Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 52,
periode 10 oktober 1663 tot en met 30 maart 1666
(oud nummer 142 )
De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames
vervaardigd door Dhr. Jef van Veldhoven, die ik zeer erkentelijk ben
voor het feit dat hij de opnames aan mij ter beschikking stelde voor het
samenstellen van deze regesten.
De vermelde nummering van de folios is die welke in het protocol met
een drukwerkstempel werd aangebracht, al dan niet in de tijd van de
secretaris zelf, rechts onderaan de bladzijdes. Om de leesbaarheid te
vergroten werden niet alle kantlijnaantekeningen meegenomen.
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.
Jan Toirkens
Chile, juni 2011
Schepenen in deze periode van ca. twee en een half jaar waren :
(volgorde onbekend)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Jan Spierincks (*)
Adriaen Janssen Vercuijlen
Meester Johan van de Heuvel
Jan Jan Broeren
Wilem Hendrick de Bever
Aert Jacobs van Gruenendael
Jan Janssen van de Ven
Jan Aert Henricks

(*) Presidentschepen

Secretaris : Isaack Elsevier (ook stadhouder van het leenhof van Oud
Herlaer). Per 18 augustus 1664 benoemd : Pieter Duerkant
Drossaard : Jonker Jacob Sijwert van Sijburch
=================los1===================
Aktennr : los 001
Folio :
ongenummerd
Soort akte : dienstaantekening
Datum : ongedateerd
Latere aantekeningen door een archivaris :
Protocol van attestaties, borgbrieven etc. van 10 oktober 1663 tot 30
maart 1666
Bevat 139 folios
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

1, 2, 41 verso, 42 verso, 50 verso, 53 verso, 53, blanko
65 tot 72 losliggende bladen, folio 68 verso, 70 en 72 blanko
73, 74 recto blanko
132-135 blanko
136-138 losliggend,
136 verso blanko, 139 blanko
138 beschadigd

Ingenaaid in perkamenten band, voorplat van de band middendoor
gesneden
=================los2===================
Aktennr : los 002
Folio :
ongenummerd
Soort akte : dienstaantekening
Datum : ongedateerd
Latere aantekeningen door een archivaris :
Protocol van attestaties, borgbrieven etc. van 10 oktober 1663 tot 30
maart 1666
Bevat 139 folios
Folio 1, 2, 41 verso, 42 verso, 50 verso, 53 verso, 53, blanko
Folio 65 tot 72 losliggende bladen, folio 68 verso, 69 verso, 70 en 72
blanko
Folio 73, 74 recto blanko
Folio 132-135 blanko
Folio 136-138 losliggend, 136 verso blanko, 138 blanko

Folio 139 beschadigd
Ingenaaid in perkamenten band, voorplat van de band middendoor
gesneden
=================001===================
Aktennr : 001
Folio :
3-r
Soort akte : borgstelling voor schade
Datum : 10-10-1663
Willem Ariens van de Bichelaer, smid, inwoner alhier, stelt zichzelf
garant voor Jan Rutten van Grinsven wonend in Den Dungen, voor de
aanspraken die Teunis Henrick Goossens die op de Horrick woont op
genoemde Jan Rutten meent te hebben. Dat handelt over de schade die
hij zou hebben vanwege diens vee afgelopen nacht en wat er mee te
maken heeft, waarvoor Jan Rutten deze morgen drie beesten van Teunis
in de *schutskooi* heeft gebracht. (in beslag genomen). Getuigen Jan
Broeren en Willem Henrick de Bever, schepenen. Actum 10 oktober
1663.
=================002===================
Aktennr : 002
Folio :
3-r
Soort akte : vrijwaring voor borgstelling
Datum : 10-10-1663
Verschenen is Hendrick Huijberts wonend op Den Dungen en belooft
Willem Ariens van de Bichelaer uit de vorige akte voor diens borgstelling
te vrijwaren, op onderpand van zijn persoon en bezit. Getuigen als
boven, datum als boven.
=================003===================
Aktennr : 003
Folio :
3-v
Soort akte : verzoekschrift aan Raad van Staten
Datum : 01-10-1663
Kopie : Brief aan de Raden van Staten van de Verenigde Nederlanden
Hierbij verzoekt Gijsbert Harman inwoner van Den Bosch dat hij in
aanmerking komt ingevolge de resolutie d.d. augustus 1658 over de
vrijstelling voor de tienjarige verpondingen inzake nieuw ontgonnen
land, zoals was vergund voor een partij heide gelegen onder St.
Michielsgestel die is ontgonnen en volgens het plakkaat van U

Hoogmogende d.d. 17 september 1660 met meerdere uitzonderingen en
vrijstellingen was toegekend aan de inwoners van de Meierij die werden
uitgenodigd om landerijen te cultiveren en nieuw land te ontginnen,
volgens bijgevoegde kopie zoals bekend was gemaakt, na advies
hierover door rentmeester Pieck aan hem verleend met resolutie d.d. 30
oktober 1661, waarbij was besloten tot vrijstelling hierin, waarbij dat
zou worden geregistreerd in de tolkamer zoals is gebeurd. De suppliant
had er daarom vertrouwen in dat hij verder volgens de inhoud van dat
plakkaat zou zijn vrijgesteld en ongemoeid zou zijn voor enige lasten,
maar desondanks hebben de borgemeesters van St. Michielsgestel deze
vrijstelling niet toegepast maar zich hebben willen behelpen met de
kopie van een resolutie van 10 augustus 1661, die ervoor was
uitgevaardigd en dat daarbij die landerijen eerst aangegeven zouden
moeten worden en dat die landerijen zouden opgenomen moeten
worden in de verpondingen volgens de resolutie van augustus 1658
volgens het plakkaat. Daarom verzoekt de suppliant ootmoedig aan U
om in de marge alhier te verklaren dat hij suppliant wordt uitgezonderd
van de resolutie van 30 oktober 1661 en het plakkaat ervan d.d. 10
augustus erna zal worden toegepast zowel wat betreft de verpondingen
als verdere vrijstelling van die plakkaten en dat U de borgemeesters van
St. Michielsgestel opdracht geeft hem daar,ee niet lastig te vallen en dat
rentmester Pieck zich ook dienovereenkomstig zal gedragen. Was
geschreven door N. Beeckmans namens de suppliant.
Het apostille luidt : De raad begrijpt dat de burgemeesters van St.
Michielsgestel inzake de verpondingen over nieuw ontgonnen landerijen
in het jaar 1650 de suppliant ongemoeid zullen laten en hem de
vrijstelling zullen laten genieten volgens het plakkaat van het jaar 1660,
waarbij de vrijstelling ingaat voor het jaar 1658 en dat zulks zal worden
vastgelegd in de Leen en Tolkamer in Den Bosch. Actum 13 februari
1663. Geparafeerd door J. van Borssele namens de Hoogmogende.
Lager stond : In opdracht van de Raad van Staten bij afwezigheid van
de secretaris, ondertekend A. van Dalen.
Deze kopie is alhier geregistreerd op 1 oktober 1663.
=================004===================
Aktennr : 004
Folio :
4-r
Soort akte : verklaring over goed gedrag
Datum : 26-10-1663
Wij Jan Janssen Spierincks, Aert Jacobs van Groenendael en Willem
Henrick de Bever, schepenen, verder Jan Ariens van Beers en Gijsbert

Willems gezworenen en Anthonij van der Waerden als kerkmeesters,
allen voor St. Michielsgestel in de Meierij van Den Bosch, verklaren
hierbij op verzoek van Anneken natuurlijke dochter van Jan Janssen van
Roij verwekt bij Lijsken Jan Joris, dat zij een arme dienstmaagd is en
bijna geen bezit heeft maar dat ze haar kost verdiend met haar arbeid.
Ze is te St. Michielsgestel geboren en van jongsaf aan hier
grootgebracht en wij hebben haar dagelijks gezien en gekend. En het is
daarom dat wij zulks weten. Actum 26 oktober 1663.
=================005===================
Aktennr : 005
Folio :
4-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 12-11-1663
Wij Willem Henrick de Bever en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Dirck, Lourens, Aert en Ruth,
broers en kinderen van Jacob Rutten verwekt bij Jenneken Aerts van
Grinsven, verder Geerling Goijaerts als man van Ijken, Eijmbert Peter
Eijmberts als man van Barbara, ook beiden dochters van genoemde
Jacob Rutten en Jenneken Aerts en hebben verklaard een deling te
hebben gemaakt van het bezit te St. Michielsgestel dat ze na de dood
van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Eijmbert Peter Eijmberts krijgt een woonhuis, schuur en de
helf van de tuin en boomgaard, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse
genoemd aan de Dungense Cant, b.p. de kinderen van Hendrick Claes,
Aert Jacob Rutten waarvan is afgedeeld, Faes Driessen, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks de grondchijns te betalen
aan de heer van Herlaer en Gestel, nog een jaarlijkse chijns van 3 en
een halve stuiver aan Pieter Schuijl van Walhorn als rentmeester over
de geestelijke goederen. Nog moet men de helft van 3 roedes dijk
onderhouden, nog een jaarijkse rente van 5 gulden betalen aan Huijbert
Kuijsten, boekbinder in Den Bosch aflosbaar met 100 gulden. Nog moet
Eijmbert aan Geerling Goijaerts van het vijfde lot een bedrag 225
guldens eens betalen, nog 25 gulden aan Lourens Jacob Rutten van het
zesde lot per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente.
Genoemde Aert Jacob Rutten krijgt de helft van de tuin en de
boomgaard zijnde de andere helft van hiervoor, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Dungense Cant, b.p. de
kinderen van Goijaert Geerlings, Eijmbert Peters waarvan is afgedeeld,
de gemeenschappelijke straat. Dit lot moet 3 roedes dijk onderhouden
op de Gestelse dijk aan de Dungense Cant. Dit lot moet aan Lourens

Jacob Rutten van het zesde lot een bedrag van 200 gulden eens geven
en aan Ruth Jacob Rutten van het vierde lot 100 gulden eens per a.s.
Maria Lichtmisdag zonder rente.
Genoemde Dirck Jacob Rutten krijgt een stuk hopland groot ca. 4
lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel op de Mughovel, b.p. Goijaert
Goijaerts, Dirck Delissen, jonker d' Absoloms. Dit lot moet een roede
dijk onderhouden op de Gestelse dijk aan de Dungense Cant en per a.s.
Maria Lichtmisdag aan Ruth Jacob Rutten van het vierde lot 100 guldens
eens betalen en 25 gulden aan de andere erfgenamen.
Ruth Jacob Rutten krijgt een stuk hopland groot ca. 3 lopenzaad,
gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick, b.p. de
weduwe van Jan Roelofs, Frans in de Vijf Bellen, de kinderen van
Adriaen Pouwels, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks aan
Thomas van Heijnsbergen als rentmeester 35 stuivers, verder krijgt dit
lot van Aert Jacob Rutten uit het tweede lot 200 gulden eens en van
Dirck Jacob Rutten van het derde lot 100 gulden.
Genoemde Geerling Goijaerts krijgt de helft van een stuk akkerland,
groot 3 en een halve lopenzaad, zoals van de andere helft is afgedeeld,
gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Donck, b.p.
Lourens Jacob Rutten waarvan is afgedeeld, Frans in de Vijf Bellen,
Gerrit Jacobs van Grinsven, Dirck Delis. Dit lot krijgt van Reijckert
Peters uit het eerste lot 225 gulden eens. Dit lot moet het halve hek
onderhouden dat aan dit erf hangt.
Genoemde Lourens Jacob Rutten krijgt de helft van een akker groot ca.
3 en een halve lopenzaad, zoals van de andere helft is afgedeeld,
gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Donck, b.p.
Geerling Goijaerts waarvan is afgedeeld, Anthonis Hendrick Goossens,
Gerrit Jacobs van Grinsven, Dirck Delis. Dit lot krijgt van Eijmbert Peters
uit het eerste lot per a.s. Maria Lichtmisdag 25 gulden en van Art Jacob
Rutten uit het tweede lot 200 gulden eens. Verder moet dit lot het halve
hek onderhouden dat aan deze akker hangt.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel
en beloven de deling gestand te doen. Als iemands bezit minder waard
wordt of dat er meer lasten op blijken te drukken zullen ze die samen
betalen. Verder zullen ze samen alle achterstallige pachten en chijnsen
tot aan vandaag de dag toe betalen. Actum 12 november 1663.
=================006===================
Aktennr : 006

Folio :
8-r
Soort akte : borgstelling voor aangegane schuld
Datum : 12-11-1663
Voor genoemde schepenen verschenen Dirck, Laurens, Aert en Ruth,
broers en kinderen van Jacob Rutten, verder Eijmbert Peters als man
van Barbara en Geerling Goijaerts als man van Iken, beiden dochters
van genoemde Jacob Rutten verwekt bij Jenneken Aerts van Grinsven,
en beloven de lijfrente te zullen betalen van 12 gulden per jaar
verschuldigd aan Hilleken Hendrick Aerts zolang Hilleken zal leven, ieder
voor diens deel. Daarvoor stellen ze hun geerfd bezit in onderpand dat
ze vandaag hebben gedeeld en verder hun persoon en ander bezit. Ze
zullen niets van hun bezit verkopen zonder vermelding van die
lijfrenteplicht. Actum 12 november 1663.
=================007===================
Aktennr : 007
Folio :
8-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-11-1663
Voor genoemde schepenen verschenen Eijmbert Peters als man van
Barbara dochter van Jacob Rutten en Aert zoon Jacob Rutten, die
verklaarden vanwege een belening aan Dirk en Lourens, broers en
kinderen van Jacob Rutten een bedrag van 265 gulden schuldig te zijn,
waarvan Eijmbert 120 gulden en Aert Jacobs 145 gulden. Ze zullen dat
bedrag van 265 gulden per a.s. Pasen anno 1664 betalen zonder rente
en daarvoor verbinden ze hun persoon en bezit. Actum 12 november
1663.
=================008===================
Aktennr : 008
Folio :
9-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 19-11-1663
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Lenaert Willem Meulenbroek ter
ener zijde en Lijsken dochter van Jan Cornelissen, tweede vrouw van
wijlen Willem Willem Meulenbroek ter andere zijde met haar voogd en
hebben verklaard een deling te hebben gemaakt van het bezit dat
Willem Willem Meulenbroek toen hij leefde in zijn huwelijk met deze
Lijsken heeft verworven.

Genoemde Lijsken Jan Cornelis krijgt de helft van een streep land zijnde
de kant aan de Doijbroecken, gescheiden bij een *gehoede*
(afgeknotte) wilg daar rechtdoor af te meten en nog een stukje land
ernaast genoemd het Vijftalfhondert, gelegen te St. Michielsgestel ter
plaatse genoemd de Sleuwenhoeve, b.p. Willem Roelofs, de zusters van
Orthen, Lenaert Willem Meulenbroek dat ervan is afgedeeld, het erf van
Jan Adriaens of wel de Sleuwenhoeve.
Genoemde Lenaert krijgt de andere helft van het genoemde perceel, te
scheiden bij de geknotte wilg, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse
genoemde Sleuwenhoeve, b.p. de zusters van Orthen, Jan Arien
Locaerts, Lijsken Jan Cornelis. Nog krijgt hij een veldje genoemd het
Geerken, afkomstig van Cristina Aert Franssen gelegen ter zelfder
plaatse als hiervoor, b.p. genoemde Lenaert Meulenbroek, Marten
Matheus, de erfgenamen van Willem Roelofs, Jan Locaerts. Nog een
houtveldje ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Lenaert Meulenbroeks,
de zusters van Orthen, Jan Locaerts.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en
beloven deze deling gestand te doen. Als iemands bezit minder waard
wordt of dat er meer lasten op drukken zullen ze die samen betalen.
Verder zullen ze elkaar laten wegen. Actum 19 november 1663.
=================009===================
Aktennr : 009
Folio :
10-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-12-1663
Wij, Aert Jacobs van Groenendael en Jan Jans Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen de heer Gillis van Huijssen als man
van Johanna van de Broeck en verkoopt aan jonker Hendrick Lelijon zijn
zesde deel van een jaarlijkse rente van 150 gulden nu afgelost tot 120
gulden per jaar te betalen door die van de Berch van Barmhartigheid te
Brussel , aflosbaar met 2400 gulden kapitaal zoals eerder beloofd aan
jonker Thomas Vlas volgens de originele brief d.d. 24 december 1620,
zoals hij comparent heeft geerfd van deze jonker Thomas Vlas voor een
zesde deel. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen. Actum 8 december 1663.
=================010===================
Aktennr : 010
Folio :
11-r
Soort akte : retroacte 1381

Datum : 00-00-1663
Kopie van het privilege of *caert* van de uitgifte van de Theder heide.
Wij Willem van Hurne, heer van Perwijs, van Duffel en van Herlaer,
verklaren eenieder dat wij te goeder trouw aan onze nakomelingen en
onze lieden van Nieuw Herlaer, van Thede en van Gestel, tot aan het
Maesbrugske toe, dat wij onze gemeijnte gelegen tussen het
Maesbrugske en het gericht van Boxtel en weer terug naar de Dommel,
zoals die daar op die kant van Thede is gelegen en ons toebehoort, niet
zullen verkopen of uitgeven in enige toekomende tijd, maar dat we ze
zullen laten liggen *ongehoefslagt* zoals ze daar nu ligt op de volgende
manier. Onze lieden zullen op die gemeijnte mogen maaien of laten
maaien en turf winnen in de hoolvennen daar, maar nergens anders en
alleen met goedvinden en advies van 2 gezworenen die daarvoor zuillen
worden aangesteld, vanwege onze lieden. Als er iemand op deze
gemeijnte heide maait of turf wint in die hoolvennen zonder
toestemming van deze gezworenen zullen wij of onze officier die een
boete opleggen zoals dan zal worden vastgesteld ten onze behoeve en
zo vaak als onze officier dat zal vaststellen. Verder bepalen wij en onze
nakomelingen dat niemand van onze lieden turf mag winnen of steken in
ons ven dat bij Zegenworp is gelegen. Verder is voorwaarde dat wij
geen turf van de gemeijnte verkopen of weggeven, noch ontvreemd
mag worden maar dat we het dan zullen behouden voor ons en ons
nageslacht ten onzen huize te Herlaer en voor die gemeijnte zullen onze
lieden aan ons of onze nakomelingen jaarlijks een erfelijke chijns
betalen van 12 oude groten, steeds te betalen op St. Michielsdag samen
met onze andere chijnsen en ze mogen het dorp daar zoveel chijns voor
laten uitgeven waarmee men die chijns van 12 groten kan betalen,
zonder dat iemand daar bezwaar tegen kan maken. Verder hebben onze
lieden hiervoor ook al 200 oude schilden gegeven waarvan sommige
lieden die bezit onder Thede en Nieuw Herlaer hebben, niet hebben
meebetaald en die we met name hebben uitgesloten. Het is daarom
voorwaarde dat diegene die hun bezit te Thede of Nieuw Herlaer hebben
en die wij hebben uitgesloten zoals is beschreven, dat die de gemeijnte
voortaan ook mee zullen gebruiken gelijk de anderen. Ook is
voorwaarde dat als het later gebeurt dat iemand, wie het ook zij, deze
gemeijnte mee zal gebruiken en die geen bedes zal bijdragen noch
gebuurlijke heide onderhoudt met onze lieden van het land van Herlaer,
dat we die altijd van onze kant mogen vastzetten op die gemeijnte en
die weer opnieuw vastzetten zo vaak als iemand daarbij in gebreke is.
Als oorkonde opgemaakt en voorzien van ons zegel. Wij verzoeken onze
lieve broeder Henrick deze brief te doen zegelen.

En ik, Heijnrick van Perwijs op verzoek van mijn broer Willem, heb deze
brief gezegeld. Gegeven in het jaar ons heren 1381, vrijdag na St.
Maartensdag in de winter. (de originele brief was geschreven op francijn
of op perkament en voorzien van twee uithangende zegels)
=================011===================
Aktennr : 011
Folio :
13-r
Soort akte : retroackte 1452
Datum : 00-00-1663
Kopie van de pootkaart voor die van Thede en Nieuw Herlaer.
Wij Henrick van Hurne, heer van Perwijs,van Ochem, van Duffel, van
Wale, van Geel en van Herlaer, verklarwn dat wijlen onze ouders aan
onze lieden on het dorp Gestel bij Herlaer in vroegere tijden de
gemeijnte daar hebben uitgegeven die eigendom van onze ouders was
zoals de kaarten en brieven daarover aangeven die de lieden van ons
dorp daarvan hebben. Daarom is het dat wij Henrik van Huerne aan
onze lieden van Gestel, van Thede en Nijherlaer hebben toegestaan met
deze open brief vanwege ons en onze nakomelingen, dat iedereen tegen
zijn erf hout zal mogen poten op de gemeijnte, zoals dat vanwege onze
ouders was toegestaan aan diegene die tussen ons huis van Herlaer
wonen en de heerlijkheid van Boxtel vanaf de Dommel tot aan Den
Dungen toe aan het land van de hertog van Brabant en diegene die daar
planten mogen daarmee doen wat men wil op voorwaarde dat men ons
altijd de houtschat ervan zal betalen zoals men aan ons verplicht is te
doen. Wij hebben hieraan ons zegel bevestigd. Gedaan in het jaar 1452
op 4 oktober.
En was de originele brief geschreven op francijn of perkament en
voorzien van een uithangend zegel van roede was.
=================012===================
Aktennr : 012
Folio :
13-v
Soort akte : retroakte 1540
Datum : 00-00-1663
Kopie van een zekere brief over de grensafscheiding tussen Boxtel en
Gestel.
Al diegene die deze brief zullen zien of horen, saluut ! Vandaag is tussen
de inwoners van de heerlijkheid Boxtel en de inwoners van Gestel onder

de heerlijkheid van Herlaer gelegen, om alle twisten en omin te
vermijden
die tussen hen mochten onstaan, een bevel uitgemaakt om een eeuwige
grensbepaling vast te leggen. De eerste paal komt te staan op het
scheiden van de Sthee-eik (waarschijnlijk Schee-eik, maar er staat
duidelijk Sthee-eijk) aan het einde van de Heulterhaege, van daar uit
lijnrecht tot een kuil die daar nu ligt en aldaar ook een paal te steken
westwaars en van daaruit naar de hoek van de weides toebehorend aan
Gijsbrecht Roelofs, aan het water komend vanaf Esch en Halle, verder
nederwaarts gaande naar het oosten naast het herenwater daar, tot op
de haalboom van de hoeve die eerder eigendom placht te zijn van Jan
van Weert en vandaar uit naar de wal van het erf van Dirk van Empel,
lijnrecht naar de eerdergenoemde Sthee-eik van de Heulterhage. De
inwoners van Boxtel en van Gestel zullen samen verder mogen weiden
op een veldje waarover eerder twist was, maar daar mag niet worden
geturfd, gelegen nabij de grens tussen die Sthee-eik en het water van
Hall, zoals daar
binnen die palen zal worden afgepaald. Verder is voorwaarde dat de
inwoners geen gemeijnte zullen mogen verkopen aan weerskanten van
die palen, maar zullen de beesten hun gang kunnen laten hebben zoals
dat van ousher gebruik is, zonder bedrog daarin, waarbij ieder van de
heerlijkheden hun rechten behouden. Als oorkonde opgemaakt en
ondertekend door de schepenen van Boxtel en Gestel en voorzien van
hun gemeenschapplijke schependomszegel op 27 februari 1540.
Daaronder stond: Brief voor Gestel
Nog lager stond : Een kopie voor Boxtel en 1 kopie voor Gestel
De originele brief was geschreven op francijn of op perkament met twee
uithangende staarten en enkele stukjes gebroken zegel in groene was.
=================013===================
Aktennr : 013
Folio :
15-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 11-12-1663
Wij Jan Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren op verzoek van de erfgenamen van wijlen Anthonis Peters van
Taertwijck die op 27 november j.l. is verdronken, het bezit hebben
getaxeerd dat zijn erfgenamen hebben geerfd.
Een huis, tuin, boomgaard groot een lopenzaad en 9 roedes, gelegen te
St. Michielsgestel aan de Grote brug, b.p. de gemeenschappelijke straat,
de weduwe van Pauwels Wijnants in Den Bosch, de rivier de Dommel.

Het bezit is belast met 13 en een halve chijnshoen aan de heer van
Herlaer, nog 2 Wilhelmustuin aan de kerk van Gestel, een half lopen
rogge aan de pastorie daar, nog aan de pastorie de koster en de kerk 9
stuivers per jaar en verder moet er jaarlijks 2 roedes dijk worden
onderhouden en 16 stuiver aan de H. Geest te Gestel worden betaald.
Nog een jaarlijkse rente van 14 gulden aflosbaar met 210 gulden. Boven
de lasten geschat op 50 gulden.
Nog een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad gelegen te St.
Michielsgestel nabij de grote brug genoemd het Kerckenbussele, b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van jonker van der
Cammen, het Klockberchsweijke daar. Geschat op 200 gulden.
Nog een stuk akkerland groot in totaal ca. 5 lopenzaad, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Slebeecken, b.p. Eevert de
Bever, de erfgenamen van Willem Damen en meer anderen, de
erfgenamen van Rijckert Janssen, het erf eerder van Jan Dirck van de
Ven. Hieruit jaarlijks aan de heer van Gestel en Herlaer ca. 3 stuivers
chijns te betalen. Getaxeerd op 500 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door de heren schepenen. Actum
11 december 1663.
=================014===================
Aktennr : 014
Folio :
16-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-12-1663
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Arien Jan Dircks, inwoner van St.
Michielsgestel en verklaart aan Jan Hendrick Claes een bedrag van 200
karolusguldens schuldig te zijn, vanwege van hem geleend geld. Hij
belooft terug te betalen per heden datum over een jaar terug met een
rente van 4,5% mits er 6 maanden van tevoren wordt opgezegd.
Daarvoor verbindt de schuldenaar zijn persoon en bezit en nog speciaal
een akker groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel aan de
Dungense Cant, zoals hij als weduwnaar heeft gekocht van de kinderen
van Wouter de Mulder in Rosmalen, b.p. Aert Janssen, Jan Corsten
Leermaecker en meer anderen. Actum 12 december 1663.
=================015===================
Aktennr : 015
Folio :
16-v

Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 28-12-1663
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat wij op verzoek van jonker Hendrik Lelijon een stuk heide
hebben getaxeerd groot ca. 2 morgens, oftewel 12 lopenzaad, meestal
genoemd de Sneppenscheut, gelegen te St. Michielsgestel, b.p. het
perceel van de Prinses van Hohenzollern, de heer Zweerts. Getaxeerd op
400 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door genoemde schepenen. Actum
28 december 1663.
=================016===================
Aktennr : 016
Folio :
16-v
Soort akte : machtiging
Datum : 31-12-1663
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat vandaag voor ons is verschenen Cornelis Anthonis
Hassselmans en machtigt hierbij Isaack Elsevier, secretaris te St.
Michielsgestel om namens hem een bedrag in te vorderen van 82 gulden
en 13 stuivers welke Stans Anthonis Hasselmans zijn broer zijnde, aan
hem schuldig is volgens een schepenbankbelofte d.d. 29 april 1659
alhier voor schepenen opgemaakt, welk geld deze Stans Anthonis van
zijn voogden heeft ontvangen. In geval van weigering dient de
gemachtigde met rechtsmiddelen hem tot betaling te dwingen, een
advocaat of procureur te benoemen etc. om de zaak te vervolgen en
alles daarin te doen wat nodig is en de opdrachtgever zelf ook gedaan
zou hebben. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat zijn
gemachtige daarbij zal doen en hem daarvoor vrijwaren, behalve dat de
gemachtigde later daarvan wel verantwoording over moet afleggen.
Actum 31 december 1663.
=================017===================
Aktennr : 017
Folio :
17-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-01-1664
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Janssen Spierincks, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Willems Schellekens als man
van Anneken Stans eerder weduwe van wijlen Franchois Roscam en

draagt aan de weledele heren Jacob en Marten, broers en kinderen van
wijlen heer Jacob Zweerts in zijn leven raad- en rentmeestergeneraal,
een vordering over van 300 gulden, welk bedrag jonker Jacob Sijwert
van Sijberch drossaard van St. Michielsgestel aan hem verschuldigd is,
volgens een schepenbelofte d.d. 23 juni 1663 opgemaakt voor
schepenen alhier en per afgelopen St. Bavodag opeisbaar is, in
mindering op een grotere geldsom. Willem belooft deze overdracht
gestand te doen en alle lasten af te handelen en als heer Sijberch dat
bedrag betaald zal hebben geldt dat als betaling gelden voor Willem zelf.
Actum 7 januari 1664.
=================018===================
Aktennr : 018
Folio :
18-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 07-01-1664
Voor genoemde schepenen is verschenen Jan Willems Schellekens als
man van Anneken Stans eerder weduwe van wijlen Franchois Roscam en
verklaart aan de weledele heren Jacob en Marten Zweerts broers en
zoons van heer Jacob Zweerts in zijn leven raad en rentmeester
generaal, een bedrag van 100 karolusguldens schuldig te zijn, terzake
van een obligatie en borgtocht van 250 gulden met de rente, die
genoemde Roscam in zijn leven had beloofd voor wijlen Jacob Meuter en
Peter Floris de Leeuw, als principale borgen en was beloofd aan
genoemde heer Jacob Zweerts als raad- en rentmeester-generaal. De
schuldenaar belooft het bedrag per heden datum over een jaar te
betalen met een rente van 5 % tot aan de dag van de aflossing. Actum
7 januari 1664.
=================019===================
Aktennr : 019
Folio :
18-v
Soort akte : waardetaxatie bezit
Datum : 07-01-1664
Wij Jan Janssen Spierincks, Adriaen Janssen Vercuijlen en Aert Jacobs
van Groenendael, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van
weledele jonker Jacob Ferdinand Zweerts, ridder en heer van
Landtschaden Hof, president van de stad Den Bosch, het bezit hebben
getaxeerd te St. Michielsgestel eigendom van de erfgenamen van Jan
Wouters de Cuijper.
Een huis, tuin, esthuis, boomgaard en aangelegen landerijen, samen

groot ca. 4 lopenzaad en 15 roedes, gelegen te St. Michielsgestel, ter
plaatse genoemd Haenwijck, b.p. dheren Zweerts, de
gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 600 gulden.
Nog een stuk akkerland, groot ca. 6 lopenzaad 9 roedes met een
daaraan gelegen hooiveldje, groot een halve dagmaat, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd de Houw, b.p. de erfgenamen van
Truijken Jan Aerts, het klooster van de Wintmolenberg, de erfgenamen
van Pauwels Suijskens, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op
500 gulden.
Nog een stuk akkerland groot ca. 9 lopenzaad en 19 roedes, gelegen te
St. Michielsgestel onder Haenwijck, ter plaatse genoemd in de Heijde,
b.p. de heren Zweerts, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 800
gulden.
Nog een stuk akkerland, groot ca. 2 lopenzaad en 31 roedes, gelegen te
St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Venstraat, b.p. Gijsbert
Peters van de Broeck, het minderjarige kind van Hendersken Jan
Geraerts, de gemeenschappelijke rijweg, de gemeenschappelijke straat.
Getaxeerd op 300 gulden.
Nog een stuk weiland groot ca. 3 scharen, gelegen in St. Michielsgestel
ter plaatse genoemd in de Horsten, b.p. de heren Zweerts, de
erfgenamen van Rogier van Berckel en meer anderen, Frans
Haerwassers, de gemeijnte daar. Geschat op 500 gulden.
De percelen zijn belast met een zak rogge per jaar aan de H.
Geestmeester alhier, nog een jaarlijkse gewinchijns van 1 gulden 10
stuivers aan de heer van Herlaer, welke lasten van de waarde dienen te
worden afgetrokken.
Aldus getaxeerd door de schepenen op 7 januari 1664.
=================020===================
Aktennr : 020
Folio :
20-r
Soort akte : verkoop
Datum : 07-01-1664
Voor schepenen verschenen Jan Adriaen Jacops en verkoopt aan Willem
Rutger Eijmberts een stuk akkerland, groot ca. een lopenzaad, gelegen
te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Geenenberch, b.p. Aert
Jacobs van Groenendael, de koster van Gemonde, de weduwe van

Gijsbert Karmans, de schutterij van St. Katarina, zoals hij van zijn
overleden ouders heeft geerfd. De verkoper belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Er is recht van
overpad daar zoals van oudsher gebruikelijk. Actum 7 januari 1664.
=================021===================
Aktennr : 021
Folio :
20-v
Soort akte : verkoop
Datum : 09-01-1664
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Aert Jacobs van Groenendael,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Adam Anthonissen, op
grond van een machtiging door Harrisken Peters weduwe van Anthonis
Janssen Metselaer, zijnde de moeder van de comparant opgemaakt voor
het gerecht van Maasbommel op 18 december j.l. zoals ons is gebleken,
en verkoopt nu aan Isaack Elsevier, secretaris alhier een huis, tuin,
boomgaard en aanliggen akkerland groot ca. 5 lopenzaad, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd op het Heselaer, b.p. Evert de Bever,
de Braeckstraat daar, de gemeijnte, zoals deze Harrisken Peterse als
weduwe van haar ouders had geerfd en haar in de deling voor
schepenen in Oisterwijk was toebedeeld. De verkoper belooft in zijn
hoedanigheid de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
maar de koper moet wel omheinen tussen het hek en voor aan de
Braeckstraat. Actum 9 januari 1664.
=================022===================
Aktennr : 022
Folio :
21-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 12-01-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat wij op verzoek van de erfgenamen van wijlen Hendrick
Janssen van Gestel, kleermaker, die alhier op 30 december j.l. is
gestorven, het bezit hebben getaxeerd dat hij in St. Michielsgestel heeft
nagelaten.
Een huis, tuin en aanliggend erf groot ca. 10 roedes, gelegen te St.
Michielsgestel aan de Plaets hier, b.p. de gemeenschappelijke straat, de
gemeijnte daar, Anthonij van der Waerden. Hieruit jaarlijks 9 stuivers
aan de kerk van Gestel en aan de pastorie 10 stuivers 1 oort te betalen
en nog 3 gulden per jaar aan de Kruisbroeders te Uden aflosbaar met 50
gulden. Geschat op 350 gulden.

Nog een rente van 16 gulden per jaar tegen 400 gulden kapitaal in een
grotere rente beloofd oor Pauwels Barthelmeeus voor schepenen van
Den Bosch d.d. 16 juni 1645. Komt op 400 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door schepenen op 12 januari
1664.
=================023===================
Aktennr : 023
Folio :
22-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 14-01-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat wij vandaag op verzoek van de heer Zweers een stuk
hooiland hebben getaxeerd genoemd de Corsbeemd groot ca. 2
schaarweides, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd
Haenwijck, b.p. genoemde heer Zweerts, de rivier de Dommel, de
zusters van Orthen, Jan Ariens. Hieruit jaarlijks 12 lopen rogge te
betalen aan de H. Geest van Den Bosch. Boven de lasten getaxeerd op
200 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door genoemde schepenen op 14
januari 1664.
=================024===================
Aktennr : 024
Folio :
22-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 14-01-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Jacob Sijberch, drossaard te
Gestel en belooft aan de heren Jacob en Marten, broers en zoons wijlen
heer Jacob Zweers (de Landas) in zijn leven raad en rentmeester
generaal, een rente van 15 karolusgulden per jaar, elke gulden van 20
stuivers, steeds te betalen op 14 januari en voor de eerste keer op 14
januari 1665, vrij van alle tiende, twintigste of honderdste penning en
lasten, op onderpand van een woonhuis genoemd de Broumeer met zijn
tuinen, boomgaarden, dries en landerijen voor de poorten daar en de
binnenweides tegenover het bouwhuis en de weides achter de schuur.
Nog op onderpand van eenstuk akkerland genoemd de Venakker en de
dries gelege te St. Michielsgestel in de herdgang van Thede, b.p. de

rivier de Dommel, de straat, het erf genoemd het Loo, Henrick Rutten
Spierincks, Corstiaen Hagelaers, het Waut daar. De schuldenaar belooft
de rente voortaan tijdig te betalen en het onderpand in goede staat te
houden voor de betaling ervan en zal alle lasten daarin afhandelen,
behalve een jaarlijkse gewinchijns van 3 stuivers aan de domeinen van
Brabant en 6 stuivers gewinchijns aan de heer van Herlaer en Gestel en
nog 3 chijnshoenderen, nog jaarlijks 10 en een halve chijnspenning aan
de abt van Echternaken en nog jaarlijks aan de blokmeester in de
Hintamerstraat 18 lopen rogge, nog aan Anneken Stans weduwe van
Frans Roscam een kapitaal van 1000 gulden als restant koopsom. De
rente aan de heren Zweerts is aflosbaar tegen betaling van 300 gulden
met alle achterstand ervan, mits er 6 maanden vooraf is opgezegd.
Actum 14 januari 1664.
=================025===================
Aktennr : 025
Folio :
23-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-01-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Merijek Adriaens van de Loo met
haar voogd en verkoopt aan Adriaen, Aelken, Jan, Marij en Gerrit
kinderen van wijlen Peter Adriaens van de Loo verwekt bij Lijsken Dircks
van de Oetelaer, het 1/4e part van de twee derde delen van een
vierdedeel ( dus 1/24ste) van een huis, tuin, boomgaard, hopland en
akkerland, gelegen te St. Michielsgestel in de parochie Gemonde, zoals
ze voor 1/4e van de twee derde delen heeft verkregen voor schepenen
van deze heerlijkheid van wijlen Peter Adriaens van de Loo op 22 mei
1646 en verder heeft verkregen van Jan Hartmans. De verkoopster
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van haar kant af te
handelen, behalve haar aandeel van de pachten en chijnsen die er van
oudsher op drukken. Actum 23 januari 1664.
=================026===================
Aktennr : 026
Folio :
24-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 26-01-1664
Wij, Adriaen Jans Vercuijlen en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Aelbert van Gerwen, en
heeft verklaard aan jonker Adolf van Honselaer een bedrag van 225
gulden schuldig te zijn, vanwege de aankoop van een akker genoemd de

Hutakker, door jonker van Gerwen op 17 april 1663 vernaderd. De
schuldenaar belooft aan jonker Aelbert of diens rechtverkrijgers af te
betalen met jaarlijks 25 gulden, samen met de rente van 4 % totdat er
is afgelost, de rente steeds te betalen op St. Martensdag en voor de
eerste keer St. Maartensdag anno 1664. Actum 26 januari 1664.
=================027===================
Aktennr : 027
Folio :
25-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 09-02-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Jenneken Janssen, Peter Marcelis, Adriaen
Pieck, Maijken Janssen, Jan Marcelis, Jan Joosten, Harmen Janssen,
Willem Janssen, Jan Janssen verder Marcelis Janssen namens zijn zoon
Gijsbert Marcelis, Henrick Janssen, Adriaen Teunis Moerkens, zijnde
allen testamentaire erfgenamen van wijlen Hendrick Janssen van Gestel
en van wijlen Merijken Willem Spierincks, en verklaren met elkaar een
deling te hebben gemaakt van de obligaties en rentebrieven die ze
samen na de dood van genoemde Henrick Jans van Gestel en genoemde
Merijken hebben geerfd.
Genoemde Jenneken Janssen krijgt een obligatie d.d. 19 maart 1635 ten
laste van Mathijs Jan Goijaerts met een jaarlijkse rente van 5 gulden in
een kapitaal van 100 gulden, wordt nu betaald door Willemke de
dochter van genoemde Mathijs Jan Goijaerts.
Genoemde Peter Marcelis krijgt de helft van een obligatie van 200
gulden kapitaal, met een rente van 5 %, ten laste van Jan Michiels d.d.
1 oktober 1653.
Genoemde Adriaen Pieck krijgt de andere helft van genoemde obligatie
ten laste van Jan Michiels d.d. als voorgenoemd.
Maijken Janssen krijgt een obligatie van 100 gulden met een rente van 5
gulden per jaar ten laste van Jan Janssen van de Ven d.d. 30 november
1657.
Genoemde Jan Mercelis krijgt een obligatie van 100 gulden kapitaal van
5 % rente, ten laste van Huijbert Daniels d.d. 1 oktober 1663.
Genoemde Jan Joosten krijgt een obligatie van 100 gulden kapitaal
tegen een rente van 4 gulden en 10 stuivers ten laste van Dielis Joosten

de Visser, d.d. 6 december 1650.
Genoemde Harmen Janssen krijgt een obligatie van 100 guldens met
een rente van 5 gulden per jaar, ten laste van Anthonis Jan Vuchts d.d.
15 augustus 1648.
Genoemde Willem Janssen krijgt een vordering van 100 gulden ten laste
van Henrick Rutten Spierincks te betalen op St. Andriesdag met de
rente.
Genoemde Jan Janssen krijgt het vierde part van een rentebrief van 400
gulden met een rente van 4 %, ten laste van Jan Wouters Hoefnagels
welke rentebrief dateert van 16 juni 1643.
Genoemde Marcelis Janssen krijgt ook een vierde part van de hiervoor
genoemde rentebrief ten laste van Jan Wouter Hoefnagels in een
kapitaal
zoals hiervoor.
Genoemde Henrick Janssen krijgt een vierde part in voorgaande
rentebrief ten laste van Jan Wouter Hoefnagels.
Genoemde Adriaen Teunis Moerkens krijgt ook een vierde part in de
voorgaande rentebrief ten laste van Jan Wouter Hoefnagels.
De delers doen over en weer afsand van aanspraken op elkaars obligatie
en beloven de deling gestand te doen en ieder zal met zijn eigen
obligatie tevreden moeten zijn en zal geen garantie bij elkaar zoeken.
Actum 9 februari 1664.
=================028===================
Aktennr : 028
Folio :
27-r
Soort akte : benoeming van voogden
Datum : 03-03-1664
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Dirck Janssen Schuermans en
Gijsbert Janssen van Schijndel en hebben bij jonker Jacob Sijwert van
Sijberch drossaard alhier de eed afgelegd als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Dirck Peter Schuermans verwekt bij
wijlen Merijken Janssen, om het beheer te gaan voeren over het bezit
van die kinderen en daar later rekenschap over af te zullen leggen.
Actum 3 maart 1664.

=================029===================
Aktennr : 029
Folio :
27-r
Soort akte : verklaring wateroverlast
Datum : 03-03-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen
verklaren op verzoek van de schepenen en dorpsbestuur van het dorp
Esch, in de Meierij van Den Bosch, dat langs en door dit dorp een rivier
loopt genoemd de Aa, waarbij de landerijen daar niet van een dijk zijn
voorzien, zodat die rivier in het vorige jaar 1663 door het overvloedige
water van boven komend door het gestegen Maaswater, de landerijen
hebben overstroomd, niet alleen het hooi- en weiland nabij de rivier,
maar ook veel hoeves en zaailanden zodat door deze overstroming er
geen oogst is geweest danwel zeer weinig. Door deze overvloedige
wateroverlast en continu regenval is er het vorig jaar 1663 veel ziekte
en sterfte onder het vee geweest, zowel paarden, koeien, schapen en
ander vee, en dat duurt nog steeds voort zodat op vele plaatsen de
stallen maar half vol zijn. Wij zijn daarmee bekend omdat ons dorp
vlakbij het dorp Esch ligt of op minder dan een uur gaans. Actum 3
maart 1664.
=================030===================
Aktennr : 030
Folio :
27-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-03-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen,
verklaren dat voor ons is verschenen Bartelmeus Mathijssen vanwege
een testament door hem en Hendersken dochter van Gerrit Gerrits
samen voor notaris Johan van de Heuvel d.d. 28 augustus 1657
gemaakt, zoals ons schepenen is gebleken, waarin hij daarvoor is
gemachtigd, verkoopt aan Jan Ariens van de Bichelaer een stuk
akkerland, groot ca. een lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter
plaatse genoemd aan het Kerckvonderken gelegen in de parochie
Gemonde, b.p. de kerk van Gemonde, Willebort Henricx, Jan Herberts,
Gerrit van de Loo. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de rechten van de heer.
Er moet overpad aan de kerkweg daar worden verleend. Actum 15
maart 1664.
=================031===================

Aktennr : 031
Folio :
28-v
Soort akte : verkoop
Datum : 21-03-1664
Michiel zoon Corstiaen Jans van Hees verkoopt aan Jan Ariens van de
Bichelaer, smid, een perceel akkerland en hopland meestal genoemd de
Onderstal, in totaal groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel
onder de parochie van Gemonde, b.p. Gerrit Jan Herberts, Jan Ariens
van den Bichelaer, smid, Jan Thomas Ambrosius, een vrouwengasthuis
opgericht door Deliana van der Stappen en met een smalle streep land
tot op de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de
dorpslasten en de gebuurlijke plichten. Actum 21 maart 1664 in
aanwezigheid van Jan Spierincks en Jan van den Heuvel als schepenen.
=================032===================
Aktennr : 032
Folio :
29-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 17-04-1664
Wij Adriaen Jans Vercuijlen en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Catarina Henrick Francken weduwe
van Mathijs Hendricks, en doet afstand van haar recht van
vruchtgebruik inzake een stuk weiland groot een schaarweide, gelegen
te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p.
zuidwaarts Jan Aert Godschalcx, noordelijk Hendrik Janssen van Beugen
en meer anderen, jonker Hendrick Lelijon, de kinderen van Arien
Pauwels en de pad van genoemde heer Lelijon daar. Ze draagt haar
vruchtgebruik over aan Ruth Janssen van Grinsven als man van
Hendersken, aan Jan Matheus Leijtens als man van Merijken en ten
behoeve van Hendrick Corsten van den Brants als gewezen man van
wijlen Willemken, allen dochters van wijlen Mathijs Hendricx verwekt bij
genoemde Catarina Henrick Francken, waarbij Corsten er het
vruchtgebruik van krijgt en zijn kinderen verwekt bij genoemde
Willemke het erfrecht. Catarina belooft dit afstanddoen altijd na te
komen en alle lasten van haar kant af te handelen behalve dat er
overpad aan anderen moet worden verleend. Actum 17 april 1664.
=================033===================
Aktennr : 033
Folio :
29-v
Soort akte : verkoop

Datum : 17-04-1664
Voor schepenen is verschenen Ruth Janssen van Grinsven als man van
Hendersken, Jan Mattheus Leijtens als man van Merijken, Henrick
Corsten van de Brants weduwnaar van Willemken, allen dochters van
wijlen Mathijs Hendricx verwekt bij Catarina dochter van Hendrick
Francken, welke Hendrick Corsten van de Brants ook nog handelt voor al
zijn kinderen verwekt bij Willemke, verkopen aan jonker Henrick Lelijon
een stuk weiland groot ca. een schaarweide, gelegen te St.
Michielsgestel, ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. zuidwaarts
Jan Aert Godschalcx, de erfgenamen van Hendrik Janssen van Beugen
en meer anderen, jonker Hendrick Lelijon, de kinderen van Arien
Pauwels en de pad van genoemde heer Lelijon daar, zoals ze vandaag
hebben verkregen vawege het afstand doen van het recht van
vruchtgebruik van hun schoonmoeder Catharina. De verkopers beloven
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve dat er
overpad aan anderen moet worden verleend. Actum 17 april 1664.
=================034===================
Aktennr : 034
Folio :
30-v
Soort akte : verkoop
Datum : 19-04-1664
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Cornelis Marcelis van der
Doodlegge en verkoopt aan jonker Hendrick Lelijon een stuk akkerland
groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel, ter
plaatse genoemd op de Dommelakker, b.p. Harmen Willems, de
gemeenschappelijke straat, Hendrick Rutten Spierincks, de rivier de
Dommel, zoals hij van zijn moeder en van zijn broer heeft geerfd. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve dat er aan anderen overpad moet worden verleend
die er recht op hebben. Actum 19 april 1664.
=================035===================
Aktennr : 035
Folio :
31-r
Soort akte : machtiging
Datum : 19-04-1664
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Jan Janssen Broeren, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Isaack Elsevier, secretaris alhier
en machtigt hierbij zijn vrouw Johanna Meijers om namens hem bij zijn

afwezigheid alle vorderingen te incasseren, zonder enige uitzondering,
zowel binnen de stad Den Bosch als elders, ook mede de brief te
incasseren van 1500 gulden kapitaal die hij bij de heer rentmeester
Schuijl van Walhorn ten laste van het land heeft te vorderen en die
vervalt op 16 mei a.s. inzake de tweede termijn van diens nieuw
gebouwd huis. Zijn gemachtigde mag dat geld ontvangen, kwitantie
uitschrijven en verder alles doen alsof hij als opdrachtgever er zelf bij
aanwezig zou zijn geweest. De opdrachtgever belooft alles na te komen
wat door zijn gemachtigde daarin wordt gedaan. Actum 19 april 1664,
persoonlijk door hem ondertekend. (4 maanden later is hij secretaris-af)
=================036===================
Aktennr : 036
Folio :
31-v
Soort akte : dorpsreglement
Datum : 24-02-1663
Kopie van de Prinses zu Zolleren, gravinne van den Bergh,
markgravinne van Bergen op Zoom, vrijbaandervrouw van Hedel,
vrouwe van St. Michielsgestel en Oudherlaer, van Borgvliet, Bersele,
Braine Laleud, Spalbeek, ...puelp (?), Muijlstede, baandervrouw van het
vorstendom Gelre en van het graafschap Zutphen etc.
Wij laten u weten dat we het verweer hebben gezlen van enkele
inwoners van St. Michielsgestel door hen ondertekend en gepresenteerd
en hebben daarop het advies ingewonnen van onze Raad en wij
oordelen het verzoek van de indieners om achtmannen te benoemen,
tegenstrijdig met de oude en goede gebruiken voor het bestuur van St.
Michielsgestel. Maar om ook de rust te bewaren, ook verder gezien de
hoge jurisdictie en het recht dat daarin aan ons toekomt, zullen we in
het geval er bij de hoofdofficier en bij het dorpsbestuur enige bezwaren
zouden ontstaan of disorde die tot nadeel van onze onderdanen en
inwoners zouden zijn, als zulks door de verzoekers is aangetoond, door
ons naar billijkheid worden gehandeld.
Opdat er in de toekomst in onze gemeente geen verdere onlusten zullen
ontstaan ten aanzien van enkele punten in het onderhavige reglement
hebben wij na advies van onze Raad goedgevonden om de volgende
punten vast te leggen en wij dragen onze drossaard, schepenen en
gemeentenaren op zich daarna exact te richten.
1.
Voor de ontvangsten van de verpondingen, zullen door de drossaard en
regeerders drie collecteurs worden aangesteld, die elk in hun deel van
hun district volgens de voorschriften en het plakkaat zullen collecteren

voor haar Hoogmogende, mits dat het bekwame mensen zijn en mede
inwoners, alsmede ook geerfden van onze heerlijkheid zijn die daarvoor
voldoende garant kunnen staan.
2.
Die collecteurs zijn verplicht aan het comptoir van de ontvanger
zodanige betalingen te verrichten dat de inwoners en de geerfden zijn
gevrijwaard voor sommaties, beslagleggingen etc. op straffe dat alle
verdere kosten en schades op hen zullen worden verhaald. En naast hun
loon en verteer zullen ze verder niets meer moge eisen dat hun daarin is
toegezegd, zoals dat ook geldt voor de andere bedes en dorpsbijdragen.
3.
Door onze drossaard, schepenen, borgemeesters en dergelijke
bestuurders zullen geen buitengewone kosten van verteer worden
gemaakt die ten laste van het gemeentebestuur mogen komen of
ingevorderd.
4.
De ontvangsten en uitgaves van de verpondingen en ook de bedes en
de ontvangsten en uitgaves van de borgemeesters zulle elk in een
bizondere afrekening worden vastgelegd
5.
Die respectievelijke rekeningen zowel van verpondingen als van de
borgemeesters zullen elk jaar na voorafgaande zondagse afkondiging
met open deuren ten overstaan van onze drossaard en de schepenen
volgens oud gebruik worden afgehoord zonder enig oponthoud van
dagen en wel drie maanden na afloop van hun termijn.
6.
Opdat er in de toekomst geen verdere disputen ontstaan vanwege de
beloningen van de drossaard, hebben wij goedgevonden ter
geruststelling van de gemeente dat de drossaard voor alle diensten
binnen de heerlijkheid gedaan en verder voor het afnemen van eden
van schepenen, borgemeesters, gezworeren, verpondings- kerk- en H.
Geestmeesters en alle andere publieke diensten voor de gemeente,
jaarlijks een salaris zal genieten van 200 karolusguldens en die moet
daarmee tevreden zijn, behalve wat betreft het recht van auditie
(afhoren) van alle dorpsrekeningen zoals hem die van oudsher
toekomen en we vertrouwen erop dat de drossaard zich daarin in alles
zal gedragen dit ter genoegdoening van onze inwoners en geerfden.
7.
All commissies buiten het dorp die onze inwoners en geerfden raken
zullen door de officier worden waargenomen en uitgevoerd, met
toevoeging van zodanige persoon of personen die daarin door de
magistratuur zal worden opgedragen als meest geschikte.
8.
De genoemde officier zal voor zijn dagelijke besognes en loon 5

karolusgulden genieten zonder dat hij enige verdere declaraties mag
doen voor andere kosten van vervoer, verteer etc. En de persoon of
personen die aan de officier of diens werk zijn toegevoegd, in geval het
een adelijk persoon uit onze heerlijkheid betreft krijgt die ook 5 gulden
en als het iemand is uit het dorpsbestuur of uit de inwoners krijgt die 2
karolusgulden.
9.
Al onze schepenen zullen jaarlijks voor het uitoefenen van hun ambt 6
gulden krijgen zonder enig verder loon of verteer etc. te mogen
vorderen.
10.
De officier, de schepenen en andere bestuurders van onze heerlijkheid
zullen op de dag dat de magistraat wordt opgevolgd een redelijke
maaltijd mogen gebruiken tot recreatie maar dat mag niet meer
bedragen dan 25 gulden.
11.
Door de schepenen mogen geen andere lasten ten lasten van het dorp
worden omgeslagen anders dat voor hetgeen hiervoor is verhaald en
alleen dan met instemming van onze rentmeester en enkelen van de
belangrijkste geerfden, aan te wijzen door onze drossaard die daarvoor
is aangesteld.
12.
Als men door ervaring ondervindt dat enkelee pariculieren buiten kennis
van onze officier samenspraak of monopolies zouden trachten te houden
die de politie of dorpszaken zouden betreffen om daardoor oproer te
zaaien en onrust en schade voor de goede inwoners zoals eerder hier is
gebeurd tot grote droefenis en zoals men nog dagelijks ziet gebeuren in
omringende plaatsen, bevelen wij daarom aan onze drossaard aan om
tegen die onrustzaaiers op te treden en naar merites te handelen en hen
als voorbeeld daarvoor te straffen.
13.
Er zullen ook geen processen namens de gemeente worden gevoerd,
hetzij actieve of passieve ten laste van de gemeente, dan alleen na rijpe
overwegingen en met instemming als hiervoor.
14.
Eveneens zullen er geen machtigingen worden gegeven of commissies
om in Den Haag bij hare Hoogmogenden voor de Raad van Staten of
andere hoven verzoeken te richten, anders dan met instemming zoals
hiervoor.
15.
De officier en schepenen kunnen genechtdageh en rechtdagen houden
zonder last van de gemeente en dat tegen hun normaal salaris van
proceskosten en justitiele akties, die ten laste komen van de
procespartijen en verder volgens artikel 17 van het politiek reglement

uitgevaardigd door de Hoogmogende van de Meierij van Den Bosch d.d.
1 april 1660. De secretaris zal als die daarover door de officier wordt
verzocht altijd verplicht zijn daarbij aanwezig te zijn met de rol, de
bijbehorende stukken en ander noodzakelijke papieren.
16.
Er mag geen geld ten laste van het corpus worden geleend of
opgenomen anders dan met instemming zoals hiervoor. Verder is
hieronder te begrijpen dat alle werken die ten lasten van het dorp
komen, publiekelijk zullen worden aanbesteed aan de laagstbiedende in
aanwezigheid van onze drossaard en schepenen na voorafgaande
zondagse publikatie.
17.
De gezworenen die door onze officier en door de magistraat zijn
aangesteld zullen hun funktie uitoefenen tegen de door hen opgelegde
boetes zonder daarvoor iets bij de gemeente in rekening te brengen en
die zullen ook na een openbare veiling in bijzijn van de officier de
vlaggen en het strooisel etc. dienen te verkopen ten voordele van de
gemeente en niet prive of uit de hand en ze moeten jaarlijks voor de
officier en schepenen op de laatste schouwdag bewijs overleggen van al
hun ontvangsten en administratie met de verplichting als de officier daar
om vraagt dat onder ede te verklaren en geen geld achter te zullen
houden.
18.
De secretaris dient elk jaar duidelijke aantekeningen en specificatie te
maken met dag en datum aan de officier en schepenen welke diensten
hij voor de gemeente heeft gedaan om na behoorlijke bestudering ervan
zijn salaris daarvoor te worden betaald.
19.
Er zullen geen opdrachten door schepenen worden uitgevaardigd dan
volgens de specificatie van de pretendenten is ingeleverd.
20.
De diverse rekeningen van de H. Geest en Kerkmeesters zullen elk jaar
binen 2 maanden na afloop van hun funktie worden overlegd en de
officier wordt belast hier goed toezicht op te houden.
21.
Alle collecteurs, ontvangers en borgemeesters zullen een of twee keer
hetzij na publieke zondaagse afkondiging of wel persoonlijk de
inwonerse aanmanen voordat ze deze deze zullen sommeren of met
executie (beslag) mogen overvallen.
22.
De officier krijgt de opdracht om dit reglement elk jaar bij de wijziging
van de magistratuur te laten publiceren, op de plek waar dat van
oudsher gebeurt.
23.

Omdat men zeker weet dat er oude gezegelde brieven, dokumenten,
charters etc. bestaan over de rechten, privileges etc. van
grensscheidingen van deze heerlijkheid, die zijn verdwenen of in het
ongerede geraakt, die zowel bij oud-presidenten berusten of andere
privepersonen, wordt de officier bevolen om dat bij die persoon en diens
erfgenamen of alle anderen waarvan hij vermoedens heeft, die op te
dragen de papieren onder ede als zich daarbij gezegelde brieven etc.
bevinden, die te moeten laten inbrengen en die te laten inventariseren
en onderwijl zullen de officier en die van de magistratuur een duidelijk
overzicht moeten maken niet alleen van alle papieren en charters die in
in de *comme* zijn maar ook van die paperen etc. die thans onder de
secretaris berusten om al dokumenten samen onder een en de zelfde
inventarislijst onder te brengen om in de *comme* te worden bewaard,
waarvan de drossaard een sleutel krijgt, de president de andere en de
secretaris de derde sleutel.
24.
Verder behouden wij ons het recht voor dit reglement te vermeerderen
of te verminderen naar gelegenheid van de tijd ten voordele van onze
inwoners.
Gegeven in de stad Bergen op Zoom, voorzien van het vorstelijk cachet
op 24 februari 1663, was ondertekend door Elisabeth zu Zolleren,
douarière. Op het spatium is het wapenzegel aangebracht in zwarte was
met wit papier overdekt.
=================037===================
Aktennr : 037
Folio :
37-r
Soort akte : dorpsreglement
Datum : 03-09-1663
Kopie brief van de Prinses zu Zolleren, gravinne van den Bergh,
markgravinne van Bergen op Zoom, vrijvrouwe te Hedel, vrouwe van St.
Michielsgestel etc. etc.
Wij laten U weten dat wij het verweer hebben gelezen dat onlangs aan
ons is gestuurd, door de geerfden van de heerlijkheid St. Michielsgestel
waarbij deze hebben verzocht om veranderingen aan te brengen inzake
het 5e, 6e, 7e, 8ste, 11de, 13de, 14de en 16de artikel in het reglement
zoals door ons is gemaakt voor een beter bestuur en administratie van
de dorpsmiddelen van St. Michielsgestel. Nadat wij daarover het advies
van onze Raad hebben ingewonnen willen we het 5e artikel
verduidelijken waarbij wij het goedvinden dat op de rekeningen van de
verpondingen en van de beden, de ingeerfden aanwezig mogen zijn als

men dat wil, om met besluit van het gezag zijnde de drossaard en
schepenen die afrekeningen te aanhoren en bepaalde omslagen vast te
helpen stellen als dat nodig is.
Inzake het volgende artikel(6) vinden we het voorlopig goed om na
vrijwillige bemiddeling daarin van onze drossaard om het regelment d.d.
24 februari zoals door ons uitgevaardigd voor artikel 6 te veranderen.
Onze drossard zal blijven *joviseren*(rechtspreken) zoals van oudsher
en we vertrouwen op diens goede diensten en werkzaamheden daarin
tegen de verhoogde vergoedingen zoals die al hebben plaats gehad door
de magistratuur en de ingeerfden en dat men de afrekeningen daarvan
behoorlijk zal laten inzien en worden erkend en wij verwachten dat zulks
in discretie wordt gedaan.
Op het volgende artikel van de bezwaarmakers (7) verklaren wij daarbij
te blijven maar wij vinden het dienstig dat in dergelijke gevallen door de
drossaard en de schepen middels overleg met de geerfden iemand van
de meest bekwame onder hen wordt toegevoegd en gecommitteerd.
Op het volgende artikel (8)verklaren wij dat de drossaard of adelijke
persoon die daartoe is opgedragen niets meer kan worden gegeven dan
hetgeen wij onder artikel 8 hebben aangegeven maar wij vinden hetwel
goed als de gecommitteerde van de magistratuur een vergoeding krijgt
zoals van oudsher.
Op het volgende artikel (11) blijven wij op ons standpunt als eerder
maar het is duidelijk dat alle opgeroepen ingeerfden worden opgeroepen
en dat de belangrijkste vertegenwoordigers onder hen worden
toegevoegd aan de drossaard, de rentmeester en de schepenen en dat
die bekwaam genoeg zijn op met alles rekening te houden.
Op artikel 13 bepalen wij ter aanvulling dat er geen processen gevoerd
gaan worden met duidelijk hoge kosten en van minder belang zijnde die
ten laste van de gemeente zullen komen, anders dan nadat er overleg is
geweest en met instemming van de drossaard en de schepenen en
ingeerfden.
Inzake artikel 14 is dit al behandeld in het voorgaande.
Inzake artikel 16 bepalen wij dat de onderhandelingen ten laste van het
corpus niet anders zal geschieden dan met goedkeuring van 4
afgevaardigden van de ingeerfden, die naast onze drossaard en de
schepenen zullen besluiten en zulks met meerderheid van stemmen.

Aldus voorlopig vastgesteld en we behouden ons het recht voor om
zaken te interpreteren en toe te voegen of te verminderen. Opgemaakt
in de stad Bergen op Zoom, 3 september 1663. Ondertekend door
Elisabeth Prinses zu Zolleren. Op het spatium was haar wapenzegel in
zwarte was.
=================038===================
Aktennr : 038
Folio :
39-r
Soort akte : dienstaantekening
Datum : 00-00-1664
Dienstaantekening :
Dit zijn alle actes die tijdens mijn afwezigheid door meester Johan van
de Heuvel en Barnardt van der Waerden werden geprotocolleerd, die mij
hebben vervangen. (gezien de handschriften loopt dat vanaf folio 39
verso 24 april door tot en met folio 50 recto, 5 juni 1664, de machtiging
aan zijn vrouw voor zijn afwezigheid dateert van 19 april.)
=================039===================
Aktennr : 039
Folio :
39-v
Soort akte : machtiging
Datum : 24-04-1664
Voor schepenen is verschenen jonker Hendrick van Vlierden heer van
Eckaert en machtigt hierbij de heer P. de Bije, licentiaat in de rechten
die in Den Haag woont, om namens hem aldaar op 30 april 1664 te
verschijnen met de heren commissarissen van de Raad van Brabant om
daar tot overeenstemming te komen in de zaak tegen jonker Mathijs
van Alphen heer van Heeswijk, om op die dag aanwezig te zijn, alle
voorstellen te aanhoren en te beantwoorden en daarin tot
overeenstemming te komen of af te wijzen al naar gelang hem dat
goeddunkt. De gemachtigde moet daarin alles doen dat de
opdrachtgever zelf ook voor ogen gehad zou hebben en de
opdrachtgever belooft alles na te komen wat hierin door de gemachtigde
zal worden gedaan en zal hem daarvoor vrijwaren. Actum te Gestel op
24 april 1664, getuigen J. Van den Heuvel en Spierincks als schepenen.
Getekend door Jan Janssen Spierincks en J. van den Heuvel als notaris.
=================040===================
Aktennr : 040
Folio :
40-r

Soort akte : verkoop
Datum : 30-04-1664
Heer Geraert Schelleken priester zoon van wijlen Willem Adams
verkoopt aan Hendrick Goossens en aan Gijsbert Janssen van den
Boogaert een perceel akkerland groot 5 en een halve lopenzaad,
gelegen te St. Michielsgestel in de parochie Gemonde ter plaatse
genoemd op de Slebeecken, b.p. zuidwaarts Baetken weduwe van
Franck Keijtens (?), noordelijk de kerk van Gemonde, heer Gerart
Schellekens als verkoper zelf, de erfgenamen van Peter Dircks van
Tartwijck, Gijsbert Karsmans, zoals de verkoper in de deling met zijn
broers en zusters was toebedeeld gepasseerd voor schepenen alhier op
7 september 1663. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen, behalve de burenplichten te moeten
onderhouden en overpad aan anderen te moeten verlenen. Actum 30
april 1664, getuigen als schepenen Jan Janssen Spierincks en Willem
Hendriks de Bever. Ondertekend door beide schepenen. (rest blad is
blanko)
=================041===================
Aktennr : 041
Folio :
41-r
Soort akte : vernadering
Datum : 29-04-1664
Wij Willem Hendricx de Bever en meester Jan van de Heuvel schepenen
alhier verklaren dat voor ons is verschenen Berthel van den Bogaert en
heeft zijn kontant geld aangeboden dat zijn eigendom is naar hij zei, om
daarmee beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een koop
eikenbomen die Mariken van der Aa onlangs aan Goijaert Arien Joris had
verkocht, gelegen in haar busselke op het Touwtelaer onder St.
Oedenrode. Hij belooft de koopsom aan Goijaert te restitueren. Actum
29 april 1664. Ondertekend door Willem Hendrik de Bever en Jan van
den Heuvel.
=================042===================
Aktennr : 042
Folio :
42-r
Soort akte : opmeting nieuwe erven
Datum : 27-05-1664
Wij Aert Jacobs van Groenendael en Jan van den Hovel, schepenen van
St. Michielsgestel verklaren dat Jan Jan Spierincks als landmeter
vandaag in onze aanwezigheid voor jonker Henrick Lelijon als

rentmeester van Vrouwe Prinses zu Zolleren de volgende percelen
nieuwe erven heeft gemeten, die deels in 1664 zijn ontgonnen maar nog
geen oogst hebben gehad en ten dele nog te ontginnen. Eerstens 5
lopenzaad en 25 roedes, elk lopenzaad van 50 roedes gerekend,
gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Loo, b.p.
oostelijk aan de straat, verder voor zij en achter de Berg daar in het Loo
gelegen. Nog in het Moerschot alhier zowel in het voorste als achterste
veld van jonker Lelijon 6 lopenzaad en 24 roedes. Nog achter in de
bocht van het huis aan de Beeckant dat eigendom is van genoemde
Hendrick Lelijon, 3 lopenzaad en 10 roedes land dat al is ontgonnen en
ten dele voor de eerste keer bezaaid en ten delen nog niet bezaaid. Als
zekerheid hebben wij bij afwezigheid van onze secretaris dit door de
substituut-secretaris laten schrijven en van het dorpszegel laten
voorzien. Actum te Gestel op 27 mei 1664, getekend Aert Jacops en J.
van de Heuvel.
=================043===================
Aktennr : 043
Folio :
43-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 24-05-1664
Wij Arien Jans Vercuijlen en meester Jan van den Huevel, schepenen
van St. Michielsgestel, verklaren dat het kapitaal van 1000 gulden tegen
een rente van 5 % dat jonker Jacob Sijwert van Sijborgh drossaard
alhier op 23 juni 1663 had beloofd te betalen aan Anneken Stans,
weduwe van Francis Roscam in mei 1664 is verhypotketeert op een
adelijk woonhuis genoemd de Brouwmeer met het bouwhuis, schop,
schuur, esthuis en verdere betimmeringen, tuin, boomgaard met de
driessen voor de poort daar, de binnenweides tegenover het bouwhuis
en de weides achter de schuur en een aanliggend akkerland genoemd
de Venakker en de dries aan het einde met het recht op de Bleeck,
gelegen alhier te Michielsgestel, b.p. de rivier de Dommel, de
gemeenschappelijke straat, het erf genoemd het Loo, Hendrick Rutten
Spierincks, Christiaen Hagelaers, het Ollant aldaar met het duifhuis.
Hieruit jaarlijks 3 stuivers gewinchijns te betalen aan de domeinen van
Brabant, 6 stuivers aan de heer van Herlaer en 3 chijnshoenderen
vanwege het recht op de Bleecken, verder 10 en een halve
chijnspenning aan de abt van Echternaken belopend ca. 2 stuivers per
jaar, nog een pacht van 18 lopen rogge aan de blokmeesters van de
Hintamerstraat in Den Bosch uit de genoemde Venacker. De akte is
voorzien van het schependomszegel en ondertekend door onze
substituut-secretaris. Actum 24 mei 1664, getekend Adriaen Janssen
Vercuijlen en J. van de Heuvel.

=================044===================
Aktennr : 044
Folio :
44-r
Soort akte : verklaring over erfafscheiding
Datum : 13-05-1664
44-r)
Produktie van *toon* (bewijs) over de erfscheiding van 2 huizen op
Craeckensteijn
Wij schepenen verklaren dat dat voor ons zijn verschenen Aert Jacobs
van Groenendael schepen alhier die op verzoek van Willem Janssen van
Geffen, welke Aert door de vorster daartoe is opgeroepen, onder ede
heeft verklaard dat hij in het jaar 1611 bij Jan Mathijs Spierincks heeft
gewoond als bouwknecht en daar 2 jaar heeft gewoond op het huis
Craeckensteijn dat in die tijd eigendom was van deze Jan Mathijsen
alhier gelegen te St. Michielsgestel. In die tijd was er aan de zuidzijde
komend vanaf een pad van af Loockert dat richting Den Dungen liep,
een stenen kamer waar hij als deponent in woonde, dat verder ook aan
de zelfde zuidzijde aan die pad nabij het achterhuis van het huis waar
nu Hendrik Janssen van Houtem woont, een schuur stond van 4
gebonden die men een Vlijmse schuur noemt, eveneens eigendom van
Jan Mathijssen. Maar tussen die kamer en die schuur was wat ruimte
zijnde een brede rijweg welke rijweg uitkwam aan het einde van de
kamer, verder vanaf de vermelde pad liep ofwel achter de schuur om
daar, tussen die schuur en de pad door en zo weer terug naar die pad
zodat men rondom de schuur kon rijden met een korenwagen of
hooiwagen zonder enige hinder daarin. Die rijweg en die lege plek was
niet beplant maar was gezamenlijk eigendom van de kamer en de
schuur toebehorend aan Jan Mathijssen Spierincks en ook te gebruiken
door het andere huis waar Hendrick Janssen van Houtem nu woont om
daar door te rijden etc. De deponent verklaart dat achter die schuur aan
de zuidkant wat bomen stonden, maar dat de rijweg zo ver achter de
schuur en buiten de bomen om liep, dat die bomen daardoor geen last
kregen. Hij verklaart nog dat hij destijds in die kamer woonde en in de
schuur had gedorst en gebruikt gehad. Actum te Gestel op 13 mei 1664,
getuigen als schepenen Jan Janssen Spierincks en Jan Janssen Broeren.
Ondertekend door Aert Jacops en de beide schepenen.
=================045===================
Aktennr : 045
Folio :
45-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik

Datum : 28-05-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Anneken dochter van Jan Spierincks weduwe
van Handrick Delissen wonend in Den Dungen, en doet afstand van haar
recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland, groot ca. een
lopenzaad en 6 roedes, gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse
genoemd op de Midakkers, b.p. Wouter Dielissen en de zijnen, de heer
Cornelis van der Merendonck, de erfgenamen van Huijbert Peters, de
gemeenschappelijke pad daar genoemd de Ruijmelsche steegde. Ze
doet er afstand van ten behoeve van Delis, Arien, Lijsken, Handrick en
Jenneken zijnde haar wettige kinderen verwekt bij wijlen haar
genoemde man Hendrick. Ze belooft dit afstanddoen altijd na te komen.
Actum 28 mei 1664. Getekend Jan Janssen Spierincks, J. van de Heuvel.
=================046===================
Aktennr : 046
Folio :
45-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-05-1664
Schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Delis, Arien en
Hendrick, broers en kinderen van Handrick Delissen, voor henzelf
handelend en voor hun meerderjarige zusters Lijsken en Jenneken en
verkopen aan Anneken dochter van Laurens Handrick Francken weduwe
van Marten Peters van de Ven, een stuk akkerland groot ca. een
lopenzaad 6 roedes, gelegen te St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd
in de Midakkers, b.p. Wouter Dielissen en de zijnen, de heer Cornelis
van de Merendonck, de erfgenamen van Huijbert Peters, de Ruimelsche
steegde daar, zoals ze van hun ouders hebben verkregen nadat hun
moeder afstand van haar recht van vruchtgebruik had gedaan. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun
kant af te handelen. Actum 28 mei 1664. Ondertekend door Jan Jan
Spierincks en Jan van de Heuvel.
=================047===================
Aktennr : 047
Folio :
45-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 28-05-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat wij op verzoek van de erfgenamen van Jan Thonis Goijaerts die toen
hij leefde in Den Dungen woonde, een perceel akkerland hebben

getaxeerd waarvan zijn weduwe Merieken Delissen van der Aa het
vruchtgebruik was blijven houden, die op 8 mei j.l is overleden (hij of
zij?). Die akker is gelegen te St. Michielsgestel en wordt genoemd de St.
Antonisakker groot ca. 7 lopenzaad aan de Dungense Cant, b.p. Gerit
Jacobs van Grinsven, Servaes Andriessen, de gemeenschappelijke straat
en moet 5 roedes dijk onderhouden. Is getaxeerd op 1000 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door genoemde schepenen. Actum
28 mei 1664. Ondertekend door beide schepenen.
=================048===================
Aktennr : 048
Folio :
46-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 29-05-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Willem Paulssen inwoner alhier en doet
afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een perceel akkerland
genoemd het Rulle groot ca. 10 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel
in de parochie Gemonde, ter plaatse genoemd het Rulle, b.p. Corst Jan
Willems met meer anderen, Willem Hendricx, Gerit van de Loo, de
gemeenschappelijke mestweg. Hij doet er afstand van ten behoeve van
Paulus, Hendrick, Jan en Mechteld zijnde zijn meerderjarige kinderen en
ten behoeve van Lijsken zijn minderjarige dochter verwekt bij zijn
tweede vrouw Emken Willem Daniels. Willem als vader belooft dit
afstanddoen na te komen. Actum 29 mei 1664.
=================049===================
Aktennr : 049
Folio :
46-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 29-05-1664
Genoemde schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan zoon
Willem Paulssen, voor zichzelf en vanwege een machtiging opgemaakt
voor schepenen van Uden in het land van Ravestijn op 28 mei 1664
zoals ons is gebleken namens zijn oudste broer Paulus Willems, verder
Henrick en Mechteld samen meerderjarige kinderen van Willem Paulssen
ook samen nog namens hun minderjarige zuster Lijsken en verkopen
(=beloven) met toestemming van Aert Zegers van Overbeeck aan de
heer Peter Roeffen als rentmeester van het kapitel en uitvoerder van het
testament van de eerwaarde heer Willem Schelllekens, deken van het
kapittel daar, een jaarlijkse rente van 22 gulden en 10 stuivers, steeds

te betalen op 24 juni en voor de eerste keer per 24 juni 1665, vrij van
alle bedes of andere lasten op onderpand van een stuk akkerland
genoemd het Rullen groot ca. 10 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel
in de parochie Gemonde, ter plaatse genoemd Rullen, b.p. Jan Corst Jan
Willem Ceelen en meer anderen, Willem Handricx Peters, Gerit van de
Loo, de gemeenschappelijke mestweg. De rente is ten behoeve van
Hendriksken dochter van Jan Rutten van Berselaer verwekt bij diens
eerste vrouw Oijken Hendrick Schellekens, welke Hendrieksken nu is
getrouwd met Paulus Willems, waarvan Paulus er het vruchtgebruik van
krijgt en de wettige kinderen van Paulssen en Hendriksken het erfrecht.
De schuldenaars (de kinderen) beloven de rente altijd te zullen betalen
en alle lasten af te handelen, behalve dat uit het onderpand 6 gulden
per jaar staan te betalen aan Gerit van Dijck. Verder beloven ze het
onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De
rente is aflosbaar met 450 gulden samen met de achterstallige
termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum te Gestel 29
mei 1664. (later blijkt dat het geld is bestemd voor de oudste broer
Paulus Willems)
=================050===================
Aktennr : 050
Folio :
47-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 29-05-1664
Eerder had de eerwaarde heer Willem Schellekens deken van het
kapittel van Boxtel in zijn testament opgemaakt voor meester Hendrick
Leermakers openbaar notaris op 1 maart 1662 aan Hendriksen en
Heijlken wettige dochters van zijn zuster Oijken elk van hen een zesde
deel vermaakt van zijn na te laten bezit, die daarvan het vruchtgebruik
kregen en hun respectievelijke kinderen het erfrecht. De uitvoerders van
zijn testament maken nu moeilijkheden over de voorgaande rente van
22 gulden en 10 stuivers met Paulus Willems (fout moet zijn Willem
Paulssen !) die is getrouwd met Hendriksken de dochter van genoemde
Ijken om daarin hun recht te verkrijgen. Daarvoor hadden Aert Zegers
van Overbeeck, Hendrick Janssen Schellekens, Eijmbert Adriaens en
Gerit Maurits Slegers zich voor de uitvoerders verbonden om borg te
staan voor deze Paulus Willems (fout moet zijn Willem Pauwels als
vader), voor het uitbetalen van het kapitaal van die cijns van 22 gulden
en 10 stuivers, zodat die uitvoerders daarvoor altijd zouden blijven
gevrijwaard. Daarom is hier verschenen voor Jan Janssen Spierincks en
Jan van de Heuvel als schepenen, Jan zoon Willem Paulsen namens zijn
broer Paulus Willems volgens een machtiging opgemaakt voor
schepenen van Uden in het land van Ravestijn, d.d. 28 mei 1664 en

belooft vanwege deze machtiging op onderpand van al het bezit van
deze Pauwels Willems (waarschijnlijk opnieuw bedoeld Willem Pauwels)
deze Aert Zegers van Overbeeck, Hendrick Jans Schellekens, Eijmbert
Adriaens en Gerit Maurits Slegers voor die borgstelling altijd te zullen
vrijwaren. Actum 29 mei 1664. (warrige weergave, onduidelijke
toedracht)
=================051===================
Aktennr : 051
Folio :
48-v
Soort akte : overdracht vruchtgebruik
Datum : 28-05-1664
Voor genoemde schepenen zijn verschenen Jan en Hendrick, broers en
hun zuster Mechteld voor henzelf handelend en voor hun minderjarige
zuster Lijsken, en Jan nog gemachtigd door zijn oudste broer Paulus
Willems voor schepenen van Uden in het land van Ravestijn d.d. 28 mei
1664, zijnde allen kinderen van Willem Paulssen en van diens tweede
vrouw Emken, dragen aan hun vader Willem Paulssen weer het
vruchtgebruik over van 10 lopenzaad land genoemd het Rullen, gelegen
in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. Jan Corsten en
meer anderen, Willem Hendrickx, Gerit van de Loo, de
gemeenschappelijke mestweg waarvoor hij als vader eerder afstand van
zijn vruchtgebruik had gedaan en de kinderen stellen hun vader weer in
diens oud rechten. De kinderen beloven de overdracht gestand te doen.
Actum 28 mei 1664.
=================052===================
Aktennr : 052
Folio :
49-r
Soort akte : benoeming van voogden
Datum : 29-05-1664
Vandaag 29 mei 1664 zijn voor schepenen verschenen Jan Arien Jacobs
ten behoeve van de meerderjarige kinderen van Jacob zoon Arien
Jacobs en nog Handrick Jacob Handricks en zijn als voogden aangesteld
over Lijsken en Jacop minderjarige kinderen van Jacob Arien Jacobs
verwekt bij zijn vrouw Lijsken Jacob Hendricks en hebben bij de
drossaard Sijwert van Sijburch als officier van Gestel de eed afgelegd.
Datum als boven, in aanwezigheid van de schepenen Jan Janssen
Spierincks en Jan van de Heuvel.
=================053===================

Aktennr : 053
Folio :
49-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 29-05-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Jan zoon Willem Paulssen als gemachtigde
door zijn broer Paulus Willems wonend te Uden in het land van Ravestijn
volgens de procuratie daar voor schepenen opgemaakt d.d. 28 mei
1664, en belooft op onderpand van het bezit van diens broer de rente te
betalen van 22 gulden en 10 stuivers, steeds vervallend op 24 juni van
elk jaar en voor de eerste keer op 24 juni 1665 zoals Hendrick, Jan en
Mechteld als meerderjarige kinderen van Willem Paulssen ook namens
hun minderjarige zuster Lijsken hadden beloofd te betalen aan Peter
Roeffen als uitvoerder van het testament van de heer Willem
Schellekens, deken van het kapittel van Boxtel, welk bezit was bestemd
voor Hendrieksken dochter van zijn zuster Oijken, welke Hendrieksken
het vruchtgebruik zou krijgen en haar wettige kinderen het erfrecht. De
rente te betalen op onderpand van een akker genoemd het Rulle
eigendom van de kinderen van Willem Paulssen waarvan hun vader
afstand van zijn recht van vruchtgebruik had gedaan zoals blijkt uit de
voorafgaande acten waaraan we refereren. Jan namens zijn broer
belooft die rente zo te betalen dat de andere broers en zusters ervoor
blijven gevrijwaard omdat die broer het geld voor zichzelf heeft
verkregen maar het gehele onderpand daarvoor werd beleend. Actum
29 mei 1664.
=================054===================
Aktennr : 054
Folio :
50-r
Soort akte : verkoop
Datum : 05-06-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Peter Janssen van Heesch die ook
nog is gemachtigd door Jan Hendrick Jeronimus als voogd over de
minderjarige kinderen van Sijmon Jeronimus verwekt bij Jenneken
Janssen van Heesch, volgens de machtiging opgemaakt voor schepenen
van Driel d.d. 23 mei 1664, zoals ons is gebleken, verkoopt aan Peter
Peter Janssen een stuk akkerland groot ca. anderhalve lopenzaad,
gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd de Hogaert, b.p. Aert
Jans Rijckaerts, Peter Peter Janssen, Jan Geraert Jonkers, de rivier de
Dommel. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve de dorpslasten etc. Actum 5 juni 1664.

=================055===================
Aktennr : 055
Folio :
51-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 27-06-1664
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan Aert Henricks, schepenen, verklaren
dat voor ons is verschenen Gerritie Peters weduwe van Lambert Willems
en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin
en aanliggend akkerland, samen groot ca. 12 lopenzaad, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Klockberch, b.p. Jan Ariens
van Beers, Heijmen Wouters, Jan Lenaerts de Decker. Nog het vierde
part van een stuk weiland in totaal groot ca. 3 en een half scharen, ter
plaatse genoemd aan de Groote Brugge langs de Dommel daar en aan
de gemeenschappelijke straat. Nog het vierde part van een stuk
akkerland groot ca. 4 lopenzaad in totaal, gelegen in de genoemde
weide, b.p. de heer Coenen, het genoemde weiland. Nog een stuk
akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel in
de Zegenwerpse Hoeve, b.p. de heer de Coenen, Jan Ariens van Beers.
Ze doet afstand van haar rechten ten behoeve van haar dochter
Catharina Lamberts die daarvan het vruchtgebruik krijgt. Gerritie belooft
het afstanddoen altijd na te komen en alle lasten af te handelen behalve
een half malder rogge aan de geestelijke rentmeester in een grotere
pacht, nog 8 gulden en 10 stuvers per jaar aan de rentmeester van
joffrouw van Grinsven, nog 2 gulden per jaar aan de H. Geest van
Gestel en de chijns aan de heer van Herlaer. Actum 27 juni 1664.
=================056===================
Aktennr : 056
Folio :
51-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-06-1664
Voor schepenen is verschenen genoemde Catharina Lamberts uit de
vorige akte met jaar voogd en verkoopt aan jonker Jacob Sijwerts van
Sijberch, drossaard alhier een huis, tuin, akkerland groot ca. 11
lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de
Klockberch, b.p. Jan Ariens van Beers, Heijmen Wouters, Jan Lenaert de
Decker. Nog verkoopt ze het 1/4e part van 3 en een halve schaarweide,
gelegen alhier aan de grote brug. Nog het 1/4e part van een stuk
akkerland gelegen in de Voorste weide, b.p. de heer Coenen, de
genoemde weide. Nog een stuk akkerland groot ca. anderhalf
lopenzaad, gelegen in de Zegenwerpse Hoeve, b.p. de heer Coenen, Jan

Ariens. De verkoopster belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve een halve malder rogge aan de
geestelijke rentmeester uit een grotere pacht, nog 8 gulden 10 stuiver
per jaar aan de rentmeester van joffrouw van Grinsven, nog 2 gulden
per jaar aan de H. Geest alhier en verder de chijns aan de heer van
Herlaer. Actum als boven.
Voetnoot :
De heren schepenen schatten dit bezit boven de lasten op 1000 gulden.
=================057===================
Aktennr : 057
Folio :
54-r
Soort akte : huwelijkse voorwaarden
Datum : 21-03-1663
In de naam van de heer, Amen. Voor nagenoemde notaris en getuigen
is verschenen Jan zoon Willem Adam Schellekens, jongeman wonend te
St. Michielsgestel als a.s. bruidegom ter ener zijde en Anneken Stans
weduwe van Franchois Roscam wonend op Nieuw Herlaer onder St.
Michielsgestel die vergezeld is van haar voogd als a.s. bruid ter andere
zijde, en hebben hun huwelijkse voorwaardes gemaakt en hebben ook
alle verschilpunten die vanwege hun broers en zusters of vrienden
zouden mogen ontstaan proberen te vermijden. De bruidegom brengt al
hetgene in waarop hij recht heeft en heeft geerfd, uit welk roerend en
onroerend bezit indien hij eerder dan haar overlijdt een bedrag van 500
gulden aan haar nalaat waarmee ze naar keuze mag handelen direkt na
zijn dood te aanvaarden. Indien hij voor haar komt te sterven zonder
dat hij bij haar een kind of kinderen heeft verwekt vermaakt hij al zijn
zijn roerend en onroerend bezit aan zijn bruid die daarvan het
vruchtgebruik krijgt zolang ze leeft en als ze kinderen bij elkaar hebben
gaat het erfrecht daarvan naar hun beider kinderen. Maar als er geen
kinderen zijn gaat zijn bezit daarna naar zijn naaste vrienden en familie
die dan nog in leven zijn. De bruid zal al haar bezit inbrengen en haar
inkomsten zoals ze die nu bezit en als ze voor de bruidedgom komt te
sterven, vermaakt ze aan haar bruidedom uit al haar roerend en
onroerend bezit een bedrag van 500 gulden, direkt na haar dood te
verkrijgen, alles volgens de machtiging die daarvoor aan haar verleend
is in het testament dat ze met wijlen haar man Franchoijs had gemaakt
voor schepenen van St. Michielsgestel op 4 december 1657. Genoemde
bruid en bruidegom met wederzijdse instemming hierin, herroepen hun
eerdere huwelijkse voorwaardes, die ze onlangs voor de de secretaris en
notaris J. Elsevier hadden gemaakt en willen dat alleen dit huidige
kontrakt geldig zal zijn, ook al zou het op sommige punten in
tegenspraak zijn met geldend recht, welke bepalingen ze hierbij

uitsluiten. Actum in Den Bosch d.d. 21 september 1663, in aanwezigheid
van Cornelis van Haren, schoenmaker en Jan van Esch, poorters van de
stad Den Bosch als getuigen. Ondertekend door Jan Willem Damen
Schellekens, Anna Stans weduwe Roscams, Cornelis van Haren, Jan van
Esch. Daaronder stond P. van Haestrcht, notaris. (Deze kopie stemt
overeen met de originele minuutakte in het protocol, en ik verklaar die
als autentiek, getekend P. van Haestrecht, notaris)
=================058===================
Aktennr : 058
Folio :
57-v
Soort akte : machtiging
Datum : 24-07-1664
Wij Jan Jan Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Jacob Sijwert van Sijberch,
drossaard van St. Michielsgestel en machtigt hierbij Isaack Elsevier,
secretaris te Gestel om namens hem te verschijnen voor de wethouders
van de stad Den Bosch en daar zijn adelijk huis, neerhuis, hoeves,
boomgaarden, weilanden, driessen zowel binnen als buiten de poorten,
akker en de Venakker ook met alle toebehoren te veronderpanden tot
betaling van een schuldbrief van 1000 gulden met de rente ervan, die
hij nog schuldig is aan de weduwe van Frans Roscam als restant
koopsom van dit adelijk huis. Die borgstelling mag zijn gemachtigde
doen ten behoeve van die persoon of personen die Jan Willem
Schellekens als man van genoemde weduwe Roscam zal benoemen en
die ook eigenaar van die schuldbrief zal worden. De gemachtigde moet
daarin alles doen alsof hij als opdrachtgever daar zelf ook bij aanwezig
zou zijn geweest. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat
daarin door zijn gemachtigde zal worden gedaan en zal hem daarvoor
vrijwaren. Actum 24 juli 1664, getekend Jan Janssen Spierincks .
=================059===================
Aktennr : 059
Folio :
58-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 21-08-1664
Wij Jans Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Teunisken Teunis weduwe van
Adriaen Geraerts van Beers en doet afstand van haar recht van
vruchtgebruik inzake een stuk akkerland, groot ca. anderhalf lopenzaad,
zijnde het 1/4e part van de gehele akker van oudsher genoemd het
Serps ofwel het Zegenwerps akkerken, gelegen te St. Michielsgestel

rondom in het erf van de Zegenwerpse Hoeve, eigendom van de edele
heer de Coenen. Ze doet er afstand van ten behoeve van Jan Ariens van
Beers en Huibert Daniels als man van Margriet dochter van Arien
Geraerts van Beers, zijnde haar wettige kinderen die daarvan het
erfrecht krijgen. Teunisken belooft dit afstanddoen altijd na te komen en
alle lasten van haar kant af te handelen, behalve de eventuele chijns
aan de heer van Herlaer. Actum 21 augustus 1664.
=================060===================
Aktennr : 060
Folio :
59-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 21-08-1664
Voor schepenen verschenen Jan Ariens van Beers, weduwnaar van
Merijken Peters van Taertwijck en doet afstand van zijn recht van
vruchtgebruik inzake een stuk akkerland, groot ca. anderhalf lopenzaad
zijnde het 1/4e part van part van een akker van oudsher genoemd het
Serps ofwel het Zegenwerps akkerken, gelegen te St. Michielsgestel
rondom in het erf van de Zegenwerpse Hoeve, zoals hem bij testament
door zijn oom Jan Geraerts van Beers was vermaakt en voor notaris
Schellens was gepasseerd op 24 februari 1620. Hij draagt dat
vruchtgebruik nu over aan zijn 3 wettige kinderen Jan, Pouwels en
Arijke die daarvan het erfrecht krijgen en hij belooft dit afstanddoen
altijd na te komen en alle lasten af te handelen, behalve een eventuele
chijns aan de heer. Actum 21 augustus 1664.
=================061===================
Aktennr : 061
Folio :
60-r
Soort akte : verkoop
Datum : 21-08-1664
Voor ons is verschenen jonker Jacob Sijwert van Sijberch, drossaard
alhier en verkoopt aan Catarina Lamberts een huis, tuin en aanliggend
akkerland groot ca. 12 lopenzaad, gelegen alhier te St. Michielsgestel,
ter plaatse genoemd op de Klockberch, b.p. Jan Ariens van Beers,
Heijman Wouters van Esch, Jan Lenaerts de Decker. Nog verkoopt hij
het vierde part van 3 en een halve schaarweide, gelegen te Gestel aan
de grote brugge. Nog het vierde part van een stuk akkerland gelegen in
de Voorste weide, b.p. de heer de Coenen, de genoemde weide. Nog
een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in de
Zegenwerpse Hoeve, b.p. de heer de Coenen, Jan Ariens van Beers. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle laste van zijn kant

af te handelen behalve een half malder rogge uit een grotere pacht aan
de geestelijke rentmeester hier, nog aan de rentmeester van joffrouw
Grinsven een rente van 10 gulden en 10 stuivers per jaar, nog aan de H.
Geest 2 gulden per jaar, nog de chijns aan de heer van Herlaer. Dit
bezit had de verkoper alhier voor schepenen op 27 juni j.l. verkregen.
Actum 21 augustus 1664.
=================062===================
Aktennr : 062
Folio :
60-v
Soort akte : verkoop
Datum : 21-08-1664
Voor schepenen alhier zijn verschenen Jan Adriaen Geraerts van Beers
en Huibert Daniels Volder als man van Margrieta Adriaen Geraerts van
Beers, beiden hierin voor een vierde part, verder Pouwels Jan Adriaen
van Beers voor hemzelf en voor zijn broer Jan en zijn zuster Arijke
welke Jan Adriens van Beers met genoemde Pouwels en met diens oom
Huibert Daniels samen ook voor die laatste 2 kinderen handelen, verder
Heijmen Wouter Janssen (van Esch) als man van Gerritie Peter Jacobs
ook voor 1/4e part en nog Catharina dochter van Lambert Willems met
haar voogd ook voor een vierde part, verkopen aan de edele Aerdt de
Coenen van Zegenwerp hoofdschout van het kwartier Peelland, een stuk
akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel in de
Zegenwerpse Hoeve dat van oudsher wordt genoemd het Serps ofwel
het Zegenwerps akkerken. De verkopers beloven de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve als er een chijns uit staat te
betalen aan de heer van Herlaer. Actum 21 augustus 1664.
=================063===================
Aktennr : 063
Folio :
61-v
Soort akte : verkoop
Datum : 21-08-1664
Voor schepenen verscheen Catharina dochter van Lambert Willems met
haar voogd en verkoopt aan Jan Adriaens van Beers een stuk akkerland
groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd
op de Klockberch, b.p. Heijmen Wouters, de weduwe van Adriaen
Geraerts van Beers, Lambert Hendrick Rademakers, de
gemeenschappelijke straat. De verkoopster belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten van haar kant af te handelen. Actum 21 augustus
1664.

=================064===================
Aktennr : 064
Folio :
62-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 00-08-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jaecksken, Christina en
Jenneken met hun voogden, dochters van wijlen Jacob Adriaen Jacobs
verwekt bij wijlen Lijsken Jacob Henricks, verder Dirck Willems als man
van Merijken, Gijsbert Dircks als man van Peterken en nog Hendrick
Jacob Hendricks en Jan Adriaen Jacobs als voogden over Jacob en
Lijsken minderjarige kinderen, zijnde allen kinderen van Jacob Adriaen
Jacobs en Lijsken Jacob Hendricks en hebben verklaard een deling te
hebben gemaakt van het bezit in de parochie Gemonde onder St.
Michielsgestel en onder Schijndel dat ze na de dood van hun ouders
hebben ontvangen. Jan Spierincks als presidentschepen heeft het lot
voor de minderjarige kinderen gelegd in plaats van de officier.
Genoemde Jaecxken krijgt een bouwhuis, tuin, boomgaard en akkerland
tot aan de eerste heg daar, samen groot 4 lopenzaad en 25 roedes,
gelegen onder Schijndel ter plaatse genoemd op het Holder, b.p. Jan
Goijaerts als mededeler zijnde een hopveldje en het eerste stukje ervan
voor aan de gemeijnte. Nog krijgt ze het eerste stukje van het
hopveldje, groot ca. 20 roedes en het tweede stuk daar groot ca. 19
roedes, b.p. de Bocht, Jacob Jacobs als mededeler, Jan Goijaerts, de
gemeijnte. Hieruit jaarlijks 20 gulden te betalen in Den Bosch aflosbaar
met 400 gulden, nog jaarlijks 2 gulden en 10 stuivers in een grotere
rente aflosbaar met 50 gulden.
Genoemde Dirck Willems krijgt een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad
en 24 roedes, genoemd de Stockhoeve, gelegen te Schijndel ter plaatse
genoemd op het Holder, b.p. de erfgenamen van Jan Willems van de
Oeteler, de kinderen van Corstiaen Willems van de Merendonck, Lenaert
Jacob Roelen, Peter Jan Echten. Er is recht van overpad over het erf van
de kinderen van Corstiaen Willems. Hieruit jaarlijks 1 stuiver
gewinchijns te betalen aan de domeinen van Brabant die wordt betaald
in Middelrode, nog een jaarlijkse rente van 3 gulden. Dit lot moet aan
het zevende lot 20 guldens eens geven en nog 2 gulden 10 stuivers per
jaar in een meerdere rente, aflosbaar met 50 gulden.
Genoemde Gijsbert Dircks als man van Peterken krijgt een stuk
akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder
Schijndel, meestel genoemd de Cuijlenacker, b.p. Gerit Wouter

Bastiaens, de gemeijnte daar, Aert Peters, de kinderen van Arien Jan
Ariens van Roij. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. een
lopenzaad en 12 roedes, gelegen in de parochie Gemonde onder
Schijndel, ter plaatse genoemd de Goijert Horrixheij, b.p. Lenaert
Ariens, Gijsbert Peters. Er moet overpad aan anderen worden verleend.
Hieruit jaarlijks 2 gulden 10 stuivers te betalen in een grotere rente
aflosbaar met 50 gulden. Dit lot moet 5 gulden eens geven aan het
zevende lot.
Genoemde Christina krijgt een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad en
15 roedes, gelegen te Schijndel ter plaatse genoemd in de
Munnickenheide, b.p. aan de westkant Jacob Jacobs, Jan Adriaens
Jacobs, Lenaert Jacob Roelen, de gemeijnte daar. Hieruit jaarlijks 2
gulden en 10 stuivers te betalen uit een grotere rente aflosbaar met 50
gulden en dit lot moet aan het zevende lot 10 gulden eens betalen.
Genoemde Jacob Jacobs als minderjarige krijgt een stuk akkerland groot
ca. 3 lopenzaad en 1 roede, gelegen in de parochie Schijndel ter plaatse
genoemd op het Holder in de Munnickenheide, b.p. Teeuwis Arien
Jacobs van Groenendael, Christiaen Jacobs, Lenaert Jacob Roelen, de
gemeijnte aldaar. Nog krijgt hij een streep akkerland zijnde het derde
stuk in de bocht, groot ca. 1 lopenzaad 9 roedes, gelegen onder
Schijndel op het Holder, b.p. Jaecxken Jacobs, Jenneke Jacobs, Jan
Broeren, Jan Goijaerts. Nog krijgt hij een half streepje akkerland af te
delen met Peter Adriaen Jacobs zijnde het noordelijk stuk, groot 23
roedes gelegen in de parochie Gemonde onder Schijndel, b.p. de
erfgenamen van Peter Adriaen Jacobs waarvan wordt afgedeeld, Jan
Adriaen Jacobs, de erfgenamen van Peter Broeren, het
Schildersgasthuis. Hieruit jaarlijks 2 gulden 10 stuivers te betalen
aflosbaar met 50 gulden en nog aan het zevende lot 10 gulden eens te
betalen.
Genoemde minderjarige Lijsken krijgt een stuk akkerland zijnde het
zesde stuk in de bocht, groot ca. 5 en een halve lopenzaad, gelegen
onder Schijndel, b.p. Jenneken Jacobs, de kinderen van Peter Ariens
Jacobs, Jan Broeren, Peeter Damen. Hieruit jaarlijks 2 gulden 10
stuivers te betalen in een grotere rente aflosbaar met 50 gulden. Dit lot
moet aan het zevende lot 5 gulden eens betalen.
Genoemde Jenneken Adriaen Jacobs krijgt een stuk akkerland groot 1
lopenzaad en 27 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse
genoemd op de Slebeecken, b.p. Henrick Goossens, de erfgenamen van
Adriaen Geraerts van de Loo, de erfgenamen van Jan Cornelis van
Dungen, de erfgenamen van Gerrit Aerts Vennen. Nog krijgt ze een

streep land zijnde het vierde stuk in de genoemde bocht groot 1
lopenzaad en 5 roedes. Nog krijgt ze het vijfde stuk land daar groot ca.
1 lopenzaad en 9 roedes gelegen onder Schijndel, ter plaatse genoemd
op het Holder, b.p. Jacob Jacobs, Lijsken Jacobs, Jan Boeren
(=Broeren), Jan Goijaerts, Peter Damen. Nog krijgt ze een stuk
akkerland zijnde het achtste stuk in de zelfde bocht, groot 1 lopenzaad
en 24 roedes, gelegen onder Schijndel in het Holder, b.p. de kinderen
van Adriaen Jacobs, het Schildersgasthuis, Jan Peter Broeren. Hieruit
jaarlijks 10 gulden te betalen in Den Bosch aflosbaar met 200 gulden,
nog jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een grotere rente samen met de
kinderen van Adriaen Jacob Dircks, aflosbaar met 50 guldens. Dit lot
krigt van de andere loten samen 50 gulden.
(Niet afgemaakt, waarschijnlijk d.d. 25 of 26 augustus 1664, zie folio 69
recto en volgende, daar worden de percelen netjes in geld uitgedrukt en
over de zeven kinderen verdeeld)
=================065===================
Aktennr : 065
Folio :
65-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 12-11-1663
Voor schepenen zijn verschenen Dirck, Laurens, Aert en Ruth, broers en
kinderen van Jacob Rutten verwekt bij Jenneken Aerts van Grinsven,
verder Geerling Goijaerts als man van Iken, Eijmbert Peter Eijmberts als
man van Barbara, beiden dochters van genoemde Jacob Rutten en van
Jenneken Aerts, hebben verklaard een deling te hebben gemaakt van
het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Eijmbert Peter Eijmberts namens zijn vrouw krijgt een
woonhuis, schuur en de helft van de tuin en boomgaard, gelegen in St.
Michielsgestel aan de Dungense Cant, b.p. de kinderen van Hendrick
Claessen, Aert Jacob Rutten dat ervan is afgedeeld, Faes Driessen, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit de grondchijns te betalen aan de
heer van Herlaer. Nog de helft van een jaarlijkse rente van 3 en een
halve stuiver die wordt betaald aan Peter Schuijl als rentemeester over
de geestelijke goederen, nog de helft van 3 roedes dijkonderhoud op de
Gestelse dijk, nog een jaarijkse aflosbare rente van 5 guldens aan
Huijbert Kuijsten boekbinder in Den Bosch, aflosbaar met 100 gulden.
Dit lot moet aan Geerling Goijaerts 225 guldens eens geven en nog 25
gulden aan Lourens Jacobs en wel per a.s. Maria Lichtmisdag zonder
rente.

Genoemde Aert Jacobs Rutten krijgt de andere helft van de tuin en
boomgaard, van de andere helft af te delen, b.p. de kinderen van
Goijaert Geerlings, Eijmbert Peters dat ervan is afgedeeld, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit 3 roedes dijk te onderhouden op de
Gestelse dijk. Nog moet dit lot aan Lourens Jacobs ter egalisering van
diens erfdeel 200 gulden eens geven en aan Ruth Jacobs Rutten 100
gulden eens zoals hiervoor.
Dirck Jacob Rutten krijgt een perceel hopland groot ca. 4 lopenzaad,
gelegen in genoemde heerlijkheid ter plaatse genoemd op Mugheuvel,
b.p. Goijaert Goijaerts, Dirck Delissen, jonker Absolom. Dit lot moet een
roede dijk onderhouden op de Gestelse dijk. Nog moet dit lot aan Ruth
Jacobs per a.s. Maria Lichtmisdag 100 gulden eens geven en nog 25
gulden aan de gezamenlijke erfgenamen.
Genoemde Ruth Jacob Rutten krijgt een perceel hopland gelegen in deze
heerlijkheid ter plaatse genoemd op de Horck, groot ca. 3 lopenzaad,
b.p. de weduwe van Jan Roelofs, Frans in de Vijf Bellen, de kinderen van
Arien Paulssen, de gemeenschappelijke straat. Hieruit een jaarlijkse
rente van 35 stuivers te betalen aan Thomas van Heijnsbergen als
rentmeester. Nog krijgt dit lot van Aert Jacob Rutten op Maria
Lichtmisdag a.s. 100 gulden eens en van Dirck Jacobs ook 100 gulden.
Genoemde Geerling Goijaerts krijgt de helft van een perceel naast het
erf van Frans in de Vijf Bellen, groot ca. 3 en een halve lopenzaad,
gelegen in deze heerlijkheid ter plaatse genoemd op die Donck, b.p.
Frans in de Vijf Bellen, Lourens Jacobs waarvan is afgedeeld, Gerit
Jacobs van Grinsven, Dirck Delissen. Dit lot krijgt van Eijmbert Peters
per a.s. Maria Lichtmisdag 225 gulden zonder rente. Dit lot moet de
helft van het hek onderhouden dat aan deze akker hangt.
Genoemde Lourens Jacob Rutten krijgt de helft van een perceel
akkerland genoemd de Donck af te delen van de andere helft naast het
erf van Anthonis Handrick Goossens groot ca. 3 en een halve lopenzaad,
gelegen in deze heerlijkheid ter plaate genoemd op de Donck, b.p.
Anthonis Hendrick Goossens, Geerling Goijaerts waarvan is afgedeeld,
Gerit Jacobs van Grinsven, Dirxck Delissen. Dit lot krijgt van Aert Jacob
Rutten de som van 200 gulden eens en moet de helft van het hek
onderhouden dat aan deze akker hangt.
De delers beloven elkaar de gebruikelijke bepalingen bij een deling.
Actum 12 november 1663 (attentie jaartal, is veel later pas
ingeschreven)

=================066===================
Aktennr : 066
Folio :
67-v
Soort akte : borgstelling voor schuld
Datum : 12-11-1663
Voor schepenen verschenen de comparanten uit de vorige akte en
beloven dat ze samen de lijfrente van 12 gulden per jaar zullen betalen
aan Hilleken Henrick Aerts en dat ze elkaar daarin zullen helpen en dat
ieder van hen daarin hun bezit in onderpand geeft. Men zal het resp.
bezit dat gedeeld is niet verkopen zolang Hilleken nog in leven is. Actum
12 november 1663 (attentie jaartal, akte is veel later pas ingeschreven)
=================067===================
Aktennr : 067
Folio :
67-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-1663
Voor genoemde schepenen verschenen Eijmbert Peters als man van
Barbara dochter van Jacop Rutten en verder Aert zoon Jacob Rutten en
verklaren vanwege een bepaalde belening aan Dirck Jacob Rutten en
aan Lourens Jacop Rutten een som van 265 gulden schuldig te zijn,
waarvan Eijmbert 120 gulden en Aert 145 gulden, te betalen met Pasen
1664 zonder rente. Actum als boven. (attentie is 1663, akte is pas veel
later ingeschreven)
=================068===================
Aktennr : 068
Folio :
68-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 19-11-1663
Wij Aert Jacobs en Johan van de Heuvel, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Lenaert Willem Meulenbroeck ter ener zijde en
Lijske Jan Cornelis, zijnde diens tweede vrouw als weduwe van Willem
Willems Meulenbroek en verklaren een deling te hebben gemaakt van
het bezit dat genoemde Willem Willems Meulenbroek in diens huwelijk
met Lijsken Jan Cornelis had verworven en na diens dood heeft
nagelaten.
Genoemde Lijsken krijgt krijgt de helft van een stuk akkerland in de
Sleuwenhoeve met nog een stukje land ernaast, grenzend aan de
afgeknotte willigenboom, te weten de helft ervan naast de weide van

Willem Roelofs, ter plaatse aan de Doijbroecken, b.p. het andere erfdeel
waarvan is afgedeeld, Willem Roelofs, de zusters van Orthen, de
Sleuwenhoeven ofwel het erf van Jan Ariens.
Genoemde Lenaert Willems krijgt de helft gelegen naast de zusters van
Orthen en Jan Locaers, b.p. de helft ervan afgedeeld, de Sleuwenhoeve
daar, de zusters van Orthen, het erf ervan afgedeeld. Nog krijgt hij een
veldje genoemd het Geerken, afkomstig van Stijn Aert Francen, b.p.
Lenaert Meulenbroeck, Marten Teuwen, Willem Roelofs, Jan Locaert. Nog
krijgt hij een houtveld, b.p. Lenaert Meulenbroeck, de zusters van
Orthen, Jan Arien Locaerts.
Men moet elkaar overpad verlenen. Actum 19 november 1663. (zie akte
op folio 9 recto, zelfde datum en identiek)
=================069===================
Aktennr : 069
Folio :
69-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 26-08-1664
Opmetingen van het bezit van de kinderen van Jacop Arien Jacops op 26
augustus 1664. (zie folio 62 recto en volgend, daar staat de officiele
boedeldeling)
De Cuijlenakker groot 2 lopenzaad , b.p. Gerit Wouter Bastiaens, de
gemeijnte, de kinderen van ... Peters, Arien Ariens van Roij. Er moet
overpad aan anderen worden gegeven. Los en vrij, geschat op 225
gulden.
Het land in de Goort Horcxheide, groot 1 lopenzaad en 12 roedes, b.p.
Lenaert Ariens, Gijsbert Peters, het erf genoemd het Crom veldeken. Er
is recht van overpad over het erf van Gijsbert Peters en er moet
overpad aan anderen worden verleend. Los en vrij geschat op 100
gulden.
Het land in de Stockhoeve groot 3 lopenzaad en 24 roedes, b.p. de
erfgenamen van Jan Willems van Oetelaer, de kinderen van Corst Jan
Ceelen van der Merendonck, Lenaert Jacob Roelen. Er is recht van
overpad over het erf van de kinderen van Corst Jan Willem Ceelen.
Hieruit een rente van 3 gulden per jaar te betalen aan het leprozenhuis
te Hintham en een stuiver chijns aan de rentmester van de domeinen te
betalen in Middelrode. Geschat op 340 gulden

Het eerste stuk in de Monnickenheide naast de kinderen van Merieken
Arien Jacops groot 3 lopen en 1 roede , b.p. Thonis Arien jacops van
Groenendael, het tweede stuk, Lenaert Jacop Roelen, de gemeijnte.
Geschat op 180 gulden.
Het tweede stuk in de Monnickenheide groot 5 lopenzaad en 15 roedes,
b.p. westwaarts het eerste stuk, Jan Arien Jacobs, Jacob Roelen, de
gemeijnte. Geschat op 330 gulden.
Huis, tuin, boomgaard met aanliggend erf tot aan de eerste heg toe, en
akkerland groot ca 4 lopenzaad 25 roedes, b.p. Jan Goijaerts, de
gemeijnte. Met het recht van voorhoofd en men moet overpad verlenen
aan het achterste stuk etc. Geschat op 600 gulden,
De diverse gedeeltes in de bocht
- nr. 1 een hopveld van 20 roedes, b.p. Jan Goijaerts, geschat op 50
gulden
- nr. 2 een stukje van 19 roedes, geschat op 50 gulden
- nr. 3 een stukje van 1 lopenzaad en 9 roedes, geschat op 90 gulden
- nr. 4 een stukje van 1 lopenzaad en 5 roedes, geschat op 90 gulden
- nr. 5 een stukje van 1 lopenzaad en 9 roedes, geschat op 80 gulden
- nr. 6 een stuk van 5 en een halve lopenzaad, geschat op 325 gulden
- nr. 7 een tussenliggend stuk van de kinderen van Peter Ariens Jacobs
- nr. 8 een stuk van 1 lopenzaad en 24 roedes, naast Jan Arien Jacops,
geschat op 140 gulden
Nog een half stukje af te delen van de erfgenamen van Peter Arien
Jacops groot 23 roedes, geschat op 50 gulden
De akker op de Slebeecken geschat op 150 gulden
(totaal geschat op 2800 gulden)
=================070===================
Aktennr : 070
Folio :
71-r
Soort akte : waardetaxaties van bezit
Datum : 26-08-1664
De zelfde percelen als hiervoor, maar dan per lot gedeeld,
(rekenoverzicht)
Lot 1 : Jaecxken
Het huis (600), het eerste stukje of hopveldje (50), het tweede stukje

(50), samen 700 minus 400 gulden resteert 300 gulden
Lot 2 : Dirck Willems
De stokhoeve (340) minus rente in kapitaal van 50 gulden, minus 1
stuiver chijns, minus 20 gulden, minus 50 gulden, netto 270 gulden
Lot 3 : Gijsbert Dircks
De Cuijlenakker (225) en land in de Goort Horricxheide(100) samen 325
minus 50 gulden en minus 5 gulden, netto 270 gulden
Lot 4 : Christina
Tweede stuk in de Munnickshei (330) minus 50 minus 10, netto 270
gulden
71-v)
Lot 5 : Jacob Jacobs
Eerste stuk in de Munninckshei (180), derde stuk in de bocht (90), het
half stukje (50), samen 320 minus 50 minus 10, netto 270 gulden
Lot 6 : Lijsken
Zesde stuk in de bocht (325) minus 50, minus 5, netto 270 gulden
Lot 7 : Jenneken
De Slebeecken (150), het vierde stuk in de bocht (90), het vijfde stuk in
de bocht (80) en het achtste stuk in de bocht (140), samen 470 minus
200 gulden, plus 50, netto 320 gulden
De delers beloven samen te chijnsen af te rekenen tot het jaar 1664 en
die af te winnen totdat de betaler te boek staat. Actum 25 augustus
1664, getuigen als schepenen Spierinck en van de Heuvel. ( de rekenarij
klopt niet helemaal, zie de vorige akte)
=================071===================
Aktennr : 071
Folio :
74-v
Soort akte : dienstaantekening
Datum : 00-00-1664
Dienstaantekening van de secretaris :
Heer Lanckvelt contra Jan Willems
Een obligatie gekopieerd en zegel 15 stuivers
appointement communitoir expresse, vacatie 1 gulden 4 stuivers
12 juli aan de rol 6 stuivers

voor expresse besognes 1 gulden 5 stuivers
de vorster 12 stuivers
=================072===================
Aktennr : 072
Folio :
75-r
Soort akte : verklaring over reputatie
Datum : 11-09-1664
Hierna volgt handschrift van de nieuwe secretaris :
Wij Jan Jan Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat
Leendert zoon van Frans Leenderts inwoner alhier geboortig is van
eerlijke ouder die zich altijd eerlijk en vroom hebben gedragen in
verschillende diensten zodat wij nooit anders hebben gehoord dan dat
hij een eerlijk jongeman is. We verzoeken iedereen die dit wordt
vertoond zulks in acht te nemen. Als zekerheid is de akte voorzien van
het schependomszegel. Actum 11 september 1664.
=================073===================
Aktennr : 073
Folio :
75-v
Soort akte : verklaring over reputatie
Datum : 11-09-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat Jan Lamberts jongeman, vele jaren hier in deze heerlijkheid heeft
gewoond en dat voor zover ons bekend is hij zich altijd eerlijk en vroom
heeft gedragen zoals een eerlijke jongeman dient te doen en we
verzoeken ieder die deze brief wordt getoond zulks in acht te nemen.
Actum 11 september 1664.
=================074===================
Aktennr : 074
Folio :
75-v
Soort akte : verklaring over in leven zijn
Datum : 20-09-1664
Wij Jan Aerts en Jan Janssen van de Ven, schepenen te St.
Michielsgestel verklaren dat monsieur Pieter Doubleth, ex klerk in de
provincie Overijssel en thans hier wonend, nog in levende lijve is. Als
oorkonde opgemaakt op 20 september 1664.
=================075===================

Aktennr : 075
Folio :
75-v
Soort akte : verklaring over in leven zijn
Datum : 21-09-1664
Wij Adriaen Jan Vercuijlen en Jan Aert Hendricx, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Rijckert Gerrits oud ca. 60 jaar en Aert
Rijcken oud ca. 26 jaar, beiden inwoners te St. Michielsgestel die onder
ede hebben verklaard dat jonker Elbert Lelijon op vrijdag 12 september
1664 op het huis van Oud Herlaer, staande in deze heerlijkheid, is
geweest. De deponenten verklaren dat zij deze jonker Aelbert daar op
Oud Herlaer zelf hebben gezien en gesproken. Nadat hen de verklaring
was voorgelezen hebben ze daarin volhard. Als zekerheid is deze akte
van ons schependomszegel voorzien. Actum 21 september 1664.
=================076===================
Aktennr : 076
Folio :
76-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 00-09-1664
Wij Willem de Bever en Jan Aerts als schepenen verklaren op verzoek
van de erfgenamen van Hilleken Jasperts die alhier te St. Michielsgestel
is overleden een partij teulland hebben getaxeerd groot ca. 27 roedes
gelegen aan de Dungense Cant alhier aan de Hooghstraat, en is geschat
op 65 guldens. Actum 25 (?) september 1664.
=================077===================
Aktennr : 077
Folio :
76-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 01-10-1664
Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen de heer Geraert Schellekens, priester en verder
Peter Damen als voogden over de kinderen van wijlen Willem Damen en
verklaren samen en hoofdelijk aan Dirck Delis Dircks, een som van 400
guldens schuldig te zijn voor drie vierde part ervan, elke gulden 20
stuivers, zoals zij van de erfgenamen van Willem Damen hebben
geleend. Ze beloven het bedrag per heden datum over een jaar terug te
betalen, met een rente van 5 % per jaar totdat er is terugbetaald, op
onderpand van hun persoon en bezit. Actum 1 oktober 1664.
=================078===================

Aktennr : 078
Folio :
76-v
Soort akte : borgstelling voor schuld
Datum : 01-10-1664
Voor genoemde schepenen zijn verschenen Jan Willem Schellekens en
Adriaen Janssen van der Cammen die is getrouwd met Perijnken Willem
Schellekens mede erfgenaam van wijlen Willem Damen die beloofd
hebben genoemde heer Geraerd Schellekens en Peter Damen te zullen
vrijwaren voor hun aandeel in de 400 guldens die door heer Gerard
Schellekens en Peter Damen ten behoeve van genoemde erfgenamen
van wijlen Willem Damen waren beloofd en die ze op rente hadden
geleend. Actum 1 oktober 1664.
=================079===================
Aktennr : 079
Folio :
76-v
Soort akte : benoeming van voogden
Datum : 24-10-1664
Voor schepenen Arij Jans Vercuijlen en Jan van de Heuvel verschenen
Willem Willem van Grinsven en Jan Arij Huijberts, beiden moederlijke
ooms over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Daem Jan Evers en
Willemke dochter Willem Van Grinsven en hebben bij de heer drossaard
de eed afgelegd als voogden over die kinderen. Willem Willems van
Grinsven belooft Jan Arijen Huijberts te vrijwaren voor alles aangaande
diens belofte in deze voogdijschap en Jan Aerijen Huiberts belooft
Willem Willem Van Grinsven in alles te zullen helpen inzake zijn gedane
eed. Actum 24 oktober 1664.
=================080===================
Aktennr : 080
Folio :
77-r
Soort akte : verkoop
Datum : 20-10-1664
Wij Willem Hendricks de Bever en Jan Janssen Spierincks, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Eijmert Peters daarin voor 1/5e
part, Peter Jans van den Heuvel voor 1/5e part als man van Elisabeth
Peters, Anneke Peters als weduwe van Anthonis Driessen ook voor 1/5e
part, en Jacob en Anthonis, broers en kinderen van wijlen Peter
Goijaerts Smits en diens vrouw Catharina Peters samen ook voor 1/5e
part, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Peter Eijmberts en van
Jenneken dochter van Thonis Goijaerts van der Merendonck, verkopen

nu aan Gerard Jacobs van Grinsven een stuk akkerland naast de
Sleebosch, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel, ter
plaatse genoemd de St. Anthonisakker nabij de Dungense Cant, b.p.
Gerard Jacobs, Servaes Andries, de gemeenschappelijke straat, zoals zij
daarin het 4/5e deel hebben verkregen na dood van wijlen Jan Anthonis
Goijaerts van der Merendonck zijnde hun oom. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen
behalve het vier vijfde deel van het dijkonderhoud en ook inzake het
onderhoud van het hek en toebehoren, waarin Adriaen Aerts van de
Moerselaer ook het 1/5e deel van het hek moet onderhouden en die
mag daar ook wegen. Actum 20 oktober 1664.
=================081===================
Aktennr : 081
Folio :
77-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 09-11-1664
Wij Jan Janssen Spierincks en Arij Jans Vercuijlen, schepenen hebben op
verzoek van de collaterale erfgenamen van Lijsken Teunis het bezit
getaxeerd dat die na dood van Lijsken hebben geerfd.
Een vierde part van de helft in een huis en ca. 1 lopenzaad land en 30
roedes, staande en gelegen te St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd
Ruijmel, b.p. de Loversche Berch, de gemeenschappelijke pad daar aan
de noordkant, Jan Joosten, zuidwaarts Teunis Teunissen. Dat halve huis
en 1 lopen en 30 roedes is belast met 225 gulden aan Henrick
Verheijden in Den Bosch, nog 100 gulden aan Grietgen Claes ook in Den
Bosch en nog
een half hoen als gewinchijns aan de Vrouwe van Gestel en Herlaer.
Boven de lasten getaxeerd op nihil.
Nog een vierdepart in een halve dagmaat hooiland in de Ruijmelsche
beemden alhier, b.p. de Midakker daar, jonker Prouninck cum suis.
Geschat op 18 gulden en 15 stuivers.
Nog 1/4e part in de helft van 2 lopenzaad land en 13 roedes, gelegen
alhier in de Ruijmelsche beemden, b.p. Dries Janssen Santegoets
oostelijk, de weduwe van Hendrik Delis westelijk met meer anderen, de
Ruijmelsche beemden daar, de gemeenschapppelijke rijweg. Getaxeerd
op 25 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel door schepenen op 9 november
1664.

=================082===================
Aktennr : 082
Folio :
78-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 16-12-1664
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Aert Hendricks, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Dries Janssen en Willem
Janssen, broers en kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Dries
Cornelissen en van Lijsken dochter van Willem Jan Driessen die
verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze
na dood van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Dries Janssen krijgt een stuk land genoemd het Hopveld,
groot ca. 2 lopenzaad en 8 roedes, gelegen te St. Michielsgestel onder
Thede, b.p. joffrouw Maria van Merendonck weduwe van Poulus Wijnant
Suijskens, de heer de Marez, de gemeenschappelijke straat. Dit perceelk
is belast met 6 en een halve gewinchijnshoen aan de heer van Herlaer
en Gestel, jaarlijks op St. Michielsdag te betalen, verder los en vrij,
behalve de dorpslasten etc.
Genoemde Willem Janssen krijgt een huis, erf, tuin, erf, samen groot ca.
3 lopenzaad, gelegen te St. Michielgestel onder Thede, b.p. Catelijn
weduwe van Huijbert Janssen, de Heistraat daar, de
gemeenschappelijke straat, de Theder heide. Het perceel is belast met
200 gulden te betalen aan de advokaat Cornelis van der Merendonck,
nog 100 gulden aan Wilboort Wouters, nog 50 gulden aan de schutterij
van St. Theunis en Barbara (gecombineerd?), verder nog met een oortje
gebuurchijns per jaar aan de gezworenen van Thede verder los en vrij
behalve aan de heer en de dorpslasten etc.
Genoemde comparanten zullen de chijnsen etc. ieder half en half
betalen met de afwinning ervan. Indien er later meer lasten op blijken
te drukken zullen ze die samen betalen en partijen verklaren tevreden
te zijn met deze deling en doen over en weer afstand van aanspraken
op elkaars erfdeel. Actum 16 december 1664.
=================083===================
Aktennr : 083
Folio :
79-v
Soort akte : verkoop
Datum : 16-12-1664

Wij Jan Aert Hendricks en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Jan Willems daarin voor 1/6e part,
Hendrick Willems ook voor 1/6e part, Arien Willems voor 1/6e part, Arij
Jans Vercuijlen getrouwd met Cathelijn Willems voor 1/6e part, Peeter
Hendriks getrouwd met Anneken Willems voor 1/6e part, Dries zoon Jan
Dries Cornelissen verwekt bij Lijsken Willems voor 1/12e part, samen
kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Willem Jan
Arijensen en diens vrouw Merijken Jan Lamberts, verkopen nu aan
Willem zoon Jan Dries Cornelissen een stuk akkerland groot ca. 3
lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel onder Thede ter plaatse
genoemd in de Bocht, b.p. Wouter Gommers, jonker Jacob Seijwert van
Sijberch drossaard, de heer de Morez, de gemneenschappelijke straat.
De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin
af te handelen behalve 400 gulden aan de erfgenamen van Jan van
Aelst in Den Bosch, nog de chijns aan de heer en de gebuurlijke lasten.
Actum 16 december 1664.
=================084===================
Aktennr : 084
Folio :
80-r
Soort akte : verkoop
Datum : 20-12-1664
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan Aert Hendricks, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Harmen Arijens daarin voor 1/4e part,
Jacop Jan Cempenaer en Hendrick Janssen als voogden over Jenneken
Aerijens na verkregen toestemming daarin door schepenen alhier voor
1/4e part, genoemde Hendrik Janssen nog als gemachtigde voor Peter
Adriaens welke machtiging is gepasseerd voor notaris Johan van de
Heuvel d.d. 9 november 1664 voor 1/4e part, samen als erfgenamen
van Arijen Harmens en zijn eerste vrouw Merijken Jansen, verkopen aan
Dries Jan Driessen een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen te
St. Michielsgestel in de Kraeckensteijnse Hoeve, b.p. Jan Gerrit Wouters,
de gemeijnte. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 5 guldens en 10
stuivers aflosbaar met 100 gulden aan de H. Geest in den Dungen, nog
de chijns aan de heer etc. Actum 20 december 1664.
=================085===================
Aktennr : 085
Folio :
80-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 29-12-1664

Wij Jan Janssen Spierincks en Jan Aert Hendricks, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Claes Pauwels van der Heijden en Ruth
Janssen van Grinsven als voogden over Hendrick Adriaens, verder Aert
Janssen Keijser als man van Jenneken, zijnde twee kinderen en
erfgenamen van Adriaen Pouwels van der Heijden en van Hendriksken
dochter van Jan Rutten van Grinsven en hebben een deling gemaakt van
het bezit dat ze na dood van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde voogden ten behoeve van de minderjarige krijgen een stuk
akkerland groot ca. 5 lopenzaad gelegen in de parochie Gemonde onder
St. Michielsgestel, b.p. Hendrick Roelens, de heer Breugel, de Hoolstraat
daar. Hieruit aan de heer van Herlaer en Gestel op St. Maartensdag 3
stuivers een oort als gewinchijns te betalen en een halve rist vlas en nog
1 roede en 7 voet dijkonderhoud op de Herlaerse dijk. Nog krijgen ze
een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick en de Langhwinckel
daar, b.p. de erfgenamen van Jan Peter Heijlen, de Langhwinckelse
stege, Gerard Jacobs van Grinsven, de kinderen en erfgenamen van Jan
Rutten. Er moet overpad worden verleend en het halve hek te moeten
onderhouden. Nog krijgen ze het vierde part van een hooiveld, in totaal
groot 3 morgens zoals wordt gebruikt door Gerard Damen en meer
anderen.
Genoemde Aert Janssen de Keijser krijgt een weiland groot ca. 3
morgens gelegen te St. Michielsgestsel ter plaatse het Moerschot, b.p.
de erfgenamen van Mathijs Hendricks en meer anderen, jonker Hendrick
Lelijon, Hendrick Rutten Spierincks en de sloot half en half te delen tot
het gemeenschappelijke ven daar. Er moet overpad aan anderen worden
verleend. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad,
gelegen te St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd de Heesakkers, b.p.
de heer van de Velde, Jan Cornelissen op Den Dungen, jonker Hendrick
Lelijon, de rijweg daar.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel.
Als er op iemands erfdeel meer lasten drukken zullen ze die samen
betalen. Elk zal de lasten op het eigen erfgdeel zo betalen dat het
erfdeel van de andere ervoor is gevrijwaard. Actum 29 december 1664.
=================086===================
Aktennr : 086
Folio :
81-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 31-12-1664

Wij Johan van de Heuvel en Willem Hendricks de Bever, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Janssen Spierincks die in
Gemonde woont verklaart aan Jan Janssen van Hees en aan Cornelis
Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten behoeve van de tafel van
de H. Geest een bedrag van 150 guldens schuldig te zijn vanwege
geleend geld. Hij belooft in twee termijnen terug te betalen, een van
100 gulden en een van 50 gulden mits er 6 maanden vooraf is opgezegd
en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 5 % totdat er is betaald. Als
onderpand stelt hij een akker groot 3 en een halve lopenzaad in
onderpand gelegen in de parochie Gemonde te St. Michielsgestel, b.p.
Jan Aerts van Groenendael, het beneficie van de Woesterhoeve, de H.
Geest, de gemeenschappelijke mestweg en verder al zijn ander bezit.
Actum 31 december 1664.
=================087===================
Aktennr : 087
Folio :
82-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-01-1665
Wij Jan Janssen Spierincks en Willem Hendricks de Bever, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Zeger Aerts van Overbeeck,
wonend te Gemonde onder Boxtel, en verklaart aan Jan Janssen van
Hees en aan Cornelis Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten
behoeve van de tafel van de H. Geest een bedrag van 30 gulden
schuldig te zijn vanwege geleend geld. Hij belooft terug te betalen mits
er 3 maanden vooraf is opgezegd en onderwijl steeds een jaarlijkse
rente van 5 % te betalen tot dat er is afgelost. Daarvoor verbindt de
schuldenaar zijn persoon en bezit. Actum 3 januari 1665.
=================088===================
Aktennr : 088
Folio :
82-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-01-1665
Voor schepenen verscheen Merijken Jan Rutten wonend parochie
Gemonde onder Gestel en verklaarde aan Jan Janssen van Hees en aan
Cornelis Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten behoeve van de
tafel van de H. Geest een bedrag van 50 gulden schuldig te zijn
vanwege geleend geld. Zij belooft terug te betalen in kruisdaalders op
verzoek van de H. Geestmeesters, mits er 6 maanden vooraf is
opgezegd. Als zekerheid stelt ze een akker in onderpand groot ca. een
lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder Gestel, b.p. Willemke

Aert Hendricks, Jan Hendricks de Bever, Peter Aerts van Overbeeck, de
erfgenamen van Peter Jan Peters. Verder op onderpand van al haar
ander bezit. Actum 3 januari 1665.
=================089===================
Aktennr : 089
Folio :
83-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-01-1665
Voor genoemde schepenen verscheen Daem Aert Willems wonend
parochie Gemonde onder Gestel en verklaarde aan Jan Janssen van
Hees en aan Cornelis Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten
behoeve van de tafel van de H. Geest een bedrag van 25 gulden
schuldig te zijn vanwege geleend geld. Hij belooft terug te betalen op
verzoek van de H. Geestmeesters, mits er 6 maanden vooraf is
opgezegd met een rente van 5 %. Als zekerheid verbindt hij daartoe al
zijn bezit. Actum 3 januari 1665.
=================090===================
Aktennr : 090
Folio :
83-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-01-1665
Voor genoemde schepenen verscheen Jan Arijen Fredericks wonend
parochie Gemonde onder Gestel en verklaarde aan Jan Janssen van
Hees en aan Cornelis Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten
behoeve van de tafel van de H. Geest een bedrag van 100 gulden
schuldig te zijn vanwege geleend geld. Hij belooft terug te betalen op
verzoek van de H. Geestmeesters in twee termijnen van elk de helft
mits er 6 maanden vooraf is opgezegd en jaarlijks een rente van 5 % te
betalen. Als zekerheid verbindt hij daartoe al zijn bezit. Actum 3 januari
1665.
=================091===================
Aktennr : 091
Folio :
83-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-01-1665
Wij Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Willem Hendricks de Bever wonend in de
parochie Gemonde onder Gestel en verklaarde aan Jan Janssen van

Hees en aan Cornelis Mathijssen H. Geestmeesters te Gemonde ten
behoeve van de tafel van de H. Geest een bedrag van 50 gulden
schuldig te zijn vanwege geleend geld. Hij belooft terug te betalen op
verzoek van de H. Geestmeesters, mits er 6 maanden vooraf is
opgezegd en jaarlijks een rente van 5 % te betalen. Als zekerheid
verbindt hij daartoe zijn huis en erven groot ca. 8 en een halve
lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder Gestel, b.p. Arijen
Rijckers, Dries Meus, de gemeenschappelijke straat en verder al zijn
ander bezit. Actum 3 januari 1665.
=================092===================
Aktennr : 092
Folio :
84-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 03-01-1665
Wij Jan Janssen Spierincks en Willem Hendricks de Bever, schepenen
hebben vandaag op verzoek van de collaterale erfgenamen van
Hendersken Janssen van Grinsven het bezit getaxeerd dat door haar is
nagelaten.
Een partij land groot ca. 3 en een halve lopenzaad en 3 en een halve
roede, gelegen te St. Michielsgestel op de Donck, b.p. Teunis Hendrick
Goossens, Dirck Delissen en anderen, de pad daar. Is getaxeerd op 325
gulden.
Aldus getaxeerd op 3 januari 1665.
=================093===================
Aktennr : 093
Folio :
84-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 10-01-1665
Wij Johan van de Heuvel en Jan Aert Hendricks, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Jan Matheus Leijten als man van Marieken
Mathijssen daarin voor 1/3 part, Rutger Janssen van Grinsven en
Geraerd Damen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Henriksken Matijssen verwekt bij genoemde Rutger Janssen ook voor
een derde part, verder Hendrick Corstiaens van de Brant en Hendrick
Rut Spierinks als voogden over de minderjarige kinderen van Willemken
Mathijssen verwekt bij Hendrick Corstiaens en als zodanig ook voor 1/3e
part, samen erfgenamen van Mathijs Hendricks en Catharijn dochter van
Hendrick Franssen zijnde hun ouders en resp. hun grootouders en

hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na dood van hun
ouders hebben geerfd.
Genoemde Jan Mathijs Leijtens krijgt een huis, schuur, schop, esthuis,
grond en boomgaard en nog een hopland en de weide en de hoge streep
daar etc. gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de
Beeckant, b.p. Hendrick Ruth Spierincks, Aert Janssen Keijsers, Rogier
van Berkel en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Het bezit is
belast met 11 stuivers per jaar aan de heer van Herlaer. Verder moet
men het 1/4e deel onderhouden van het hoofd aan het klein brugske
richting Thede naast de Laeck. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot
ca. 7 lopenzaad, gelegen op de Heesakkers te St. Michielsgestel, b.p. de
weduwe van Jan Herman Schuermans, de weduwe van Gijsbert
Hendricks, Anthonie van der Waerden. Nog krijgt hij de helft van de
helft van een stuk hooiveld ter plaatse genoemd aan de Pettelaer, in
totaal groot ca. 4 morgens zijnde een driehoekig perceel, b.p. een veld
genoemd de Bultcamp, de Ossencamp, Lambert Sebrechts Vuchts, Jan
Arijens op de Locaert.
De minderjarige kinderen van wijlen Hendriksken Mathijssen krijgen een
huis, schuur, esthuis, grond etc. en boomgaard, gelegen te St.
Michielsgestel ter plaatse aan de Beeckant aan het schoor daar, b.p. het
perceel land van 9 lopenzaad van hiervoor, de beeckgraaf, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 5 hoenderen te betalen aan
de heer van Gestel en nog ca. 7 stuivers, verder het schoor daar te
moeten onderhouden en daarvoor heeft men recht op het voorhoofd op
de straat daar zoals van oudsher gebruikelijk was. Nog krijgen ze 8
lopenzaad land gelegen op de beeckgraaf alhier te St. Michielgestel, in
diverse naast elkaar gelegen stukken, b.p. de weduwe van Jan Hermans
Schuermans, Jan Claessen, de weduwe van Gijsbert Hendricks, de
beekgraaf daar samen met de halve sloot. Nog krijgen ze een stuk
weiland met de bomen welke bomen tussen half mei a.s. en half mei
over een jaar gekapt zullen worden, alhier te St. Michielsgestel, b.p.
Andries Janssen Santegoets, de sloot daar of de loopgraaf, Lenaert
Willem Meulenbroeck, Adriaen Janssen Spierincks. Nog krijgen ze de
helft van de helft van een hooiveld gelegen te St. Michielsgestel ter
plaate aan de Pettelaer in totaal groot ca. 4 morgens, driehoekig zoals
hiervoor in het lot van Jan Matheus Leijtens. Nog krijgen ze de helft van
een busseltje gelegen te Schijndel op het Oetelaer, waarvan de andere
helft toekomt aan Gijsbert Ruth Spierincks, b.p. Adriaen Jan Spierincks,
Peter Goijaerts van Beeck, Willem de Wever, Jan Monnincks.
Genoemde kinderen van Willemke Matheussen verwekt bij Hendrick
Corstiaens van de Brant krijgen een stuk akkerland groot ca. 9

lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd de
Beeckant, met de houtopstand op het voorhoofd, b.p. Adriaen Everts
van de Oetelaer, de gemeenschappelijke straat, Gerard Damen, de
beekgraaf daar, de kinderen van Hendriksken Mathijssen, de weduwe
van Jan Hermans Schuermans. Er moet overpad worden verleend aan
het erf van de 7 lopenzaad van Jan Matheus Leijtens en aan de 8
lopenzaad van de kinderen van Ruth Janssen van Grinsven. Nog krijgen
ze een stuk akkerland, groot 2 lopenzaad en 22 roedes gelegen op de
Hulten te St. Michielsgestel, b.p. jonker Christoffel de Boecop cum suis,
Hendrick Ruth Spierincks, de gemeenschappelijke weg, het beneficie
van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk hier. Nog krijgen ze een stuk
akkerland gelegen op de Heesakkers in deze heerlijkheid groot ca. 3 en
een halve lopenzaad, b.p. Michiel Janssen van den Beeckant, Hendrick
Ruth Spierincks, de kinderen van Anthonis Janssen Vuchts, de
gemeenschappelijke weg daar. Nog krijgen ze een weiland met de
houtopstand, gelegen in het Wout onder Schijndel, b.p. Lambert Sebert
Vuchts, Arijen Janssen Spierincks, Hilleken van Beeck, Aert Rutten, de
weduwe van Claes Hendrick Daniels. Nog krijgen ze het derde part van
een stuk hooiland groot 2 morgens gelegen te Orthen in het Aertveld
genoemd het Sluijskampken waarvan de 2/3e delen eigendom zijn van
Jan Jan Aerts Voochts. Nog krijgen ze het vierde part van een stuk heide
gelegen alhier te Gestel op de Locht, waarvan de helft eigendom is van
de kinderen van Jan Jan Voochts en 1/4e eigendom van Gijsbert Ruth
Spieribnjse. Nog krijgen ze een morgen hooiland gelegen in de Ham
onder Cromvoirt genoemd het Rijskampken zijnde de helft van 2
morgens, waarvan de andere helft eigendom is van de H. Geest van Den
Bosch welke twee helften worden gewisseld.
De delers zullen elk de lasten op het eigen erfdeel betalen en ze
verklaren tevreden te zijn met deze deling en doen over en weer afstand
van aanspraken op elkaars erfdeel en ze beloven de deling gestand te
doen. Actum 10 januari 1665.
=================094===================
Aktennr : 094
Folio :
87-v
Soort akte : verklaring over wateroverlast
Datum : 10-01-1665
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan Aerts, schepenen verklaren onder
ede dat het ons bekend is dat in de heerlijkheid van Esch in de Meierij
van Den Bosch de weides en hooilanden door de overstromende rivier,
deels veroorzaakt door het vele water wat van boven komt (vanuit Den
Bosch) en deels door het stijgende Maaswater, het grootste deel in de

zomer van het jaar 1664 onder water heeft gestaan, zodanig dat er
maar zeer weinig oogst was en dat ook de inwoners daar genoodzaakt
waren voor lange tijd hun koeien en vee in de heide te jagen en
daardoor zeer weinig opbrengsten van dat vee hebben gehad. Wij als
naastliggend buurdorp hebben dit daar zelf gezien. Akte is voorzien van
schependomszegel en van de handtekening van de secretaris. Actum 10
januari 1665.
=================095===================
Aktennr : 095
Folio :
88-r
Soort akte : verkoop
Datum : 15-01-1665
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan Aert Hendricks, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Peter Antonissen van Grinsven en verkoopt
aan Eijmbert Peters Eijmberts van Grinsven een woonhuis, tuin,
boomgaard, hop- en akkerland, samen groot ca. 10 lopenzaad, gelegen
te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick, b.p. het erf van
jonker Adolf van Raveschot meestal genoemd het Emmaus, Jan Antonis
van Grinsven, de gemeenschappelijke straat. Nog verkoopt hij
perceeltjes groes zowel als akkerland, samen groot ca. 2 lopenzaad, ter
zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de verkoper zelf. De verkoper
heeft dit middels een boedeldeling van het bezit van wijlen zijn ouders
verkregen gepasseerd voor schepenen alhier en hij belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de chijnsen aan
de heer van Herlaer en Gestel op St. Michielsdag en nog 12 stuivers en
14 penningen grondchijns per jaar aan de heer van Herlaer en Gestel,
nog een pacht van 12 lopen rogge aan het arme begijnhof in Den Bosch.
Verder moet er overpad aan anderen worden verleend die er recht op
hebben en de dorpslasten etc. te moeten betalen. Actum 15 januari
1665.
=================096===================
Aktennr : 096
Folio :
88-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 07-02-1665
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan Aert Hendricks, schepenen hebben
vandaag op verzoek van Baetken weduwe van Herman Willems
Wijtvliedt het bezit getaxeerd nagelaten door Ruth Hermans van
Wijtvliet.

Het drievierde part van een oud huisje en erf met tuin, samen groot ca.
20 roedes, gelegen alhier te St. Michielsgestel aan de Plaets b.p. de
rivier de Dommel, Willem Arijaens van de Bichelaer, de
gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 131 gulden en 5 stuivers.
Nog drievierde part van een stuk akkerland groot ca. 2 en een halve
lopenzaad gelegen op de Dommelakker in deze heerlijkheid, b.p. jonker
Hendrick Lelijon, het altaar van O.L. Vrouw in onze kerk, de rivier de
Dommel. Getaxeerd op 150 gulden.
Nog drievierde part van een dries en stukje hopland daarin, groot totaal
ca. anderhalf lopenzaad, gelegen op de Dommelakker, b.p. Oijken Aerts,
jonker Boecop, jonker Hendrick Lelijon, de rivier de Dommel. Getaxeerd
op 75 gulden.
Totaal getaxeerd op 356 gulden 5 stuivers en daarop in mindering 318
gulden 15 stuivers zijnde het drievierde part van 400 gulden en
drievierde part van een vat rogge gewaardeerd op 25 gulden. Resteert
daarom 37 gulden en 10 stuivers.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 7 februari 1665.
=================097===================
Aktennr : 097
Folio :
89-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 08-02-1665
Wij Johan van de Heuvel en Jan Aert Hendricks, schepenen verklaren
dat wij vanwge de collaterale erfgenamen van Meriken Adriaens van de
Loo het bezit hebben getaxeerd dat zij alhier heeft nagelaten.
De drie achtste delen van een oud vervallen huis en schuur met de tuin,
boomgaard en akkerland, samen groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in de
parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. de H. Geest van Den
Bosch, Joost Janssen van der Merendonck, de gemeenschappelijke
straat. Getaxeerd op 420 gulden
Nog de drie achtste delen van een akker genoemd het Loick groot ca. 3
en een halve lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel, b.p. Jan van den
Huijsberch, de erfgenamen van Jacob Arij Jacobs en meer anderen,
joffrouw Kaersmans. Getaxeerd op 160 gulden.
Nog de drie achtste delen van een akker groot 3 lopenzaad en 18

roedes, gelegen in de parochie Gemonde alhier te Gestel op het Rullaer,
b.p. Johan van de Heuvel, Jan Rutten, de erfgenamen van Hans Jacobs,
Willem Peters en meer anderen. Getaxeerd op 170 gulden.
Beloopt samen 750 gulden die in totaal zijn belast met 100 gulden aan
Hendrick Martens wonend te Berlicum, nog met 100 gulden te betalen
aan het klooster van de heren van Eijndhoven, nog 100 gulden te
betalen aan Lambert Goossens in Den Bosch (?) en nog 50 gulden te
betalen aan Wouter Eelkens in Den Bosch, samen dus 350 gulden en
voor de drie achtste delen daarvan 131 gulden en 5 stuivers. Resteert
afgetrokken van de 750 gulden nog 618 gulden en 15 stuivers.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 8 februari 1665.
=================098===================
Aktennr : 098
Folio :
90-v
Soort akte : verkoop
Datum : 12-02-1665
Wij Adriaen Jans Vercuijlen en Jan Janssen Spierincks, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Aert Jan Keijser en verkoopt aan
Peter Goijaert Mathijs van Beeck een weiland groot ca. 3 morgens
gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd het Moerschot, b.p.
de erfgenamen van Mathijs Hendricks en meer anderen, jonker Hendrick
Lelijon, Hendrick Rutten Spierincks, met de halve sloot en de
gemeenschappelijke weg. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve het schoor daar te moeten
helpen onderhouden en overpad aan anderen te verlenen die daar recht
op hebben. Actum 12 februari 1665.
=================099===================
Aktennr : 099
Folio :
91-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-02-1665
Voor genoemde schepenen verscheen Aert Janssen Keijser en verkoopt
aan jonker Hendrick Lelijon een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad,
gelegen te St. Michielsgestel b.p. de heer van de Velde, de erfgenamen
van Jan Cornelissen op Den Dungen, jonker Hendrick Lelijon, de rijweg
daar. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen. Actum 12 februari 1665.

=================100===================
Aktennr : 100
Folio :
91-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-02-1665
Wij Jan Janssen Spierincks en Willem Hendricks de Bever, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Jacob Peters van Heesch en Jacob
Cornelis van den Horst als man van Jenneken dochter van Peter Janssen
van Heesch en verkoopt aan Jan Claes Peters de drievierde parten van
een hooiveld groot ca. een dagmaat, gelegen in de parochie Gemonde
onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd de Ochelen, b.p. Jan
Zeger Aerts van Overbeeck, het erf van de Woesterhoeve met meer
anderen, Dries Janssen Santegoets, meester Johan van den Heuvel,
zoals zij dat van wijlen hun vader hebben geerfd. De verkopers beloven
de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen.
Actum 12 februari 1665.
=================101===================
Aktennr : 101
Folio :
92-r
Soort akte : verkoop
Datum : 09-03-1665
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Aert Henricks, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Michiel Jan Goossens en verkoopt
nu aan jonker Jacob Sijwert van Sijberch, drossaard alhier een stuk land
groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd
Thede, b.p. de gemeenschappelijke straat, een weilandje genoemd het
Halverweijcken of het weijkveld eigendom van jonker Jacob Sijwert van
Sijberch, het Loo daar eigendom van jonker Hendrick Lelijon. Dat
perceel verkoopt hij volgens een machtiging, aan hem afgegeven door
jonker Cornelis Prounincks voor schepenen van Boxtel d.d. 22 januari
zoals ons hier is gebleken. De verkoper in zijn hoedanigheid belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 9 maart
1665. (zie volgende)
=================102===================
Aktennr : 102
Folio :
92-r
Soort akte : machtiging
Datum : 22-01-1665
Kopie van een machtiging.

Wij Isaack Versteenen en Govert van Duijsel, schepenen van Boxtel
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Cornelis Prouninck die
verklaarde aan jonker Jacob Sijwert van Sijberch drossaard van St.
Michielsgestel een stuk land te hebben verkocht gelegen te St.
Michielsgestel te Thede en hij machtigt nu Michiel Jan Goossens om
namens hem voor schepenen te St. Michielsgestel dat stuk land aan
deze jonker Sijberch over te dragen volgens de gewoonte aldaar, het
geld ervan te ontvangen, kwitantie te geven etc. en verder alles te doen
dat hij zelf als hij aanwezig was geweest ook gedaan zou hebben. Als
zekerheid is de akte voorzien van het schependomszegel van Boxtel op
22 januari 1665. Ondertekend door A. Huigens.
=================103===================
Aktennr : 103
Folio :
93-r
Soort akte : verklaring over opruiende taal
Datum : 16-03-1665
Wij Johan van de Heuvel en Arij Jan Vercuijlen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Willem Hendricks de Bever en heeft op verzoek
van jonker Jacob Sijwert van Sijberch, drossaard alhier verklaart dat
ongeveer twee jaar geleden er toen diverse personen aan hare
vorstelijke hoogheid de Prinses van zu Zolleren hadden verzocht om
goedkeuring te krijgen over een zeker reglement en dat toen nabij de
Gestelse brug de persoon van Jan Gerrits, molenaar aan de Dungense
Cant is gekomen alhier, die onder de volgende opruiende woorden had
gezegd, gericht aan het schepencollege *jullie zijn oorzaak dat wij dat
reglement niet hebben gekregen en zijt derhalve waard dat men u
samen met een knots het dorp uitjaagt *. Hij is bereid zulks later onder
ede te bevestigen. Actum 16 maart 1665.
=================104===================
Aktennr : 104
Folio :
93-r
Soort akte : verklaring over opruiende taal
Datum : 16-03-1665
Wij Johan van de Heuvel en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Janssen Sprierincks,
presidentschepen, Arij Janssen Vercuijlen, schepen en Jan Wouter
Hoefnagels, oud schepen alhier, hebben op verzoek van jonker Jacob
Sijwert van Sijborch drossaard alhier verklaard, dat zij in maart van het
jaar 1663 naast Willem Henrick de Bever schepen toen, en Jan Gerits

molenaar aan de Dungense Cant met meer andere personen ten huize
van Jan van Meerhout, herbergier in de Bonte Os in Den Bosch samen
waren en toen hebben gehoord dat Jan Gerrits toen onder andere
woorden heeft gebruikt ter minachting van de schepenen van Gestel, en
dat die toen tegen Willem de Bever zei * gij zijt oorzaak dat wij het
reglement niet naar onze zin hebben gekregen maar wij zullen U,
daarmee het bestuur van Gestel bedoelend, wel zo klein maken dat wij
u het geld zullen laten wegen voordat het naar de comptoiren wordt
gedragen* . Ze verklaren verder dat genoemde Jan Gerrits nadat hij nog
meer dergelijke beledigende woorden had gebruikt ten nadele van de
bestuurders en van genoemde Willem de Bever, in aanwezigheid van
vele personen uit diverse dorpen de bestuurders van St. Michielsgestel
had gekleineerd en daarna in woede zeer heftig op de borst van Willem
heeft gestoten, zodat als Jan van Meerhout als waard en de deponenten
niet tussenbeiden waren gekomen en hen hadden gescheiden, er
ernstige ongelukken zouden zijn gebeurd. De getuigen zijn bereid dat
alsnog onder ede te bevestugen. Actum 16 maart 1665.
=================105===================
Aktennr : 105
Folio :
94-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 21-03-1665
Wij Johan van de Heuvel en Willem Hendricks de Bever, schepenen
alhier, verklaren dat voor ons zijn verschenen Anthonis Anthonis de
Bresser, Jasper Anthonis de Bresser, Evert Willems de Bever als man
van Geertruijt Anthonissen, verder Aert Peters van Overbeeck als man
van Meriken Anthonissen en nog Corstken Anthonissen geassisteerd
door ons als schepenen en als toegevoegde voogden hierien, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Anthonis Jaspers de Bresser en van
Jenneken Corsten van Hees, zijnde hun ouders, hebben een
boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben
geerfd en dat middels blinde loting, waarbij het lot voor de minderjarige
dochter is door meester Johan van de Heuvel is gelegd die daarvoor was
gemachtigd door de drossaard van Sijberch.
Anthonis Anthonis de Bresser krijgt het achterste derde deel van een
stuk akkerland genoemd de Bocht, groot ca. 4 lopenzaad en 28 roedes,
met de schuur en het navolgend huis die hij 4 jaar mag laten staan of
onderwijl afbreken en daarvoor zal degene die het huis krijgt zolang dat
huis er staat het derde deel ervan mogen beleggen (dakdekken) en
daarvoor zal men hem het dakstro leveren, staande en gelegen in de
parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. de gemeenschappelijke
straat, Corstjen Anthonis dat ervan is afgedeeld, Jan Ruth Wouters van

de Bichelaer. Nog krijgt hij een stuk akkerland gelegen op de Hultert
onder de baronie van Boxtel, ter plaatse genoemd Hoog Gemonde met
het houtbosje aan het einde, b.p. Corstjen Anthonis, de rivier de
Dommel, de erfgenamen van Aert Quinten en meer anderen. Nog krijgt
hij de helft van een stuk hooiland genoemd de Burendoncxk, gelegen
onder Liempde in een groter veld dat met elkaar wordt gewisseld, b.p.
de erfgenamen van Martten Vennen, Willem Peter Schutjens, Heijlken
Volders, Jan Herberts. Nog krijgt hij een stukje akkerland dat van de
hertog van Brabant te leen wordt gehouden gelegen in de parochie
Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. Jan Corsten, Ever Willems de
Bever, Jan Willems. Nog krijgt hij de helft van een partij hooiland,
genoemd de Brebeemden gelegen te Liempde in een grotere beemd die
wordt gewisseld, b.p. de erfgenamen van Merten Vennen, de weduwe
van Michiel aan de kerk. Nog krijgt hij de helft van een partij nieuw land
met de pad daar gelegen te Schijndel in de parochie van Gemonde in de
Vogelsanck, b.p. Michiel Corsten, Evert Willems de Bever, Jan Corsten
van Hees. Nog de helft van een weiland in de parochie Gemonde onder
Boxtel ter plaatse genoemd de Voort, b.p. het Scheffersgasthuis te
Boxtel, de gemeijnte, Jasper Anthonissen. Hieruit jaarlijks aan de heer
van Boxtel 2 stuivers en 12 penningen grondchijns te betalen. Nog krijgt
hij de helft van een moerven te Luijcel in Boxtel, b.p. Wouter Jaspers,
Evert Roelens en meer anderen, Giel Huijberts, Arijen Loijen. Nog krijgt
hij de helft in een houveld genoemd de Cuppensbuender gelegen te
Liempde, driehoekig, b.p. de erfgenamen van Peter Aerts van
Brunschot, de heer van Boxtel. Hieruit moet hij 10 gulden betalen aan
Corstjen Anthonis.
Genoemde Jasper Anthonis de Bresser krijgt een huis, erf en ca. 4
lopenzaad en 28 roedes, gelegen in de parochie Gemonde onder St.
Oedenrode, b.p. de gemeenschappelijke straat, b.p. Corstjen Anthonis
waarvan afgedeeld. Hieruit jaarlijks een gulden 10 stuivers uit een
grotere rente aan het kapittel van St. Jans in Den Bosch te betalen en
nog 15 stuivers 14 penningen als grondchijns aan de heer van Herlaer
en Gestel. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 40 roedes,
gelegen te Gestel nabij de kerk van Gemonde, b.p. Anthonis de Bresser,
de erfgenamen van Bastiaen Lamberts, Jan Gerrit Jan Jonckers, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 14 penningen grondchijns te
betalen aan de heer van Herlaer. Nog krijgt hij de helft van een perceel
hooiland gelegen te Boxtel onder de Hooijbrug in een groter veld dat
wordt gewisseld, b.p. tussen de erfgenamen van heer Willem
Schellekens, Peter Aerts van Overbeeck, Seger Aerts van Overbeeck en
het klooster van Kouwater. Nog krijgt hij de helft van een weiland
gelegen op Hooggemonde onder Boxtel, ter plaatse genaamd de Voort,
b.p. de weduwe van Jan Jaspers de Bresser, Anthonis de Bresser,

Goijaert Jan Jonckers, de gemeijnte aldaar. Nog krijgt hij de helft van
een moerven gelegen onder Boxtel, ter plaatse genoemd Munsel, samen
met de andere helft te turven, b.p. Evert Jaspers, Thonis Jan Heijnen,
de erfgenamen van Marten Vennen, Goijaert Martens van Hees. Hieruit
jaarlijks aan de heer van Boxtel 4 penningen als chijns te betalen zijnde
de helft van 8 penningen voor deze helft.
Genoemde Evert Willems de Bever krijgt een akker groot een lopenzaad
en 29 roedes, gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel
genaamd de Hoogenakker, b.p. Jan Corsten van Hees, de
gemeenschappelijke straat, Claes Arijen Jan Rijckerts. Nog krijgt hij een
partij akkerland groot 3 lopenzaad en 24 roedes, gelegen aan de
Gemondse kerk te St. Michielsgestel, b.p. monsieur Thomas van Roij, de
erfgenamen van Jan Jacob Dirks, de gemeenschappelijke straat. Hieruit
jaarlijks aan de pastorie van Gemonde 2 lopenzaad rogge te betalen aan
de rentmeester Schuijl in Den Bosch. Nog krijgt hij een stuk akkerland
groot ca. 20 roedes gelegen voor Heult onder Boxtel, b.p. Jan
Schellekens, Dries Jans Santegoets, Evert de Bever, Zeger Aerts van
Overbeeck. Nog krijgt hij de helft van een perceel hooiland genoemd de
Burendonck, gelegen te Liempde in een groter veld, b.p. de erfgenamen
van Marten Vennen, Willem Peter Schutjens, Heijlen Velders, Jan
Herberts. Nog krijgt hij de helft van een perceel hooiland gelegen te
Liempde in een groter veld, te wisselen met een veld genoemd de
Bredenbeemt, b.p. de erfgenamen van Marten Vennen, de weduwe van
Michiel aan de kerk te Liempde, de Marcelisbeemd, de Dommel. Nog
krijgt hij de helft van een partij nieuw land gelegen te Schijndel in de
Vogelsanck, b.p. Antonis de Bresser, Dries Meussen, Jan Corsten van
Hees, Corstjen Anthonis. Nog krijgt hij de helft van een weiland gelegen
in de Broeckstraat onder Schijndel, b.p. Gerrit Wouters, Aert Peters van
Overbeeck, Jan Jans Rijckaerts, de gemeenschappelijke straat. Hieruit
jaarlijks 3 stuivers grondchijns te betalen. Nog krijgt hij een zesterzaad
in een moerven gelegen onder Boxtel aan de Langenbergch, b.p. Peter
Aerts, de erfgenamen van Peter Wouters, de erfgenamen van Sijmon
Janssen van Hessel, de gemeijnte. Nog krijgt hij de helft van een
houtbussel gelegen op de Huldert onder Boxtel, b.p. de weduwe van
Hendrick Jan Schellen, de Dommel, Zeger Aerts, de erfgenamen van Jan
Rutten. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Heijberg,
gelegen in de parochie Gemonde onder Boxtel, b.p. Jan Dirck Huijberts,
Jan Meussen, de gemeenschappelijke straat.
Genoemde Aert Peters van Overbeeck krijgt een perceel akkerland
genoemd de Kaert, groot ca 4 lopenzaad met het hooiland er aan, deels
onder St. Michielsgestel en deels onder St. Oedenrode gelegen, b.p.
Hendrick Hendricks, de gemeenschappelijke straat, Hendrick Spierincks,

Michiel Corsten van Hees. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot 50
roedes, gelegen onder Gemonde aan de kerk te St. Michielsgestel, b.p.
Zeger Jan Arijens, Antoinis de Bresser, de gemeenschappelijke straat.
Nog krijgt hij de helft van een weiland gelegen in de Broeckstraat onder
Schijndel met het nieuwe land eraan, b.p. Gijsbert Henssen, Zebert
Willems de Bever, de andere helft ervan, Jan Jans Rijckerts, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een houtbosje
gelegen op de Hulkert in de parochie Gemonde onder Boxtel, b.p. de
weduwe van Hendrick Jan Schellen, de rivier de Dommel, de
erfgenamen van Jan Rutten Zeger Aerts. Nog krijgt hij de helft van een
stuk land genoemd de Heijbergen gelegen onder Boxtel, b.p. Jan Dirck
Huijberts, Jan Meussen, de gemeijnte daar. Nog krijgt hij de helft van
een moerven gelegen te Munsel onder Boxtel, b.p., Marten Vennen,
Goijaert Martens van Hees, de erfgenamen van Evert Jasperts, Tonis Jan
Heijnen. Hieruit 4 penningen als grondchijns te betalen aan de heer van
Boxtel, zijnde de helft van 8 penningen voor het hele moerven.
Genoemde Corstjen Anthonis krijgt het middelste en derde part van een
akker genoemd de Bocht groot 4 lopenzaad en 28 roedes, gelegen in de
parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. Jasper Anthonis,
Antonis Antonis de Bresser, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt ze
een stuk akkerland gelegen op de Huldert onder Boxtel, groot 47 roedes
met de houtbussel aan het einde, b.p. het groot gasthuis van Den
Bosch, Antonis de Bresser, de erfgenamen van Aert Quinten, de
Dommel. Nog krijgt ze de helft van een heiveld gelegen nabij de
Hooibrugge onder Boxtel in een groter veld dat wordt gewisseld, b.p.
heer Willem Schellekens, Peter Aerts, Zeger Aerts van Overbeeck, het
klooster van Couwater. Nog krijgt ze een weiland gelegen onder
Schijndel in de Vogelsanck, b.p. Dries Meussen, Jan Vrancken, Hendrick
Hendricks, Jan Cors van Hees. Nog de helft van een houtveld genoemd
de Cuppensbunder gelegen te Liempde, driehoekig, b.p. de heer van
Boxtel, de erfgenamen van Peter Aerts van Brunschot. Verder krijgt ze
de helft van een moerven gelegen te Luijsel onder Boxtel, b.p. Wouter
Jasperts, Evert Roelens en meer anderen, Dries Michiel Huijberts, Arijen
Loijen. Dit lot krijgt nog 10 gulden van Anthonis de Bresser ter
egalisatie van haar erfdeel.
Ieder van de delers zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de
erfdelen van de anderen ervoor gevrijwaard blijven en men zal elkaar
overpad verlenen en aan diegenen die recht op hebben. Alle niet
genoemde lasten zullen ze samen betalen. Ze verklaren tevreden te zijn
met deze deling en doen over en weer afstand van aanspraken op
elkaars erfdeel en zullen deze deling gestand doen. Actum 21 maart
1665.

=================106===================
Aktennr : 106
Folio :
98-v
Soort akte : verklaring over de watermolens
Datum : 07-04-1665
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Aert Jacobs van Groenendael oud schepen,
jonker Adolf van Honselaer, leenman van het Hof van Oud Herlaer,
Adriaen Jans Vercuijlen, huidig schepen, Jan Wouter Hoefnagels oud
molenaar en Jan Arijens van Beers tegenwoordig gezworen, samen
inwoners van St. Michielsgestel, hebben op verzoek van Stan Stans
Molenmaeckers tegenwoordig molenaar en pachter van de watermolens
te Herlaer eigendom van hare vorstelijke Prinses zu Zolleren, vrouwe
van St. Michielsgestel, Gemonde en Herlaer etc., onder ede afgelegd bij
jonker Jacob Sijwert van Sijburch het volgende verklaard. Ze verklaren
dat ze in het jaar 1660 toen Franchois Roscam pachter van de
watermolens te Herlaer was, ze erbij waren toen meester Stans Stans
Molenmaeckers, timmerman en molenmeester de schutplaten van de
korenmolens had vernieuwd en dat ze toen hebben gezien dat meester
Stans de nieuwe schutplaten van die korenmolens op de oude stijlen of
palen waar de oude schutplaten op hadden gelegen heeft gelegd,
waarbij hij tegen de omstanders riep dat ze moesten kijken en waarbij
hij ook zijn waterpas gebruikte met een kerfstokje dat hij daarvoor had
gemaakt, en ook gehoord hebben dat toen het leggen van de nieuw
schutplaat door de omstanders werd goedgekeurd en er *goed* was
geroepen. Aert Jacobs verklaart nog dat hij toens naast Damen zijn
medeschepen stond die nu is overleden om e.e.e te bezichtigen en
daarvoor expres was genodigd en er daarom goed mee op de hoogte is.
Jonker Adolf van Honselaer verklaart nog dat hij als leenman daarvoor
expres was gevraagd te komen en Adriaen Janssen Vercuijlen verklaart
dat hij toen schepen was en bij toeval toen aan de molen stond met veel
meer andere geburen en zulks heeft aangezien. Jan Wouter Hoefnagels
verklaart dat hij door speciale opdracht van jonker Hendrick Lelijon als
rentmeester van de Prinses zu Zolleren, daar aanwezig was om de
nieuwe schutplaat te zien leggen en omdat hij vele jaren lang pachter
van de korenmolens was geweest en er dus veel meer kennis van had
dan de andere omstanders. Jan Arijens van Beers verklaart dat hij toen
gezworen was en uit hoofde van zijn funktie daarbij aanwezig was om er
acht op te slaan. De getuigen wensen hiervan een behoorlijke akte van
te hebben gemaakt. Actum te Gestel 7 april 1665.
=================107===================

Aktennr : 107
Folio :
99-v
Soort akte : verklaring over de watermolens
Datum : 07-04-1665
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren
dat wij voor ons zijn verschenen Aert Jacobs van Groenendael,
oudschepen, Arijen Jans Vercuijlen tegenwoordig schepen en Jan Arijens
van Beers, gezworene en verklaren ten behoeve zoals hiervoor dat zij in
het jaar 1659 toen Franchois Roscam de watermolens van Herlaer in
pacht had genomen er bij zijn geweest toen de nieuwe schutplaat van
de sluis te Herlaer werd vernieuwd en vermaakt door meester Stans
Stans molenmeester en dat ze toen hebben gezien dat de nieuwe
schutplaat van de sluis op de oude pinnen of palen werd gelegd waar de
oude plaat op had gelegen. Ze waren er uit hoofde van hun funktie zelf
bij aanwezig en waren daar expres voor uitgenodigd. Actum als boven.
=================108===================
Aktennr : 108
Folio :
100-r
Soort akte : verklaring over de watermolens
Datum : 07-04-1665
Wij Jans Janssen Spierincks, Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan van den
Huevel, schepenen alhier, verklaren dat wij op verzoek van meester
Stans Stans Molenmaeckers als huidig molenaar en pachter van de
watermolens van Herlaer, ons vandaag om 9 uur in de morgen aan de
sluis van de watermolens hebben vervoegd, en daar hebben bevonden
dat de sluis openstond en het rivierwater van de Dommel helemaal was
weggelopen zodat alle lage velden, beemden en weilanden geheel droog
stonden en de schutplaat van de sluis nog 4 voeten min een duim onder
waterpeil lag. Verder zijn we bij de korenmolens geweest en hebben
daar ook gezien dat de schutplaat van deze molens nog 2 en een halve
voet min een duim onder het waternivo lag. Actum 7 april 1665.
=================109===================
Aktennr : 109
Folio :
100-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-04-1665
Wij Jan Jans Spierincks en Willem de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Huibert Daniels Volder, hierin voor twee derde
deel en Joost Arijens als wettig weduwnaar van Merieken Franssen, met

machtiging hier door schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 april 1665,
voor het andere derde deel, verkopen aan Adriaen Jans Vercuijlen ten
behoeve van de heren Martinus en Jacobus Zweerts, zonen van de edele
heer Jacob Zweerts in zijn leven raad- en rentmeestergeneraal, een stuk
van een hooibeemdje genoemd het Corsbeemdeken, groot ca. een
morgen gelegen te St. Michielsgestel in de herdgang van Haenwijck,
b.p. het erf van het klooster van de zusters van Orthen genoemd het
Zuster van Orthenbusselken, de heer Zweerts. De verkopers in hun
hoedanigheid
beloven de verkoop altijd gestand te doen en alle lasten van hun kant af
te handelen. Actum 7 april 1665. (zie volgende)
=================110===================
Aktennr : 110
Folio :
101-r
Soort akte : verzoekschrift aan schepenen
Datum : 07-04-1665
Kopie van een brief aan de schepenen van St. Michielsgestel.
Hierbij verklaart Joost Arijens inwoner alhier, oud ca. 80 jaar, dat hij
wat betreft het vruchtgebruik en zijn kinderen wat betreft erfrecht, het
derde deel van een zeker hooibeemdke gelegen te St. Michielsgestel
heeft geerfd, meestal genoemd het Corsbeemdje, in totaal groot ca. een
halve morgen, afkomstig van zijn ouders, waarvan de twee derdedelen
eigendom zijn van Huijbert Daniels Volder en omdat hij als verzoeker
een oud man is en geen middelen heeft om van te leven en zijn kost
niet zelf meer kan verdienen, zou hij dat derde deel graag willen
verkopen om daarvan te kunnen leven, mede in acht genomen dat
Huijbert Daniels al de andere 2/3e delen ervan aan de heren Zweerts
heeft verkocht gehad die rondom dit perceel al ander bezit heeft en hij
daarom de hoogste prijs ervan zou kunnen verkrijgen en als deze kans
voorbij is, het slecht zou kunnen worden verkocht omdat het maar een
klein stukje grond is en er geen recht van overpad bestaat zodat het
nodig is dat hij het kan verkopen omdat zijn kinderen hem niet kunnen
helpen. Hij verzoekt daarom om toestemming voor zijn deel om dat te
mogen verkopen. Was ondertekend (merkteken van Joost Arijens).
Appostille : In geval van enige kwaadwilligheid is het nodig om over het
verzoek door 2 buurlieden te worden gehoord en advies te krijgen.
Actum 6 april 1661 ter ordonnantie van heren schepenen alhier bij
afwezigheid van de sceretaris getekend door J. van Heuvel.
Gezien door ondergetekende is het advies ons ter hand gesteld en we

verklaren dat het bovenstaande verzoek naar waarheid zo is. Getekend
(merkteken) Peter Arijens en (merkteken) van Arijen Janssen Vercuijlen
als buurlieden en nog Aert Janssen Hoefnagels als buurman.
Apostille : De schepenen gezien de verklaring van de geburen en gelet
op het verzoek etc. en de onwil van diens kinderen, keuren goed dat de
verzoeker zijn derde deel mag verkopen tegen 158 gulden .. stuivers en
3 oort. Daarvan zullen tot nader order 100 gulden worden belegd tegen
rente en het overige geld zal aan de suppliant worden uitbetaald. Actum
te St. Michielsgestel op 7 april 1665, getekend door B. van der Waerden
als substituut-secretaris bij afwezigheid van de secretaris.
=================111===================
Aktennr : 111
Folio :
102-r
Soort akte : vrijwaring
Datum : 21-04-1665
Wij Jan Janssen van de Ven en Jan van den Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Peter Niclaes Lodewijcks en
verklaart dat hij enige weken geleden aan Adriaen Marten Wouters een
stuk akkerland had verkocht, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de
baronie van Boxtel in herdgang Tongeren, belast met 3 stuivers
grondchijns per jaar en verder zonder lasten, behalve de burenplichten
etc. Verder had hij beloofd garant te staan voor eventuele andere lasten
als die er op zouden drukken en daarvoor zich te onderwerpen aan
vrijwillige rechtspraak en wel inzake de pretenties van het kind of de
kinderen van wijlen Peter Mostman. Als extra zekerheid stelt hij zijn
bouwhuis, esthuis, tuin, boomgaard en akkerland
in onderpand samen groot ca. 8 lopenzaad, gelegen alhier te St.
Michielsgestel in de parochie van Gemonde, b.p. Jan Corsten van Hees,
de heide daar, Arijen Arijens, Hendrick Wouters en anderen en verder
zijn persoon en andere bezit. Verschenen hierbij is Jan Mostman als
broer van genoemde Peter Mostman en daarom oom van het kind of de
kinderen van genoemde Peter en doet nu afstand van eventuele
pretenties die dat kind of die kinderen op die akker te Boxtel zouden
mogen hebben, maar zullen hun pretenties mogen verhalen op deze
waarborg of garantie. Actum 21 april 1665.
=================112===================
Aktennr : 112
Folio :
102-v
Soort akte : verkoop
Datum : 28-04-1665

Wij Jan Jans Spierincks en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Claes Janssen van de Put die is getrouwd
met Marie Willem Schellekens en verkoopt aan Cathelijn Cornelissen
weduwe van Rijckert Janssen een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad,
gelegen te St. Michielsgestel ter plaaatse genoemd de Speijt, b.p. de
straat daar, het Schildersgasthuis van Den Bosch, zoals hem vanwege
zijn vrouw in de boedeldeling was toebedeeld inzake het bezit van haar
ouders. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve dat de koper de oogstgewassen tot a.s. St.
Maartensdag zal behouden. Actum 28 april 1665.
=================113===================
Aktennr : 113
Folio :
103-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 04-05-1665
Op verzoek van Niclaes Hendrick Claessen wonend te Berlicum als
weduwnaar van Merike dochter van Gerit Jacob Rutten, hebben wij Jan
van den Heuvel en Jan Janssen van de Ven, schepenen, het bezit te St.
Michielsgestel getaxeerd gelegen aan het Rootven, groot een lopenzaad
en 17 roedes, zijnde nieuw land van de heide ontgonnen tot akkerland,
waarvan hij zijn leven lang het vruchtgebruik heeft. Geschat op 60
gulden.
Aldus getaxeerd op 4 mei 1665 door genoemde schepenen.
=================114===================
Aktennr : 114
Folio :
103-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-06-1665
Wij Jan Jans Spierincks en Adriaen Jans Vercuijlen, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Eijmbert Peter Eijmberts en verkoopt aan
Geerling Goijaerts een woonhuis of esthuis, schuur, tuin, boomgaard
met hopland groot samen 2 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel
nabij de Dungense Cant, ter plaatse genoemd de Horrick, b.p. Ruth
Willem Thijssen van der Merendonck, Geerling Goijaerts zelf, de
Donckse straat, de gemeenschappelijke Bosseweg. De verkoper belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 8
stuivers een oort gewinchijns aan de heer van Herlaer en Michielsgestel,
verder nog de helft van 3 en een halve stuiver aan rentmeester Schuijl

in Den Bosch, nog 5 gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden aan
Huijbert Cuijsten in Den Bosch en nog aan Hilleken weduwe van Jacob
Rutten twee gulden per jaar zolang ze leeft maar niet langer. Actum 1
juni 1665.
=================115===================
Aktennr : 115
Folio :
104-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-06-1665
Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Jan Dircks van Liemde als man van Willemken
dochter van Gerrit Jan Herberts wonend te Gemonde en verklaart aan
Claes Cornelissen van Oisterwijk 100 gulden schuldig te zijn vanwege
geleend geld. Als borg voor hem fungeert zijn schoonvader Gerrit Jan
Herberts en ze beloven samen en hoofdelijk na een verzoek van Claes
hem het geld terug te betalen, mits met 3 maanden vooraf op te zeggen
en daarvoor jaarlijks een rente van 5 % te betalen totdat het geld is
terugbetaald. De schuldenaars beloven dit op onderpand van hun
persoon en bezit. Gerrit stelt daarvoor in onderpand het huis, hop- en
akkerland, gelegen te St. Michielsgestel in de parochie Gemonde, groot
ca. 8 lopenzaad, b.p. jonker Hendrick Lelijon, Dirck Roelofs en meer
anderen, de gemeenschappelijke straat. Jan belooft zijn borg Gerrit Jan
Herberts voor diens borgstelling te vrijwaren. Actum 12 juni 1665.
=================116===================
Aktennr : 116
Folio :
105-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 18-06-1665
Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen hebben op
verzoek van de collaterale erfgenamen van Jan Lourens Hendricks die in
St. Michielsgestel is overleden, de helft van een perceel akkerland
getaxeerd in totaal groot ca. 5 lopenzaad en 28 roedes, gelegen aan de
Dungense Dijk, ter plaatse genoemd in de hei te St. Michielsgestel, b.p.
Jan Corsten Leermakers, het minderjarige kind van Teunis Jan Dircks,
de straat, Arijen Jan Dircks, zoals door Jan Lourens Hendricks werd
nagelaten. Het perceel is belast met 100 gulden en nog 24 voet
dijkonderhoud in de Dungense dijk. Boven de lasten getaxeerd op 140
gulden.
Aldus getaxeerd op 18 juni 1665.

=================117===================
Aktennr : 117
Folio :
105-v
Soort akte : verkoop
Datum : 19-10-1665
Wij Adriaen Jan Vercuijlen en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Elbert Lelijon, daarin
gemachtigd door vrouwe Elisabeth zu Zolleren, gravin tot den Berg,
markgravin van Bergen op Zoom, vrouwe van Hedel, St. Michielsgestel
etc. d.d. 8 oktober 1665 door haar ondertekend en voorzien van haar
zegel en verkoopt aan de heer Ferdinand Zweerts, heer tot
Lantschadenhof en Oijen, ridder etc. een stuk land ten dele hei zijnde,
deels akkerland en deels houtbos, aan elkaar, genoemd de
Sneppenscheut, gelegen te St. Michielsgestel op Haenwijck, b.p. het erf
van genoemde Prinses genoemd het Mortelken, de straat, heer Zweerts
zelf, zoals door jonker Hendrick Lelijon rentmeester van deze
heerlijkheid is afgepaald. De verkoper in zijn hoedanigheid belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve dat de
Prinses haar jurisdictie hierin behoudt. Genoemde heer Zweerts als
koper zal een sloot tussen dit perceel en het zijne op diens kosten laten
graven. Actum 19 oktober 1665.
=================118===================
Aktennr : 118
Folio :
106-v
Soort akte : machtiging
Datum : 08-10-1665
Kopie van de prokuratie (zie vorige).
Eerder heeft Ferdinand Sweerts president van de stad Den Bosch ons
(de Prinses zu Zolleren) verzocht dat wij een zeker veldje gelegen nabij
ons huis zouden verlaten, naast het Mortelken en naast het perceel van
diens vader te Haenwijck zoals door jonker Hendrick Lelijon onze
rentmeester en kastelein op Oud Herlaer, na inspectie door onze Raad is
afgepaald, en daarom zijn wij genegen genoemde heer Ferdinandn
Sweerts die daarmee te vergenoegen en wij machtigen daarom jonker
Elbert Lelijon, zoon van genoemde jonker Henrick Lelijon, om namens
ons te verschijnen voor schepenen te St. Michielsgestel en daar dat
Sneppenscheut aan jonker Ferdinand Sweerts over te dragen met
inachtneming van alle voorschriften zoals dat nodig is etc. De
gemachtigde mag het geld ervan ontvangen, kwijting doen etc. Wij

beloven daarin alles na te komen wat door onze gemachtigde hierin
wordt gedaan, mits die er later verantwoording over aflegt. De koper
moet daar verder een behoorlijke sloot aanleggen naast ons erf het
Mortelken. Actum Bergen op Zoom, 8 oktober. Ondertekend door
Elisabeth Prinses zu Zolleren en voorzien van haar cachet in roede was.
=================119===================
Aktennr : 119
Folio :
107-v
Soort akte : verkoop
Datum : 19-10-1665
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen de weledele heer Jacob Ferdinand
Sweerts heer tot Landtschadenhoff en Oijen, ridder etc. en verkoopt aan
jonker Hendrick Lelijon twee lopenzaad akkerland, zijnde hopland met
de kanten en halve sloten etc. gelegen in de Dommelakkers onder St.
Michielsgestel, b.p. Herman Willems, Iken dochter van Hendrick
Laureijs, het beneficie van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk hier. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af te
handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 1 lopen rogge uit 3 lopen
rogge aan de kerk van Gestel. Actum 19 oktober 1665.
=================120===================
Aktennr : 120
Folio :
108-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 10-01-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Aerijen Jans Vercuijlen, schepenen
hebben op verzoek van de collaterale erfgenamen van heer Rodolphus
ab Angelis het bezit getaxeerd dat door hem ab instato werd nagelaten
ten behoeve van zijn erfgenamen, zijnde het drievierde deel van een
stuk akkerland, gelegen in de Streepen op de Hoogehakker onder St.
Michielsgestel, in totaal groot ca. 13 lopenzaad , b.p. Denis Lamberts,
Bartholomeus Hendricks, Dirck Delis cum suis. Is getaxeerd op 900
gulden.
Aldus getaxeerd op 10 januari 1666.
=================121===================
Aktennr : 121
Folio :
108-r
Soort akte : geldening door corpus

Datum : 21-02-1666
e
Eerder zijn Jan Rutten Guldemans, Marten Matheus Leijten en Dries
Huiberts als huidige borgemeesters voor dit jaar 1666 door dringende
noodzaak gedwongen geweest om de inlegeringen van diverse
legertroepen te bekostigen en om het bederf van de gemeente verder te
verhoeden, is met advies en met toestemming van de belangrijkste
geerfden alhier, nadat er daarover vandaag was vergaderd op 20
februari 1666, een geldsom van 150 gulden opgenomen van Corstiaen
Corsten Vercuijlen en ze beloven dat bedrag terug te betalen per heden
datum over een jaar met een rente van 5 % zoals blijkt uit de oligatie
ervan. Dat kapitaal met medeweten van schepenen zal worden gebruikt
als recognitie (gift) aan die personen die de gemeente daarin kunnen
voorspreken, met de verplichting daar later verantwoording voor af te
leggen zoals dat behoort. Het geld is opgenomen namens en voor het
heil van de gemeente en daarom hebben wij schepenen en inwoners
namens het dorp belooft deze borgemeesters voor hun rente van dit
kapitaal in hun afrekening te zullen vrijwaren. Als het gebeurt dat er
enige verwoestingen plaatsvinden en als de inwoners moeten vluchten
en wij daarom dit geld dan niet kunnen ophalen, zullen wij de
borgemeesters daarvoor eveneens vrijwaren en de obligatie zelf
overnemen als corpus. Actum 21 februari 1666. Getekend door Aert
Rijcken van den Brant, Willem Janssen van Gheffen, Jan Matheus
Leijten, Michiel ----- Jan Janssen Spierinks, Willem Hendrick de Bever, J.
van de Heuvel, Jan Janssen van de Ven, quod attestor B. van der
Waerden substituut- secretaris.
================122===================
Aktennr : 122
Folio :
109-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 26-03-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen jonker Jacob Prouningh gezegd
van Deventer oud hoofdschout van het kwartier van Peelland ter ener
zijde en Ruth Pouwels, Jenneken Pouwels Rutten als weduwe van Peter
Hendrick van Pinxten en Jan Theunis als man van Hendrieksken Pouwels
Rutten, samen kinderen en erfgenamen van Pouwels Rutten en van
diens vrouw Barbara Hendricks, ter andere zijde en zijn tot
overeenstemming gekomen over de verdeling van een stuk akkerland,
groot ca. 12 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel en wel door loting.
Jonker Prouningh krijgt de ene helft van het stuk akkerland groot ca. 6

lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Willem Bartelmeus Hagelaers, de
andere helft ervan gedeeld, een akker daar genoemd de Krommendries,
de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks een malder rogge ten
behoeve van de St. Janskerk in Den Bosch te betalen.
De kinderen van Pouwels Rutten krijgen de andere helft van het perceel,
ook groot ca. 6 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p.
de andere helft ervan gedeeld, de erfgenamen van Johan Philips Lelijon,
een stuk akkerland genoemd de Krommendries, de gemeenschappelijke
straat. Hieruit jaarlijks een malder rogge ten behoeve van St. Jan in Den
Bosch te betalen.
Indien op een van de twee percelen meer lasten zouden blijken te
drukken dan zullen ze dat samen betalen. De delers verklaren hiermee
tevreden te zijn en doen over en weer afstand van aanspraken op
elkaars bezit. Actum 26 maart 1666.
=================123===================
Aktennr : 123
Folio :
109-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 27-03-1666
Wij Jan Jans Spierincks en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Ruth Pouwels en Jenneken Pouwels Rutten
weduwe van Peter Hendricx van Pinxten en Jan Theunis als man van
Hendricxken Pouwels Rutten, samen kinderen en erfgenamen van
Pouwels Rutten en van diens vrouw Barbaar Hendricks en hebben met
elkaar een deling gemaakt van een stuk akkerland groot ca. 6
lopenzaad, gelegen te Thede onder St. Michielsgestel zoals ze hebben
afgedeeld met jonker Jacob Prouningh gezegd van Deventer en zulks is
gebeurd met blinde loting.
Jenneken Pouwels krijgt een stuk van 2 lopenzaad in het oosten daar,
zoals is afgepaald b.p. jonker Jacob Prouningh, genoemde Theunis, een
stuk akkerland genoemd de Krommendries, de gemeenschappelijke
straat.
Genoemde Jan Thonis krijgt een stuk groot ca. 2 lopenzaad, b.p.
Jenneke Pouwels, Ruth Pouwels.
Genoemde Rutg Pouwels krijgt een stuk land groot ca. 2 lopenzaad
zijnde driehoekig, b.p. de erfgenamen van jonker Lelije, de
Crommendries daar. Dit lot zal altijd over het perceel van Jan Thonis

mogen wegen. Ieder zal voor een derde deel het malder rogge betalen
aan de St. Janskerk in Den Bosch. Als er meer lasten op het bezit
zouden drukken dan zullen ze die samen betalen. Ze verklaren als
delers hiermee tevreden te zijn en doen over en weer afstand van
aanspraken op elkaars gedeelte. Actum 27 maart 1666.
=================124===================
Aktennr : 124
Folio :
111-r
Soort akte : overdracht inventaris
Datum : 16-03-1666
Omdat Gerrit Janssen van de Loo zich in militaire dienst heeft begeven
van ..... heeft hij besloten om zijn bezit af te delen. Voor Jan Jan
Spierincks en Jan van de Heuvel als schepenen is daarom verschenen
deze Gerrit Janssen van de Loo en draagt aan zijn zoon Gerit Gerrits ten
behoeve van hemzelf en ten behoeve van Mechteld, Anneken en
Hilleken diens zusters, zijn paard over, zijn hoornvee, bouwgereedschap
en verder al zijn meubelen en huisraad zowel als huwelijksgift als ter
voldoening van geleend geld dat hij van zijn kinderen heeft gehad zoals
hij bekent. Het bezit kan direkt door hen worden gebruikt om daarmee
naar vrije keuze te handelen. Hij belooft deze overdracht altijd gestand
te doen. Actum 16 maart 1666.
=================125===================
Aktennr : 125
Folio :
111-r
Soort akte : benoeming van voogden
Datum : 06-04-1666
Op 6 april 1666 hebben Aert Segers van Overbeeck en Willem Hendricks
de Bever de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Jacob Goijaerts verwekt bij Meriken Jans Rutten. Getuigen
Jan Jan Spierincks en Jan van de Heuvel als schepenen.
Voetnoot :
Op de zelfde dag heeft Arij Goijaert Corsten de eed als voogd afgelegd
in plaats van genoemde de Bever. Getuigen als boven.
=================126===================
Aktennr : 126
Folio :
111-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 06-04-1666

Wij Jan Jans Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Arijen en Jan broers en hun zuster Quireijn
kinderen en erfgenamen van Goijaert Corsten verwekt bij diens vrouw
Willemken dochter van Arijen Broeren, elk hierin voor een zesde deel,
verder Bastiaen Wouters als man van Merieken en Wouter Gerrit
Wouters als man van Cathelijn, beiden dochters van genoemde wijlen
Goijaert en Willemken, ook voor een zesde deel en nog Aert Segers van
Overbeeck en Willem Hendricks de Bever als voogden over de 3
minderjarige kinderen van wijlen Jacob zoon van genoemde Goijaert
Corsten en Willemken, ook voor een zesde deel, verklaren met elkaar
een deling te hebben gemaakt van het bezit door hun ouders, resp.
grootouders nagelaten. Het lot voor de minderjarige kinderen is gelegd
door Jan Jan Spierincks die daarvoor door de drossaard is gemachtigd.
Wouter Gerrit Wouters krijgt het huis met erf, boomgaard en de voorste
bocht, zoals is afgepaald, gelegen in de parochie van Gemonde te St.
Michielsgestel aan de Kaert, b.p. groot 2 lopenzaad, b.p. Jan Peter
Broeren, Pouwels en Corst Janssen, Jan Goijaerts van hierna, de
gemeenschappelijke straat. Nog de helft van een stuk land genoemd de
Bocht, deze helft groot ca. 4 lopenzaad en 27 roedes, nabij het
voorgaande perceel, b.p. Jan Peter Broeren, Jan Goijaerts, het erf van
het groot gasthuis van Den Bosch genaamd de Luijsakker. Hieruit de
helft van de hele chijns van het huis etc. te betalen aan de heer van
Herlaer en Gestel, zijnde ca. 2 gulden en 6 stuivers en 8 penningen per
jaar en daarvan moet dit lot zijn deel afwinnen en de eigenaars van de
andere helft te boek laten stellen. Verder moet dit lot een roede dijk
onderhouden op de Halderse dijk en krijgt daarvoor de bomen die op die
dijk staan. Verder moet dit lot zijn deel betalen van een pacht aan
Anthonij van Dooren in Den Bosch en nog een deel van een jaarlijkse
rente van 9 gulden betalen aflosbaar met 160 gulden aan van de Graef
in Den Bosch, nog 25 gulden in een obligatie van 300 gulden die Jan
Roelofs ten lasten van het bezit ontvangt. Moet verder aan de andere
delers 10 gulden betalen en overpad verlenen aan het achterste deel
van de Bocht.
Jan Goijaerts krijgt een zesterzaad land in de Bocht achter de
boomgaard zoals is afgepaald, b.p. Wouter Gerrits, her erf van hemzelf,
Pouwels Janssen, Corsten en Pouwels Janssen, Jan Jans Broeren. Nog
krijgt hij de zuidwaarste helft van de Bocht, groot ca. 4 roedes en 27
roedes, b.p Pouwels en Corst Janssen, Wouter Gerrits waarvan is
afgedeeld, het erf van het groot gasthuis van Den Bosch genoemd de
Luijsakker, het zesterzaad van hiervoor, op welk perceel getimmerd
mag worden en men heeft recht van overpad over het erf van het eerste
lot. Nog krijgt hij een stukje akkerland groot ca. 1 lopenzaad en 30

roedes, gelegen in de parochie Gemonde onder Schijndel, ter plaatse
genoemd de Cuijlen, b.p. Jan Jans Broeren, de minderjarige kinderen
van Jacob Goijaerts, de gemeijnte aldaar. Dit lot moet de andere helft
van de rente betalen die op het huis etc. drukt zijnde de helft van 2
gulden 6 stuivers en 6 penningen aan de heer van Herlaer en Gestel.
Nog jaarlijks 1 lopen rogge te betalen aan Anthonij van Dooren uit een
grotere pacht, nog een rente van 6 gulden aflosbaar met 100 gulden
aan het Schildersgasthuis in Den Bosch en nog 85 gulden in een
obligatie aan Jan Roelofs. Moet overpad aan het achterste lot geven.
Genoemde kinderen van Jacob Goijaerts krijgen een partij akker- en
groesland groot ca. 8 lopenzaad en 50 roedes, gelegen in de parochie
van Gemonde in de Cuijlen te Schijndel, b.p. de weduwe en erfgenamen
van Jana Arijen Rijckers van de Oetelaer, Jan Goijaerts als deler, de
kerk van Gemonde, de gemeijnte daar. Dit lot heeft ook recht in de
gemeijnte en moet hieruit jaarlijks 1 lopen rogge uit een grotere pacht
betalen. Nog moet dit lot het derde part betalen van een aflosbare rente
van 12 gulden 10 stuivers per jaar in totaal, aflosbaar met 250 gulden
samen met Jan Jans Broeren en met Pouwels en Corst Jansen aan N. ab
Angelis in Den Bosch. Nog de helft van een aflosbare rente van 15
gulden per jaar aflosbaar met 250 gulden aan Jan Dircks van Ravesteijn
in Den Bosch en nog 60 gulden in de obligatie van Jan Roelofs.
Genoemde Arij Goijaerts krijgt een partij akker en groesland groot ca. 9
lopenzaad en 31 roedes gelegen in de parochie Gemonde onder
Schijndel, b.p. de weduwe van Arijen Arijens, Quireijn als deelster en
meer anderen, de zusters van Orthen, Jan Jans Broeren. Er is overpad
over het erf van Jan Jan Broeren. Dit lot moet ca. 8 stuivers 2 oort
chijns betalen aan de domeinen, die de kindere van Goijaert Corsten uit
de Blackencamp moesten betalen en zal voortaan uit dit perceel worden
betaald.Verder krijgt dit lot de schuur en het esthuis staande bij het huis
van het eerste lot en moet voor a.s. Pinksteren worden afgebroken.
Hieruit jaarlijks 1 lopen rogge aan Anthonij van Dooren te betalen in een
grotere pacht, nog de helft van 15 gulden per jaar aflosbaar met 300
gulden aan Wouter de Gruijter, speldenmaker in Den Bosch en nog 35
gulden in de obligatie van Jan Roelofs. Dit lot moet overpad geven aan
het perceeltje van 1 lopenzaad en 11 en een halve roede aan Quireijn
als deelster.
Genoemde Quireijn Goijaerts krijgt een partij akkerland groot 1
lopenzaad en 12 roedes gelegen in de parochie Gemonde onder
Schijndel, ter plaatse genoemd het Oetelaer, b.p. Goijaert Jasper
Spierincks, Willem Dircks van de Oetelaer, het erf genoemd het
Dungens land, de gemeenschappelijke straat, samen met de beplanting

op het voorhoofd. Nog krijgt ze een stukje land van 12 en een halve
roede gelegen in de parochie Gemonde onder Schijndel in de
Blaeckencamp daar, b.p. Aelken Eijmberts, Arijen Goijaerts, de zusters
van Orthen. Hieruit een obligatie van 100 gulden te betalen aan Goijaert
Jasper Spierincks, verder een aflosbare rente van 6 gulden per jaar aan
Anthonij van Doren aflosbaar met 100 gulden en Quireijn belooft haar
broer Arijen Goijaerts voor die obligaties en renten te vrijwaren. Nog
moet ze de andere helft betalen van een rente van 15 gulden per jaar
aan Wouter de Gruijter aflosbaar met totaal 300 gulden en 35 gulden in
de obligatie aan Jan Roelofs.
Genoemde Bastiaen Wouters krijgt een perceel akkerland groot ca. 9
lopenzaad en 23 roedes, gelegen onder Schijndel ter plaatse het
Oetelaer genoemd de Queeckput, b.p. Willem Peter Hellings, Willem Jan
Hendrick Willems, Dielis Hendrick Teunissen, de gemeijnte daar. Er is
pootrecht op de gemeijnte daar en er moet jaarlijks 1 lopen rogge voor
worden betaald aan Anthonij van Dooren. Nog de helft te betalen van
een rente van 15 gulden per jaar aan Jan Dircks van Ravesteijn in Den
Bosch en nog 60 gulden in de obligatie aan Jan Roelofs.
De delers zullen elk het zesde deel betalen van alle rentes etc. tot aan
een vervallen en lopende termijn toe en daarna zal ieder de lasten van
het igen erfdeel betalen zoals vermeld. Als er op iemands bezit meer
lasten zouden blijken te drukken zullen ze dat samen betalen. De delers
verklaren tevreden te zijn te deze deling en zullen deze gestand doen en
ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel. Actum
6 april 1666.
=================127===================
Aktennr : 127
Folio :
115-r
Soort akte : benoeming van voogden
Datum : 16-05-1666
Voor Jan van de Heuvel en Jan Janssen van den Ven verschenen Ruth
Pouwels en Arij van der Merendonck en hebben de eed afgelegd als
voogden over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Ruth Janssen
verwekt bij wijlen Jenneken dochter van Hendrik Lourens. Actum 16 mei
1666.
=================128===================
Aktennr : 128
Folio :
115-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit

Datum : 11-05-1666
Inventaris van het erfelijk bezit en rentes die joffrouw Margareta van
Boecop na haar dood heeft nagelaten op 16 april 1666 die is opgemaakt
door jonker Christoffel en jonker Ernest van Boecolp, broers en
universele erfgenamen van haar ab intestato.
Een adelijk huis met tuin en aanliggende erven gelegen te St.
Michielsgestel met 23 lopenzaad en 30 roedes teulland elk lopenzaad
tegen 50 roedes gerekend met de schaarweides belast met een
jaarlijkse rente van 18 gulden aan het kapittel van Den Bosch, met nog
diverse chijnsen te betalen aan de heer van Gestel. Boven de lasten
geschat op 8000 gulden en voor haar derde deel 2666 gulden 13
stuivers 4 penningen (1 gulden tegen 20 stuivers, elke stuiver tegen 12
penningen)
Nog een huis, esthuis, hoeve en landerijen groot ca. in totaal 14
lopenzaad met 2 schaarweides, ter plaatse genoemd aan het Pleijn
alhier te St. Michielsgestel, geschat op 900 gulden en voor haar derde
deel 300 gulden.
Een hoeve land genoemd de Denneboom gelegen onder Gestel en onder
Schijndel groot ca. 26 lopenzaad met een slecht eeuwsel en heide,
jaarlijks aan de heer van Heeswijk belast met ca. 2 gulden chijns. Boven
de lasten getaxeerd op 1800 gulden en voor het derde deel op 600
gulden.
Een huis, schuur, esthuis met nieuw gemaakt teulland uit de heide,
meestal genoemd Berselaer gelegen onder de parochie Gemonde, groot
ca. 19 lopenzaad, heel slecht land met een heiveld eraan, belast met 1
mud rogge per jaar aan het klooster van de Ulenborch en nog diverse
chijnsen aan de heer van Boxtel. Samen geschat op 1200 gulden en dus
voor het derde deel op 400 gulden.
Nog een hoeve land meestal genoemd het Nieuwvelt, gelegen onder
Middelrode qua akkerland groot ca. 48 lopenzaad en qua hooiland ca. 5
en een halve morgen, met het eeuwsel eraan. Jaarlijks belast met 2
gulden aan de heer van Heeswijk. Samen geschat op 3300 gulden en
voor het derde deel op 1100 gulden.
Nog een morgen heel laaggelegen en ondergelopen hooiland, gelegen op
Deuteren belast met 35 stuivers per jaar aan de heer rentmeester
Schuijl van Walhorn, en nog 6 chijnshoenderen. Boven de lasten
getaxeerd op 500 gulden, voor het derde part op 166 gulden 13 stuivers

en 8 penningen.
Nog een jaarlijkse rente van 12 gulden uit onderpanden te Gestel
aflosbaar met 200 gulden volgens de schepenbrief van Den Bosch d.d.
27 juni 1631. Voor het derde part op 66 gulden 13 stuivers en 4
penningen.
Nog een rente van 9 guidlen per jaar uit onderpanden te Hapert volgens
overdracht voor schepenen van Den Bosch d.d. 26 oktober 1656
aflosbaar
met 148 gulden. Voor het derde deel 49 gulden 6 stuivers en 12
penningen.
Nog een rente van 6 gulden uit onderpanden te Beek bij Aerle, ook op
de zelfde dag overgedragen aflosbaar met 100 gulden, dus voor het
derde part 33 gulden 6 stuivers en 9 penningen.
Nog een rente van 17 gulden per jaar aflosbaar met 250 gulden ook
overgedragen zoals hiervoor op onderpand van een huis in Den Bosch,
voor het derde part 83 gulden, 6 stuivers en 10 penningen.
Aldus getaxeerd door Jan Jan Hendrick Spierincks en meester Jan van
de Heuvel resp. als president en schepen naar beste weten opgemaakt
te St. Michielsgestel op 11 mei 1666.
=================129===================
Aktennr : 129
Folio :
117-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 20-05-16667
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Anthonij van der Waerden als man van
Cathelijn dochter van Jacop Doolvoets en doet hierbij afstand van het
vruchtgebruik en draagt dit over aan de 6 voorkinderen van genoemde
Cathelijn verwekt bij wijlen Sebastiaen de Vries, inzake alle bezit
afkomstig van genoemde Cathelijn dat deze meester Sebastiaen de
Vries in zijn huwelijk met Cathalijn heeft gehad. Actum 20 mei 1666.
=================130===================
Aktennr : 130
Folio :
117-v
Soort akte : benoeming voogden
Datum : 27-05-1666

Voor Arij Janssen Vercuijlen en Jan van den Heuvel, schepenen hebben
Peter Damen en Hendrick Rutten de eed afgelegd als voogden over de
weeskinderen van Gerrit Damen verwekt bij wijlen Meriken Jan Rutten
van Grinsven. Actum 27 mei 1666.
=================131===================
Aktennr : 131
Folio :
117-v
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 21-05-1666
Eerder had Catharina dochter van Jacob Wijnant Doolvoet in haar eerste
huwelijk met meester Sebastiaen de Vries 6 kinderen verwekt en is
nadien voor de tweede keer getrouwd met Anthonij van der Waerden en
had daarbij 2 kinderen verwekt, en na de dood van haar eerste man had
zij het vruchtgebruik van veel bezit behouden en daarvan bij toeval ook
het volledig recht ervan zodat ze daarmee in staat was volgens het
testament om de 2 nakinderen uit haar tweede huwelijk ook mee te
laten delen in het bezit van haar kant, maar ze is wel beducht dat haar
voorkinderen na haar dood hun rechten alsnog kunnen op eisen en ze
wil twist daarover tussen haar voor en nakinderen vermijden. Voor ons
Jan Jans Spierincks en Johan van de Heuvel als schepenen zijn nu deze
Anthonij van der Waerden en Catharina Doolvoets ter ener zijde
verschenen en meester Hendrik Doolvoet, priester als oudste zoon van
Catharina Doolvoet en van genoemde Sebastiaen de Vries, verder Aert
en Dielis, broers en nog minderjarige kinderen van meester Sebastiaen
en Catharina, verder Jacob Goijaerts als man van Emerentiana ook
dochter van genoemde meester Bastiaen en Cathariana die samen ook
nog handelen voor hun minderjarige broers Cornelis en Wijnant, als
partij ter andere zijde en verklaren dat ze eventuele bezwaren tussen de
voor- en de nakinderen in vriendschap willen oplossen zoals kinderen
van een en de zelfde moeder horen te doen. Afgesproken is dat de
voorkinderen van Catharina verwekt bij Sebastiaen de Vries en de 2
nakinderen verwekt bij Anthonij van der Waerden, hoofdelijk na haar
dood evenveel zullen krijgen van alle vaste en roerend bezit dat
afkomstig is van de kant van Catharina, zowel meubelen, rentes,
obligaties en grond etc. Maar genoemde meester Hendrick Doolvoet als
oudste zoon zal zolang hij leeft de rente van een kapitaal van 3000
gulden blijven bezitten op de tiende van Vechel, leenroerig aan de heer
van Gestel, omdat die tiende leenbezit is en omdat hij daar priester is
gewijd, mits dat hij aan zijn broers en zusters zowel uit het eerste als
tweede huwelijk na dood van zijn moeder een rente van 100 gulden per
jaar zal betalen, uit de rente van hiervoor, middels een aflosbare rente

door hen samen te delen en als meester Hendrick eerder komt te
overlijden voordat hij heeft afgelost, versterft die rente daarna op de
oudste zoon of dochter van Catharina, die die rente dan diens levenlang
zal genieten en in plaats van 100 gulden jaarlijks dan 115 guldens als
lijfrente zal ontvangen tot aan de aflossing toe. Als er wordt afgelost
moeten de voor- en de nakinderen samen ook uit het erfelijk bezit van
meester Hendrick Doolvoet hoofdelijk bijdragen in een schuld van 500
gulden die meester Henercik bij het aanvaarden van zijn priesterambt
heeft opgenomen. Verder is afgesproken dat de voor- en de nakinderen
zonder vermenging erin, ieder het bezit van hun vader zullen erven.
Verder is nog afgesproken dat als Anthonij van der Waerden zijn vrouw
komt te overleven, dat die het volle recht behoudt van het door
Catharina als weduwe geerfde bezit, volgens het gebruikelijk recht
daarin zal toestaan. Als een van de kinderen zonder wettig nageslacht
komt te overlijden, dan zal diens erfdeel in het moederlijk bezit
versterven op de andere levende kinderen van Catharina, zowel uit haar
eerste als tweede huwelijk zonder enig onderscheid daarin. Partijen
doen verder over weer afstand van verdere aanspraken op het bezit en
zullen zich houden aan de afspraak zoals hiervoor. Verder beloven
Anthonij van der Waerden en Catharina op onderpand van hun persoon
en bezit de 6 voorkinderen van Catharina verwekt bij meester
Sebastiaen de Vries die te laten delen in alle bezit van Catharina zowel
wat betreft geconquesteerd bezit als stokgoed, ook wat betreft alle
roerend bezit en daar niets van in uit te sluiten. Partijen verzoeken
hiervan een behoorlijk dokument te hebben gemaakt. Daarna hebben de
genoemde kinderen hun moeder Catharina haar weer volledig in haar
rechten hersteld wat betreft vruchtgebruik en erfrecht, zoals de situatie
voordien bestond. Actum te St. Michielsgestel op 21 mei 1666.
=================132===================
Aktennr : 132
Folio :
120-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 13-05-1666
Wij Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Janssen van de Ven, schepenen
hebben vandaag op 13 mei 1666 op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Peter Goijaert Mathijssen van Beeck die alhier in Gestel
is overleden, zijn bezit te St. Michielsgestel getaxeerd.
Een huis, tuin, boomgaard, akkerland in totaal groot ca. 4 lopenzaad en
31 roedes en 2 scharen weiland, b.p. genoemde erfgenamen zelf, de
gemeenschappelijke straat, Hendrick Ruth Spierincks, Willem Hendricks
de Bever. Is belast met 2 en een halve chijnshoen aan de heer van

Herlaer en Gestel. Boven de lasten getaxeerd op 150 guldens.
Nog een stuk akkerland groot 5 lopenzaad en 8 en een halve roede,
gelegen alhier ter plaatse genoemd Moerschot, b.p. de
gemeenschappelijke straat, Heesken dochter Hendrick Geraerts van der
Loo. Getaxeerd op 400 gulden.
Nog een stuk akkerland groot 4 lopenzaad en 23 roedes nieuw land
gelegen alhier in het Moerschot, b.p. Willem Hendrick de Bever, de
erfgenamen zelf, Hendrick Rutten Spierincks. Getaxeerd op 175 gulden.
En stuk akkerland groot 2 lopenzaad en 22 roedes gelegen in het
Moerschot, b.p. Willem de Bever, Jan Willem Damen, Gerard Gerard
Coolen, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 135 gulden.
Nog 2 scharen weiland in het Moerschot, b.p. Jan Matheus, jonker
Hendrick Lelijon, Hendrick Rutten, de gemeenschappelijke pad daar.
Getaxeerd op 135 gulden.
Nog de helft van 3 een halve schaarweide, alhier te Gestel ter plaatse op
het Varrenbroeck, b.p. Rijckaert Janssen, Jan Huijberts van Gemert, Jan
Adriaen Locaerts, de gemeenschappelijke straat, geschat op 140 gulden.
Nog een morgen hooiland in een groter stuk van 4 morgens, b.p.
Gijsbert Rutten en meer anderen, Eijmbert Hendricks Rademaker en
meer anderen, Jan Ariens Gerits Locaerts, Willem Gerrit Spierincks.
Geschat op 50 gulden.
Nog 8 en een halve lopenzaad land met een slecht schuurtje en een
hopoogstje, alhier gelegen te Thede. b.p. Bernaert van der Waerden,
Adriaen Janssen Spierincks, de gemeeenschappelijke straat. Belast met
een malder rogge aan de schutterij van het St. Barbaragilde. Boven de
lasten gewaardeerd op 550 gulden.
Nog een stuk akkerland groot 3 lopenzaad en 30 roedes, b.p. Leonaert
Willem van de Meulenbroeck, Joost Jans van Gerwen driehoekig of
*gerend* uitlopend op de Schuijlenburgse straat. Belast met 35 stuivers
per jaar aan het Bacxkoorken in Den Bosch. Boven de lasten
gewaardeerd op 250 gulden. Elk lopenzaad niet meer gerekend dan 33
roedes.
Nog een groot en een derde dagmaat hooiland gelegen te Gestel ter
plaate genoemd de Theder beemden. Getaxeerd op 25 gulden.

Nog een rente van 7 gulden en tien stuivers per jaar te ontvangen van
Jan Ruth Wouters op het Berselaer, geschat op 150 gulden.
Aldus getaxeerd op 13 mei 1666 door Adriaen Jan Vercuijlen en Jan
Janssen van de Ven, schepenen alhier.
=================133===================
Aktennr : 133
Folio :
122-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 16-05-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen hebben op
verzoek van de collaterale erfgenamen van Jenneke Huijbert Janssen
haar bezit getaxeerd dat ze heeft nagelaten.
De helft van een partij teulland groot ca. 50 roedes gelegen in het
Moerschot, b.p. Hendrick Wouters, Leendert Willems van de
Meulenbroeck, de erfgenamen van Rogier van Berckel, Hendrick Janssen
van Beugen. Is belast met 37 gulden en 10 stuivers kapitaal aan de
weduwe van Wouter de Gruijter. Boven de lasten getaxeerd op 25
gulden.
Nog een vierde partij een partij nieuw land in totaal groot 7 lopenzaad
en 20 roedes gelegen in de Brantse heide, b.p. Hendrick Wouters, de
erfgenamen van Herpert Peters, de erfgenamen van de heer Rogier van
Berckel, Gerart Seben. Dit vierde part is belast met de helft van 150
gulden te betalen aan de heer Breugel in Den Bosch. Geschat op 30
gulden.
Aldus getaxeerd op 16 mei 1666
=================134===================
Aktennr : 134
Folio :
123-r
Soort akte : afstand van erfenis
Datum : 12-07-1666
Wij Jan van de Heuvel en Willem Hendricks de Bever, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Lijsbeth dochter van Geraert
Blanckaerts weduwe van Hendrik Bartholomeus en verklaart afstand te
nemen van de boedel en het bezit, zowel roerend als onroerend dat
wijlen haar man heeft nagelaten en wil zich er niet meer mee bemoeien
en laat alles over aan diegenen die er recht op hebben. Actum 12 juli

1666.
=================135===================
Aktennr : 135
Folio :
123-r
Soort akte : verklaring m.b.t. windhoos
Datum : 26-07-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren
dat er op 25 juli 1666 zijnde een zondag omstreeks 6 of 7 uur
namiddags in Gemonde een zwaar onweer heeft gewoed met
donderslagen, hagel en onstuimige wind, zodat het gespreide vlas in de
beemden dat daar lag om te *roden* (rooten) door de gruwelijke wind
is opgenomen en weggewaaid, soms in de heggen en struiken daar in de
buurt en het andere in de Dommel, soms her en der ook op akkerland
van diverse personen en sommig ook niet meer terug te vinden, zodat
de pachters van de smaltienden te Gemonde het onmogelijk was het
vlas te tienden hetgeen zou moeten gebeuren om hun opbrengst daar
uit te hebben. Wij hebben zulks op verzoek van de pachters daar zelf
kunnen waarnemen. Akte is voorzien van het schependomszegel. Actum
te Gemonde op 26 juli 1666.
=================136===================
Aktennr : 136
Folio :
124-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 03-08-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Adriaen Jans Vercuijlen, schepenen,
verklaren dat we vandaag 3 augustus 1666 op verzoek van de
collaterale erfgenamen van Beelken Jan Voochts haar bezit hebben
getaxeerd.
Het vierde part van een huis, tuin, boomgaard, akkerland etc., samen
groot ca. 8 lopenzaad en 28 roedes, alhier gelegen te Gestel onder
Ruijmel aan de Brantse heide, belast met 2 chijnshoenderen en een
derde part van 2 chijnshoenderen aan de heer van Herlaer en Gestel.
Nog het onderhoud van 12 roedes waterdijk. Boven de lasten
gewaardeerd op 200 gulden.
Nog het derde part in een stuk akkerland gelegen in de Locaert alhier
groot 8 lopenzaad en 19 roedes, b.p. Gijsbert Cornelis en meer anderen,
Willemke weduwe van Claes Janssen, Adriaen Janssen Spierincks, de
gemeenschappelijke straat daar. Belast met een halve roede

dijkonderhoud op de Herlaerse dijk. Boven de lasten gewaardeerd op
150 gulden.
Nog het derde part van een akker teulland groot 2 lopenzaad 27 roedes,
b.p. de erfgenamen van Lijsken weduwe van Hendrick Janssen, jonker
Suermont, Willem Janssen van Geffen, de Brantse heide daar.
Getaxeerd op 50 gulden.
Nog het derde part van een stuk akkerland alhier in de Kraeckensteijnse
hoeve groot 3 lopenzaad en 20 roedess. b.p Gijsbert Ruth Spierincks, de
erfgenamen van Corst Janssen Eijckemans, Willem Janssen van Geffen,
de gemeenschappelijke straat daar. Geschat op 50 gulden.
Nog het derde part van een akker groot ca. 2 lopen en 27 roedes, b.p.
Lenaert Willems, de gemeijnte daar. Getaxeerd op 45 gulden.
Nog het derde part van een akker teulland groot 9 lopenzaad en 21
roedes, alhier gelegen, b.p. jonker Hendrick Lelijon, de pad daar, heer
van de Velde, Margriet weduwe van Thomas. Is belast met een lopen
rogge per jaar aan het altaar van O.L. Vrouw in deze kerk. Nog 10
stuivers en 2 oort chijns aan het klooster te Heusden. Boven de lasten
gewaardeerd op 165 gulden.
Nog het derde part van een akker genoemd het Berckvelt gelegen alhier
te Gestel ter plaatse in het Varrenbroeck, b.p. Jan Joosten de Visscher,
de erfgenamen van Corsten Rijckaerts, Jan Huijberts, Jan Theunissen
van Griensven. Getaxeerd op 34 guldens.
Nog het derde part van een stuk akkerland gelegen alhier in de Houw,
groot 2 lopenzaad en 26 roedes, b.p. de heer Zweerts, Jan Ruth
Spierincks, de weduwe van Pouwels Wijnants, de gemeenschappelijke
straat daar. Geschat op 33 gulden.
Nog het derde part van een stuk akkerland, genoemd de Wegakker
groot 1 lopenzaad 23 roedes, b.p. Jan Joosten en de zijnen, de
erfgenamen van Rutger Janssen, de Ruijmelsche beemden, de
gemeenschappelijke rijweg. Geschat op 40 gulden.
Nog het derde part van 5 schaarweides in het Varrenbroeck en een
zesterzaad akkerland daarin, b.p. Jan Hendrick Alaerts en meer
anderen, Jan Arijen Locaerts, Jan Huiberts, Aert Janssen. Geschat op
150 gulden.
Nog het derde part van 2 en een halve schaarweide en een halve
morgen hooiland genoemd het Doijbroeck, b.p. de erfgenamen van

Rogier van Berckel, Aert Aerts, en meer anderen, de zusters van
Orthen, de Pettelaerse straat. Getaxeerd op 90 guldens.
Nog het derde part in de helft van een hooiveld op de Locht, getaxeerd
op 10 gulden.
Nog het negende deel in een huis, tuin, boomgaard en akkerland groot
14 lopenzaad met nog 2 schaarweides, b.p. Hendrick Rutten, Willem de
Bever, de gemeenschappelijke straat. Belast met 2 en een half
chijnshoen aan het Bacxkoorken, nog het vierde part van het onderhoud
van het hoofd aan het klein brugje hier. Boven de lasten geschat op 100
gulden.
Nog het negende part van 2 lopenzaad en 22 roedes in het Moerschot,
alhier, b.p. Willem de Bever, Jan Willem Damen, Gerard Coolen, de
gemeenschappelijke straat. Geschat op 12 gulden.
Nog het negende part van twee schaarweides in het Moerschot, b.p. Jan
Matheus, jonker Hendrick Lelijon, Hendrick Rutten, de
gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 12 gulden.
Nog het negende deel van 3 schaarweides ook alhier gelegen in het
Varrenbroeck, b.p. Rijckert Janssen, Jan Huijberts van Gemert, Jan van
Locaerts, de gemeenschappelijke straat. Geschat op 13 gulden.
Nog het negende deel van een morgen hooiland op het Pettelaer, b.p.
Gijsbert Rutten en meer anderen, Eijmert Hendricks, Jan Arien Locaerts,
Willem Gerits Spierincks. Getaxeerd op 5 guldens.
Nog het negende deel in 8 en een half lopenzaad met een slecht
schuurken erop en een hop-estken alhier onder Thede, b.p. Bernard van
der Waerden, Adriaen Janssen Spierincks, de gemeenschappelijke
straat. Is belast met een malder rogge per jaar aan de schutterij van St.
Barbara en de gildebroeders. Gewaardeerd boven de lasten op 50
guldens.
Nog het negende part van een stuk akkerland groot 3 lopenzaad en 30
roedes, b.p. Lenaert Willem Meulenbroeck, Joost Janssen van Gerwen,
de Schuijlenborgse straat. Getaxeerd op 25 gulden.
Nog het negende part in een grote dagmaat en een derde van een
dagmaat hooiland, alhier gelegen in de Theder beemden. Gewaardeerd
op 2 gulden en 10 stuivers.

Nog het negende deel van een rente van 7 gulden 10 stuivers te betalen
door Jan Ruth Wouters op het Berselaer te St. Oedenrode, aflosbaar met
150 gulden. Geschat op 16 gulden en 5 stuivers.
Aldus getaxeerd op 3 augustus 1666 door Jan Janssen Spierincks,
Adriaen Janssen Vercuijlen en Jan Janssen van de Ven, schepenen te St.
Michielsgestel.
=================137===================
Aktennr : 137
Folio :
127-v
Soort akte : overdracht oogstgewassen
Datum : 03-08-1666
Wij Willem Hendricks de Bever en Jan van den Heuvel, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Geertruijt weduwe van Lenaert
Arijens van Casteren en heeft in mindering op een belofte die zij voor
notaris van der Dussen op 19 januari 1662 had gedaan ten behoeve van
Michiel Corsten van Hees met haar borgen Jan Arijens en Jan Peters,
zoals blijkt uit die akte, aan deze Michiel van Hees, Jan Arijens en aan
Goijaert Janssen als erfgenamen van Jan Peters, de helft van haar
korenoogst getransporteerd, zowel rogge, gerst als boekweit en de helft
van de hopoogst die Geertruijt nu op haar land heeft staan, vrij van
dorpslasten, verpondingen etc., die voor rekening van genoemde
Geertruijt blijven. Die helft van haar oogstgewassen mogen ze van haar
akkers halen, om daarmee pro rate de schulden te voldoen waarvoor ze
borg is gebleven met de onkosten ervan. Actum als boven.
=================138===================
Aktennr : 138
Folio :
128-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 09-08-1666
Wij Willem Hendrick de Bever en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Bernaert van der Waerden, oud
secretaris alhier en heeft zich borg gesteld voor de aanspraken die
Perijn weduwe van Stans Stans Molenmaeckers zou mogen hebben
inzake een bed dat eigendom is van Pauwels Bartholomeussen van den
Schoot, dat deze van de Schoot vandaag gerechtelijk uit het huis van
genoemde Perijn heeft laten halen. Bernaert staat borg met zijn persoon
en bezit. Actum 9 augustus 1666.
=================139===================

Aktennr : 139
Folio :
128-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 10-08-1666
Lijsken weduwe van Wouter Jan Adriaens heeft na een behoorlijke
machtiging hierin opgemaakt voor schepenen te St. Michielsgestel d.d. 3
augustus 1666, als schuldenaresse op onderpand van 1 lopenzaad land
gelegen alhier op de grens van Boxtel en Gestel, b.p. Geraerd Jan
Herberts, Jacob Thonissen, Meeus Gijssen, verder op onderpand van
haar persoon en ander bezit, aan Jenneken weduwe van Peter Dircks
een bedrag van 18 gulden beloofd, niet minder te betalen dan in
dukatons, op 10 augustus over een jaar zijnde 1667 alhier te betalen en
vrij van enige lasten en verder nog een rente van 5 %. Getuigen als
schepenen Jan Jan Spierincks en Adriaen Janssen Vercuijlen. Actum 10
augustus 1666.
=================140===================
Aktennr : 140
Folio :
128-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 17-09-1666
Wij Jan Janssen Spierincks en Arijen Janssen Vercuijlen, schepenen,
hebben op verzoek van de collaterale erfgenamen van Aldegonda van de
Weeghen weduwe van Jacobus Eelkens, het bezit getaxeerd dat die
heeft nagelaten.
Een partij *savich * (zwavelachtig) akkerland met de houtwas erop,
gelegen alhier ter plaatse genoemd de Locht, groot ca. 14 lopenzaad en
20 roedes, kleine maat, b.p. de weduwe van Huijbert Hendricks Broeren
in het zuiden, Gerrit Goijaerts, Gerrit Adriaens, Aert Rutten cum suis.
Getaxeerd op 800 gulden.
Aldus getaxeerd op 17 september 1666.
=================141===================
Aktennr : 141
Folio :
129-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-09-1666
Wij Jan Jans Spierincks en Willem Hendricks de Bever, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Jacob Goijaert Brouwielder die een

verklaring vertoont van Henricus Doolvoet, pastoor te Erp waarin die
verklaart dat de comparant wettig getrouwd is met Emerentia de Vries.
De comparant verklaart verder dat hij hier niet langer heeft gewoond
dan 13 dagen. Verder verscheen hier Jan Jan Michiels eigenaar van het
huis waarin deze Brouwielder tegenwoordig woont, die verklaarde dat
Brouwielder dat huis van hem enige tijd terug heeft gehuurd op
voorwaarde dat Brouwielder in dat huis zou mogen intrekken als het
hem gelegen zou komen en dat Brouwielder niet eerder huur zou gaan
betalen dan nadat hij er was ingetrokken. Hij verklaart verder dat
Brouwielder het huis heeft aanvaard en dat per heden datum of 14
dagen later ongeveer zal bewonen. Actum 18 september 1666.
=================142===================
Aktennr : 142
Folio :
129-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 19-10-1666
Geritken dochter van Jan Lourens van der Leen, wonend alhier te St.
Michielsgestel aan de Dungense Cant die op 29 september 1666 is
overleden heeft een vervallen woonhuis nagelaten met een tuin,
boomgaard en akkerland zijnde waterachtig buitendijks land gelegen
alhier ter plaatse genoemd op de Kaer (?) nabij het kasken (kastje) ,
groot ca. 7 lopenzaad en 21 roedes, kleine maat, b.p. Cornelis Jan
Cornelissen, de gemeenschappelijke sloot daar genoemd de Diepe
straat, de erfgenamen van Meriken Sebastiaens, de erfgenamen van
Goijaert Goijaerts. Hieruit jaarlijks aan de tafel van de H. Geest van Den
Dungen 9 gulden te betalen, aflosbaar met 200 guldens, nog aan
Lambert Goossens een jaarlijkse rente van 5 gulden aflosbaar met 100
gulden, verder aan Henrick Wouters jaarlijks een chijns van 4 pond
paijment, aan de rentmeester van geestelijke goederen nog 3 pond
paijment, nog aan Laurens Lamberts middels testament 300 gulden
kalitaal. Boven de lasten geschat op 150 gulden.
Nog een onverdeeld vierde part in 3 lopenzaad land gelegen onder
Gestel aan de Brantse heide, b.p. Rijckert Gerrits, de erfgenamen van
joffrouw Suermont, Willem Janssen van Geffen, de Brantse heide. Dat
vierde part is beleend aan Dirck Delis Dircks wonend Den Fdungen voor
80 guldens. Boven de lasten geschat op 10 gulden.
Aldus geschat door Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel,
schepenen op 19 oktober 1666.
=================143===================

Aktennr : 143
Folio :
130-r
Soort akte : benoeming van voogd
Datum : ??-10-1666
Vandaag op 11 (?) oktober 1666 zijn voor schepenen verschenen Ruth
Pouwels en heeft de eed afgelegd als voogd over de minderjarige
kinderen van Anthonis Arijen Gijsberts verwekt bij Cathelijn Jans van
Grinsven. Verder is nog verschenen Laurens Claes en heeft eveneens de
eed als voogd afgelegd over de kinderen van genoemde Anthonis Arije
Gijsberts verwekt bij diens tweede vrouw Bert (?) Bert Hendrick
Lourens. Actum als boven.
=================144===================
Aktennr : 144
Folio :
130-v
Soort akte : machtiging
Datum : 01-10-1666
130-v)
Wij Jan Jan Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen alhier verklaren
dat voor ons is verschen de heer Laurentius van der Veen, predikant
alhier en machtigt hierbij monsieur Johan van Haren, procureur in Den
Bosch om namens hem het proces voor schepenen alhier te behartigen
dat hij genoodzaakt is te voeren tegen de heer drossaard. De
gemachtigde dient daarbij alle procedures in acht te nemen, vonnis te
verzoeken, dat vonnis ten uitvoer doen leggen al naar diens inzichten
etc. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat zijn gemachtigde
daarin zal doen. Actum 1 oktober 1666.
=================145===================
Aktennr : 145
Folio :
131-r
Soort akte : kostgangerschap
Datum : 21-11-1666
131-r)
Wij Jan Janssen Spierincks en Jan Janssen van de Ven, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jacob Aerts van Groenendael
inwoner alhier ter ener zijde en Jan Dirck Schuermans ter andere zijde
en verklaren afgesproken te hebben over de huisvesting, kost en
inwoning voor genoemde Jan Dircks, ook tijdens ziekte etc. Genoemde
Jacob zal hem in de kost houden, hem laten slapen, zijn goed wassen en
laten werken, behalve als Jan door ziekte dat niet kan en wanneer hij

bewaakt moet worden dan moet die dat extra betalen, zoals Jan reeds
vanaf afgelopen St. Bavo heeft genoten gehad en waarvoor die per a.s.
Maria Lichtmisdag van het jaar 1667 aan Jacob 60 gulden eens zal
betalen. Daarvoor verbindt Jan Dircks een zeker huis en erf dat de
comparant toehoort naast zijn broers en zusters dat van zijn vader en
moeder afkomstig is, staande aan het Maesbrugsken binnen St.
Michielsgestel, en nog het derde part in 3 lopenzaad land op de
Heesackers alhier te Gestel zoals hij heeft geerfd en verder zijn persoon
en ander bezit. Actum 21 november 1666. (rest bladzijde blanko)

