in de parochie Oostelbeers, b.p. Dirck Gerit Joris, de Kerkakker, de 

kerkpad, het erf van de bisschop van Den Bosch. Nog een stuk akker in de zelfde parochie, 

b.p. Adriaen Huijpen, de kinderen van Pauwels Jacobs, de pastoor, de H. Geestakker. Het 

bezit is vrij van lasten en de verkopers beloven de verkoop gestand te doen. Datum 21 

november, getuigen Willems en Lambrecht. 

 

=================1042==================== 

Adriaen Michiels draagt aan Peter Jacobs van der Hamsvoort een brief over van 12 gulden 

per jaar die Dirck Cornelis eerder had beloofd aan Jan Willem Deckers op 1 februari 1570 

met daarvan 46 gulden als vervallen rente. Adriaen belooft de overdracht gestand te doen. 

Datum 14 november 1623, getuigen .... en Gerard Jansen Verheijen. 
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=================1043==================== 

172-r) 

Genoemde Adriaen (Michiels) draagt aan Peter Jacops een schepenbelofte over te vorderen 

van Lambrecht ...., waarin Pauwels Lemmens als schuldenaar 112 gulden had beloofd en 

welke obligatie Peter zal mogen innen vanaf a.s. Maria Lichtmisdag. Datum als boven, 

getuigen Beijens en Heijens. 

 

=================1044==================== 

Jan Aerts van Beeck draagt aan Peter Jacops (van der Hamsvoort, JT) een brief over van 3 

gulden per jaar die werd beloofd door Lambrecht Janssen van Hove en nu wordt betaald door 

Lambrecht Pauwels volgens de brief d.d. 14 februari 1537, over te nemen met 10 vervallen 

termijnen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 7 april 1623, getuigen als 

boven. 

 

=================1045==================== 

Wouter Goijaert Bersmans belooft voortaan aan Antonis Pauwels Jacops op Maria 

Lichtmisdag een rente van 9 gulden te gaan betalen en voor de eerste keer oper a.s. Maria 

Lichtmisdag over 1 jaar, op onderpand van de helft van een stuk land genoemd de Brugakker 

groot ca. 3 lopenzaad gelegen te Middelbeers, b.p. Jan Jan Joesten, Joest Joerdens, Adriaen 

Peter Deckers, de Kerkstraat daar. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de 

Haubraken in de zelfde parochie, b.p. Jan Aert Driessen, .... dochter van Evert Bartholomeus, 

.... weduwe van Pauwels Willems en haar kinderen, de Kerkstraat. De schuldenaar belooft de 

onderpanden in goede staat te houden. Actum ut supra.  

Voetnoot : Is aflosbaar met 200 gulden mits er met St. Bavodag vooraf is opgezegd. 

 

=================1046==================== 

172-v) 

Vandaag op 2 januari 1624 heeft Henrick Jan Willems mij een autentieke kopie overhandigd 

van een testament geschreven door heer Jan Oudart pastoor te Middelbeers om voor 

schepenen Gerard Janssen en Willem Jan Baudewijns te laten registreren, welke schepenen 

hebben verklaard dat die brief inderdaad zo was geschreven met de volgende inhoud : In het 

Jan 1600 op 10 februari verscheen voor mij Jan Oudart pastoor te Middelbeers en 

Westelbeers de geachte Jan Willems van Oudenhoven, ziek zijnde maar welk in het bezit van 

zijn verstand zoals iedereen duidelijk kon bemerken en maakt hierbij zijn testament op. Na 

zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij God en diens moeder Maria. Verder vermaakt de 

testateur al zijn vaste en roerend bezit, dat onverdeeld moet blijven zolang zijn vrouw Elsken 

in leven is, om daarmee in haar levensonderhoud te voorzien in haar kindsheid en simpelheid. 

Verder wil hij dat zijn zoon Henrick na dood van zijn moeder Elsken vooraf 47 gulden krijgt 

zonder dat daar iemand bezwaar tegen kan maken en hij krijgt ook alle bijen. Verder krijgt 

zijn dochter Lijsken een bedrag van 50 gulden vooraf en zijn dochters Anna en Adriaenken 

elk 40 guldens eens en wel vanwege de trouwe diensten die ze aan hun vader en hun simpele 

moeder hebben verleend en nog zullen verlenen. Verder wil de testateur dat elk van de 

genoemde kinderen daarnaast een uitzet krijgen zoals de anderen al  

 

172BIS-r) 

hebben gehad en dat alle bezit na dood van Elsken samen gedeeld zal worden. Verder wil de 

testateur dat de kinderen die nog bij hun moeder willen blijven wonen het inkomen van het 

bezit krijgen maar wel de lasten en pachten moeten betalen volgens de schepenbrieven van 

Beerze, alsof hij zelf nog in leven zou zijn. De testateur verklaart dat dit zijn testament is en 

wil het als zodanig hebben uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten in strijd zijn met 
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gewoonterecht etc. en hij wil dat ee openbare dokumenten van worden gemaakt. Aldus 

opgemaakt in het huis van de testateur in aanwezigheid van Gerard Janssen van der Heijden 

en Willem Jan Baudewijns als schepenen van Beerze. Getekend : Willenm Jan Baudewijns en 

nog het merk van ....  

Voetnoot : Stemt overeen met het origineel, quod attestor Johan Oudaert, pastoor.   

 

=================1047==================== 

172BIS-v) 

Willem Michiels (?) belooft aan Jan Claes Wouters die voortaan steeds op Maria Lichtmisdag 

een rente van 6 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, op onderpand van een huis, 

tuin, grond etc. in de parochie van Middelbeers, b.p. Michiel Jacops, de kinderen van Jan 

Joerdens, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk erf genoemd ......velt, b.p. Jan 

Ghijsen, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor 

de rente. Datum 10 december 1624, getuigen Willem Jan Baudewijns en Cornelis Peters. 

In marge : 

Deze belofte is door Gerit Jan van Antwerpen voldaan aan de kinderen van Cathalijn Janssen 

vanwege gekocht bezit dat is uitgewonnen door de kinderen van ..... Ghijssels, .... Getuigen 

Goijaert Jan Mijs en Dirck Roijmans, datum 1 augustus 1668. 

 

=================1048==================== 

173-r) 

Vranck zoon Wijnant Henrik Wijnants draagt aan Henrick .... een jaarlijkse rente over van 8 

gulden uit een rentebrief van Beerze van 11 ½ gulden d.d. 11 januari ..., waarvan genoemde 

Vranck de transportbrief van Den Bosch heeft d.d. 2 oktober 1613.  

 

Genoemde Henrick draagt aan Vranck een rente over van 8 gulden per jaar afkomstig uit ene 

brief van 22 gulden volgens de Oirschotse brief d.d. 11 augustus 1545 met de lopende en de 

vervallen termijn. Datum 22 januari 1624, getuigen Heijden en Kemmer. (Handelt hier 

waarschijnlijk om een ruil, JT).  

 

=================1049==================== 

Jan Thomas Jacops verklaart dat Henrick Jan Willems aan hem de helft van een rente van 14 

gulden heeft afgelost, die Jan Willems eerder aan Jan Thomas had beloofd volgens en brief 

van Den Bosch d.d. 11 maart 1606. Datum 19 februari 1624, getuigen Heijden en Beijens. 

 

=================1050==================== 

Ghijsbert Willems (=van Oudenhoven, JT), verder Jan Janssen als man van Luijtken dochter 

van Jan Willems, nog Jan Mijs als man van Mariken dochter van Jan Willems (=van 

Oudenoven) zijn er mee tevreden dat Henrick Jan Willems hen voor een bedrag van 100 

gulden zal kwijten voor een rente van 7 gulden per jaar, samen met 4 rentetermijnen, onder 

voorwaarde dat Gijsbert met alle kinderen van Jan Willems (=van Oudenhoven) na dood van 

hun moeder Elsken hetzelfde zullen verklaren inzake hun aandeel in die 100 gulden en als er 

iemand anders in het huis komt te wonen dan waar nu Henrik in woont, dan zal Henrick 

daarvan de rente ontvangen zolang Elsken zal leven. Actum ut supra. 

 

=================1051==================== 

173-v) 

... ..  kinderen van Jan Willems (van Oudenhoven, JT) zijn er tevreden mee zoals ze aan 

genoemde Henrick hebben beloofd, en gaan ermee akkoord dat Willem Jan Willems een 

rente van 3 gulden per jaar zal aflossen aan Willem Pauwels (=van Oudehoven, zie hierna).  
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=================1052==================== 

Jan Joorden Vrancken (waarschijnlijk de Kroon, JT) draagt aan zijn zoon Joorden een 

vordering over van 130 gulden, die Michiel Mathijssen aan hem had beloofd in een 

schepenbrief van Beerze met de vervallen termijnen ervan. Voor die vordering van 130 

gulden zal Joorden de 100 gulden met de achterstand betalen die Jan Joordens schuldig is aan 

Jan Claussen te Veldhoven, en wel zo dat zijn vader daarvoor is gevrijwaard. Datum 4 

februari 1624, getuigen Willem Beijens en Lambrecht Pauwels. 

  

=================1053==================== 

Joerden Jan Joerdens belooft zijn broer Jan die per a.s. Kerstmis de som van 105 gulden te 

betalen. Actum ut supra. 

 

=================1054==================== 

Vranck Wijnans belooft zijn broer Andries die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 50 

gulden te betalen (geen datum en geen getuigen vermeld) 

 

=================1055==================== 

Jonker Dirck Oudart draagt aan zijn zwager (schoonzoon, JT) Henrick Jan Joordens een huis, 

tuin en erf over, gelegen in de parochie van Middelbeers, b.p. het erf ervan afgedeeld, 

Michiel Jacops, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten behalve de grondchijns. De 

verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Actum ut supra. 

 

=================1056==================== 

Genoemde jonker Dirck verklaart dat  .....  genoemde Henrick en  ..... zijn broer .... door 

jonker Dircks ...100 gulden .... getuigen Jan en Cornelis. (Onderkant van blad is beschadigd 

en weggevallen) 

 

================1057==================== 

174-r)  Aleijt weduwe van Aert Dircks ... en haar zoon .,... hebben aan Jan Anthonis 

Joerdens per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar de som van ... beloofd. Datum .... 1624, 

getuigen Willems en .... 

  

=================1058==================== 

Henrick en Jan zoons van Niclaes Jan Rijckers dragen aan Henrik Adriaens .... een stuk land 

over dat de inwoners van ..... aan hen hadden verkocht te weten het achterste zuidwaartse stuk 

aan het Haeijvelt, samen met de chijns. Datum als boven, getuigen Kemmer en ... 

  

=================1059==================== 

Cornelis Henrick Vennincx belooft aan Adriaen Michiels die per a.s. Maria Lichtmisdag over 

1 jaar de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 10 april 1624, 

getuigen Beijens en Cornelis Peters. 

  

=================1060==================== 

Willem Pauwels van Oudenhoven verklaart dat Willem Jan Willems (=van Oudenhoven) aan 

hem de belofte heeft afgelost die Jan Willems eerder aan hem had gedaan, zowel wat betreft 

kapitaal als de rente. Verder verklaart hij dat Henrik Jan Willems (=van Oudenhoven) hem de 

jaarlijkse rente heeft afgelost die hij steeds van Jan Willems ontving. Datum 2 mei 1624, 

getuigen ..... en Beijens. 
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=================1061==================== 

174-v) 

.... als inwoners van Spoordonk met ,.,.. hebben beloofd om aan ...Willem Pauwels (=van 

Oudenhoven) die per a.s. Maria Lichtmisdsag...  de som van ... te betalen. (blad is zwaar 

beschadigd) 

 

=================1062==================== 

Willem Michiels belooft aan Aert Dirck Cleijs die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 

118 gulden te betalen.  

 

=================1063==================== 

De zelfde Willem belooft aan Aert uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag de som 

van 59 gulden te betalen. Datum 4 mei 1624, getuigen Beijens en Cornelis. 

  

=================1064==================== 

Wouter Jan Wouters belooft aan genoemde Aert uit de vorige akte per a.s. Maria Lichtmisdag 

ook 59 gulden te betalen. Actum als boven. 

  

=================1065==================== 

Thomas Jan Wouters belooft aan genoemde Aert die per a.s. Maria Lichtmisdag 59 gulden te 

betalen. Actum als boven. 

 

=================1066==================== 

Engelken weduwe van Jacop Henricks met haar voogd Jan Jacops draagt aan haar zoon 

Lambert Jacops en aan haar zwager (=schoonzoon hier) Dirck Michiels haar rechten over in 

de helft van een huis, tuin etc. in de parochie van Oostelbeers, groot ca. 30 lopenzaad, b.p. 

oostwaarts de kinderen van Jan Jan Rijckers, .... de Vloet, zuidelijk het erf van de bisschop 

van Den Bosch, de Molenstraat daar. Die kunnen daar dan een lening op afsluiten van 125 

gulden, elke gulden van 20 stuivers voor wethouders van .... voor een jaarlijkse rente van 7 

gulden 10 stuivers, ieder op onderpand van hun vierde deel van dat bezit. Ze belooft dit 

afstanddoen na te komen. Datum 5 mei 1624.   

 

=========================================== 

Einde protocol. 
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