Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 54, periode
januari 1670 tot en met 29 april 1673 (oud nummer 144 )
De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames
vervaardigd door Dhr. Jef van Veldhoven, die ik 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, juli 2011
Schepenen in deze periode van ca. drie en een half jaar waren : (volgorde
onbekend)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meester Jan van de Heuvel (*)
Jan Wouter Hoefnagel
Willem Henricks de Bever
Adriaen Jasper van der Cammen
Henrick Goijaert Cuijpers
Jan Matheus Leijtens
Willem Janssen van Geffen
Jan Janssen Broeren

(*) Presidentschepen
Secretaris : Peter Duerkant

Drossaard : jonker Jacob Sijwert van Sijbergh
=================los1===================
Aktennr : los 1
Folio :
ongenummerd
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-0000
Latere aantekeningen door een archivaris :
Protocol van delingen, taxaties etc. van 1 januari 1670 tot 29 april 1673.
(gemerkt 144)
Bevat 287 folios
Folio 1 tot 3 blanko
Tussen folio 69 en 70 een los strookje
Van folio 150 een bovenhoek afgescheurd
Folio 179 en 180 los blad beschadigd
Folio 185 verso en 186 blanko
Folio 287 losliggend blad, verso blanko
Losliggend in perkamenten band
=================los2===================
Aktennr : los 2
Folio :
ongenummerd
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-0000
Latere aantekeningen door een archivaris :
Protocol van delingen, taxaties etc. van 1 januari 1670 tot 29 april 1673.
(gemerkt 144)
Bevat 287 folios
Folio 1 tot 3 blanko
Tussen folio 69 en 70 een los strookje
Van folio 150 een bovenhoek afgescheurd
Folio 179 en 180 los blad beschadigd
Folio 185 verso en 186 blanko
Filio 285 verso en 286 blanko
Folio 287 losliggend blad, verso blanko

Losliggend in perkamenten band
=================001===================
Aktennr : 001
Folio :
4-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 11-01-1670
Wij Johan van de Heuvel en Willem Henrick de Bever, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Henrick Henrick Spierincks voor een vierde part
daarin, Anneken dochter van Henrick Henrick Spierinks ook voor een vierde
part, Mathijs Adriaens als man van Jenneken dochter van genoemde Henrick
Spierincks en Jan Laurens als man van Margriet ook dochter van Henrick
Spierincks voor een vierde part, hebben een deling gemaakt van het bezit
dat ze van wijlen hun vader Henrick Henrick Spierincks en hun moeder
Meriken dochter van Henrick Schalcks hebben geerfd.
Bij deze deling krijgt Jan Laurens een huis, erf en boomgaard samen groot
ca. 2 lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder Gestel, b.p. Mathijs
Adriaens als deler, Henrick Spierincks, de gemeenschappelijke straat, Aert
Peters van Overbeeck. Is belast met een malder rogge per jaar aan het
klooster van de Clarissen in Den Bosch, moet nog 17 gulden en 10 stuivers
betalen aan Jacob Lenaerts in mindering op een obligatie van 75 gulden, die
op de totale nalatenschap drukt.
Genoemde Henrick Henrick Spierincks krijgt een pannenhuis en erf met ca. 2
lopenzaad land, staan de in de parochie Gemonde te Gestel, zoals is
afgepaald. b.p. Jan Laurens, de gemeenschappelijke straat,
Aert Peters van Overbeeck. Hieruit een chijns van 21 stuivers te betalen of 3
pond aan het klooster van de Claren in Den Bosch en nog 2 stuivers 3 oort
gewinchijns per jaar aan de rentmeester van de domeinen. Moet nog 29
gulden betalen uit een obligatie van 75 gulden aan Jacob Lenaerts die op de
totale nalatenschap drukt.
Genoemde Mathijs Adriaens als man van Jenneken krijgt een partij land
zijnde boomgaart en akkerland, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in de
parochie Gemonde alhier te Gestel en zoals is afgepaald, b.p de erfgenamen
van Henrick Henrick Clomp, Jan Laurens waarvan is afgedeeld, Aert Peters
van Overbeeck, de gemeenschappelijke straat daar. Hieruit jaarlijks 3
stuivers 10 penningen als grondchijns aan de heer van Herlaer te betalen.
Moet nog 8 gulden 10 stuivers betalen
uit de obligatie van 75 gulden aan Jacob Lenaerts.

Genoemde Anneken krijgt een partij akkerland genoemd de Langenakker,
groot ca. 2 lopenzaad en 4 roedes, gelegen te Gestel op het Rullaer, b.p. Jan
Henricks de Bever, de kerk van Gemonde, de erfgenamen van Adriaen
Arijens van Roij, de erfgenamen van Andries Bartholomeussen. Dit lot moet
20 gulden en 10 stuivers betalen aan Jacop Lenaerts uit de obligatie van 75
gulden.
Tussen de delers blijft nog onverdeeld een zeker moerven genoemd het
Hackeven, gelegen onder Boxtel, zoals hun vader dat heeft toebehoord. Ze
zullen samen alle rentes pachten etc. betalen tot het jaar 1670 en die
chijnsen laten afwinnen en te boek brengen. Het akkerland te aanvaarden in
de oogsttijd, stoppelbloot, en het huis met Pinksteren en de oogst blijft
ondertussen voor gezamelijk profijt. Ieder zal de lasten uit hun eigen erfdeel
zo betalen dat het erfdeel van de anderen ervoor blijft gevrijwaard. Als er
later meer lasten op iemands bezit drukken zullen ze die samen betalen. De
delers verklaren tevreden te zijn met de deling en beloven die gestand te
doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 11 januari 1670.
=================002===================
Aktennr : 002
Folio :
7-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 25-01-1670
Wij Johan van de Heuvel als gemachtigde door jonker Jacob Sijwert van
Sibergh drossaard, Willem Henricks de Bever en Henrick Goijaert Kuijpers
schepenen hebben op verzoek van de collaterale erfgenamen van Peter
Jordaens diens bezit getaxeerd, zijnde een huis met erven etc. alhier te
Gestel gelegen aan de Dungense Cant, groot ca. 24 roedes, b.p. Dirck
Joordaens, Henrick Aerts, Reijnder Hermans, de gemeenschappelijke straat.
Volgens het testament moet hieruit aan de erfgenamen van Margriet dochter
van Arijen Huijberts een bedrag van 250 gulden worden betaald. Boven de
lasten getaxeerd op 125 gulden. Actum 25 januari 1670.
=================003===================
Aktennr : 003
Folio :
7-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-01-1670
Wij Johan van de Heuvel en Willem Henrick de Bever, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Joost en Meriken meerderjarige kinderen van
Jan Joosten de Visser verwekt bij Peterken dochter van Laurens Corsten,
verder Anthonis Gijsberts als man van Cathelijn ook dochter van Jan Joosten

en van Peterken, elk voor een vierde deel, verder samen nog voor hun
afwezige meerderjarige zuster Frensken ook daarin voor een vierde part, als
erfgenamen van hun ouders verkopen aan Wouter Dielis van Oirschot een
perceel akkerland genoemd het Berckveldt groot ca. 3 lopenzaad alhier
gelegen nabij de Brantsche heijde, b.p. Mathijs Jan Aerts Voochts, Jan
Rutten Spierincks, Mariken weduwe van Andries Santegoets, de kinderen van
Jan Thonis Henricks van Grinsven, Peterken weduwe van Jan Huijbert van
Gemert. Er is recht van overpad over het erf van Mathijs Jan Aert Voochts en
over de weide van Peter Corst Rijckerts tot aan de gemeijnte daar. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen behalve 2 verschillende
obligaties, de een van 100 gulden aan Gijsbert Cornelis van Oisterwijk en de
andere ook van 100 gulden aan de heer
Cornelis van de Merendonck in Den Bosch, met 25 gulden van vervallen
rente. Hierbij is ook aanwezig Heijlken weduwe van Delis Joosten en stelt
zich borg voor eventuele meerdere lasten op het perceel, maar houdt daarbij
wel haar rechten of verhaal op de verkopers. Voorzien van
schependomszegel. Datum 27 januari 1670.
=================004===================
Aktennr : 004
Folio :
9-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 27-01-1670
Wij jonker Jacob Sijbert van Sijberg drossaard, Willem Henricks de Bever en
Willem Janssen van Geffen, schepenen verklaren dat wij op verzoek van de
collaterale erfgenamen van Matheus Rombouts van de Nivelaer het bezit
hebben getaxeerd dat die heeft nagelaten. (bij uitzondering hier ook bezit
onder Den Dungen, JT)
Een perceel weiland, groot ca. 26 lopenzaad en 4 roedes, alhier gelegen op
Haenwijck, b.p. de gemeijnte, de dries van de Hoge Braeck daar. Getaxeerd
op 675 gulden. (340 gulden is doorgestreept)
Nog een stuk land gelegen onder Den Dungen genoemd de Krommenakker
groot ca. 4 lopenzaad en 19 roedes, b.p. Jan Janssen van Uden, Jan Janssen
Spierincks, Adriaen Laurens, Adriaen Gijsberts. Getaxeerd op 340 gulden.
Nog een akker genoemd de Quade akker, groot ca. 4 lopenzaad en 1 roede,
alhier te Gestel, b.p. Denis Lamberts, de kinderen van Adriaen Gerrits,
Adriaen van Engelen, Peter Jan Delis Weijgergancks. Getaxeerd op 240
gulden.
Nog een stuk land genaamd de Laege Braeck, groot 5 lopenzaad en 21

roedes, gelegen op Haenwijck alhier te Gestel, b.p. de heer Zweerts, Marten
Peters. Getaxeerd op 277 gulden.
Nog een stuk teulland genaamd de Horricxhoeve groot ca. 9 lopenzaad en 2
roedes, b.p. Jan Geraert Eijckemans , Mariken Jan Hanssen, Willem Dirck
Hagelaers, jonker Suermont. Getaxeerd op 405 gulden.
Het getaxeerde bezit is samen 1942 gulden. Het bezit is belast met een
pacht van 2 vaten rog per jaar aan de pastorie van St. Michielsgestel, een
chijnshoen van 5 stuiver aan de heer van Herlaer, een chijns van 4 stuivers
14 penningen aan een gasthuis, een grondchijns van 6 stuivers 12
penningen aan de domeinen van Brabant, zes stuivers grondchijns aan het
O.L. Vrouwenaltaar te Oirschot, 6 stuivers en 4 penningen chijns aan de
erfgenamen van Jacob Sanderts, een oude grote nog gerekend tegen 3
stuivers 8 penningen grondchijns aan de heer van Herlaer. Als de rentes
worden gewaardeerd tegen de penning 20 en het mud rogge op 400 gulden,
komt dat neer op 83 gulden 7 stuivers en 12 penningen. (leuke rekensom, 2
vaten = 1/8 mud, JT). De schulden afgetrokken van de taxatiewaarde blijft
over 1859 gulden 11 stuivers en 4 penningen. Adus getaxeerd door
schepenen op 27 januari 1670.
=================005===================
Aktennr : 005
Folio :
10-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 30-01-1670
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen Margriet Arijen Huijberts die alhier op 23 december 1669 is
overleden, het bezit hebben getaxeerd dat zij hier heeft nagelaten.
Twee lopenzaad teulland kleine maat, zijnde hoog en zwavelachtig land,
alhier gelegen aan de Dungense Cant tegenover de windmolen, b.p. Antonis
Henrick Goossens, de weduwe van Bastiaen Janssen, de erfgenamen van
Gerrit Jacobs van Grinsven, Jan Hendrick Jonkers. getaxeerd op 120 gulden.
Nog anderhalf lopenzaad teulland, alhier gelegen ter plaatse genoemd op de
Locht, b.p. Gerrit de Smit, de erfgenamen van Arijen Jan Dircks, de weduwe
van Willem Wouters, de Heijman van de kinderen van Claes Henrick Daniels
van Osch. Getaxeerd op 90 gulden.
Nog de helft van anderhalf lopenzaad slecht land van heide tot teulland
ontgonnen, alhier gelegen ter plaatse genoemd aan het Rootven, b.p. de
weduwe en kinderen van Claes Hendrick Daniels, Henrick Jans van Kempen,

Delis Delissen, de erfgenamen van Servaes van Weert. Deze helft getaxeerd
op 37 gulden 10 stuivers.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 30 januari 1670.
=================006===================
Aktennr : 006
Folio :
11-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 31-01-1670
Wij Willem Hendricks de Bever en Jan Jan Broeren, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Michiel Aert Michiels en Henrick Janssen de Wit als
bij testament benoemde voogden over de minderjarige kinderen van
Hendrick Hendrick Claessen verwekt bij diens vrouw Aleken dochter van Aert
Michiels, nadat ze hiervoor zijn geautorizeerd door schepenen alhier d.d. 30
januari 1670, beloven aan Corstiaen Hagelaers en Jan Rutten Spierincks als
H. Geestmeesters alhier ten behoeve van de armen, een jaarlijkse rente van
5 gulden, elke gulden van 20 stuivers, steeds te betalen op 4 februari en
voor de eerste keer op 4 februari 1671, vrij van alle heffingen en
belastingen, op onderpand van een stuk akkerland meestal genoemd de
Nastelmaecker, groot ca. een zesterzaad, alhier gelegen in de parochie van
Gemonde, ter plaatse genoemd op d' Ochelen, b.p. Michiel Aert Michiels, het
erf van een beneficie genoemd de Klerkenochele, de lopende straat. Nog op
onderopand van een akker genoemd de Kerkacker groot ca. anderhalf
lopenzaad, alhier gelegen in de parochie Gemonde, b.p. de kinderen en
erfgenamen van Wilbert Henrick Claessen dat ervan is afgedeeld, Peter Peter
Toeback, de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke mestweg.
De schuldenaars beloven de rente te betalen en het bezit in goede staat te
houden voor de betaling ervan en alle andere lasten op het bezit af te
handelen. De rente mag worden afgelost tegen betaling van 100 gulden en
de achterstanden, mits dat men dat elkaar een half jaar vooraf opzegt.
Voorzien van schependomszegel. Datum 31 januari 1670. Voetnoot : Jan
Arien Stercke heeft als H. Geestmeester van St. Michielsgestel, verklaart
voor deze rente van 100 gulden te zijn betaald samen met 10 gulden voor de
2 jaar rente die zijn vervallen in 1688, door de kinderen van Hendrick
Hendrick Claessen en daarmee is de rente volledig betaald. Datum 2 januari
1680. Getekend Jan Arijens, armmeester.
=================007===================
Aktennr : 007
Folio :
13-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 01-02-1670

Wij jonker Jacob Siwert van Sijbergh drossaard alhier, Willem Janssen van
Geffen en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen verklaren op verzoek
van heer en meester Johan van der Meulen, secretaris in Den Bosch, die het
beheer voert over de nalatenschap van de edele heer Philips de Saugeij in
zijn leven kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden, diens bezit te St.
Michielsgestel hebben getaxeerd.
Een oude hofstad, hopland, akkerland etc. alhier gelegen aan de Pleijn, groot
ca. 12 lopenzaad, kleine maat, b.p. Adriaen Jans Vercuijlen, jonker van der
Pol. Gezien de huidige conjunctuur geschat op 945 gulden.
Nog een partij land zijnde een houtbussel groot ca. 1 lopenzaad gelegen aan
de Pleijn, b.p. Henrick Goossens, de Midakkers daar. Geschat op 75 gulden.
Nog een zeker huis en erf met tuin en akkerland, samen groot 3 lopenzaad,
b.p. de erfgenamen van heer Philips de Saugeij, Peter Petesr van de Ven.
Belast met 3 gulden per jaar aan de St. Antoniuskapel in Den Bosch en nog 3
oorstuivers te Oirschot, nog 1 stuiver 4 penningen gewinchijns aan de heer
van Herlaer, nog een half lopen rogge aan de kerk te Gestel. Boven de lasten
getaxeerd op 197 gulden 10 stuivers.
Nog een partij akkerland, groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen. Getaxeerd
op 150 gulden.
Nog een hoeve zijnde een huis, schuur en aanliggende landerijen, zijnde
slecht en zandig land gelegen aan de Pleijn, b.p. Frans Peter Haerwasser, de
zusters van Orthen. getaxeerd op 2320 gulden.
Nog ca. 7 lopenzaad land gelegen in de Houw, b.p. het erf eerder van het
klooster van de Windmolenberg, de erfgenamen van Jan Jan Roelofs.
Getaxeerd op 300 gulden.
Nog een morgen hooiland zijnde zeer laag land in de Ruijmelse beemden,
b.p. de heer Sweerts, de pastorie alhier. Getaxeerd op 235 gulden.
Nog een dagmaat halfhooi, gelegen in het Mortelken, b.p. de heer Zweerts,
Henrick Henrick Mulder. Getaxeerd op 15 gulden.
Nog 6 schaarweides gelegen in de Houw, b.p. het erf van de zusters van
Orthen, Henrick Corsten van den Brandt. Getaxeerd op 500 gulden.
Nog een schaarweide gelegen in het Wolfspadt, b.p. het erf van de zusters
van Orthen, het erf van het klooster van de Windmolenberg. Getaxeerd op

85 gulden.
Nog enkele heivelden en steriele landen samen groot ca. 2 morgens alhier
gelegen, b.p. de zusters van Orthen, joffrouw van de Graeff Getaxeerd op 60
gulden.
Nog een partij laag slecht weiland aan de Pettelaer groot ca. 2 morgens, b.p
jonker Boecop, Gerrit Jacobs van Grinsven. Getaxeerd op 85 gulden.
Nog een partij akkerland, groot ca. 6 lopenzaad, alhier gelegen, b.p. de
zusters van Orthen, de Venstraat daar. Getaxeerd op 275 gulden.
Het bezit van hiervoor is totaal getaxeerd op 5242 gulden en 10 stuivers.
Aldus getaxeerd op 1 februari 1670.
=================008===================
Aktennr : 008
Folio :
15-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-02-1670
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Hendrick Goijaert Kuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Henrick als enige zoon van
Arijen Pauwels van der Heijden inwoner alhier, verkoopt aan Willem Henrick
Jacobs van Grinsven en aan Jan Henrick Claessen, elk voor de helft een
perceel hopland groot ca. anderhalve lopenzaad, ter plaatse genoemd de
Langwinckel, b.p. de erfgenamen van Frans in de Vijf Bellen, de
Langswinckelse steegde, de erfgenamen van Gerrit Jacobs van Grinsven,
Ruth Jacob Rutten, zoals de verkoper dat van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve het onderhoud van de helft in het Langwinckelse hek aan het veld
van Ruth Jacobs, verder de dorpslasten en gebuurlijke lasten. Voorzien van
schependomszegel. Datum 4 februari 1670.
=================009===================
Aktennr : 009
Folio :
16-v
Soort akte : verkoop
Datum : 12-02-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Simons Willems van Kessel inwoner alhier die verklaart
aan Gijsbert Cornelis van Oisterwijk een kapitaal over te dragen van 50
gulden met de lopende rentetermijn dat de verkoper was beloofd in de

obligatie van Willem Adams d.d. 8 maart 1654 ten laste van deze Willem
Adams of diens erfgenamen, welke obligatie eerst 150 gulden was maar
daarvan is door Peter Claessen als man van Aleijt dochter van Willem Damen
op afgelost. Die obligatie was in de deling voor heren schepenen tussen de
erfgenamen van genoemde Willem Damen op 7 september 1663 gepasseerd,
als verplichting opgelegd. De verkoper belooft dat hij altijd garant zal staan
voor die 50 gulden. Voorzien van schependomszegel. Datum 12 februari
1670.
=================010===================
Aktennr : 010
Folio :
17-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 31-01-1670
Wij Willem Hendricks de Bever en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Michiel Aert Michiels en Henrick Janssen de With als
bij testament aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van
Henrick Henrick Claessen verwekt bij diens vrouw Aelken dochter van Aert
Michiels, nadat ze daarvoor machtiging van schepenen alhier hadden
verkregen d.d. 30 januari 1670, beloven aan Corstiaen Hagelaers en aan Jan
Rutten Spierincks als H. Geestmeesters ten behoeve van de tafel van de H.
Geest een jaarlijkse rente van 5 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20
stuivers, steeds op 4 februari en voor de eerste keer per 4 februari 1671, vrij
van belastingen of heffingen, op onderpand van een stuk akkerland genoemd
de Nastelmaker groot ca. een zesterzaad alhier te Gestel in de parochie van
Gemonde, ter plaatse genoemd op d' Ochelen, b.p. Michiel Aert Michiels, het
erf van een beneficie genoemd de Klerkenochele, de lopende straat. Nog op
onderpand van een akker genoemd de Kerkacker groot ca. anderhalf
lopenzaad, alhier gelegen in de parochie Gemonde, b.p. de kinderen en
erfgenamen van Wilbert Henrick Claessen dat ervan is afgedeeld, Peter Peter
Toeback, de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke mestweg.
De schuldenaars beloven de rente te betalen en het bezit in goede staat te
houden voor de betaling ervan en alle andere lasten op het bezit af te
handelen. De rente mag worden afgelost tegen betaling van 100 gulden en
de achterstanden, mits dat men dat elkaar een half vooraf opzegt. Voorzien
van schependomszegel. Datum 31 januari 1670. In marge : is al
geregisteerd en abusievelijk opnieuw vermeld en derhalve doorgehaald.
=================011===================
Aktennr : 011
Folio :
18-v
Soort akte : belening
Datum : 24-02-1670

Wij Willem Henricks de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen alhier,
verklaren dat voor ons is verschenen Willem Andriessen van Pincxten
inwoner alhier die verklaarde in de vorm van een belening aan Corsten
Anthonis de Bresser een partij akkerland over te dragen, groot ca.
anderhalve lopenzaad, Gestelse maat gelegen in de parochie Gemonde op de
Hogaert, b.p. Aert Aerts van de Oetelaer, Henrick Roelens, Aert Henrick
Michiels, de rivier de Dommel. Is belast met 4 stuivers en ... penningen als
chijns aan de domeinen van Brabant. De belening is voor een bedrag van 60
gulden, tegen 40 groten per gulden. Corsten mag dat land zolang gebruiken
totdat er is terugbetaald, maar Willem houdt wel de willigenbomen voor
hemzelf en zal voor de 4 jaar ingaande maart 1669, steeds op St.
Maartensdag mogen aflossen, mits hij 3 maanden vooraf opzegt. Datum 24
februari 1670.
=================012===================
Aktennr : 012
Folio :
19-r
Soort akte : afstand van aflossingsrecht
Datum : 25-02-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Jan Norbertus van Neerasselt als man van Agneesken
dochter van Willem Jacob Roelof Tielmans en doet afstand van zijn recht van
aflossing dat hij had behouden inzake een deel hooiland genoemd de
Drijbroecken, groot ca. 2 hond, zoals Jan was toebedeeld in de deling met de
andere erfgenamen en kinderen van Willem Jacob Tielmans. Dat perceel was
weer verkocht aan Lenaert Jacob Tielemans en wel tegen de som van 37
gulden, zoals blijkt uit de schepenbrief gepasseerd voor schepenen alhier op
8 mei 1668. Hij draagt dit recht nu over aan genoemde Lenaert Jacobs
Tielemans die dat perceel in volle eigendom zal hebben. Hij verklaart er geen
aanspraken meer op te zullen maken en de overdracht gestand te doen.
Voorzien van schependomszegel. Datum 25 februari 1670.
=================013===================
Aktennr : 013
Folio :
20-r
Soort akte : overeenkomst over schenking en boedel
Datum : 26-02-1670
Wij Willem Janssen van Geffen en Adriaen Jaspers van der Cammen,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen vrouwe Anna van de Hoevel,
weduwe van jonker Henrick Lelijon, in zijn leven kapitein luitenant van
commandeur Thuijl over de domeinen van hare hoogheid Prinses zu Zolleren

van deze heerlijkheid St. Michielsgestel, verder jonker Arnold van Breugel als
man van vrouwe Adriana Lelijon en nog joffrouwen Barbara en Maria Lelijon,
voorkinderen van genoemde jonker Henrick Lelijon in zijn eerste huwelijk
verwekt bij vrouwe Anna van Wees, en verklaren dat wijlen jonker Henrick
diverse testamenten en huwelijkse voorwaardes had gemaakt zowel bij zijn
eerste als tweede vrouw, zodat vrouwe Anna van de Hoevel voor schepenen
van Den Bosch aan de kinderen van jonker Henrick Lelijon, in de vorm van
een *donatio inter vivos* die een bedrag van 7000 gulden had vermaakt en
dat genoemde vrouwe Anna van de Hoevel het vruchtgebruik zou blijven
houden in al het bezit dat door haar overleden man was nagelaten. Maar het
is haar onbekend of er over de dokumnten tussen hem en haar gemaakt
misverstanden zouden kunnen komen aangaande diens bezit. Daarom
verklaart zij, daarbij geassisteerd door zijn dochters en hun voogden, in
liefde ten opzichte van elkaar, de volgens afspraken over zijn bezit te hebben
gemaakt en ook inzake het bezit van diens eerste vrouw Anna van Wees, als
ook inzake het bezit van genoemde Anna van de Hoevel zelf en ook inzake
alle bezit dat die voorkinderen vanwege hun moederlijk bezit zouden hebben
overgedragen en ook inzake alle leenbezit van jonker Lelijon en diens eerste
vrouw Anna. Allereerst annuleren ze alle huwelijkse voorwaardes,
testamenten, codicillen, donaties inter vivos en andere aktes van voor deze
datum door jonker Hendrick Lelijon gemaakt zowel tussen zijn eerste vrouw
en zijn tweede vrouw danwel persoonlijk en ook inzake de gift van 7000
gulden die vrouwe Anna van de Hoevel waren vermaakt voor schepenen van
Den Bosch en willen al die aktes op de protocollen etc. hebben doorgehaald
en doen afstand van alle aanspraken op die aktes. Vrouwe Anna doet ook
afstand van haar recht van vruchtgebruik in het bezit dat haar door jonker
Henrick Lelijon werd nagelaten. Verder verklaren de comparanten dat het
bezit afkomstig van jonker Henrick Lelijon of van vrouwe Anna van Wees en
dat van Anna van de Hoevel en het bezit dat de voorkinderen was
toegewezen of voor hen werd aangekocht zowel leenbezit als allodiaal, door
hen in 4 gelijke parten zal worden gedeeld, te weten vrouw Anna van de
Hoevel krijgt een vierde, jonker Arnold van Breugel als man van vrouwe
Adriana Lelijon krijgt een vierde en joffrouwen Barbara en Maria Lelijon elk
ook een vierde en ze zullen ook samen de lasten dragen die erop drukken,
van welke aard dan ook. Ze zullen ook samen de inkomsten krijgen van het
al verkochte of nog te verkopen bezit ter afhandeling van de gezamenlijke
schulden in de boedel. Genoemde Anna van de Heuvel doet daarom afstand
ten behoeve van jonker Arnold van Breugel en ten behoeve van joffrouw
Barbara en joffrouw Maria Lelijon voor het vierde part van alle
eerdervermelde roerend en onroerend bezit, huwelijke voorwaardes,
erfrechten etc. waarin zij enigermate in gerechtigd zou zijn. Genoemde 3
kinderen doen op de zelfde manier afstand ten behoeve van vrouw Anna van
de Hoevel inzake een vierde deel van alle eerdergenoemde bezit, waarop zij
als kinderen enigermate aanspraak hebben. Ze verklaren verder hetgene na

te zullen komen wat is vastgelegd in een overeenkomst d.d. 4 april 1669,
opgemaakt voor heer Johannes van Gestel en monsieur Bougoir, of wat
daarin mondeling werd afgesproken waarvan partijen wederzijds een
exemplaar hebben gekregen. Ze onderwerpen zich hiertoe verder aan de
rechtspraak daarover en willen speciaal nog dat de donatie inter vivos van
7000 gulden op het protocol zal worden doorgehaald, die vrouwe Anna van
de Hoevel voor schepenen van Den Bosch had gedaan. Voorzien van
schependomszegel, datum 26 februari 1670.
=================014===================
Aktennr : 014
Folio :
24-r
Soort akte : verhuur
Datum : 03-03-1670
Vandaag op 3 maart 1670 hebben de heren drossaard en schepenen van
Gestel van Elsie van der Asdonk als weduwe van Bernaerdt van der Waerden
de twee kamers in haar huis gehuurd, staande aan de Plaets alhier genoemd
de Dinghkamer en de Schrijfkamer, voor een periode van 8 jaren, ingaande
Pinksteren 1670 en men mag na 4 jaar de huur beeindigen en wie zulks
wenst moet dan in het vierde jaar voor Kerstmis opzeggen. De huur
bedraagt 24 gulden. De verhuurster moet de kamers wel behoorlijk
opleveren, gerepareerd en wel en ook tijdenss de huur onderhouden wat
betreft de vloer, glas, wanden en alles moet zolderdicht zijn. Verder zal de
verhuurster het *secreet* (toilet) dat nu buiten de kamer staat, daar moeten
verwijderen en de deur ervan behoorlijk laten toemetselen en daar verder
ook geen as of mest neer gooien of enige vuiligheid voor de dingkamer laten
liggen. Verder moet de verhuurster ook binnenshuis van de ding- en
schrijfkamer als de huurders dat willen de deuren laten dichtmetselen en er
een behoorlijke andere deur laten maken als toegang om van buiten naar
binnen te kunnen komen en nog een deur maken om van de dingkamer naar
de schrijfkamer te kunnen komen. De partijen beloven deze afspraken te
zullen nakomen.
=================015===================
Aktennr : 015
Folio :
25-r
Soort akte : verhuur
Datum : 03-03-1670
Wij Johan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Elsie van der Asdonck weduwe van
Bernaerdt van der Waerden oud-secretaris van St. Michielsgestel,
geassisteerd met haar zoon Antonis van der Waerden en verhuren hierbij

aan Henrick Henrick van den Steen haar huis en erf met schuur en het klein
pannenhuisje, tuin, boomgaard en weilandje erachter, alles alhier aan de
Plaets behalve de twee kamers genoemd de dingkamer en de schrijfkamer
die buiten deze huur blijfven en behalve een akker genoemd de Heijakker
gelegen in de Heijstraat alhier en behalve haar weilandje gelegen te Gestel in
het Gestelbos genoemd het Hoogweijke. De huur loopt voor 8 jaar en kan na
4 jaar door elk der partijen worden beeindigd, maar die dat wenst te doen
moet met Kerstmis in het vierde jaar opzeggen. De huur voor de tuin en het
weiland gaat in met half maart, het huis en de schuur met Pinksteren en het
akkerland in de oogsttijd alles van dit jaar 1670. De huursom bedraagt 130
gulden steeds te betalen op St. Maartensdag, voor de eerste keer per a.s. St.
Maartensdag anno 1671 en zo steeds door, vrij van heffingen of belastingen,
verpondingen, tiendes, twintigstes etc. tijdens deze periode, zonder enige
uitzondering. Verder moet de huurder een roede of een halve roede dijk
onderhouden tussen de grote en de kleine brug en verder alle andere
burenplichten nakomen. De huurster is verplicht het huis gerepareerd over te
dragen, namelijk het dak, glas, vloer en wanddicht en de huurder is verplicht
het huis dan verder te onderhouden en het land de boomgaard etc.
behoorlijk te bewerken en gebruiken zoals een geoede huurder betaamt. Als
door onachtzaamheid van de huurder of diens mensen er brand ontstaat dan
zal de huurder de schade daardoor vergoeden. De verhuurster zal de koetsen
of beddekoetesen die in het huis staan en de grote uittrektafel die nu in de
kelderkamer staan, tijdens de huur aan de huurder ter beschikking stellen,
maar als er schade aan ontstaat moet dat worden vergoed. De huurder
verbindt hiertoe zijn persoon en bezit en zal zich aan de rechtspraak
daarover onderwerpen. Als oorkonde opgemaakt. Datum 3 maart 1670.
=================016===================
Aktennr : 016
Folio :
26-v
Soort akte : machtiging
Datum : 16-03-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen en Jan, zoons van Stans Stanssen
(=Molemakers), en van Perijntje dochter van Gerrit Heesters, verder Jan
Willem Schellen als man van Anneken Stans voor hemnelf handelend en ook
voor Stans en Gerit, resp. hun broers en zwagers, samen kinderen en
erfgenamen van Stans Stans en Perijntje, verklaren machtiging te geven aan
hun broer en zwager Daniel Stanssen om namens hen al hun vorderingen,
aanspraken etc. voor hen te innen waarop ze na de dood van hun ouders
rechten hebben, zonder enige uitzondering. De gemachtigde mag daarvoor
ook weer andere gemachtigden inschakelen. Ook moet de gemachtigde alle
schulden afrekenen en alles verder te doen wat in het belang van de zaak

nodig is. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat hierin door hun
gemachtigde zal worden gedaan, behalve dat die er later rekenschap over
moet afleggen. Voorzien van schepondomszegel. Datum 16 maart 1670.
=================017===================
Aktennr : 017
Folio :
27-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 26-03-1670
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Henrick Henrick Lamberts Vuchts die op 28 februari 1670 in
de heerlijkheid Berlicum is overleden in de herdgang van Middelrode, het
bezit hebben getaxeerd dat hij in Gestel heeft nagelaten.
Een partij akkerland zijnde slechte heidegrond en hooiland tot teulland
ontgonnen, groot ca. 7 lopenzaad en 25 roedes kleine maat, gelegen te
Gestel aan de Dungense Cant ter plaatse genoemd in de Tielenshoeve, b.p.
Cornelis Antonissen, de gemeijnte, Henrick Claes Jan Delis cum suis, de
gemeenschappelijke pad. Getaxeerd op 252 gulden.
Een perceel akkerland groot ca. 5 lopenzaad, hoog en zandig land, alhier te
Gestel tegenover de windmolen. b.p. Gerit Seben, Willem Janssen van
Grinsven, Jan Gerit Seberts, Jan Peter Eijkemans, getaxeerd op 250 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 26 maart 1670.
=================018===================
Aktennr : 018
Folio :
28-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-04-1670
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaerts, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Dirckozoon van Claes Daniels van Osch
als man van Catelijn dochter van Hendrick Goossens en verkoopt aan
Hendrick Aelberts een stuk akkerland groot ca. 27 roedes gelegen te Gestel
aan de Dungenze Cant, meestal genoemde Luijsbergh, b.p. de Hooghstraat
daar, Corst Aelberts, Henrick Peter Deenen, de gemeijnte. De verkoper
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 2
stuivers grondchijns aan de heer van Herlaer in het St. Michielsgestels boek.
Voorzien van schependomszegel. Datum 11 april 1670.
=================019===================

Aktennr : 019
Folio :
29-v
Soort akte : borgstelling
Datum : 29-04-1670
Wij Willem Janssen van Geffen en Adriaen Jaspers van der Cammen,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Huijbert Arijens en Adriaen
Bastiaens, beiden inwoners in de jurisdictie van Den Dungen, die zich hierbij
garant stellen samen en hoofdelijk voor de terugbetaling, als men daartoe
veroordeeld zou worden, van een bedrag van 250 gulden, dat Peter
Joordaens die was getrouwd met Margareta Adriaen Huijberts aan de
erfgenamen van genoemde Margareta middels een testamentaire
beschikking was vermaakt d.d. 19 augustus 1655 en welk geld vandaag aan
Adriaen Bastiaens door Heijlken weduwe van Arijen Pouwels (=Smits) mede
ook erfgenamen van Peter Joordaens, in aanwezigheid van ons hier is
overhandigd. Verder was het zo dat in dat testament was bepaald dat als ze
aan de erfgenamen van deze Peter Joordens dat bedrag van 250 gulden
zouden hebben betaald, dat ze dan rechten hebben op het huis en de erven
dat door genoemde Peter Joordens en diens vrouw is achtergelaten en zoals
dat ook in de testamentaire beschikking was bepaald. Maar Aert Rutten van
de Heuvel als tweede man van genoemde Margareta Adriaen Huijberts meent
bepaalde aanspraken te te hebben op dat huis en erf, en de erfgenamen van
deze Peter Joordens willen hem daarvan uitsluiten. Genoemde comparanten
beloven de genoemde weduwe van Adriaen Pouwels Smits en alle andere
erfgenamen te vrijwaren voor alle aanmaningen over die 250 gulden en ook
voor de kosten die zouden zijn of worden gemaakt over het bezit van dat
huis. Ze stellen zich daarvoor garant. Datum 29 april 1670. Voetnoot : Deze
250 gulden zijn direkt betaald en daarop is 12 gulden en 10 stuivers in
mindering gebracht vanwege het recht van collaterale successie.
=================020===================
Aktennr : 020
Folio :
31-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-04-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Jans van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Adriaen Stans wonend te Nieuw Herlaer alhier en
verkoopt aan Henrick Willem Volder een hofstad met de tuin en erven eraan
samen met de stenen en de materialen die daar liggen alhier te Nieuw
Herlaer, b.p. de erfgenamen van Evert Peters van de Water, de erfgenamen
van Jan van Venroij, de Haldersesteegde, de verkoper zelf, zoals is
afgepaald, verder b.p. aan de oostkant een kei en aan de westzijde twee
bomen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te

handelen. Voorzien van schependomszegel. Datum 28 april 1670.
=================021===================
Aktennr : 021
Folio :
32-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 28-04-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Jans van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Henrick Willems Volder en verklaart aan meester
Adriaen Stans Molenmaeckers een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn,
elke gulden van 40 groten als restant koopsom van de hofstad etc. Uit de
vorige akte, alhier gelegen te Gestel onder Halder. De schuldenaar beloot dat
bedrag per heden datum over drie jaar te betalen en onderwijl elk jaar een
rente van 5 gulden totdat er is voldaan. Daarvoor verbindt de schuldenaar
zijn persoon en bezit en belooft zich te onderwerpen aan een uitspraak
daarover door de rechter met alle kosten etc. Voorzien van
schependomszegel. Datum 28 april 1670.
=================022===================
Aktennr : 022
Folio :
33-r
Soort akte : verkoop
Datum : 08-05-1670
Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Gijsbert Dircks en verkoopt aan
Geertruijt weduwe van Jan Henricks op het Hooghe, een partij akkerland
groot ca. 6 lopenzaad en 12 roedes, gelegen alhier onder Gestel aan de
Hoogstraat, b.p. Anthonis Hendricks, Henrick Gerrits van Hannen en meer
anderen, Jan Corsten Spierincks, Goijaert Arijen Peters. De verkoper belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de
dorpslasten en gebuurlijke lasten. Verder moet de koper overpad verlenen
aan diegenen die er recht op hebben. Het bezit is te aanvaarden op St.
Maartensdag van dit jaar 1670. Voorzien van schependomszegel. Datum 8
mei 1670.
=================023===================
Aktennr : 023
Folio :
34-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 09-05-1670
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Willem Janssen van Geffen,

schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Aert Rutten van den Heuvel
weduwnaar van Martgareta Arijen Huijberts ter ener zijde, verder Huijbert
Arijen Huijberts als vaderlijke voogd van zijn minderjarige kinderen nog met
Gerard Spierincks als voogden van Arijen Jan Adriaens Huijberts, Adriaen
zoon van Bastiaen Janssen verwekt bij Lijsken Arijen Huijberts en Andries
Peters van Beugen als man van Maria Bastiaens verwekt bij genoemde
Lijsken Adriaens, Arijen zoon van Mathijs Arijen Huijberts, eerst voor hemzelf
en nog voor zijn meerderjarige zuster verder nog met Peter Delis als
voogden over zijn 5 minderjarige broers en zusters en tenslotte Johannes
van den Bogaert die voor hemzelf handelt en ook namens Arijaentje van de
Bogaert en Maria Berckelmans zijn zusters zijnde, als zodanig benoemde
erfgenamen van genoemde Margareta Arijen Huijberts ter andere zijde,
verklaren dat tussen genoemde Aert Rutten van de Heuvel en de anderen
een kwestie was ontstaan over het door Margareta nagelaten bezit zodat
daar naar alle waarschijnlijkheid een zwaar proces over zou ontstaan. Om
dat te vermijden is door bemiddeling van jonker Jacob Siwert van Sijberg als
drossaard, meester Johan van de Heuvel als presidentschepen en Peter
Duerkant als secretaris, het volgende met elkaar afgesproken. Genoemde
Aert Rutten van den Heuvel zal afstand doen ten behoeve van de benoemde
erfgenamen van wijlen zijn vrouw van alle rechten van vruchtgebruik,
aanspraken etc. die hij zou mogen hebben op het bezit van Margareta, zoals
ze dat voor datum van haar huwelijk met hem heeft gehad alsmede het bezit
dat ze tijdens hun huwelijk hadden verworven zonder enige uitzondering
hierin ook met inbegrip van de 250 gulden die deze erfgenamen van Peter
Joordens zijnde wijlen de eerste man van genoemde Margareta hebben
ontvangen. Genoemde Aert Rutten van de Heuvel laat dit alles over aan de
genoemde erfgenamen, onder voorwaarde dat die erfgenamen aan hem Aert
binnen nu over twee maanden hem 450 gulden zullen betalen en dat die
erfgenamen de lasten voor hun rekening zullen nemen en Aert daarvoor
vrijwaren, zijnde de schulden die op de nalatenschap drukken, te weten 150
gulden aan Barbel Henrick Delis, 50 gulden aan Gerrit Goijaerts, 300 gulden
aan Aert Gerrits, 100 gulden aan Willem de Cuijper, 70 gulden aan Catelijn
Tijbouts en nog 100 gulden aan de erfgenamen van jonker Absoloms, al die
kapitalen door hen over te nemen met een of meer vervallen en lopende
rentetermijn. Verder zullen die erfgenamen aan Aert alle roerende bezit
overdragen dat door Margareta werd nagelaten en ze moeten daarvoor
afstand doen van alle verdere aanspraken daarover. Verder zal Aert alle
andere lopende schulden betalen zoals hij dat hierbij belooft. Verder zullen
de gezamenlijke erfgenamen Aert al hetgene moeten vergoeden dat die aan
de ontvanger Kuclinus heeft betaald gehad vanwege de collaterale sucessie
en ook al hetgene dat hij aan de heer drossaard, schepenen en secretaris
heeft betaald voor het getaxeerde bezit van Margareta. Verder krijgt Aert
voor dit seizoen nog de oogstgewassen van het zaailand tot a.s. oogsttijd
stoppelbloot en van het hop- groes- en weiland tot a.s. St. Bavodag. De

erfgenamen van Margareta zijn gehouden om aan de heer drossaard, de
president en de secretaris voor hun bemoeienis zowel gisteren als vandaag
daarvoor 20 gulden te betalen en verder de kosten van verteer van gisteren,
vandaag en de ander dingdag over deze kwestie, zijnde 20 gulden waarbij
het bedrag van 450 gulden zuiver moet worden betaald, zonder aftrek van
iets. Beide partijen behalve Andries Peters van Beugen, waaroor ze samen
beloven voor de rest van het bedrag van 400 gulden verklaren dat samen te
zullen betalen. De comparanten als erfgenamen beloven zulks na te komen
en ook Aert Rutten van de Heuvel doet zulks. Verder verklaren de partijen
wederzijds dat men zich onderwerpt aan eventuele rechterlijke uitspraak
daarover voor schepenen van de stad Den Bosch danwel voor schepenen van
St. Michielsgestel en ze benoemen hiervoor Gerard van Boecholt en Johan
van Haren, resp. procureurs voor beide gerechten. Voorzien van
schependomszegel. Datum 9 mei 1670.
=================024===================
Aktennr : 024
Folio :
37-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-05-1670
Wij Henrick Goijaert Cuijpers en Adriaen Jaspers van der Cammen,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Anthonis Peter Smits
inwoner alhier en verkoopt aan Annneke Peter Eijmberts weduwe van
Anthonis Driessen, een perceel hopland groot ca. een lopenzaad, alhier
gelegen aan de Dungense Cant, ter plaatse genoemd aan het Rootven, b.p.
Henrick Peter Gerrits, Laurens Willems, Herman Aerts van Empel, Anneken
Peter Hermans, met recht van te mogen wegen over het erf van Anneken.
De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen. De koper moet wel anderen laten wegen en de dorpslasten en
gebuurlijke lasten nakomen. Voorzien van schependomszegel. Datum 27 mei
1670.
=================025===================
Aktennr : 025
Folio :
38-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-06-1670
Wij Jan Jan Broeren en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Adam zoon van Willem Adam Schellekens oud ca. 26 jaar
en verkoopt aan Willem Henricks de Bever een stuk akkerland genoemd de
Rondenakker groot ca. een zesterzaad, gelegen in de parochie Gemonde
onder Gestel, ter plaatse genoemde aan de Lopende straat, b.p. genoemde

straat, Bastiaen Wouters, de erfgenamen van Willem Janssen van der
Merendonck. Er is recht van overpad over het erf van Bastiaen Wouters. De
verkoper heeft dit erf van zijn ouders geerfd en hij belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen behalve een
jaarlijkse pacht van een malder rogge in een grotere pacht van 3 malders
aan N.N. in Den Bosch. Voorzien van het schependomszegel. Datum 7 juni
1670.
=================026===================
Aktennr : 026
Folio :
39-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 16-06-1670
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Arijen Everts, jongeman die in de parochie Gemonde te
Boxtel op 15 mei 1670 is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat hij hier
in Gestel heeft nagelaten.
Een schaarweide alhier ter plaatse genoemd in de Dickenbos, eerder van
Arijen Schellen, b.p. Meriken Huijberts van Tuijl, Jan Willem Peters, het land
van de pastorie te Gemonde, de rivier de Dommel. Getaxeerd op 100 gulden
en voor de helft dat aan Arijen toekomt 50 gulden.
Nog 24 roedes teulland zijnde hoog en zandig land onder Gestel ter plaatse
genoemd aan de Hogaert, b.p. de H. Geest van Den Bosch en meer anderen,
Aert Zegers van Overbeeck, Peter Aerts, de gemeenschappelijke mestweg.
In totaal getaxeerd op 40 gulden en voor de helft op 20 gulden.
Nog een perceel teulland groot ca. 32 en een halve roede, gelegen onder
Gestel ter plaatse genoemd het Rullaer, b.p. Anneken Hendrick Spierincks,
de erfgenamen van Michiel Willem Daniels en meer anderen, de weduwe en
kinderen van Andries Meussen, de kinderen van Jan Rutten van de Berselaer.
In totaal getaxeerd op 150 gulden en voor de helft op 150 gulden (dat moet
dus 75 gulden zijn)
Een partij van een zandberg genoemd de Hogaert gelegen bij de Gemondse
kerk, in totaal getaxeerd op 15 guldens en voor de helft op 7 gulden 10
stuivers.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 16 juni 1670.
=================027===================
Aktennr : 027

Folio :
40-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-06-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henrick de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Gerrit zoon van Heijliger Gijsberts en verkoopt aan
jonker Jacob Sijwert van Sijbergh zijn vierde deel in het 9/10e part van een
huis, tuin en erf, zoals hij dat van zijn ouders heeft geerfd, gelegen alhier
onder Thede, b.p,. de gemeenschappelijke straat, Goijaert Peters van
Lieshout, de erfgenamen van Willem Hagelaers. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve zijn deel van
3 chijnshoenderen aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag. Datum 18
juni 1670.
=================028===================
Aktennr : 028
Folio :
41-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-06-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henrick de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Jacob zoon van Heijliger Gijsberts en verkoopt aan
jonker Jacob Sijwert van Sijbergh zijn vierde deel in het 9/10e part van een
huis, tuin en erf, zoals hij dat van zijn ouders heeft geerfd, gelegen alhier
onder Thede, b.p. de gemeenschappelijke straat, Goijaert Peters van
Lieshout, de erfgenamen van Willem Hagelaers. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve zijndeel van 3
chijnshoenderen aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag. Datum 18 juni
1670.
=================029===================
Aktennr : 029
Folio :
42-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-06-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henrick de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Gijsbert zoon van Heijliger Gijsberts en verkoopt aan
jonker Jacob Sijwert van Sijbergh zijn 1/10e part van een huis, tuin en erf,
zoals hij dat van zijn ouders heeft geerfd, gelegen alhier onder Thede, b.p.
de gemeenschappelijke straat, Goijaert Peters van Lieshout, de erfgenamen
van Willem Hagelaers. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen, behalve een tiende deel van 3 chijnshoenderen
per jaar aan de heer van Herlaer en Gestel op St. Michielsdag. Voorzien van

schependomszegel. Datum 18 juni 1670.
=================030===================
Aktennr : 030
Folio :
43-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 20-06-1670
Wij Johan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen de edele jonker Jacob Sijwert van Sijberg,
drossaard alhier en Jan Heijliger Gijsberts en hebben een bepaald huis
gedeeld, staande alhier te Gestel onder Thede, naast de gemeenschappelijke
straat, b.p. Goijaert Peters van Lieshout, de erfgenamen van Willem
Hagelaers, dat voor 11/20ste deel van de jonker is en voor 9/20ste van Jan
Heijligers.
Genoemde jonker krijgt het achterste deel noordwaarts zoals is afgepaald en
het westelijke deel, waarvan de grond echter van Jan Jeijligers blijft zoals
met paaltjes is afgezet.
Genoemde Jan Heijligers krijgt het voorste of zuidelijk stuk van het huis en
het oostelijke part zoals is afgepaald. Als bij meting blijkt dat de een meer of
minder heeft dan de ander, zal men dat nader met elkaar verdelen. Datum
20 juni 1670.
=================031===================
Aktennr : 031
Folio :
44-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 26-06-1670
Wij drossaard en schepenen verklaren ten behoeve van Aert Jan Rijckerts
van de Oetelaer het bezit hebben getaxeerd dat deze Aert Janssen die was
getrouwd met Antonisken dochter van Gerit Wouters en welke Antonisken op
5 juni 1670 in de baronie Boxtel zonder kinderen is overleden, alhier door
Antonisken is nagelaten.
Een perceeltje akkerland groot een lopenzaad en 6 roedes kleine maat,
zijnde hoog en slecht zandig land en zijnde een hoek van een zandberg daar
genoemd de Hogaert dat tot land is ontgonnen, alhier gelegen in de parochie
van Gemonde, b.p. Peter Toebacx, de Kerkenhogaert van Gemonde, Jan
Gerrit Hanssen, de rivier de Dommel. Is belast met een rijweg die er langs
en overheen loopt. In totaal getaxeerd op 20 gulden en voor de helft op 10
gulden, vanwege het door hem van zijn vrouw geerfde part.

Twee perceeltjes hooiland gelegen voor het kasteel van Zegenwerp, ter
plaatse genoemd in de Dickenbosch in de parochie Gemonde jurisdictie van
Gestel, groot ca. een dagmaat belast met een kapitaal van 200 gulden aan
Henrick zoon Arijen Jan Rijckerts die in Esch woont. Boven de lasten
getaxeerd op 40 gulden. Voor de helft vanwege zijn vrouw op 20 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 26 juni 1670.
=================032===================
Aktennr : 032
Folio :
45-r
Soort akte : aanstelling leden dorpsbestuur
Datum : 01-07-1670
Wij Jan Jans Broeren en Willem Janssen van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Willem Henricks de Bever medeschepen alhier en
belooft Leendert Jan Leenderts te vrijwaren voor het borgemeesterschap van
St. Michielsgestel, voor het jaar ingaande 1 juni 1670. Willem belooift al het
geld op te halen dat Leendert zou hebben opgehaald en ontvangen en hij
belooft die gelden af te dragen aan de comptoiren volgens de ordonnanties
en verantwoording af te leggen over al de inkomsten en uitgaves vanwege
deze Leendert en die voor alle moeilijkheden vanwege het
vorgemeestersschap te vrijwaren. Datum 1 juli 1670.
=================033===================
Aktennr : 033
Folio :
45-v
Soort akte : verhuur
Datum : 25-07-1670
Wij Johan de Heuvel en Willem Hendricks de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Jacob van Elswijk, Jan Hessels en Leutje Joosten
Hartogs geassisteerd met haar voogd en verklaren aan Peter Jans Vuchts
daarin voor 3 zesde parten, aan Henrick Henricks van den Steen voor een
zesde part, aan Adriaen Stans Molenmaeckers voor een zesde part en aan
Willem Janssen van Geffen voor een zesde part, een moerveld verhuurd te
hebben gelegen aan de Volmeer, b.p. de erfgenamen van Wouter Eelkens,
de verhuurders zelf. De huur loopt voor 12 aanstaande jaren ingaande per
heden datum, dat voor die tijd door de huurders mag worden uitgeturfd,
zoals ze dat het beste kunnen doen. De huur bedraagt 44 gulden, elke
gulden van 40 groten, direkt kontant te betalen en zoals de verhuurders
bekennen dat geld te hebben ontvangen. De verhuurders moeten aan de
huurders een behoorlijke weg leveren om met de kar en wagens af en aan te

kunnen rijden hetgeen de verhuurders bij deze beloven. Als er enig proces
ontstaat over het gebruik van die weg, of als er andere moelijkheden zouden
zijn over die weg zodat men niet bij het moerven kan komen, zal men de
huurders hun geld teruggeven. De verhuurders beloven de verhuur na te
komen. en alle lasten blijven verder voor de verhuurders voor deze 12 jaren
en daarna kunnen de verhuurders hun bezit weer direkt aanvaarden. Datum
25 juli 1670.
=================034===================
Aktennr : 034
Folio :
46-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 20-07-1670
Wij Willem de Bever en Willem Janssen van Gestel, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Arijen Everts van de Oetelaer inwoner alhier die
verklaart aan Peter Janssen Vuchts een bedrag van 20 gulden schuldig te zijn
vanwege geleverde hop, welke hop door de comparant samen met Antonis
van der Waerden van deze Vuchts is gekocht en waarover ze het vandaag
eens zijn geworden. De schuldenaar belooft dat bedrag zo spoedig mogelijk
in dit jaar 1670 te betalen op onderpand van zijn persoon en bezit. Arijen
houdt daarin wel zijn aanspraken op Antonis van der Waerden voor diens
deel ervan. Datum 20 juli 1670.
=================035===================
Aktennr : 035
Folio :
47-r
Soort akte : verkoop
Datum : 11-08-1670
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Wijnandt de Vries en verkoopt aan jonker Arnold
van Breugel een partij akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier
gelegen onder Ruijmel, b.p. Jacobmina van der Waerden, Willem Everts, de
gemeenschappelijk straat, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd en hem was
toebedeeld in de deling met zijn broers en zusters. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 11 augustus
1670.
=================036===================
Aktennr : 036
Folio :
47-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 15-08-1670

Wij jonker Jacob Sijwert van Sijberg, drossaard, Adriaen Jaspers van der
Cammen en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat wij op verzoek
van de collaterale erfgenamen van Jan Henrick Aert Mulders, het bezit
hebben getaxeerd dat die in St. Michielsgestel heeft nagelaten.
Een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad, zijnde zeer laag land gelegen in de
Triest, b.p. Henrick Aerts, de weduwe van Marten Janssen, Henrick Arien
Peters. Belast met 3 roedes dijkonderhoud. Boven de lasten getaxeerd op
220 gulden.
Nog een veldje groot ca. 21 roedes gelegen alhier in de Donckse straat, b.p.
Aert Janssen, de weduwe van Jacob Arijens, de gemeenschappelijke straat.
Belast met onderhoud van een slechte dijk. Getaxeerd op 30 gulden.
Aldus getaxeerd op 15 augustus 1670.
=================037===================
Aktennr : 037
Folio :
48-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-08-1670
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaerts Kuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Maijken Gerrits weduwe van
Marten Adriaens van Vechel en verkoopt aan haar broer Aert Gerrits een
partij akkerland, groot ca. 4 lopenzaad gelegen alhier aan de Hoogstraat,
b.p. de weduwe van Jan Dries Kuijpers, Peter Laurens, Teunis Teunis
Thomassen, de gemeenschappelijke straat. De verkoopster belooift de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de
dorpslasten en de gebuurlijke lasten. Verder moet de koper de straat of de
dijk daar onderhouden. Voorzien van schependomszegel. Datum 15 augustus
1670.
=================038===================
Aktennr : 038
Folio :
49-v
Soort akte : testament
Datum : 17-08-1670
In de naam van de heer Amen. Vandaag 17 augustus 1670 zijn voor ons
Willem Hendricks de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen en Pieter
Duerkant secretaris, Jan Willem Peters en diens vrouw Catharina dochter van
Jan Henrick Spierinks verschenen, inwoners van de parochie Gemonde in de

baronie van Boxtel, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun
verstandelijke vermogens en verklaren ongedwongen met elkaar hun
testament te hebben gemaakt. Ze bevelen hun ziel na hun overlijden aan bij
de almachtige God en willen een christelijke begrafenis hebben. Omdat ze
geen kinderen bij elkaar hebben verwekt vermaken ze elkaar de
langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik van hun vaste bezit volgens
geldend recht en alle roerend bezit, die daarmee naar eigen keuze mag
handelen. De testateur vermaakt met goedkeuring van zijn vrouw aan zijn
naaste vrienden en familie die zouden hebben geerfd als hij zonder
testament zou zijn gestorven een bedrag van 6 gulden eens, elke gulden van
20 stuivers en sluit hiermee zijn familie zowel van vaders als van
moederskant uit. Hij vermaakt verder met goedkeuring van zijn vrouw aan
Geertruijt dochter van Dirck Janssen verwekt bij Geertruijt dochter van Jan
van den Heuvel als prelegaat een perceel akkerland, gelegen in de parochie
van Gemonde in de baronie van Boxtel, genoemd de Ersbil zoals hij dat van
zijn ouders heeft geerfd, dat zij direkt na zijn dood kan aanvaarden,
onverminderd haar verdere erfdeel dat dit kind nog van de testateurs zal
erven. Als dat kind eerder dan de testateurs overlijdt of zonder wettig
nageslacht te hebben, versterft dat perceel en het andere bezit dat ze zou
ervenb op alle kinderen van Jan van de Heuvel verwekt bij Jenneken Jans
Spierincks, hoofdelijk te delen, altijd de dode partij met de levende te delen.
De testateuer vermaakt verder met instemming als voor aan de kinderen van
Jan Janssen Spierincks en de kinderen van Jenneken Jans Spierincks, de
kinderen van Meriken Jans Spierincks, de kinderen van Hendrieksken Jan
Spierincks en de kinderen van Willem Jans Spierincks, samen al zijn
akkerland gelegen op de Hogaert hier in verschillende percelen, in de
parochie Gemonde in de baronie van Boxtel, na hun beider door te
aanvaarden en hoofdelijk te delen. Als een van de genoemde kinderen voor
hem als testateur komt te overlijden maar daarbij kind of kinderen nalaat
komt dat kind of komen die kinderen in de plaats van de overleden ouder.
Maar als iemand van die kinderen voor hem overlijdt zonder wettig
nageslacht te hebben, versterft diens portie op de gezamenlijke andere
kinderen behalve dat de laatstlevende ouder van dat kind of kinderen altijd
eerst het vruchtgebruik houdt van het erfdeel van hun kind of kinderen.
Verder vermaakt de testateur met instemming van zijn vrouw na hun beider
dood aan Willem zoon van Willem Jans Spierincks vooruit een huis, schuur
esthuis, tuin en alle verder bezit van zijn kant afkomstig en de helft van de
Rijakker en de Wielbeemd, zoals door de testateurs is gekocht van Willem
Jan Spierincks waarbij die daarvan wel alle grondchijnsen moet betalen en de
pacht van 1 mud rogge per jaar, een kapitaal van 100 gulden aan Henrick
Gerrits van Hannen in Den Dungen, een kapitaal van100 gulden aan Henrick
Tielemans in de Gapert in Den Bosch, nog een kapitaal van 100 gulden aan
de erfgenamen van Servaes van Weert en eerder afgelost en opnieuw
opgenomen van de kerk van Gemonde. Daarbij gelden de zelfde condities als

hiervoor als Willem eerder sterft dan de testateur etc. Catharina vermaakt
met instemming van haar man, inzake alle vaste bezit van haar kant, aan
haar zusters en broer die haar zullen overleven, een bedrag van elk een
halve rijksdaalder. Ze legateert vooraf aan Willem zoon van Willem Jan
Spierincks haar helft van de Wielbeemd door de testateurs gekocht van
Willem Jan Spierincks. Nog vermaakt ze aan Anneken dochter van Jans van
de Heuvel haar beste zwarte rok en lijfken als aandenken. Al haar vaste bezit
van haar ouders zowel leen- als allodiaal bezit en de helft van de Rijakker
gekocht van Willem Jan Spierincks, behalve haar recht in de Ruijmelsche
beemd, waarover nader wordt besloten, vermaakt ze aan de kinderen van
Jan en van Willem, haar broers en aan de kinderen van Meriken, Jenneken
en Hendriksken zijnde haar zusters, om na haar dood hoofdelijk te worden
gedeeld, waarbij de kinderen van haar broer Jan een dubbbele portie zullen
krijgen. Als een van haar broers of zusters komt te overlijden voor hen als
testateurs, komen hun kinderen daarbij de plaats van hun ouders waarbij de
dode hand met de levende deelt, maar als een van hen sterft eerder dan de
testateurs zonder wettig nageslacht, zal die portie versterven op alle andere
kinderen daarin gelijk op te delen, waarbij altijd de ouders eerst het
vruchtgebruik krijgen en de kinderen het erfrecht. Alle roerende bezit dat de
laatstlevende na zal laten zowel dat van de testateur als van de testatrice
vermaken ze aan de genoemde kinderen van Jan, Willem, Meriken, Jenneken
en Hendriksken als kinderen van Jan Hendrick Spierincks, zijnde de kinderen
van de broers en zusters van de testatrice, hoofdelijk te delen en ook de
dode partij met de levende te delen, welke kinderen ze als hun erfgenamen
benoemen. Ze zijn wel verplicht dat die na hun dood 3 zakken rogge eens
zullen uitdelen aan de huisarmen van deze parochie. De testateurs verklaren
dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al
zou het op sommige punten strijdig zijn met geldend recht of gebruik. Als
een van de erfgenamen bezwaar maakt tegen dit testament sluiten ze die uit
met een betaling van 5 stuivers en diens portie gaat dan naar de anderen.
Als Willem Jan Spierincks zijnde broer van de testatrice beroep wil doen op
het leenrecht en het bezit van haar leengoed opeist, hetgeen ze hoopt van
niet omdat hij al veel meer heeft gehad en zij diens zoon al zoveel meer
hebben gegeven dan de anderen, dan willen de testateurs dat dat deze
Willem Jan Spierincks aan de andere erfgenamen de obligatie zal betalen van
100 gulden die hij op 1 mei 1653 ten behoeve van Jan Jans Spierincks, Jan
Willems en Jan van de Heuvel vanwege geleend geld heeft beloofd samen
met de rente sinds het passeren van die obligatie en ook nog het bedrag van
17 gulden 2 stuivers dat Willem Janssen bij de afrekening aan deze Jan
Spierinks, Jan Willems en Jan van de Heuvel schuldig was gebleven zoals
blijkt uit die afrekening. Verder moet hij in dat geval de rente betalen van
Joostken van Turnhout die Willem was toebedeeld bij het delen van zijn huis
en verder moet hij datgene betalen dat de testateurs op hem hebben te
vorderen. Maar als Willem vanwege het leenbezit daarop geen beroep doet

en dat toe laat vallen aan de genoemde erfgenamen, komen die bepalingen
te vervallen en worden die schulden aan hem kwijtgescholden en de rente
van Joostken van Turnhout is dan ten lasten van alle erfgenamen samen.
Verder hebben de testateurs als *donatie inter vivos* aan Jan van de
Heuvel, aan Jan Spierincks en aan Jan Mathijssen een dagmaat hooiland in
de Ruijmelsche beemden gegeven vanwege hen moverende redeeen en ze
willen niet dat de andere erfgenamen daarover pretenties maken, maar die
donatie accepteren. Aldus gepasseerd te Gestel zoals boven vermeld.
Voorzien van schependomszegel.
=================039===================
Aktennr : 039
Folio :
54-r
Soort akte : gift
Datum : 15-08-1670
Wij Willem Hendricks de Bever en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Catelijn dochter van Jan Henrick Spierincks,
geassisteerd met haar man Jan Willem Peters en heeft met zijn instemming
als *donatie inter vivos* aan Jan van de Heuvel als man van haar zuster
Jenneken, aan Jan Jans Spierincks en aan Jan Mathijs van der Merendonck,
elk voor een derde part daarin, een dagmaat hooiland gegeven gelegen
alhier in de Ruijmelsche beemden, zoals haar bij een deling van het bezit van
haar ouders was toebedeeld. Dat bezit kunnen deze 3 direkt na hun beider
dood aanvaarden, vrij van enige lasten en wel vanwege een overeenkomst
die met hen werd gemaakt zoals ze verklaarden en deze gift is door Jan van
de Heuvel, Jan Spierincks en Jan Mathijs aanvaard, maar Catelijn en haar
man houden er zolang ze leven nog wel het vruchtgebruik van. De gift is
gebeurd onder voorwaarde dat als Evert zijnde de broer van genoemde Jan
Spierincks en de broer en twee zusters van genoemde Jan Mathijssen bij
zouden willen dragen voor hun aandeel in de lasten van die gemaakte
overeenkomst, dat in dat geval die ook evenveel zullen krijgen als genoemde
Jan Spierincks en Jan Mathijssen van die dagmaat hooiland, daarbij krijgt
Evert dan de helft van het derde part van Jan Spierincks en de broer en 2
zusters van Jan Thijssen krijgen elk een vierde part van het derde part van
genoemde Jan Thijssen. De comparenten beloven deze gift altijd na te zullen
komen. Datum 15 augustus 1670.
=================040===================
Aktennr : 040
Folio :
55-v
Soort akte : inbeslagname
Datum : 22-08-1670

Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaert Cuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Antonij Brouwers,
deurwaarder van de Hoogmogende Raad van Brabant en verklaarde na
vooafgaande sommatie en diverse aanmaningen hierover, beslag op haar
bezit te leggen ten laste van joffrouw Geertruijt van Ravenschot vanwege het
besluit daarover van deze Raad, zijnde de helft van een veld hooiland of
weide groot ca. 3 morgens met alle houtopstand, sloten, paden etc. gelegen
alhier te Gestel ter plaate genoemd het Bellenbroeck. Die helft of een halve
morgen weiland heeft eerder toebehoord aan jonker Johan van Raveschot en
na diens overlijden is het eerste verstorven op jonker Adolf van Raveschot
zijnde diens broer en nu op Geertruije van Raveschot. Dit is gebeurd
vanwege de veroordeling d.d. 18 november 1653 en de tenuitvoerlegging
daarvan d.d. 12 mei 1670, beide zaken aangespannen door Catharina van
den Bergh, eerste eiseres in deze zaak ten laste van joffrouw Geertruijt van
Raveschot als weduwe van Adolph van Raveschot. Datum 22 augustus 1670.
=================041===================
Aktennr : 041
Folio :
56-v
Soort akte : benoeming van voogd(en)
Datum : 25-08-1670
Vandaag op 25 augustus 1670 heeft Jan zoon Adriaen Jan Fredericx in
aanwezigheid van Jan van de Heuvel en Jan Jans Broeren als schepenen de
eed afgelegd als voogd over Henrick minderjarige zoon van Jan Claes
Spierincks verwekt bij Meriken dochter van Jan Arijen Fredericks. Hij belooft
het beheer te voeren over het bezit van dat kind en daarvan voor schepenen
hier verantwoording over te zullen afleggen. Actum als boven.
=================042===================
Aktennr : 042
Folio :
57-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 25-08-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Niclaes, Anneken en Catelijn meerderjarige kinderen van
Jan Claessen Spierincks verwekt bij Meriken dochter van Jan Arijen
Fredericks, elk voor een vierde part, verder Jan zoon Adriaen Jan Arien
Fredericks als voogd over Henrick minderjarige zoon van genoemde Jan
Claessen en Merieken ook voor een vierde part, hebben een deling gemaakt
van het bezit van Jan Arijen Fredericks zijnde hun grootvader van
moederskant. Het lot voor de minderjarige is gelegd door jonker Jacob
Sijwert van Sijberg, drossaard alhier.

Genoemde Cathelijn krijgt een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 17
roedes, gelegen in de parochie van Gemonde onder de baronie Boxtel, b.p.
de weduwe en kinderen van Arijen Jan Arijen Frederixcks, Anneken
Spierincks als deelster zoals is afgepaald, de erfgenamen van Dielis Corsten,
de gemeenschappelijke straat, met het voorhoofd lijnrecht samen met de
eikenbomen op dat voorhoofd. Vrij van lasten behalve de rechten van de
heer en de dorpslasten.
Genoemde Anneken dochter van Jan Claes Spierincks krijgt een stuk
akkerland met de driesland en verder de boomgaard erop met de
fruitbomen, groot ca. 2 lopenzaad en 17 roedes, gelegen in de parochie van
Gemonde onder Boxtel. b.p. Catelijn Jan Spierincks dat ervan is afgedeeld,
het grote gasthuis van Den Bosch, Dielis Corsten, de gemeenschappelijke
straat, ook met het voorhoofd lijnrecht er voor en de eikenbomen daarop,
met nog 3 eikenbomen op het voorhoofd op de scheiding van het perceel van
Cathelijn. Verder krijgt ze het schaarhout staande op het veld in de Haren tot
de a.s *houw* (kaptijd) en daarna blijft dat houtveld ten profijte van de
gezamelijke delers.
Genoemde Jan Arijen Fredericks ten behoeve van Henrick krijgt een perceel
akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 20 roedes, gelegen in de parochie van
Gemonde in de baronie van Boxtel, meestal genoemd de Weversplaets, b.p.
de weduwe en kinderen van Arijen Jan Arijen Fredericks, Aert Aerts van de
Oetelaer, Goijaert Corsten van de Merendonck, de gemeenschappelijke straat
daar. Diet perceel is belast met 3 pond paijment per jaar aan de tafel van de
H. Geest te Gemonde, over te nemen met de vervallen en lopende termijn.
Genoemde Claes Jan Spierincks krijgt een perceel akkerland, groot ca. 35
roedes gelegen in de parochie van Gemonde in de baronie van Boxtel, ter
plaatse genoemd de Hogaert, b.p. de weduwe en kinderen van Arijen Jan
Arijen Fredericks, Zeger Aerts van Overbeeck, Meriken dochter van Aert
Wouters van Thuijl, Aert Aerts van de Oetelaer. Nog krijgt hij een perceel
akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in de parochie van
Gemonde alhier te Gestel, ter plaatse genoemd aan het Kerkvonderken, b.p.
de erfgenamen van Aert Bloemers en meer anderen, het land dat nog van
hen samen is, de weduwe en kinderen van Rijck Janssen van den Brandt, de
weduwe en kinderen van Henrick Henrick Clomp. Is belast met 2
chijnshoenderen per jaar aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag.
De delers zullen samen de chijnsen helpen afwinnen en te boek laten stellen
op de huidige betalers. Alle niet genoemde lasten zullen ze samen betalen.
De comparanten verklaren verder tevreden te zijn met de deling en doen
over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling

gestand te doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 25 augustus 1670.
=================043===================
Aktennr : 043
Folio :
60-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 06-10-1670
Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen, Peter, Jan en Meriken zoons en
dochter van Frans Peter Haerwasser verwekt bij Willemke dochter van Peters
van de Ven, welke Marieken is geassisteerd door haar voogd, verklaren met
elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun
ouders hebben geerfd.
Jan Frans Haerwasser krijgt een huis en erf met schuur, esthuis, boomgaard
en een partij land samen groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Gestel alhier aan
de Pleijn, b.p. de gemeenschappelijke straat, Marieken Franssen dat ervan is
afgedeeld, Mariken Franssen, de straat daar of de dijk. Dit bezit is belast met
4 stuivers en 2 oort chijns aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag. Nog
krijgt hij een stuk akkerland, groot ca. een zesterzaad, alhier gelegen op de
Haemwijckse akkers (=Haenwijkse), b.p. het erf van de zusters van Orthen,
Huijbert Gerrits die momenteel in Den Bosch woont, de gemeenschappelijke
rijweg. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. anderhalve lopenzaad
genoemd het Engel Petersland alhier gelegen in de Palse heide, b.p. de
kinderen van Marten Peters van de Ven, de weduwe van Gijsbert Rutten
Spierincks, joffrouw van Berckel, de gemeenschappelijke heide daar. Is
belast met het derde part van een oort chijns aan de heer van Halder te
betalen op St. Michielsdag. Nog krijgt hij 12 stukjes akkerland aan elkaar,
alhier gelegen nabij de Pettelaerse straat, samen 2 lopenzaad groot, b.p
Merieken Franssen als deelster, joffrouw van Berckel, de heren Zweerts, de
gemeenschappelijke straat. Belast met het derde part van 6 stuivers en 4
penningen chijns aan de heer van Halder op St. Michielsdag en de rest van
die cijns op de andere hierna volgende bezittingen te betalen. Nog krijgt hij
een partij weiland groot ca. 3 schaarweides, alhier te Gestel gelegen in de
Achterste Havercamp, b.p. het erf horend tot de Horrickse hoeve, de blok
van de Weversplaats in Den Bosch (armenblok, JT), het erf van de zusters
van Orthen, het erf van Jan Thijssen eerder afkomstig van jonker Suermont.
Dit lot moet aan Peter Frans Haaerwasser een bedrag van 50 gulden eens
geven ter egalisatie van de loten.
Genoemde Merieken Franssen Haerwasser en haar voogd krijgt de tuin
achter het huis van Jan Franssen dat ervan is afgedeeld, met de driesse en
jhopland eraan samen groot ca. 6 lopenzaad, gelegen aan de Pleijn alhier,

b.p. Jan Frans Haerwasser dat ervan is afgedeeld, b.p. de weduwe van
Marten Matheus, de gemeenschappelijke straat. Dit erf is belaste mete 4
stuivers en 8 penningen cijns aan de heer van Herlaer te betalen op St.
Michielsdag. Nog krijgt ze een stuk land groot ca. 4 lopenzaad genaamd de
Swalvaert, b.p. de weduwe van Marten Matheus, Arijen Laurens, de
gemeenschappelijke pad daar. Nog krijgt ze 2 stukjes akkerland samen groot
een lopenzaad afkomstig van Jan Eijkemans, gelegen tegenover de rijweg
aan het Flierbusken op de Haemwijckse akkers, Huibert Gerrits, de heren
Zweerts, de gemeenschappelijke rijweg. Nog krijgt ze een stuk akkerland
groot ca. anderhalve lopenzaad afkomstig van Willem Peters, gelegen op de
Haemwijckse akkers alhier, b.p. Dries Janssen te Vucht, de
gemeenschappelijke akkerweg, de gemeenschappelijke straat daar. Is belast
met 3 stuivers chijns per jaar aan het kapittel te Oirschot. Nog krijgt ze een
stuk akkerland, in de Palse heijde groot ca. 2 lopenzaad, b.p. de weduwe van
Gijsbert Ruthg Spierincks, Peter Frans Haerwasser dat ervan is afgedeeld,
Teunis Teunis Capiteijn, de Brantse heijde daar. Nog krijgt ze twee stukjes
akkerland aan elkaar gelegen nabij de Pettelaerse straat, groot ca. 2
lopenzaad, b.p. Jan Frans Haerwasser dat ervan is afgedeeld, Peter Frans
Haerwasser dat er ook van is afgedeeld, de heren Zweerts, de
gemeenschappelijke straat. Dit lot moet het hek onderhouden op het erf van
Jan Franssen dat ervan is afgedeeld die erdoor mag wegen. De delers zullen
dat hek eerst samen moeten maken en opleveren. Verder hieruit het derde
deel te betalen van 6 stuivers en 4 penningen chijns aan de heer van Herlaer
op St. Michielsdag te betalen en de andere tweederde parten van die chijns
door de andere delers te betalen. Nog krijgt ze de helft van een hooiveld in
totaal groot ca. 2 morgens gelegen te Rosmalen op de Kruijsstraat daar, b.p.
de H. Geest van Den Bosch, Jacob Willems, Lambert Riethoven, de
erfgenamen van Willem Jan Henrick Goijaerts.
Genoemde Peter Frans Haerwasser krijgt een stuk akkerland groot ca. 4
lopenzaad genoemd het Woutersheufken, gelegen aan de Pleijn alhier te
Gestel, b.p. Teunis Jans van de Locaert, de erfgenamen van de heer Saugeij,
de gemeenschappelijke straat. Is belast met een chijns van een hollandse
denier aan de heer van Gestel op St. Michielsdag. Nog krijgt hij 2 stukjes
akkerland aan elkaar gelegen, groot samen anderhalf lopenzaad afkomstig
van Gerrit Jans van der Loo, gelegen op de Midakkers alhier, b.p. het erf
eerder eigendom van de pastorie hier, Eijken Compeer in Den Bosch, het erf
van Thijs Leenderts Meulenbroeck, de weduwe van Andries Janssen
Santegoets. Nog krijgt hij een stuk akkerland gelegen te Ruijmel in de
Midakkers afkomstig van joffrouw van Griensven, groot ca. 2 lopenzaad, b.p.
het erf van de kerk hier te Gestel, Corsten Ruth Spierincks, de Rijmelse
beemden, de gemeenschappelijke weg. Nog krijgt hij een stuk land groot ca.
een lopenzaad, gelegen op de Haemwijckse bergen, b.p. de weduwe van
Rijck Gerrits, de gemeenschappelijke rijweg, Jan Aerts Heeren, de weduwe

van Jan Gerrits. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. een zesterzaad
afkomstig van de erfgenamen van Gerrit Jan Rijckerts gelegen aan de
Venstraat alhier, b.p. de kinderen van Marten Peters, de gemeenschappelijke
straat, de hofstad van de erfgenamen van Arij Jan Vercuijlen. Nog krijgt hij
een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad afkomstig van señor
Henrick van de Gevel gelegen aan de Venstraat te Gestel, b.p. de kinderen
van Marten Peters, de weduwe van Willem Thomas, de zusters van Orthen,
de gemeenschappelijke weg. Is belast met de helft van een mud rogge per
jaar te betalen aan joffrouw van Gestel waavan de andere helft wordt
betaald door de kinderen van Marten Peters. Nog krijgt hij een stuk
akkerland alhier te Gestel gelegen aan de Palse heijde, groot ca. 2
lopenzaad, b.p. Marieken Frans als deelster waarvan is afgedeeld, de
weduwe van Rijckert Janssen, Teunis Teunis Capiteijn, de
gemeenschappelijke weg daar. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. 2
lopenzaad gelegen op de Haemwijckse akkers te Gestel, b.p. de erfgenamen
van de heer Saugeij, de weduwe van Arijen Arijens, de gemeenschappelijke
rijweg daar. Nog krijgt hij 2 stukjes akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen
aan de Pettelaerse straat onder Gestel, b.p. Mariken Frans als deelster
waarvan is afgedeeld, Willem Leendert Meulenbroeck, de heren Zweerts, de
gemeenschappelijke straat. Belast met het derde deel van 6 stuivers en 4
penningen als chijns aan de heer van Halder op St. Michielsdag, waarvan de
twee andere derde delen worden betaald oor de andere delers. Nog krijgt hij
een hopveld alhier gelegen in de Pettelaerse straat, groot ca. anderhalve
morgen, b.p. Teunis Janssen van de Locaert, Wouter Dielis, de heren
Zweerts, de gemeenschappelijke straat. Is belast met 6 stuivers en 12
penningen als chijns aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag. Dit lot krijgt
van de voogden over de minderjarige kinderen uit het eerste lot een bedrag
van 50 gulden.
Genoemde delers zullen elkaar laten wegen waar nodig. Verder zullen ze
samen de gemeenschappelijke kosten betalen en de huidige betalers van de
chijnsen te boek laten stellen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel
zodanig betalen, dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Als
iemands bezit minder waard wordt of als er meer lasten op zouden drukken
dan nu bekend is, zullen ze die samen betalen, elk voor een derde part. De
comparanten verklaren tevreden te zijn met deze deling en doen over en
weer afstand van aanspraken op elkaars bezit. Voorzien van
schependomszegel. Datum 6 oktober 1670.
=================044===================
Aktennr : 044
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 21-10-1670

Wij Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Mathijs van der Asdonck wonend te Erp als man
van Emerentiana dochter van Sebastiaen de Vries en verkoopt aan Govert
Arijens van de Ven een plakje tuin en boomgaard, groot ca. een half
lopenzaad, alhier te Gestel nabij de kerk, b.p. de gemeenschappelijke straat,
de kinderen en erfgenamen van Sebastiaen de Vries, Govert Adriaens van de
Ven als vorster alhier. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen. Voorzien van schependomszegel. Datum 21
oktober 1670.
=================045===================
Aktennr : 045
Folio :
67-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 26-10-1670
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Andries zoon van Corstiaen Dries verwekt bij
Marieken dochter van Willem Peters, voor de helft daarin, verder Claes
Pauwels van Goch als man van Lijsbet dochter van Corstiaen Dries, daarin
voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de
dood van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Andries krijgt een stuk land genoemd de Haverakker, groot ca. 6
lopenzaad, gelegen te Gestel onder Thede, b.p. heer Suijskens, de
gemeenschappelijke pad daar, de erfgenamen van jonker Dirck van Gerwen,
de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd
het Bussele, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, ook gelegen onder Thede te
Gestel, b.p. heer Cornelius van der Merendonck, de erfgenamen van Willem
Hagelaers, joffrouw Nubaise (?), de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij
een partij akkerland groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen te Thede op de
Blessenakker, b.p. de erfgenamen van Dielis Joosten, het erf in gebruik bij
de weduwe van Jan Hartoghs te Halder, joffrouw Maria weduwe van jonker
Gerwen, de Schulenburgse straat. Nog krijgt hij een partij akkerland groot
ca. 1 lopenzaad en 10 roedes, gelegen op de Halderse Akkers alhier te
Gestel, b.p. Aert Jans Hoefnagel, Goijaert Corst Rijckers, de erfgenamen van
Dielis Joosten, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hjij een partij
akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier aan de Volmeer, b.p. de
erfgenamen van Dielis Joosten, Jan Ruth Robben, het erf van van Berckel te
Oisterwijk, de gemeijnte. Is belast met 1 stuiver ne 4 penningen als
gewinchijns aan de heer van Herlaer te betalen op St. Michielsdag. Nog krijgt
hij een halve morgen hooiland, alhier te Gestel in de Thederbeemden in een
groter veld waarvan de rest in bezit is van de vrouwe van Melis (=Milheeze)

of haar erfgenamen, waarmee deze halve morgen wordt gewisseld, verder
joffroiuw de Nubaise, de erfgenamen van Joost Peter Everts, de rivier de
Dommel. Genoemde Andries moet hiervan alle schulden betalen die door zijn
ouders zijn achtergelaten zoals tussen partijen schriftelijk is gespecificeerd.
Genoemde Claes Pouwels van Goch als echtgenoot krijgt alle meubelen en
inventaris en ook alle kontant geld dat hun ouders na hun dood hebben
nagelaten. Genoemde Andries Corstens van het eerste lot moet hiervoor
genoemde chijns betalen en alle verdere lasten zoals die door hen als delers
is gespecificeerd en Andries zal zodanig betalen dat Claes Pouwels daardoor
geen nadeel ondervindt.
De delers verklaren tevreden te zijn met de deling en doen over en weer
afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling gestand te
doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 26 oktober 1670.
=================046===================
Aktennr : 046
Folio :
70-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 27-10-1670
Wij Johan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Zeger Aerts van Overbeeck, wonend in de
parochie Gemonde in de baronie van Boxtel, en verklaart aan Anthonis
Anthonis de Bresser en Dirck Henrick Delis als beheerders van de tafel van
de H. Geest te Gemonde ten behoeve van die tafel een bedrag van 50 gulden
schuldig te zijn, elke gulden van 20 stuivers, vanwege geleend geld. Hij
belooft het geld terug te betalen als daarom wordt verzocht, mits 3 maanden
vooraf op te zeggen en zal steeds ingaande vandaag een rente betalen van 5
%. Daarvoor verbindt hij zijn persoon en bezit. Bij niet nakoming belooft hij
zich te onderrwerpen aan de rechtspraak en speciaal die van de Raad van
Brabant in den Haag. Als hij erom wordt gevraagd zal hij dit geld nader nog
op onderpand van zijn bezit beloven. Voorzien van schependomszegel.
Datum 27 oktober 1670.
=================047===================
Aktennr : 047
Folio :
71-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 03-11-1670
Wij Jan Matheus Leijtens en Henrick Goijaert Kuijpers, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Jan Teunis en Jan Vrancken van Boxtel als

beedigde voogden over Wouter zoon van Jan Joosten van Gerwen. Ze
verklaren na goedkeuring door drossaard en schepenen hier een
overeenkomst te hebben gemaakt over het bezit van het minderjarig kind
van Joost Jan van Gerwen en van Christiana Pouwels, resp. zijn grootvader
en grootmoeder. De comparanten doen afstand van het recht dat het
minderjarig kind heeft inzake dat bezit van die grootouders ten behoeve van
Gerrit, Mariken, Jenneken en Deliken zijnde zoons en dochters van
genoemde Joost Janssen van Gerwen verwekt bij genoemde Christiana. Dat
betreft een huis en erf met ca. 7 lopenzaad land of heigrond gelegen hier te
Thede rondom aan de gemeijnte, nog 3 lopenzaad en 23 roedes genoemd de
Hessel, alhier gelegen te Thede, b.p. Leendert Willem Meulenbroeck, Arijen
Everts van de Oetelaer, de gemeijnte. Ook doen ze afstand van alle rechten
die het kind zou hebben in alle roerend bezit. Maar de genoemde zoon en
dochters van Joost Janssen van Gerwen en Christiana moeten aan het
minderjarige kind daarvoor 280 gulden betalen, elke gulden van 40 groten.
Dat geld zullen ze de eerstkomende 4 jaar onder zich houden en daarvan
rente betalen van 11 gulden en na die 4 jaar mag dat geld worden
terugbetaald in 2 termijnen mits er behoorlijk vooraf wordt opgezegd.
Genoemde Gerrit, Marieken en Jenneken zoon en dochters van Joost Janssen
van Gerwen waarbij Gerrit optreedt voor zijn minderjarige zuster Deliken
beloven de afspraak zo na te komen en de rente vanaf heden datum betalen
totdat er is afgelost. Daarvoor verbinden de genoemde kinderen hun bezit en
hun persoon. Voorzien van schependomszegel. Datum 3 november 1670.
=================048===================
Aktennr : 048
Folio :
73-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 03-11-1670
Wij Jacob Sijwert van Siberg, drossaard en Jan Matheus Leijtens en Henrick
Goijaert Cuijpers, schepenen hebben vandaag op verzoek van de collaterale
erfgenamen van vrouwe Maria Erp van Lanckvelt, vrouwe van Milheeze, die
op 17 oktober j.l. in Den Bosch is overleden, het bezit getaxeerd dat die in
St. Michielsgestel heeft nagelaten.
Een partij akkerland genaamd de Stapelacker groot ca. 8 lopenzaad, alhier
gelegen aan de Beeckant, b.p. Cathelijn van de Laer, de kinderen van
Henrick Ruth Corsten, de gemeenschappelijke kerkweg, de
gemeenschappelijke straat. Dit perceel moet het hek onderhouden. Boven de
lasten getaxeerd op 450 gulden.
Een perceeltje slecht weiland of hooiland genoemd het Winckelken, alhier
gelegen in de Thederbeemden, b.p. Jan Philips de Lelije, een erf genoemd de

Vennenweij, jonker Prouningh, de Volmaar daar. Getaxeerd op 40 gulden.
Een partij weiland of hooiland groot ca. een halve morgen, zeer laag gelegen
land alhier in de Thederbeemden, genoemd de Thederbeemd, b.p. het erf
genoemd de Deckersbeemd, het erf genoemd de Steenkuilen. Getaxeerd op
25 guldens.
Nog een partijtje weide of hooiland genoemd de Steencuijlen, ter zelfder
plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Peter Huijberts, Adriaen Willem Philips.
Getaxeerd op 20 gulden.
Nog een partijtje wei- of hooiland genoemd de Achtersten beemd. gelegen in
de Thederbeemden alhier, b.p. de Deckersbeemd, jonker Prouningh cum
suis. Getaxeerd op 25 gulden.
Het gezamelijk bezit is getaxeerd op 560 gulden.
Aldus getaxeerd op 3 november 1670.
=================049===================
Aktennr : 049
Folio :
74-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 04-11-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Matheeus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Goossen Jans van Herwijnen als man van Catelijn
dochter van Henrick Rutten Spierincks en verder Peterken dochter van Corst
Peters van de Brandt als zodanig voor een vijfde part en Corstiaen Hendricks
van de Brandt die zijn medevoogd Jan Rutten Spierincks vervangt als
voogden over Corstiaen, Mechteld en Willemken minderjarige zoons en
dochters van Henrick Rutten Spierincks en genoemde Peterken Corsten, in
die hoedanigheid samen voor vier vijfde deel, verklaren met elkaar een
deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun ouders Henrick
en Peterken hebben geerfd. De loten voor de minderjarigen zijn gelegd door
jonker Jacob Siwert van Sibergh als drossaard alhier.
Genoemde Mechteld dochter van Henrick Spierincks krijgt een woonhuis,
schop, esthuis, tuin, boomgaard en landerijen samen groot ca. 12 lopenzaad,
alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. Jan Matheeus Leijtens en meer
anderen, de erfgenamen van Peter Goijaerts van Beeck en meer anderen,
Jan Aert Godschalck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt ze een weide
of hooiland genoemd de Pas groot ca. 3 morgens alhier gelegen in de
Ruijmelse beemden, b.p. de Ruijmelse beemden, de rivier de Dommel, de

erfgenamen van Frans Cornelis Roscam. Is belast met 8 deniers hollands als
chijns aan de heer van Herlaer op St. Michiels- of op St. Maartensdag. Dit lot
moet 300 gulden betalen aan de andere erfgenamen ter betaling van de
schulden in de nalatenschap.
Genoemde Willemke Henrick Spierincks krijgt een akker genoemd het Lege
Erf met nog een akker eraan, samen groot ca. 6 lopenzaad en nog wat
grasdriesjes en moerveldjes, samen groot ca. 2 morgens, alhier gelegen
onder Thede, b.p. jonker Jacob Siwert van Sibergh,
drossaard alhier en meer anderen, joffrouw de Mibaise, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt ze een akker groot ca. 6 lopenzaad
alhier gelegen onder Thede, b.p. de gemeenschappelijke Hoolstraat daar,
Govert des Menschen. Dit perceel moet een derde part van 2
chijnshoenderen aan de heer van Halder betalen en nog 21 stuivers per jaar
aan het grote begijnhof te Den Bosch. Dit lot moet het zevende deel
onderhouden van het hoofd van de grote brug te Gestel naast Thede. Verder
moer dit lot ter betaling van de boedelschulden 300 gulden eens betalen.
Goossen Jans van Herwijnen als echtgenoot krijgt een akker genoemd den
Stapelacker groot ca. 7 lopenzaad, alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. de
erfgenamen van de vrouwe van Milheze, jonker Boecop, een
gemeenschappelijke mestweg die er tussenin loopt, Marieken van Osch, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een akker genoemd het Heufken
groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. de
pad van Meriken Jan Herman Schuijrmans, de erfgenamen van Jan Dirck van
der Cammen. Nog krijgt hij een hopveldje genoemd het Varrenbroeck groot
ca. anderhalf lopenzaad, alhier gelegen aan de Pleijn, b.p. de Pettelaerse
straat, Mathijs Jan Vochts, de weduwe van Rijckert Jans van den Brandt, de
weduwe van Andries Janssen Santegoets. Nog krijgt hij een perceel weiland
alhier gelegen nabij de Plaets achter het huis van de erfgenamen van
Cathelijn Doolvoet groot ca. een morgen, b.p. het erf horend aan de hoeve
van het Schildersgasthuis, de erfgenamen van de weduwe van Claes de Moij,
de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een partij hooiland met het
water en de visserij die erbij hoort, groot ca. een morgen, gelegen op de
Baseldonck in de vrijdom van Den Bosch naast de Bossestraat, te wisselen
met een partij weide van de weduwe van Gijsbert Ruth Spierincks.
Genoemde Jan Henrick Spierincks krijgt de oostelijke helft van een akker
genaamd de Gestelse akker, deze helft groot ca. 5 en een halve lopenzaad,
alhier gelegen op de Heesackers, b.p. Corstiaen als deler waarvan is
afgedeeld, het erf van het Schildersgasthuis, de erfgenamen van Jan Cornelis
in Den Dungen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een akker
genoemd het Boterschot, groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen op de
Heesackers, b.p. de erfgenamen van Catelijn Doolvoet, de

gemeenschappelijke rijweg. Nog krijgt hij een hopveldje genoemd het
Streepken, groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier te Gestel aan de Beeckant,
b.p. de gemeijnte daar henoemd het Ven, Jan Matheus Leijtens, Mathijs
Leenderts Meulenbroeck, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 2
penningen als chijns aan de heer van Herlaer te betalen op St. Michielsdag.
Nog krijgt hij een partij hooiland groot ca. 3 dagmaten alhier gelegen in de
Ruijmelse beemden, jaarlijks te wisselen met de heren Zweerts. Nog krijgt
hij een halve dagmaat hooiland onverdeeld met de andere helft die
eigendom is van de erfgenamen van Willem Hagelaers in de Thederbeemden
alhier, b.p. de erfgenamen van Jan van Woensel, Arijen Jan Spierincks, de
erfgenamen van Frans Cornelis Roscams, de gemeenschappelijke stroom
daar. Nog krijgt hij een houtveldje gelegen in het dorp Schijndel, b.p.
Herbert in het Wout.
Genoemde Corstiaen Henrick Spierincks krijgt de westelijke helft van een
akker genoemd de Gestelsen akker, deze helft groot ca. 5 en een halve
lopenzaad, alhier gelegen op de Heesackers, b.p. de erfgenamen van Henrick
Corsten van de Brandt, de andere helft die ervan is afgedeeld, de
erfgenamen van Jan Cornelis in Den Dungen, de gemeenschappelijke straat.
Nog krijgt hij een akker genoemd de Dommelakker groot ca. 3 lopenzaad,
alhier te Gestel gelegen nabij de Heesakkers, b.p. de gemeenschappelijke
rijweg, de erfgenamen van Henrick Corsten van de Brandt, de heer Breugel.
Nog krijgt hij een akker groot ca. een halve lopenzaad alhier gelegen in de
Locaert, b.p. de erfgenamen van Henrick Corsten van de Brandt, het erf
genoemd het Groot Hemelrijck, Gijsbert Peters van de Broeck, de gemeijnte
ofwel de Heelstraat. Hieruit jaarlijks de helft van 27 chijnshoenderen te
betalen aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag en daarvoor heeft men
recht op de Bleecken, verder nog 12 stuivers jaarlijks te betalen aan het
kapittel van St. Jans in Den Bosch thans te betalen aan de heer van Deurne
als rentmeester. Nog krijgt hij een hooiland of weide groot ca. 3 morgens,
gelegen onder Den Dungen achter het Eijkendoncks klooster, b.p. het
klooster van Eijkendonck, de gemeenschappelijke Bossche straat, de
gemeenschappelijke vaartgraaf.
Indien enig bezit van hiervoor met meer lasten is bezwaard dan nu bekend
is, zullen ze die samen betalen, als die lasten niet aflosbaar zijn tegen de
penning 30 en de aflosbare volgens de brieven ervan. Ze zullen elkaar ook
laten wegen waar nodig is. Omdat het bezit van het eerste, derde en vierde
lot is verhuurd is afgesproken dat de huuropbrengsten samen door de
eigenaars van die 3 loten worden gedeeld zolang die huur loopt. Verder
zullen ze samen de chijnsen afwinnen en de huidige eigenaars te boek laten
stellen en ook alle schulden zullen ze samen afwikkelen. Ieder zal verder de
lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen dat de erfdelen van de anderen
ervoor zijn gevrijwaard. De delers verklaren verder tevreden te zijn met de

deling en beloven de deling gestand te doen. Daarvoor verbinden ze hun
persoon en bezit. Voorzien van schependomszegel. Datum 4 november 1670.
=================050===================
Aktennr : 050
Folio :
81-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 09-11-1670
Er is een kwestie ontstaan tussen Meriken dochter van Aert Wouters van
Thuijl weduwe van Huijbert Peter Teunis van Gemert ter ener zijde en de
kinderen en erfgenamen van Henrick Ruth Spierincks en de kinderen en
erfgenamen van Henrick Corsten van de Brandt ter andere zijde, welk
kwestie is ontstaan vanwege bepaalde brieven en wel eerstens een brief
gepasseerd voor schepenen van Den Bosch d.d. 13 augustus 1609 over 6
gulden per jaar, nog een brief gepasseerd voor de zelfde schepenen d.d. 23
december 1610 over een jaarlijkse rente van 3 gulden, nog over een brief
d.d. 15 april 1630 over een jaarlijkse rente van 6 gulden en 13 stuivers 3
oort en nog over een aankoopbrief d.d. 23 januari 1583 en de transportbrief
gepasseerd voor schepenen van Den Bosch d.d. 9 mei 1608 over een rente
van 7 gulden per jaar en nog over een schepenbrief van Den Bosch d.d. 15
mei 1615 handelend over het derde part van een mud rogge per jaar. De
erfgenamen van Henrick Ruth Spierinks en van Henrick Corsten van den
Brandt beweren dat deze erfbrieven door een bepaalde overeenkomst waren
komen te vervallen en teniet gedaan. Daardoor dreigde er een groot proces
te ontstaan. Voor schepenen van St. Michielsgestel zijn daarom
eerstgenoemde Meriken als weduwe van Huijbert Peters verschenen met
haar voogd en heeft hierbij nu afstand gedaan van haar recht van
vruchtgebruik ten behoeve van haar zoon Henrick verwekt bij genoemde
Huijbert Peters van Gemert en ten behoeve van Jan Meulengraef als man van
Meriken dochter van Jan Joosten verwekt bij Meriken zijnde deze laatste
Meriken de dochter van de comparante verwekt bij genoemde Huijbert
Peters van Gemert als haar eerste man, inzake alle genoemde erfbrieven.
Daarna is Meriken als weduwe van Huijbert Peters van Gemert verschenen
die ook handelt namens genoemde Jan Meulengraefs als echtegenote van
Merieken Jan Joosten verder haar zoon Henrick Huijberts van Gemert ter
ener zijde, verder Corstiaen, Henrick en Adriaen meerderjarige kinderen van
Henrick Corsten van den Brant verwekt bij Willemken Mathijs Henricks, nog
Ruth Peter Rutten als man van Catelijn dochter van genoemde Henrick van
de Brandt daarin eerst voor henzelf handelend en nog samen voor de drie
minderjarige broers en zusters daarin voor een helft en nog Goossen Jans
van Herwijnen als man van Catelijn dochter van Henrick Ruth Spierincks en
verder Corstiaen Henrick van de Brandt als voogd die handelt voor Jan
Rutten Spierincks als medevoogd over de 4 minderjarige kinderen van

Henrick Rut Spierincks, samen in die hoedanigheden als partij ter andere
zijde, verklaren als partijen dat ze door bemiddeling van arbiters een
overeenkomst hebben gemaakt over hun conflict. Daarbij zullen Meriken
dochter van Aert Wouters van Thuijl als de weduwe van Huijbert Peter van
Gemert met haar zoon Henrick Huijberts afstand doen van alle rechten en
eisen die men heeft gemaakt vanwege
de hiervoor genoemde schepenbrieven alsook inzake de kapitalen en
vervallen rentes of vanwege andere bescheiden, van welke aard dan ook die
ten lasten zouden kunnen komen van de erfgenamen van genoemde Henrick
Ruth Spierincks en de erfgenamen van Henrick Corsten van de Brandt en zij
zullen beide groepen erfgenamen daarvoor in alles kwiteren. Daartegenover
zullen genoemde Corstiaen, Henrick en Adriaen als meerderjarige kinderen
en Ruth Peter Rutten als echtgenoot samen voor een helft en Goossen Jans
van Herweijnen als echtgenoot en Corstiaen Henricks van de Brandt aan
Meriken als weduwe van Huijbert Peter van Gemert en aan Henrick Huijberts
zijnde haar zoon direkt binnen 6 weken 250 karolusgulden betalen. Indien
deze beide groepen erfgenamen dat geld niet op dat moment hebben betaald
zal Meriken volledig in haar rechten worden hersteld die ze meent te hebben
volgens haar brieven en zoals ze daarin dan zal besluiten. Tot die tijd zullen
al die brieven hier op de secretarie blijven en als er na die tijd niet is betaald
zullen die brieven terug aan Meriken worden gegeven. Als er wel is betaald
gaan de brieven naar de erfgenamen van de beide groepen erfgenamen om
doorgehaald te worden. Partijen beloven beiden dat ze deze ovreeenkomst
na zullen komen op onderpand van hun personen en bezit. Ze zullen geen
van allen beroep doen op enig recht om hiertegen in verzet te komen. De
kosten hiervan komen ten laste van de erfgenamen van Henrick Rutteh
Spierincks en van Henrick Corsten van de Brandt. Opgemaakt in
aanwezigheid van Jan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens als schepenen
alhier. Datum 9 november 1670.
=================051===================
Aktennr : 051
Folio :
84-r
Soort akte : verhuur
Datum : 09-11-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Goossen Jans van Herwijnen, die verklaart aan Jan Claes
Spierincks als inwoner van Gestel een perceel weiland te hebben verhuurd
groot ca. 1 morgen, gelegen alhier nabij de Palts en jaarlijks te wisselen met
een ander perceel. De huur loopt voor 4 achtereenvolgende jaren en gaat in
a.s. half maart 1671 en jaarlijks voor een bedrag van 8 gulden, steeds te
betalen op St. Maartensdag en voor de eerste keer op St. Maartensdag anno
1671, vrij van belastingen of heffingen. Daarvoor verbindt de huurder zijn

persoon en bezit. Actum 9 november 1670.
=================052===================
Aktennr : 052
Folio :
84-v
Soort akte : benoeming van voogd(en)
Datum : 27-11-1670
Vandaag 27 november 1670 hebben Jan Matheus Leijtens en Mathijs Jans
Vochts de eed afgelegd als voogden over Marij, Perijn en Willem, alle 3
minderjarige kinderen van Henrick Corsten van de Brandt verwekt bij
Willemke Mathijs Henricks en dat alleen vanwege een boedeldeling ten
behoeve van die kinderen. Opgemaakt in aanwezigheid van Jan van de
Heuvel en Willem de Bever als schepenen.
=================053===================
Aktennr : 053
Folio :
85-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 27-11-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Corstiaen, Henrick en Adriaen zoons van Henrick
Corsten van de Brandt verwekt bij Willemke Mathijs Henricks elk hierin voor
een zevende deel, verder Ruth Peter Rutten als man van Catelijn dochter van
genoemde Henrick Corsten van de Brandt en Willemke daarin voor een
zevende part, verder Mathijs Jan Vuchts en Jan Matheus Leijtens als
aangestelde voogden over Willem, Marij en Perijnken minderjarige zoon en
dochters van genoemde Henrick Corsten van de Brandt en Willemken, samen
daarin voor de andere 3 zevende parten, verklaren met elkaar een deling te
hebben gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun ouders hebben geerfd.
Het lot voor de minderjarigen is gelegd door Jan van de Heuvel als
gemachtigde bij afwezigheid van de drossaard.
Genoemde Adriaen Henricks van de Brandt krijgt een huis, erf, esthuis,
schop, tuin en bomgaard en het aanliggend land en de dries, groot ca. 6
lopenzaad, alhier te Gestel onder Ruijmel, b.p. de rivier de Dommel, de
weduwe van Adriaen Adriaens, het kerkhof van de kapel te Ruijmel, de
gemeijnte daar. Hieruit jaarlijks 2 stuivers en 8 penningen als gewinchijns te
betalen aan de heer van Herlaer, nog 8 chijnshoenderen en een derde deel
van 4 chijnshoenderen waarvoor men het derde part van 2 ploegrechten
geniet op de Bleecken en dit lot moet een roede dijk onderhouden op de
Herlaerse dijk.

Genoemde Henrick zoon van Henrick Corsten van den Brant krijgt een stuk
akkerland groot ca. 4 lopenzaad alhier gelegen ter plaatse genoemd in de
Braeck, b.p. de heren Zweerts, de erfgenamen van Maeijken Rombouts van
de Nivelaer. Nog krijgt hij een weiland groot ca. 3 morgens alhier gelegen in
de Hauw, b.p. de erfgenamen van jonker Philips de Saugeij, het klooster van
de zusters van Orthen, Catherijn dochter van Joost Janssen van Gemert, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een hooiveld gelegen in de
Cromvoirtse beemden genoemd het Rijscampken, groot ca. 1 morgen, zoals
ze dat van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Ruth Peter Rutten krijgt een stuk akkerland, groot ca. 5
lopenzaad genoemd de Guldenacker, zoals is afgepaald, b.p. de erfgenamen
van Adriaen Everts, het erf van Marij als deelster dat ervan is afgedeeld, de
erfgenamen van Ruth Janssen van Grinsven, de gemeenschappelijke straat.
Nog krijgt hij een weiland gelegen in het Wout onder Den Dungen, b.p.
Adriaen Jan Spierincks en meer anderen, Aert Rutten van den Heuvel, de
weduwe van Claes Henricks van Osch. Verder krijgt hij hierbij de schuur die
op het erf van het huis te Ruijmel staat.
Genoemde Marij Henricks van den Brandt krijgt een partij akkerland
genaamd de Guldenacker groot ca. 4 lopenzaad, zoals van de andere helft is
afgepaald, b.p. de erfgenamen van Gerard Damen, Ruth Peter Rutten dat
ervan is afgedeeld, de weduwe van Jan Herman Schuijermans, de
Beeckgraef daar. Nog krijgt ze de helft van een morgen hooiland in de
Ruijmelse beemden, b.p. de Drie Geswaden (=gezwaaien) en het
Vrouwkensbeemdeken, 2 dagmaten daar die worden gewisseld met de
erfgenamen van Jan Henrick Spierincks en meer anderen, verder lopend van
het Groot Heijrken tot het erf van Mechteld Henrick Spierincks genoemd de
Pas. Nog krijgt ze het derde deel van een hooiveld in totaal groot ca. 2
morgens gelegen in het Eertvelt genoemd het Sluijskampken, waarvan de
twee andere derde delen eigendom zijn van Mathijs Jan Vochts en zoals door
hun ouders is nagelaten. Nog krijgt ze her vierde deel van een hooiveld
gelegen aan de Pettelaer, in totaal groot ca. 2 en een halve morgen, b.p. het
erf van het St. Gregorijhuis ook wel het Fratershuis genoemd in Den Bosch,
de erfgenamen van Simon van de Water, een veld genoemd de
Keersmaecker daar. Hieruit jaarlijks de helft te betalen van 21 stuivers aan
het kapittel van St. Jan in Den Bosch. Nog de helft te betalen van een
kapitaal van 100 gulden aan Gerrit de Seijssemaecker in Den Bosch.
Genoemde Perijn Henricks van de Brandt krijgt een stuk akkerland, groot ca.
4 lopenzaad genoemd de Leeracker, b.p. de kinderen van jonker Ernest van
Boecop, de weduwe van Andries Jan Santegoets, Jan Dielis, de weduwe van
Rijckert Janssen van de Oetelaer. Hieruit jaarlijks 5 stuivers chijns te betalen
aan het kapittel van St. Oedenrode. Nog krijgt ze de helft van een stuk

akkerland groot ca. 7 lopenzaad gelegen in de Locaert, b.p. Goijaert Lenaert
Meulenbroeck, Corstiaen Henrick Spierincks, Gijsbert Peters van de Broeck,
de erfgenamen van jonker Henrick Lelijon. Hieruit jaarlijks de helft te betalen
van een aflosbaar mud rogge aan de H. Geest van Den Bosch te betalen met
3 gulden, verder jaarlijks de helft te betalen van 24 chijnshoenederen in 4
texten aan de heer van Herlaer en daarvoor heeft men recht op de helft van
de Bleecken (een of meer ploegrechten?). Verder krijgt dit lot de helft van
een jaarlijkse pacht van een aflosbaar mud rogge betaald met 6 guldens uit
een akker onder Vucht genaamd de Berber eigendom van de heer Lus
volgens de brieven ervan. Nog krijgt ze een dagmaat hooiland gelegen in de
Ruijmelsce beemden zijnde het derde part van 3 dagmaten waarvan de twee
andere dagmaten eigendom zijn van de heren Zwederts en van Jan Henrick
Ruth Spierincks waarmee dit derde part wordt gewisseld. Nog krijgt ze het
vierde deel van een hooiveld aan de Pettelaer, b.p. het St. Gregoriehuis in
Den Bosch ook wel het Fratershuis genoemd, Simon van de Water, een veld
genoemd de Kersmaecker. Hieruit jaarlijks een rente van 21 stuivers te
betalen aan het kapittel van Den Bosch en de helft van een rente van 5
gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden aan Gerard Seijsmaecker in Den
Bosch, waarvan Marij Henricks van de Brant de andere helft betaalt.
Genoemde Willem Henricks van den Brandt krijgt een partij akkerland
genoemd de Gestelse akker, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. Michiel
van de Beeckant, Corstiaen Henricks Spierincks, Anthonis Janssen Vuchts, de
gemeenschappelijke weg daar. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 2
lopenzaad en 22 roedes, alhier te Gestel gelegen op de Hulten, b.p. jonker
Boecop, Corstiaen Henrick Spierincks, de gemeenschappelijke weg daar, het
erf van het O.L. Vrouwenaltaar in de kerk hier. Nog krijgt hij een stuk
akkerland genoemd het Langstuck, groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen,
b.p. Adriaen Janssen Spierincks, de weduwe van Adriaen Adriaens Jan Ruth
Spierincks, de Ruijmelse beemdeen. Nog krijgt hij het vierde part van een
partij heigrond op de Locht samen met Mathijs Janssen Vuchtes en de
weduwe van Gijsbert Rutt Spierincks in gebruik.
Corstiaen Henricks van de Brant krijgt een stuk akkerland groot ca. 4
lopenzaad met een heiveld erlangs. b.p. de Midakkers, de erfgenamen van
Maeijken Rombouts, een pad die eigendom is van de weduwe van Marten
Matheus Leijtens, de weduwe van Andries Janssen Santegoets. Er is recht
van overpad over het erf van Maijken Rombouts en dat van de weduwe van
Santegoets. Nog krijgt hij de helft van een morgen hooiland gelegen in de
Ruijmelse beemden, b.p. de Drie Geswaden daar en het
Vrouwkensbeemdeken, de twee dagmaten daar waarmee wordt geruild en
meer anderen, verder het Groot Heijrken en het erf van Mechteld Henrick
Spierincks genoemd de Pas, waarvan Marij Henricks van de Brant de andere
helft heeft. Nog krijgt hij een stukje teulland met een weiland eraan gelegen

achter de kapel te Ruijmel, b.p. de rivier de Dommel, de erfgenamen van
Maijken Rombouts, de Ruijmelse beemden daar, Jan Ruth Spierincks, de
weduwe van Adriaen Adriaens. Hieruit jaarlijks een rente van 21 stuivers te
betalen aan het Smitsgasthuis in de Bervoetstraat in Den Bosch.
De erfgenamen zulen samen de chijnsen afwinnen en die op de huidige
eigenaars te boek laten stellen. Alle achterstallige rentes of pachten zullen ze
samen betalen tot en met dit lopende jaar. Verder zal daarna ieder de lasten
van het eigen erfdeel zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor
blijven gevrijwaard. Alle onbekende lasten zullen ze ook samen betalen elk
volgens diens deel. Ze moeten elkaar verder overpad verlenen waar nodig.
De bomen die gemerkt zijn en nog 4 bomen nabij het huis die niet zijn
gemerkt, blijven voorlopig onverdeeld. Nog beloven ze de deling gestand te
doen en ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel.
Voorzien van schependomszegel. Datum 27 november 1670.
=================054===================
Aktennr : 054
Folio :
91-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-12-1670
91-v)
Wij Jan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Willem zoon Henrick Willems Spierincks verwekt bij
Meriken dochter van Mathijs van Osch, daarin voor een zesde deel, verder
Willem Cornelis Spierincks als man van Aelken dochter van genoemde
Henrick Willems en Meriken ook voor een zesde part, deze zelfde Willem
Henrick Spierincks en Mathijs Mathijssen van Osch als voogden over de 4
minderjarige kinderen van Henrick Spierincks en Mariken Mathijssen na
goedkeuring hierover door schepenen alhier d.d. 21 november 1670,
verkopen aan Willem Andriessen van Pincxten een huis, erf, esthuis, tuin,
boomgaard etc. en een partij akkerland, samen groot ca. 3 lopenszaad,
alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. de kinderen van Herman Jacobs, Jan
Aert Casteleijns, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen, behalve
8 penningen per jaar als chijns aan de heer van Herlaer te betalen op St.
Michielsdag en de dorpslasten etc. Voorzien van schependomszegel. Datum 8
december 1670.
=================055===================
Aktennr : 055
Folio :
92-v
Soort akte : vrijwaring voor borgstelling

Datum : 08-12-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Willem Andries van Pincxten inwoner alhier en belooft
de erfgenamen van Henrick Willem Spierincks die te vrijwaren voor een
bedrag van 400 gulden dat Gijsbert van Rijnshoven in Den Bosch te vorderen
heeft van genoemde erfgenamen met de rente ervan a.s Kerstmis zal
vervallen. Hij belooft voor a.s. 14 maart dat bedrag af te lossen of in ieder
geval een nieuwe rentebrief te laten maken ten behoeve van deze van
Rijnshoven. Dat bedrag zal overigens wel in mindering komen op de
koopsom van het huis en de ca. 3 lopenzaad land dat hij als comparant van
deze erfgenamen heeft gekocht en hem heden is overgedragen, zoals is
gelegen aan het Heselaer alhier. Als garantie stelt hij eerst dat grote huis
met de 3 lopenzaad land etc. en nog een perceel akkerland genoemd de
Kerckakker groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder
Gestel, b.p. het groot gasthuis van Den Bosch, de erfgenamen van Henrick
Gerrits van Empel, de gemeenschappelijke straat. Verder op onderpand van
zijn persoon en verder bezit. Voorzien van schependomszegel. Datum 8
december 1670.
=================056===================
Aktennr : 056
Folio :
93-v
Soort akte : aanstelling leden dorpsbestuur
Datum : 08-12-1670
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen, verklaren
dat voor ons is verschenen Govert Arijens van de Ven, vorster alhier en
belooft Joost Peter Everts te vrijwaren voor diens funktie als
verpondingsbeurder, ingegaan zijnde per 1 oktober j.l. en zal al het geld
dienaangaande voor hem ontvangen en daarmee het comptoir voldoen en
van zijn ontvangsten en uitgaves behoorlijka afrekening en bewijs
overleggen, alles alsof Govert zelf verpondingsbeurder zou zijn geweest.
Datum 8 december 1670.
=================057===================
Aktennr : 057
Folio :
94-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-12-1670
Wij Jan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Corstiaen, Henrick en Adriaen, zoons van Henrick
Corsten van den Brandt, ieder voor een zevende deel, verder Ruth Peter

Rutten als man van Cathelijn dochter van genoemde Henrick Corsten van de
Brandt en Willemke daarin voor een zevende part en verder samen namens
Willem, Marij en Peterken ook zoon en dochters van genoemde Henrick
Corsten van de Brandt en Willemken, samen daarin voor de andere 3
zevende parten in een helft, nog Goossen Janssen van Herwijnen als man
van Catelijn dochter van Henrick Ruth Spierincks voor een vijfde part,
Corstiaen Henricks van de Brandt die ook vervanger is voor Jan Rutten
Corstens als voogden over Corstiaen, Mechteld, Willemke en Jan,
minderjarige kinderen van Henrick Ruth Spierincks als zodanig voor de
andere vier vijfde parten van de helft, waarbij Goossen handelt namens de
minderjarige broer en zusters van zijn vrouw, verkopen aan Mathijs Jan
Vochts een schuldbrief gepasseerd voor schepenen alhier die door Niclaes
zoon van Jan Rutten Cluijtmans ten behoeve van Peter zoon van Anthonis
Joosten was beloofd voor zover die daarin recht heeft in het kapitaal van 400
gulden ten behoeve van Corstiaen Peter Henricks die grootvader was van de
comparanten, d.d. 20 februari 1619, over te nemen met een vervallen en de
lopende termijn. Dat kapitaal en rente te betalen op onderpand van een huis
en erf alhier te Gestel aan de Plaets, zoals ze dat bezit van hun ouders
hebben geerfd. De verkopers beloven deze overdracht gestand te doen.
Datum 12 december 1670.
=================058===================
Aktennr : 058
Folio :
95-r
Soort akte : kwitering
Datum : 12-12-1670
Wij Jan van den Heuvel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Meriken dochter Aert van Thuijl eerder weduwe van
Huijbert Peter Teunis van Gemert en thans weduwe van Andries Janssen
Santegoets, verder haar zoon Henrick Huijberts van Gemert en verklaren
hierbij te zijn voldaan en betaald door de erfgenamen van Henrick Ruth
Spierincks en door de erfgenamen van Henrick Corsten van den Brandt voor
de som van 250 gulden kapitaal volgens het kontrakt daarover d.d. 4
november van dit jaar 1670 opgemaakt voor schepenenen alhier. Ze geven
hen daarvoor nu kwijting en geven toestemming tot doorhaling van de
brieven waarvan in die overeenkomst sprake is. De comparanten beloven
daarover niet meer te zullen aanmanen. Voorzien van schependomszegel.
Datum 12 december 1670.
=================059===================
Aktennr : 059
Folio :
96-r
Soort akte : verkoop

Datum : 19-12-1670
Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Laurens Peters en Gerrit Peters, elk
voor een helft daarin en verkopen aan Eijmbert Henricl Rademaker, een
partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen te Thede, b.p. Eijmert
Henrick Rademakers, Geertruijt weduwe van Willem Philips, de kinderen van
Leendert Willem Meulenbroeck, jonker Pibes d' Adema, zoals ze dat van
wijlen hun vader Peter Peters hadden geerfd. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de 2
derdeparten van 100 gulden kapitaal te betalen aan de weduwe van Michiel
van Habraecken door de koper zelf te betalen. Voorzien van
schependomszegel. Datum 19 december 1670.
=================060===================
Aktennr : 060
Folio :
97-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-01-1671
Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Anthonis Peter Smits inwoner alhier en
verkoopt aan Henrick zoon van Henrick Henrick Smolders een vierde part
van een akker, alhier te Gestel gelegen ter plaatse genoemd in de Triest,
b.p. Peter Janssen van den Heuvel, Henrick Hendrick Smolders, Gerrit
Seben, de weduwe van Ruth Aerts, welke vierde deel Anthonis had
verkregen van Goijaert Arijen Peters volgens schepenbrieven van Den Bosch
d.d. 13 januari 1668. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 7 gulden
aan Lijsken Ruth Aerts aflosbaar met 100 gulden, nog het vierde part van 3
roedes dijk in de akker van Oijken weduwe van Jan Jan Roelofs en verder
moet de koper overpad aan anderen verlenen. Voorzien van
schependomszegel. Datum 12 januari 1671.
=================061===================
Aktennr : 061
Folio :
98-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 15-01-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Adriaen Jaspers van der Cammen,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Gerritje Goijaerts weduwe
van Huijbert Jan Spierincks, inwoonster alhier en doet afstand van haar recht
van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, boomgaard en hopland aan elkaar

gelegen, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te Gestel aan de Dungense Cant
tegenover de Dungense kerk, b.p. de gemeijnte of de gemeenschappelijke
straat, de weduwe van Claes Henrick Daniels van Osch, Aert Janssen van
Griensven. Ze doet er afstand van ten behoeve van Jenneken, Meriken,
Neesken, Geertruijt en Geurtken zijnde haar minderjarige dochters verwekt
bij genoemde Huijbert. Ze belooft deze overdracht gestand te doen. Daarna
zijn hier verschenen Ruth Willem Thijssen van der Merendonck en Roelof
Janssen Spierincks, als voogden over de genoemde minderjarige kinderen
van Huijbert en Geritken en verkopen aan Aert Janssen van Griensven op
grond van een verkregen octrooibrief daarover van de Raad van Brabant d.d.
10 oktober 1670 zoals ons is gebleken, het huis, tuin, boomgaard en hopland
zoals hiervoor vermeld. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen, behalve een jaarlijkse
grondchijns van 4 chijnshoenderen aan de heer van Herlaer, nog een
jaarlijkse rente van 10 gulden aan Johan Fabri in Den Bosch aflosbaar met
200 gulden, nog een jaarlijkse rente van 6 gulden aan Joost Aerts in Den
Bosch, verder de dijk te moeten onderhouden etc. Voorzien van
schependomszegel. Datum 15 januari 1671.
=================062===================
Aktennr : 062
Folio :
99-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 95-02-1671
Wij jonker Jacob Sijbert van Sijbergh, drossaard en Jan van de Heuvel en Jan
Matheus Leijtens schepenen, verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Jan Ruth Corstiaen Spierincks, jongeman die alhier op 2
januari is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat hij in Gestel heeft
nagelaten.
Een woonhuis, esthuis, tuin, boomgaard, akkerland en laag grasdriesland,
alles aan elkaar gelegen, groot ca. 9 lopenzaad en anderhalve roede, kleine
maat gerekend tegen 33 roedes per lopenzaad, alhier gelegen in herdgang
van de Ruijmel, b.p. noordwaarts Corstken dochter van Ruth Spierincks
waarvan is afgedeeld, zuidelijk Corstiaen Henricks van den Brandt, de
weduwe van Arijen Arijens Sterrekens, de gemeenschappelijke straat. Is
belast met 3 en een halve stuivers 2 penningen als grondchijns aan de heer
van Herlaer, nog een roede dijk te onderhouden over de Hooibrugge tot
Nieuw Herlaer, verder de helft van een zester rogge per jaar aan de rector
van de kapel van Ruiimel, nog de helft van een magere gans, nog een halve
stuiver per jaar aan de pastorie alhier en het onderhoud van de helft van het
hek met de posten en ijzerwerk achter het huis. Boven de lasten getaxeerd
op 700 gulden.

Het derde part van 3 dagmaten hooiland in de Ruijmelsee beemden, te
wisselen met diverse andere dagmaten. Getaxeerd op 75 gulden.
Nog 4 lopenzaad teulland, zijnde laag en waterachtig land, alhier gelegen op
de Midakkers, b.p.de weduwe van Marten Matheus Leijtens, Arijen
Spierincks, de weduwe van Arijen Arijns Sterrekens, de Midackerse dijk daar.
Belast met ca. 9 of 10 roedes dijkonderhoud. Getaxeerd op 150 guldens.
Nog 2 en een halve lopenzaad en 10 roedes laag en waterachtig land alhier
gelegen ter plaatse genoemd in de Hauw, b.p. de erfgenamen van Daniel de
Glasemaecker, Mathijs Jan Aert Vochts, de erfgenamen van Paulus Wijnants,
de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 150 guldens.
Nog 3 schaarweides in de Gestel bos, b.p. zuidelijk het Schildersgasthuis,
noordelijk de erfgenamen van Lenaert Molenbroeck, meester David van de
Velde, het klooster van de zusters van Orthen in Den Bosch. Getaxeerd op
250 gulden.
Nog een perceel akkerland groot 5 lopenzaad een roede, zijnde
leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer, alhier gelegen, ter plaatse
genoemd de Doncksestraat, b.p. Claes Janssen van Griensven, de
erfgenamen van Anthonis Tonis Aert Godschalk, N. van Beugen, de
gemeenschappelijke straat. Belast met 6 roedes slechte dijkonderhoud.
Vanwege de leenroerigheid geschat op 150 gulden.
Nog een lopenzaad en 20 roedes hopland zijnde laag land gelegen alhier aan
de Midackers, b.p. Jan Matheus Leijtens en meer anderen, de erfgenamen
van Arijen Arijens Sterrekens, Mariken weduwe van Andries Jan Santegoets,
de erfgenamen van heer Philip de Saugeij. Getaxeerd op 100 gulden.
Nog de onverdeelde helft van een houtbusseltje alhier gelegen aan de Pleijn,
b.p. Peterken weduwe van Jan Huijberts van Gemert, Peter Corst Rijckerts,
Eijmbert Peter Eijmberts en meer anderen, Jan Henrick Donckers. Getaxeerd
op 75 gulden.
Nog een morgen laag hooiland in het Boschbroeck op de grens van Gestel,
b.p. het klooster van de zusters van Orthen, het erf van het
Schildersgasthuis, de Vaertgraaf daar. Getaxeerd op 100 gulden.
Nog een perceel akkerland groot ca. 3 en een halve lopenzaad gelegen in de
Spurckstraat, b.p. Jan Corstiaen Spierincks, Lijsken Jan Cornelissen, de
weduwe van Henrick Huijberts van de Merendonck. Belast met 5 roedes
dijkonderhoud en een grondchijns van 9 stuivers en 2 en een half oort per

jaar aan de baanderheer van Boxtel. Boven de lasten getaxeerd op 250
gulden.
Alle voorgaande bezit samen getaxeerd op 2000 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 5 februari 1671.
=================063===================
Aktennr : 063
Folio :
102-r
Soort akte : benoeming van voogd(en)
Datum : 05-02-1671
Vandaag op 5 februari 1671 hebben Jan van de Heuvel en Jan Matheus
Leijtens de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van
Gijsbert Ruth Corsten Spierincks en dat alleen ten behoeve van de deling van
het bezit van Jan Ruth Corsten, onder protest dat ze daarna van die
voogdijschap zijn ontheven. Actum de Bever en van der Cammen,
schepenen.
=================064===================
Aktennr : 064
Folio :
102-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 05-02-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Corstiaen Jaspers van der Cammen,
schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Claes Jans van
Swanbergen als man van Corstijen dochter van Rut Corsten Spierincks voor
een derde part hierin, Goossen Jans van Herwijnen als man van Catelijn
dochter van Henrick Ruth Spierincks, voor hemzelf en samen met Corstiaen
Henricks van de Brant als voogden over Corstiaen, Jan, Mechteld en
Willemke, minderjarige kinderen van Henrick Ruth Spierincks als zodanig
voor een derde part en Jan Matheus Leijtens en Jan van de Heuvel als
voogden over Gijsbert, Willemken, Catelijn en Aleken, minderjarige zoon en
dochters van Gijsbert Rutten Spierincks, daarin voor een derde part, samen
erfgenamen van hun broer resp. oom wijlen Jan Ruth Spierincks, hebben een
deling gemaakt van het bezit dat die heeft nagelaten. Het lot voor de
minderjarigen is gelegd door Willem Hendricks de Bever die daarvoor bij
afwezigheid van de drossaard alhier is gemachtigd.
Genoemde Claes Jans van Swanbergen krijgt het huis, esthuis, tuin,
boomgaard, nog een partij akkerland 6 en een halve lopenzaad alhier met de
dries eraan in de Ruikmel gelegen, b.p. noordwaarts de erfgenamen van

Gijsbert Ruth Spierincks waarvan is afgedeeld, zuidelijk Corstiaen Henricks
van den Brandt, de weduwe van Arijen Arijens Sterrekens, de
gemeenschappelijke straat. Is belast met 3 stuivers 8 penningen als
grondchijns aan de heer van Herlaer, nog een roede dijk te onderhouden
over de Hooibrugge tot Nieuw Herlaer, verder de helft van een zester rogge
per jaar aan de rector van de kapel van Ruijmel, nog de helft van een
magere gans, nog een halve stuiver per jaar aan de pastorie alhier en het
onderhoud van de helft van het hek met de posten en ijzerwerk achter het
huis. Dit lot moet vanwege het verteer 6 gulden betalen.
Genoemde Goossen Jans van Herwijnen krijgt een partij weiland groot ca. 3
morgens in de Gestelse bos, b.p. zuidelijk het Schildersgasthuis, noordelijk
de erfgenamen van Lenaert Molenbroeck, meester David van de Velde, het
klooster van de zusters van Orthen in Den Bosch. Nog 2 en een halve
lopenzaad en 10 roedes akkerland alhier gelegen ter plaatse genoemd in de
Hauw, b.p. de erfgenamen van Daniel
de Glasemaecker, Mathijs Jan Aert Vochts, de erfgenamen van Paulus
Wijnants, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel akkerland
groot ca. 3 en een halve lopenzaad gelegen onder Den Dungen in de
Spurckstraat, b.p. Jan Corstiaen Spierincks, Lijsken Jan Cornelissen, de
weduwe van Henrick Huijberts van de Merendonck. Belast met 5 roedes
dijkonderhoud en een grondchijns van 9 stuivers jaarlijks aan de heer van
Boxtel.
De voogden van de kinderen van Gijsbert Rutten Spierincks krijgen 4
lopenzaad teulland, zijnde laag en waterachtig land, alhier gelegen op de
Midackers, b.p. de weduwe van Marten Matheus Leijtens, Arijen Spierincks,
de weduwe van Arijen Arijen Sterrekens, de Midackerse dijk daar. Belast met
ca. 9 of 10 roedes dijkonderhoud. Nog krijgen ze een lopenzaad en 20
roedes hopland gelegen alhier aan de Midackers, b.p. Jan Matheus Leijtens
en meer anderen, de erfgenamen van Arijen Arijens Sterrekens, de weduwe
van Andries Jan Santegoets, de erfgenamen van heer Philip de Saugeij. Nog
krijgen ze het derde part van 3 dagmaten hooiland in de Ruijmelse beemden.
te wisselen met diverse andere dagmaten. Nog de onverdeelde helft van een
houtbusseltje alhier gelegen aan de Pleijn, b.p. Peterken weduwe van Jan
Huijberts van Gemert, Peter Corst Rijckerts, Eijmbert Peter Eijmberts en
meer anderen, Jan Henrick Donckers. Nog krijgen ze een partij akkerland
groot ca. 2 en een halve lopenzaad af te meten van het erf van Claes
Janssen van Swanbergen, b.p. Claes Janssen van Swanbergen, de weduwe
van Arijen Arijens , de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een
morgen laag hooiland in het Boschbroeck op de grens van Gestel, b.p. het
klooster van de zusters van Orthen, het erf van het Schildersgasthuis, de
Vaertgraaf daar.

De percelen zijn nog voor twee jaar verhuurd en die huur zal door de delers
voor die twee jaar samen worden genoten. Het onderhoud van het huis,
esthuis blijft ten lasten van de eigenaar ervan, maar de houtopstand op de
diverse percelen is voor de eigenaars. Ieder zal zijn eigen bezit aanvaarden
zoals is beschreven, zonder te meten, behalve de 2 en een halve lopenzaad
te Ruijmel voor de kinderen van Gijsbert Rutten Spierincks, dat wordt
afgemeten van het deel van Claes Janssen van Swanbergen. Verder zal elk
de lasten op het eigen bezit zodanig betalen dat de erfdelen van de anderen
ervoor zijn gevrijwaard. Alle niet genoemde lasten zullen ze samen
afhandelen en de delers verklaren tevreden te zijn met de deling en doen
over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en zullen deze
deling nakomen. Datum 5 februari 1671.
=================065===================
Aktennr : 065
Folio :
106-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 11-02-1671
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen, verklaren
dat voor ons is verschenen Teunisken weduwe van Arijen Gerrits van Beerse,
geassisteerd met haar voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake de helft van een onverdeeld vierde part van een weide en hopveldje
aan elkaar gelegen nabij de grote brug hier te Gestel, b.p. de rivier de
Dommel, jonker Coenen, de heer Broeckhoven, de gemeenchappelijke
straat. Ze doet er afstand van ten behoeve van haar dochter Margriet als
weduwe van Huijbert Daniels Volder die dat bezit als haar eigendom kan
beschouwen. Teunisken belooft de overdracht gestand te doen. Verschenen
is hier ook genoemde Margriet als weduwe van Huijbert met haar voogd en
draagt het bezit van hierboven over aan Henrick Willems de Volder die er het
erfrecht van krijgt. Margriet belooft deze overdracht gestand te zullen doen
en alle lasten daarin af te handelen. Voorzien van schependomszegel. Datum
11 februari 1671.
=================066===================
Aktennr : 066
Folio :
107-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-02-1671
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen, verklaren
dat voor ons is verschenen Henrick Willems Volder en belooft aan Margriet
Arijens, weduwe van Huijbert Daniel Volder die per a.s. St. Jansdag 1671
een bedrag van 100 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, zijnde de

koopsom van een weide en hopveld dat Magriet vandaag aan hem heeft
verkocht. Voorzien van schependomszegel. Datum 11 februari 1671.
=================067===================
Aktennr : 067
Folio :
107-v
Soort akte : machtiging
Datum : 16-02-1671
Wij Willem Jans van Geffen en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Perijn Peters van Esch, geassisteerd met haar
voogd, en machtigt hierbij Jan Peter Henricks, zijnde haar zwager om
namens haar een bedrag 25 gulden te ontvangen dat momenteel in bewaring
is bij schepenen van Vucht, en eigendom is van Anna Maria dochter van
Adriaen van Kessel verwekt bij Catelijn Peters van Esch, zijnde de zuster van
de comparante. Voor dat bedrag heeft Perijn aangenomen om voor 10 jaar
deze Anna Maria te zorgen, zonder last daarin voor de tafel van de H. Geest
van Vucht. De opdrachtgeefster belooft alles na te komen wat daarin door
haar gemachtigde zal worden gedaan. Maar Jan Peters moet haar later wel
verantwoording afleggen voor die 25 gulden. Verschenen is ook
genoemde Jan Peter Henricks en heeft zich garant gesteld ten behoeve van
de tafel van de H. Geest van Vucht voor terugbetaling van de som van 25
gulden indien genoemde Perijn Peters van Esch deze Anna Maria als dochter
van Adriaen van Kessel niet voor die periode van 10 jaar zou onderhouden
en ze dan ten lasten zou komen van de tafel van de H. Geest van Vucht.
Daarvoor verbindt hij zijn persoon en bezit. Hij stelt zich verder garant voor
deze H. Geest van Vucht voor het onderhoud van dat kind voor die 10 jaar.
En Perijn Peter belooft weer hem daarvoor te vrijwaren. Voorzien van
schependomszegel. Datum 16 februari 1671.
=================068===================
Aktennr : 068
Folio :
108-r
Soort akte : benoeming voogd(en)
Datum : 21-02-1671
Evert Henricks de Bever en Hendrick Wouter Leenderts hebben de eed
afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Aerts van
Groenendael verwekt bij Jenneken Everts de Bever, met protest daarin van
Henrick Wouters dat hij verder daarvoor wordt ontslagen als de boedeldeling
heeft plaatsgehad van het bezit van Aert Jacobs van Groenendael. Getuigen
Jan van de Heuvel en Willen Henricks de Bever, datum 21 februari 1671.
=================069===================

Aktennr : 069
Folio :
108-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 21-02-1671
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Jacob, Henrick en Arijen, kinderen van Aert Jacobs
van Groenendael verwekt bij Fijkens Arijens van Empel, verder Joost Gerrit
Damen als man van Meriken dochter van genoemde Aert en Fijken, Evert
Henricks de Bever en Henrick Wouter Lenaerts als voogden over de
minderjarige kinderen van Cornelis zoon van Aert en Fijken, welke
minderjarige kinderen zijn verwekt bij Jenneken Everts de Bever, hebben
verklaard een deling te hebben gemaakt van het bezit dat door hun ouders
respectievelijk grootouders is nagelaten, zowel onder St. Michielsgestel en
Schijndel.
Het lot voor de minderjarigen is gelegd door Jan van de Heuvel als
presidentschepen bij afwezigheid van de heer Sibergh als drossaard.
Evert de Bever en Henrick Wouter Lenaerts als voogden over de minderjarige
kinderen van Cornelis Aerts ten behoeve van die kinderen krijgen het grote
woonhuis met de helft van de schuur met het tweede lot te delen en de
grond waar de hele schuur op staat. Dit eerste en tweede lot moeten die
schuur samen gebruiken en repareren en in dat geval zal de schuur mogen
blijven staan zo lang als een van hen of beiden willen. Maar als een van hen
beiden diens helft zou willen verkopen zal de hele schuur door onpartijdige
mannen worden getaxeerd en dan gaat de helft van het geld naar de andere
partij die niet wil verkopen en de grond blijft voor dit eerste lot. Nog krijgt hij
de voorste boomgaard voor aan de straat langs het huis tot aan de andere
boomgaard zoals is afgepaald vanaf de wandstijl van de schuur, alles hier te
Gestel aan het Heselaer. Nog krijgt hij een streep teulland ter zelfder plaatse
als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde boomgaard, groot ca. 6 lopenzaad,
b.p. het erf van het tweede lot, Henrick Jan Geerlings, de
gemeenschappelijke straat, alles samen met de houtopstand en fruitbomen
en het voorhoofd. Dit erfdeel moet het tweede lot laten wegen naast de loop
en de brug daar en is ten gerieve van het eerst zowel als het tweede lot en
die loop ook samen te moeten onderhouden. Hieruit een jaarlijkse rente te
betalen van 22 gulden aan Maeijken Coenen in Den Bosch, aflosbaar met
400 guldens, nog de helft van een jaarlijkse rente van 5 gulden aan Peter de
Haes als voogd over de minderjarige kinderen van N. van de Velde.
Genoemde Henrick Aerts van Groenendael krijgt het kleine huisje alhier te
Gestel aan het Heselaer, met de missieplaats zoals dat tegen het grote
woonhuis staat en is afgedeeld, met de helft van de schuur uit het eerste lot.
Nog krijgt hij de achterste boomgaard beginnend aan de paal bij de voorste

boomgaard en het hopland aan het einde ervan, genoemd het Eusel, groot
ca. 4 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de pad
daar van Henrick Jan Geerlings, het eerste lot. Nog krijgt hij een streep land
groot ca. 3 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor nabij het
huis, b.p. de erfgenamen van Jan Joris, Henrick Jan Geerlings en meer
anderen, de gemeenschappelijke straat, samen met de fruitbomen en
houtopstand met het recht van voorhoofd. Er is recht van overpad maar de
boomgaard en het eussel moeten over het eigen erf wegen achter de schuur.
Hieruit een jaarlijkse rente te betalen van 15 guldens aan joffrouw Bocx in
Den Bosch aflosbaar met 300 gulden, nog het derde deel van een rente van
15 gulden per jaar aan de erfgenamen van N. Gereburgh in Den Bosch,
aflosbaar 300 gulden, waarvan de twee derde delen worden betaald door de
eigenaar van het derde lot.
Genoemde Adriaen Aerts van Groenendael krijgt twee percelen akkerland
naast elkaar gelegen meestal genoemd de Heij, groot ca. 9 lopenzaad,
gelegen in de dingbank van Schijndel, b.p zuidelijk jonker Boecop, Jan
Janssen van de Ven, Antonis Antonissen van der Merendonck en meer
anderen, de kinderen van Henrick Willem Spierincks. Er is overpad over het
erf van Henrick Jan Geerlings tot aan de straat toe. Hieruit de twee derde
delen te betalen van een rente van 15 gulden aflosbaar met 300 gulden aan
de erfgenamen van N. Gereborg in Den Bosch waarvan het resterende derde
deel staat te betalen door het tweede lot.
Genoemde Jacob Aerts van Groenendael krijgt een perceel akkerland alhier
te Gestel aan het Heselaer gelegen ter plaatse genoemd in de Stempels,
groot ca. 5 en een halve lopenzaad, b.p. de gemeenschappelijke straat en
meer anderen, de erfgenamen van Gijsbert Hendricks, de erfgenamen van
Hendrick Gijsberts, Jacob Aerts van Groenendael, het perceel van hierna.
Nog krijgt hij een perceel akkkerland ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen,
groot ca. 4 en een halve lopenzaad, b.p. Jacob Aerts van Groenendael, de
erfgenamen van Gijsbert Henricks, de Braeckstraat daar. Hieruit jaarlijks aan
het weeshuis van Den Bosch een pacht te betalen van 19 lopen rogge, nog
een jaarlijkse chijns van 15 stuivers 2 oort aan het St. Janskapittel in Den
Bosch, te betalen aan de geestelijke ontvanger, nog een erfelijke rente van 4
gulden 10 stuivers aan Cathelijn weduwe van Henrick van der Heijden in Den
Bosch.
Genoemde Joost Gerrit Damen als man van Meriken krijgt twee percelen
akkerland en een grasdries eraan alhier te Gestel in de parochie van
Gemonde ter plaatse genoemd op de Genenbergh, samen groot ca. 6
lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de erfgenamen van Gijsbert
Carsmans, Willem Rutten, Evert Henricks de Bever, de gildebroeders van St.
Catharina genoemd de Oude Schuts. Er is overpad over het voorgaande erf

tot de rijweg naast de Dommel. Hieruit jaarlijks een rente te betalen van 8
gulden aan Maeijken Gijselen in Den Bosch, aflosbaar met 150 gulden, nog
de helft van een jaarlijkse rente van 5 gulden aan Peter de Haes als voogd
over de minderjarige kindeern van N. van de Velde,waarvan de andere helft
wordt betaald door het eerste lot.
De delers zullen alle pachten, rentes etc. afwinnen en betalen tot en met het
jaar 1668. Verder zullen ze elkaar overpad moeten verlenen waar nodig. Als
er later op iemands bezit meer lasten blijken te drukken, dan zullen ze die
samen betalen. Ieder zal verder de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat
de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Ze verklaren tevreden te
zijn met de deling en doen over en w eer afstand van aanspraken op elkaars
erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Datum 21 februari 1671.
=================070===================
Aktennr : 070
Folio :
113-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 21-02-1671
113-r)
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Jacob en Henrick kinderen van Aert Jacobs van
Groenendael verwekt bij Fijken Arijens van Empel elk voor een vierde deel
ervan, verder Joost Gerrit Damen als man van Meriken dochter van
genoemde Aert en Fijken voor een vierde deel ervan en nog Evert Henricks
de Bever en Henrick Wouter Lenaerts als voogden over de minderjarige
kinderen van Cornelis Aerts ook voor een vierde part, beloven aan Adriaen
ongetrouwde zoon van Aert Jacobs en Fijken als huwelijksgift een bedrag van
50 gulden te betalen, een derde deel kontant, het tweede derde deel met St.
Bavo a.s. van dit jaar 1671 en het derde deel per heden datum over een
jaar. Daarnaast zal Adriaen uit de meubels vooraf als huwelijksgoed een bed
krijgen met een *hootpeluw*, deken, twee paar slaaplakens, gordijnen en
een koets, nog de beste kist en 5 tinnen schotels of zoveel als de andere
kinderen hebben gehad. Voorzien van schependomszegel. Datum 21 februari
1671.
=================071===================
Aktennr : 071
Folio :
114-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 10-03-1671
Wij Jan van den Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen

verklaren dat voor ons is verschenen Paulus zoon van Adriaen Pouwels
verwekt bij Heijlken Joordaen Dircks voor de ene helft ervan, verder
Anthonis Janssen van den Ijvelaer en Herman Janssen van Elferen als
voogden over de minderjarige Joordaen zoon van Jan Arijen Pouwels en
genoemde Heijlken Jordaens, in die hoedanigheid voor de andere helft,
verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat door wijlen
Arijen Pouwels en Heijlken is nagelaten, zijnde resp. hun ouders en
grootouders. Voor de minderjarige heeft jonker Jacob Sijwert van Sibergh
het lot gelegd.
Genoemde Pouwels zoon Arijen Pouwels krijgt het grote huis met de tuin,
boomgaard zoals is afgepaald groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier te
Gestel aan de Dungense cant gelegen, b.p. Peter Antonissen, de
gemeenschappelijke straat, Jan Ruth Michiels, het tweede lot. Nog krijgt hij
een esthuis, tuin en boomgaard, tegenover het grote huis aan de andere
kant van de straat, groot ca. 15 roedes, alhier te Gestel gelegen rondom in
de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad,
alhier te Gestel in de Horckse Hoeve gelegen, b.p. Bertken Jan Daniels van
de Laeck, Jan Anthonis Janssen, Jan Henrick Alers (?). Er is overpad over het
erf van genoemde Jan Anthonis en over de pad daar naar de gemeijnte toe.
Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, alhier te Gestel in de
Donckse straat gelegen, b.p. de erfgenamen van Servaes Andriessen, de
gemeenschappelijke straat genoemd de Donckse straat, Henrick Henrick
Smolders. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen
onder Den Dungen ter plaatse genoemd in het Wout, b.p. Delis Rutten, de
erfgenamen van Gerrit Jan Molder. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot
ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier te Gestel op de Hooghstraat, b.p. Aert
Janssen van Griensven, de erfgenamen van Arijen van Engelen,
Bartholomeus Hendricks van Venroij, Henrick Laurens. Nog krijgt hij de helft
van een stuk akkerland groot ca. In totaal 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Hooghstraat overlangs te delen aan de oostkant, b.p. Dirck Joorden Dircks,
de andere helft die ervan is afgedeeld eigendom van Jordaen zoon van Jan
Arijen Pouwels, Dirck Delissen, de Hooghstraat daar. Uit het grote huis
jaarlijks 4 pond paijment te betalen aan de kerk van Vucht en uit het esthuis
met aanliggen erf een grondchijns van een halve stuivers en nog een
grondcijns van een denier, beiden jaarlijks aan de heer van Herlaer en
verder uit het huis en akkerland in de Donckse straat 2 roedes dijk te
moeten onderhouden op de Gestelse dijk, nog uit het akkerland aan de
Donckse straat 4 en een halve stuivers grondchijns jaarlijks aan de heer van
Herlaer te betalen en uit het eerste perceel land op de Hooghstraat een halve
roede dijk te onderhouden in de Gestelse dijk.
Genoemde voogden ten behoeve van genoemde Joordaen krijgen het kleine
huisje met het smitshuiske en tuin met boomgaard, zoals is afgepaald groot

ca. een lopenzaad, alhier gelegen aan de Dungense Cant, b.p. Peter
Antonissen, de gemeenschappelijke straat, Pouwels Arijens dat ervan is
afgedeeld. Hieruit jaarlijks aan de tafel van de H. Geest in Den Dungen 35
stuivers te betalen, en een halve roede dijk te onderhouden in de Gestelse
dijk. Nog krijgt hij een stukje akkerland groot ca. 5 en een halve lopenzaad,
alhier te Gestel ter plaatse genoemd op Mugheuvel, b.p. de erfgenamen van
Goijaert Geerlings, het erf van N. Kuijsten, met de dijk die erbij hoort. Nog
krijgt hij een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad, alhier te Gestel aan
het Rotven gelegen, b.p. Laurens Willems van den Heuvel, Anthonis Cornelis,
Henrick Goijaert Kuijpers, Henrick Aelberts. Nog krijgt hij de helft van een
stuk akkerland, in totaal groot ca. 4 lopenzaad alhier gelegen op de
Hooghstraat, overlangs te delen aan de westkant, b.p. Peter Jan Delissen
Weijgergancks, de andere helft ervan afgedeeld, Dirck Delissen, de
Hooghstraat. Niog krijgt hij een partij akkerland gelegen onder Oirschot in 2
percelen zoals hun vader en grootvader in eigendom hebben gehad.
Er moet overpad aan anderen worden verleend die er recht op hebben. Ieder
zal zijn erfdeel aanvaarden zoals is omschreven met ook de oogstgewassen
erop en elk zal zelf de chijnsen te boek laten stellen en zelf ook de lasten op
het eigen erfdeel zodanig betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn
gevrijwaard. Alle hiervoor niet genoemde lasten zullen ze samen betalen. De
comparanten verklaren tevreden te zijn met de deling en doen over en weer
afstand van aanspraken op elkaars deel en beloven de deling gestand te
doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 10 maart 1671.
=================072===================
Aktennr : 072
Folio :
118-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 13-03-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Lijsken Jan Wouter Schutkens wettige weduwe
van Claes Arijen Jan Rijckers en doet afstand van haar vruchtgebruik inzake
een perceel akkerland en aanliggende dries, groot ca. 3 en een halve
lopenzaad, alhier gelegen in de parochie Gemonde te Gestel in de erven van
Arijen Jan Rijckerts, b.p. Jan Claes Spierincks, de erfgenamen van jonker
Henrick Lelijon, Antonis Willems van der Merendonck, Gijsbert Pouwels. Is
belast met 4 lopen rogge per jaar uit een pacht van 12 lopen aan Anneken
van Asperen, nog een stuiver 3 oort grondchijns aan de heer van Herlaer. Ze
doet er afstand van ten behoeve van haar minderjarige kinderen Catelijn en
Jan verwekt bij wijlen haar man Arijen en belooft deze overdracht gestand te
doen. Daarna zijn hier verschenen Jasper Jan Wouter Schutkens en Thomas
Arijen Corsten als voogden over de 2 minderjarige kinderen van Lijsken en

van Claes, nadat ze daarvoor zijn gemachtigd door schepenen van St.
Michielsgestel d.d. 13 maart 1671 en verkopen het genoemde perceel en de
dries nu aan Jan Thomas Ambrosius die er het erfrecht van krijgt. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen
behalve een pacht van 4 lopen rogge uit een pacht van 12 lopen rogge aan
Jenneken van Asperen weduwe van Frans Cools in Den Bosch, nog een
grondchijns van een stuiver 3 oort aan de heer van Herlaer in het St.
Michielsboek. Verder moet er overpad aan anderen worden verleend die er
recht op hebben. Zelf heeft de koper recht om te wegen over het
voorgelegen erf daar naar de straat toe. Voorzien van schependomszegel.
Datum 13 maart 1671.
=================073===================
Aktennr : 073
Folio :
119-v
Soort akte : verklaring over een protocol
Datum : 17-03-1671
Wij Willem Jans van Geffen en Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen
verklaren dat wij op verzoek van Jan Henricks de Bever het schepenprotocol
van het jaar beginnend met 1480 tot het jaar 1490 hebben doorzocht maar
dat wij in dat protocol geen brief hebben gevonden die zou beginnen met *
Wij Egbert Quap en Dielis de Gruijter, schepenen in Gestel bij Herlaer
verklaren dat voor ons verschenen Roelof, Jan en Franck zoons van Goijaert
Roelofs van der Stappen etc. gedateerd 15 november 1484*. Wij verklaren
verder dat wij in dat zelfde protocol geen Egbert Quap en Dielis de Gruijter
hebben gevonden noch allen noch samen als schepenen alhier en dat wij
deze namen nergens zijn tegengekomen. Maar het protocol schijnt niet
kompleet te zijn omdat het niet permanent is bijgehouden of dat er door
verloop van tijd enkele stukken uit zijn vermist. Voorzien van het
schependomszegel. Datum 17 maart 1671.
=================074===================
Aktennr : 074
Folio :
120-v
Soort akte : verhuur
Datum : 19-03-1671
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaerts Cuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Pouwels Arijens, Teunis
Janssen en Herman Jan van Elseren als voogden over Jordaen zoon van Jan
Arijen Pouwels en verklaren aan Caspaer Peters van Gemert een huis,
smidshuis, erf, tuin en boomgaard te hebben verhuurd, gelegen alhier aan
de Dungense Cant, zoals tegenwoordig door de huurder al wordt gebruikt en

voorheen door door Arij Pouwels als grootvader van de minderjarige was
verhuurd. De huur loopt voor 4 achtereenvolgende jaren en mag door elk der
partijen na 2 jaar worden beeindigd, mits dat er behoorlijk vooraf is
opgezegd met Kerstmis in het tweede jaar. De huur voor de tuin en
boomgaard gaat in nu direkt, het huis met Pinksteren a.s. en zo ook weer
achter te laten. De huur bedraagt 21 gulden per jaar, steeds met Pinksteren
te betalen, vrij van alle dorpslasten en heffingen. De huurder moet de dijk en
de straat onderhouden en de verhuurder moet het materiaal leveren als de
wanden gerepareerd moeten worden, maar de arbeid is voor rekening van de
huurder. De huurder verbindt hiertoe zijn persoon en bezit. Voorzien van het
schependomszegel. Datum 19 maart 1671.
=================075===================
Aktennr : 075
Folio :
121-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-04-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Jan Heijligers en verkoopt aan jonker Jacob
Sijwert van Siberg, drossaard alhier, de helft van negen tiende parten van
een huis en tuin, dat hem in de deling van het bezit van zijn vader was
toebedeeld en hij deels had verkregen door koop van zijn broer Wouter
Heijligers. Het huis staat alhier te Gestel onder Thede, b.p. de erfgenamen
van Barbara Goijaerts, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de helft van
de negen tiende parten van anderhalf hoen als gewinchijns aan de heer van
Herlaer, maar het afwinnen van de chijns is voor rekening van de verkoper.
Voorzien van schependomszegel. Datum 8 april 1671.
=================076===================
Aktennr : 076
Folio :
122-v
Soort akte : in bezitstelling
Datum : 10-04-1671
Op verzoek van Peter en Jan Damen, heeft Govert Adriaens (van de Ven, JT)
als vorster in opdracht van jonker Jacob Sijwert van Sijbergh als drossaard,
in aanwezigheid van Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens als
schepenen, een bepaald huisje alhier geopend, staande aan de Leusige
Heijde dat afkomstig is van Daem Peters en heeft genoemde Peter en Jan
Damen in bezit gesteld van dat huisje, met tuin en boomgaard, groot ca. 18
roedes, b.p. Jan Jans Broeren, het erf genoem de Prangh eigendom van de
kinderen van Henrick Hendricks. Ze erkennen hierin wel de rechten van de

heer voor zover die daar aanspraken in maakt. Datum 10 april 1671.
=================077===================
Aktennr : 077
Folio :
123-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 11-04-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Arijen en Corstiaen, broers en hun zuster
Jenneken, alle drie meerderjarige kinderen van Willem Janssen van der
Merendonck verwekt bij Meriken Jan Gijsberts, waarbij Jenneken vergezeld is
van haar voogd, verklaren een deling te hebben gemaakt van het bezit dat
ze na de dood van hun ouders hebben geerfd, gelegen in de parochie
Gemonde onder Gestel.
Genoemde Corstiaen krijgt een woonhuis, tuin, boomgaard en teulland, alles
aan elkaar gelegen, groot ca. een zesterzaad, gelegen in de parochie
Gemonde alhier, b.p. Peter Martens, Henrick Roelofs van Hees, met daar
tussenin een loopgraaf, het erf van de H. Geest in Den Bosch, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 3 gulden te betalen aan Jan
Francken in Den Bosch, aflosbaar met 50 gulden, nog jaarlijks drie
chijnshoenderen aan de heer van Herlaer, nog drie vierde roede dijk te
moeten onderhouden, volgens de dijkcedullen op de Herlaerse dijck. Hij
moet ook de achterstand overnemen van de rente van 3 gulden. Na het
passeren van deze akte moet Corstiaen aan zijn broer Arijen 40 gulden
betalen en eveneens aan zijn zuster Jenneken na het passeren van de akte
20 guldens.
Genoemde Arijen krijgt een stukje akkerland groot ca. een zesterzaad, alhier
te Gestel in de parochie Gemonde, ter plaatse genoemd in de Wabraecken,
b.p. Jenneken dochter Corstiaen Janssen van der Merendonck en meer
anderen, Gerrit Willems van der Merendonck. Hieruit jaarlijks een rente van
6 gulden te betalen aan Henrick Tielemans in Den Bosch, samen met de
achterstand van deze rente.
Omdat de percelen te klein waren om te splitsen, krijgt Jenneken een bedrag
van 20 gulden, elke gulden van 20 stuivers, vrij van alle heffingen etc. die
staan te betalen door haar broer Corstiaen direkt bij het passeren van de
akte.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en
beloven deze deling gestand te doen. Ieder zal de lasten op het eigen bezit
zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Als er in

de toekomst meer lasten op het bezit blijken te drukken zal elk zelf die
lasten betalen zonder elkaar daarmee lastig te vallen, maar ze zullen wel
samen de chijnsen afwinnen en de betaler ervan te boek laten stellen. De
oogst die op de percelen staat zal samen worden gedeeld en men zal samen
de huur en de dorpslasten pro rata betalen. Verder blijft het weefgetouw
voor hen drieen gezamenlijk bezit, waarvan Arijen zijn derde deel aan
Corstiaen heeft geschonken. Datum 11 april 1671.
=================078===================
Aktennr : 078
Folio :
125-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 08-05-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sijbergh drossaard en Jan Wouters Hoefnagel
en Jan Matheus Leijtens als schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Jenneken Ruth van Griensven die alhier op 14 april 1671 is
gestorven, haar bezit getaxeerd dat ze in St. Michielsgestel heeft nagelaten.
Het zevende part van een huis met erf, schuur esthuis en ca. 14 lopenzaad
land, kleine maat tegen 33 roedes per lopenzaad, alhier gelegen aan de
Beeckant, b.p. het erf van van de Velde, de erfgenamen van Henrick Corsten
van de Brandt, de gemeenschappelijke straat. In totaal belast met 5
chijnshoenderen en 9 stuivers gewinchijns aan de heer van Herlaer. Verder
het onderhoud van het vierde part van het hoofd aan de kleine brug te
Gestel. Boven de lasten getaxeerd op 850 gulden en voor het zevende part
op 121 gulden 8 stuivers en 9 penningen.
Nog het zevende deel van een esthuis, schuur met 3 lopenzaad teulland en
een klein driesje eraan, gelegen aan de Beeckant, b.p. de erfgenamen van
Adriaen Everts, de gemeenschappelijke straat, de weduwe van Jan Huijberts.
Jaarlijks belast met 6 penningen chijns aan de heer van Herlaer, nog een half
lopen rogge en 3 stuivers 8 penningen aan de heer van Deurne als
rentmeester. Boven de lasten getaxeerd op 350 gulden en voor het zevende
part 50 gulden.
Nog het zevende deel van 4 lopenzaad en 6 roedes akkerland gelegen
alhier op de Heesakkers, b.p. de erfgenamen van Henrick Huijberts, Meriken
van Osch, Teunis Janssen Vuchts, de gemeenschappelijke straat. Belast met
6 lopen rogge per jaar. Boven de lasten getaxeerd op 125 gulden en voor het
zevende deel op 17 gulden 17 stuivers en 2 penningen.
Nog een zevende deel van een morgen laag en slecht hooiland gelegen nabij
de Pettelaer, b.p. de weduwe van Andries Santegoets, de weduwe van Delis

Delis. Totaal getaxeerd op 150 gulden en voor het zevende deel op 21
gulden 8 stuivers 9 penningen.
Nog een zevende deel van een vierdepart van een houtbusseltje gelegen op
de grens van Gestel en Schijndel, in totaal groot 3 lopenzaad. Dit zevende
deel van een vierde deel geschat op 6 gulden 8 stuivers 9 penningen.
Nog een zevende part van weiland gelegen in het Wout, b.p. Arijen
Spierincks, de weduwe van Andries Janssen Santegoets groot ca. anderhalve
morgen. In totaal getaxeerd op 150 gulden, voor het zevende deel 21 gulden
8 stuivers 9 penningen.
Alle percelen samen bedraagt 238 gulden 11 stuivers en 6 penningen. Aldus
getaxeerd te St. Michielsgestel op 8 mei 1671.
=================079===================
Aktennr : 079
Folio :
127-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 08-05-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sijbergh drossaard en Jan Wouters Hoefnagel
en Jan Matheus Leijtens als schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Anneken dochter van Henrick Janssen die alhier op 2 april
j.l. is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat ze alhier te Gestel heeft
nagelaten.
Twee lopenzaad teulland alhier gelegen op de Mugheuvel, b.p. Meriken
Willem Wouters Scoemakers, de erfgenamen van Meriken Henricks, Willem
Henricks, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 140 gulden.
Nog een lopenzaad akkerland ook op de Mugheuvel, b.p. Huijbert Kuijsten,
Meriken Wouter Schoenmakers, de weduwe van Rijckert Janssen van den
Brandt, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 70 gulden.
Nog de helft van 13 roedes teulland, gelegen op de Mugheuvel , b.p., Huibert
Kuijsten, Meriken Wouter Schoenmakers. Getaxeerd op 14 gulden.
Nog een lopenzaad nieuw land gelegen op de Mugheuvel. b.p. de
erfgenamen van Anneken hier, de gemeenschappelijke straat, Willem
Henricks. Getaxeerd op 50 gulden.
Samen getaxeerd op 274 gulden. Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 8
mei 1671.

=================080===================
Aktennr : 080
Folio :
128-v
Soort akte : vrijwaring voor borgstelling
Datum : 24-05-1671
Op 24 mei 1671 heeft Jan Arijens van Beers voor Henrick Willems Volder ten
behoeve van Gijsbert Cornelis zich borg gesteld voor een bedrag van 100
gulden, welk bedrag deze Hendrick van Gijsbert met een obligatie had
opgenomen. Verschenen is nu Henrick Willems Volder en heeft beloofd deze
Jan Arijens van Beerse voor diens borgstelling te zullen vrijwaren en
daarvoor verbindt Willem zijn persoon en bezit en onderwerpt zich aan de
rechtspraak daarover. Gepasseerd voor Jan Wouter Hoefnagel en Jan van de
Heuvel als schepenen. Datum 24 mei 1671.
=================081===================
Aktennr : 081
Folio :
129-r
Soort akte : overdracht van vee en roerend bezit
Datum : 05-06-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Jan van de Heuvel en Jan Matheus Leijtens,
schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Peter zoon Corst Rijckerts,
wedunaar van Heijlken Joachims, inwoner alhier en verklaart dat de
*ingebieders* van de stad Den Bosch bij hem een rode blaarkoe in beslag
hebben genomen, met nog een roede koe die *ontheupt* (drachtig?) is en
nog een rode *maelkoije* (=melkkoe) van 2 jaar oud en heeft die beesten
naar Den Bosch gebracht in de Eenhoorn ten huize van Jan Driessen. En op
de tweede juni zijn die in het openbaar verkocht, waarop Peter zich geen
raad meer wist omdat hij geen middelen meer had om aan geld te komen
om daarmee zijn vee terug te kopen. Die beesten zijn toen voor een slechte
en lage prijs verkocht en heeft daarom zijn beesten met alle rechten ervan
overgedragen aan zijn zuster Merieke dochter van Corst Rijckerts, zodat die
dat vee in volle eigendom zal bezitten. Hij belooft haar
deze overdracht gestand te doen. Genoemde Jan Matheus Leijtens verklaart
nog dat hij die 3 beesten op 3 juni 1671 heeft gelost en teruggekocht voor
genoemde Meriken Corstens en dat Peter hem daarvoor het geld had
gegeven. Verder verklaarde Peter nog dat hij door zijn crediteuren op
rigoreuze wijze met een beslag werd overvallen en verjaagd en hij 4
onnozele kleine kinderen heeft zonder moeder die de kost niet zelf kunnen
verdienen, en ook zal moeilijk kunnen gaan *bidden* (=bedelen). Hij heeft
daarom voor een jaar vanaf heden datum die kinderen aan Goijaert en aan
Meriken zijnde zijn broer en zuster uitbesteed qua levensonderhoud en voor

de betaling daarvan draagt hij aan hen nu zijn korengewassen over en
verder zijn paard en zijn roerende bezittingen zonder enige uitzondering, die
daarvoor zijn kinderen een jaar lang zullen onderhouden en ze zullen ook de
dorpslasten voor hem betalen. Peter belooft deze overdracht gestand te
doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 5 juni 1671.
=================082===================
Aktennr : 082
Folio :
130-v
Soort akte : vernadering
Datum : 06-06-1671
Wij Jan van de Heuvel, Jan Matheus Leijtens en Adriaen Jaspers van der
Cammen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen heer Geraerd
Schellekens en heeft kontant geld aangeboden om daarmee beroep te doen
op het recht van vernadering inzake een perceel akkerland genoemd de
Ronden akker, gelegen in de parochie Gemonde onder Gestel aan de lopende
straat daar, b.p. Bastiaen Wouters, de kinderen van Willem Janssen van de
Merendonck, welk perceel diens broer Adam Willem Schellekens op 7 juni
1670 had verkocht aan Willem Henricks de Bever. Heer Gerard belooft de
eerdere koper voor diens koopsom te vrijwaren. Voorzien van
schependomszegel. Datum 6 juni 1671. (slechts een dag voor het verstrijken
van de wettelijke termijn, JT). Voetnoot : Wij hebben de verklaring gehoord
van de vorster over de dagvaarding tegen 4 uur voor de middag (zal wel
bedoeld zijn dat die om 4 uur na de middag moest opdraven) om alhier in de
raadskamer te verschijnen voor die vernadering, maar Willem was om 6 uur
nog niet komen opdagen en daarom heeft heer Gerard Schellekens het geld
van de vernadering bij schepenen in beheer gegeven. De koopsom 64
gulden, voor slands middelen 6 gulden 12 stuivers, ten behoeve van de
overdracht 1 gulden 1 stuiver, het uitmaken van de brief 1 gulden 5 stuivers,
voor wijnkoop 1 gulden 16 stuivers, vanwege het verlet van 1 dag door de
koper bij de overdracht 12 stuivers en vanwege rente van de 64 gulden
tegen 6 procent 3 gulden 13 stuivers. Hij biedt verder aan
dat als het meer moet zijn hij dat zal bijbetalen en als het minder is dat hij
dat terug zal krijgen. Datum 6 juni 1671, omstreeks 7 uur, getuigen als
boven. Verdere aantekening : Dit geld is ontvangen door Jan Matheus
Leijtens.
=================083===================
Aktennr : 083
Folio :
132-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 08-06-1671

Wij jonker Jacob Siwert van Sibergh, drossaard en Jan Wouter Hoefnagel en
Jan Matheus Leijtens, schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Eijken Goijaerts van Beeck die eerder was getrouwd met
Arij Jan Spierinks en die alhier op 6 mei j.l. is overleden, het bezit hebben
getaxeerd dat Eijken hier heeft naglaten.
Een huis, met schuur, esthuis, tuin, boomgaard en land groot samen ca. 6
lopen en 30 roedes en een halve schaarweide daarbij, elk lopen tegen 33
roedes gerekend, gelegen te Gestel aan de Beeckant, b.p. de weduwe van
Cornelis de Leeuw, señor Johan Vervoort, de gemeijnte daar. Getaxeerd op
550 gulden.
Nog een partij slecht akkerland groot ca. 2 lopenzaad en een halve roede,
gelegen op de Hooghstraat, b.p. de weduwe van Gijsbert Rutten, de
erfgenamen van Henrick Rutten, Henrick van Kempen, de gemeijnte daar
genoemd de Plack. Getaxeerd op 60 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot 2 lopenzaad en 20
roedes alhier gelegen op de Midackers. b.p. de erfgenamen van Jan Ruth
Corstens. de erfgenamen van Leendert Willem Meulenbroek. Is belast met
een stuk zware dijk. Getaxeerd op 30 gulden.
Nog een huis en erf, met een partij land eraan groot 7 en een halve
lopenzaad alhier gelegen onder Thede. b.p. Jan Leendert Decker en meer
anderen, Peter Goijaerts van Beeck. Is belast met een malder rogge per jaar
aan de schutterij van St. Teunis te Gestel, nog een rente van 3 gulden 10
stuivers per jaar aan de zelfde schutterij. Boven de lasten getaxeerd op 100
gulden.
Nog een derde part van 8 en een halve lopenzaad land met een schuur of
esthuis, alhier onder Thede gelegen, nabij het voorgaande perceel. Belast in
totaal met 1 malder rogge aan de armen van Gestel. Boven de lasten
getaxeerd voor dit derde part op 63 gulden.
Nog een partij akkerland alhier gelegen op de Donck, groot ca. 2 en een
halve lopenzaad. b.p. de erfgenamen van Lambert Henricks Rademaker,
jonker Proeninck. Getaxeerd op 100 gulden.
Nog tweederde delen van een dagmaat halfhooi, alhier gelegen in de
Thederbeemden, b.p. de erfgenamen van jonker Lambert van Gerwen,
Corstiaen Willem Hagelaers. Deze tweederde parten getaxeerd op 20 gulden.
Nog een derde part en een zesde part in een dagmaat hooiland alhier in de
Thederbeemden, nabij het vorige perceel. Getaxeeerd op 15 gulden.

Nog een derde part van een partij akkerland genaamd de Hoeckakker, groot
ca. 3 lopenzaad en 31 roedes gelegen alhier te Thede, b.p. de erfgenamen
van Leendert Willem Muelenbroeck, de Schuijlenborgse straat, dit derde part
getaxeerd op 53 gulden.
Nog een derde part van een huis, esthuis en een partij akkerland qua
akkerland groot ca. 10 lopenzaad en nog anderhalve schaarweide erbij alhier
gelegen aan de Beeckant, b.p. de erfgenamen van Henrick Ruth Corsten, de
gemeenschappelijke straat. Belast met twee en een half chijnshoen aan de
heer van Herlaer, nog 35 stuivers per jaar aan het Bacxkoorken in Den
Bosch, nog het vierde part van het onderhoud van het hoofd van de kleine
brug te Gestel. Boven de lasten getaxeerd op 176 gulden.
Nog een derde part van ca. 4 lopenzaad en 20 roedes land alhier gelegen in
het Moerschot, b.p. Henrick Rutten, Willem de Bever. Getaxeerd op 46
gulden.
Nog het derde part van 2 lopen en 22 roedes land gelegen in het Moerschot,
b.p. Daniel Willems van Griensven, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd
op 33 guldens.
Nog het derde part van een morgen halfhooi, zijnde laag en slecht land,
gelegen nabij de Pettelaer, b.p. Jan Matheus Leijtens, Meriken Huijberts, te
wisselen met het andere veld. Getaxeerd op 20 gulden.
Nog het derde deel van een weilandje groot ca. 2 scharen, gelegen in het
Moerschot, b.p. Jan Matheus Leijtens, de erfgenamen van Jan Ruth Corsten,
de erfgenamen van van Berckel, señor Johan Vervoort. Getaxeerd op 40
gulden.
Idem de helft van een partij akkerland in totaal groot ca. 4 lopenzaad, alhier
gelegen nabij de Stockhoeck, b.p. de erfgenamen van Arijen van de Ven, Jan
Peter Eijkemans, de gemeenschappelijke straat. Belast met een chijnshoen
per jaar aan de heer van Herlaer. Boven de lasten getaxeerd op 67 gulden
en 10 stuivers.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 5 lopenzaad en 9 roedes,
gelegen in de Donckse straat op de Horrick alhier, b.p. Thijs Jan Delis
Weijgergancks, de gemeenschappelijke straat, Henrick Aerts. Getaxeerd op
97 gulden 10 stuivers.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot 4 lopenzaad en 11
roedes, alhier gelegen op de Midakkers, b.p. de kinderen van Henrick

Corsten van den Brandt, de weduwe van Gijsbert Rutten Spierincks. Belast
met een stuk zware dijkonderhoud. De helft getaxeerd op 80 gulden.
De helft van een partij akkerland groot ca. 5 lopenzaad en 10 roedes, alhier
gelegen in de Locaert, b.p. de kinderen van Marten Peters van de Ven, de
weduwe van Jan Huijberts en meer anderen. Getaxeerd op 106 gulden en 10
stuivers.
Nog het vierde part van het derde part van de helft van een weiland groot
ca. 3 en een halve schaar, alhier gelegen in het Varrenbroeck, b.p. de
weduwe van Jan Huijberts, de erfgenamen van Rijckert Jans van den Brandt,
Jan Arijen Locaert, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 83 gulden.
Nog de helft van een partij slecht hooiland in totaal groot ca. anderhalve
dagmaat, alhier gelegen in de Thederbeemden, b.p. jonker Prouningh, jonker
Gerwen en anderen. Belaste met 35 stuivers aan de heer van Deurne. Boven
de lasten getaxeerd op 29 gulden.
Nog heeft Eijken een kapitaal nagelaten van 150 gulden ten laste van de
weduwe van Jan Rutten van de Berselaer. Voor het derde part getaxeerd op
50 gulden.
Nog de helft van een rentebrief van 600 gulden kapitaal ten laste van Stans
Stans Molenmaeckers, voor de helft dus op 300 gulden.
De totaalsom bedraagt 2110 gulden en 10 stuivers. Aldus getaxeerd op 8
juni 1671.
=================084===================
Aktennr : 084
Folio :
137-r
Soort akte : verkoop
Datum : 08-06-1671
Wij Jan Wouter Hoefnaegel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Gerard Stans Molenmaeckers en verkoopt aan
Aert Jan Hoefnaegel, molenaar op Nieuw Herlaer, een weiland genoemd de
Kooijweij, alhier gelegen te Halder, zoals hem bij de deling van zijn ouderlijk
bezit was toebedeeld t.o.v. zijn broer en
zuster, b.p. de Haldersse Akkers, de heer de Marez en meer anderen, Stans
Stans Molenmaeckers, de dries van hierna, jonker Pibes, de Willenakker daar
en meer anderen. Nog verkoopt hij hem een dries, b.p. Stans Stans, de
weduwe van Huijbert Daniels, Jan Wouter Hoefnagel, het weiland van
hiervoor. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te

handelen, behalve een rente van ca. 30 stuivers per jaar. De koper moet
Stans Stans laten wegen met diens achterste hooiveldje en ook anderen die
daar recht op hebben. Datum 8 juni 1671
=================085===================
Aktennr : 085
Folio :
138-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 08-06-1671
Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Aert Jans Hoefnagel, molenaar op Nieuw Herlaer en
verklaart aan Gerard Stans Molenmaeckers een bedrag van 100 gulden
schuldig te zijn, als restant koopsom van een weiland en dries die hij
vandaag van hem heeft gekocht. De schuldenaar belooft de 100 gulden aan
Molenmaeckers of toonder dezes terug te betalen op elke tijd als die dat wil,
mits dat er 3 maanden vooraf is opgezegd. Hij zal verder steeds een rente
daarvan betalen van 5 % totdat de hoofdsom is terugbetaald. Datum 8 juni
1671.
=================086===================
Aktennr : 086
Folio :
139-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 23-06-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sibergh, drossaard en Jan Wouter Hoefnagel en
Jan Matheus Leijtens als schepenen, hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Willem Henrick Jan Aerts die op 19 mei j.l. alhier is
overleden, het bezit getaxeerd dat hij hier te St. Michielsgestel heeft
nagelaten.
De helft van een huis met een esthuis en ca. 13 roedes land, alhier gelegen
op de Mugheuvel b.p. Willem Corsten Jan Aerts, de gemeenschappelijke
straat. Belast met 2 en een halve roede zware dijkonderhoud. Getaxeerd op
225 gulden.
Nog 2 lopenzaad teulland alhier op de Mugheuvel. b.p. Willem Corst Jan
Aerts, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 130 gulden.
Nog de helft van een partij nieuw land in totaal groot ca. 2 lopenzaad en 3
en een halve roedes, gelegen op Mugheuvel alhier, b.p. Willem Wouters
Schoenmaker, de erfgenamen zelf. Getaxeerd op 65 gulden.

Nog het derde part van 2 lopenzaad teulland, gelegen op de Mugheuvel, b.p.
Meriken Willem Wouters, de erfgenamen van Meriken Henricks. Dit derde
part getaxeerd op 43 gulden.
Nog het derde part van een lopenzaad akkerland ter zelfder plaatse als
hiervoor, b.p. Huijbert Kuijsten, de erfgenamen van Meriken Wouter
Schoenmakers. Getaxeerd op 22 gulden.
Nog de helft en een derde part in de andere helft van 13 roedes teulland
gelegen op de Mugheuvel, b.p. Huijbert Kuijsten, Meriken Wouter
Schoenmakers. Getaxeerd op 18 gulden.
Nog een derde part van een lopenzaad nieuw land ter zelfder plaatse als
hierbvoor, b.p. de erfgenamen zelf, de gemeenschappelijke straat.
Getaxeerd op 15 gulden.
Nog het derde part van 8 negende van een houtveld gelegen onder Onroij ter
plaatse genoemd in de Beuckems, b.p. Henrick Roelof Driessen, het erf van
het klooster van Boxtel. Getaxeerd op 15 gulden.
Het totaal bedraagt 558 guldens. Aldus getaxeerd op 23 juni 1671.
=================087===================
Aktennr : 087
Folio :
140-v
Soort akte : borgstelling
Datum : 06-07-1671
Het is zo dat jonker Aert de Coenen van Zegenwerp hier jaarlijks aan jonker
Adolfh van Honselaer de oude die in zijn leven in Cuijck woonde, een pacht
betaalt van 2 mud rogge. In het testament van genoemde van Honselaer
opgemaakt voor notaris N. Ketgen d.d. 15 juni 1637, had die als zijn
erfgenamen de 3 kinderen van jonker Wernart van Honselaer benoemd, n.l.
jonker Adolph, joffrouw Marie en joffrouw Adriaan van Honselaer, daarin
voor drievierde part en de dochter van joffrouw Anna van Honselaer die in
Leeuwarden woont daarin voor het resterende vierde part. Na dood van
genoemde van Honselaer zijn die 2 mudde verstorven op de 4 genoemde
erfgenamen van jonker Adolph van Honselaer. Daarna had jonker Adolf van
Honselaer als zoon van jonker Wernaert van Honselaer die in zijn leven in St.
Michielsgestel woonde, zijn vierde part in die 2 mud rogge in diens codicil
opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 29 november 1667 vermaakt
aan de twee dochters van joffrouw Maria van Honselaer verwekt bij jonker
Dirck van Gerwen tot de tijd toe dat jonker Wernaert weer in vrijheid zou zijn
gesteld. Omdat jonker Aert de Coenen de pacht slecht betaalt en men bang

is dat de rogpacht nadien door anderen zou kunnen worden opgeeist, zijn
vandaag daarom hier voor Jan van de Heuvel en Willem Henriks de Bever als
schepenen in eigen persoon verschenen jonker Aelbert Millinck van Gerwen
zoon van jonker Dirck van Gerwen verwekt bij joffrouw Maria van Honselaer
en stelt zich ten behoeve van jonker Aert de Coenen garant voor de drie
vierde delen van de rogpacht, te weten voor een vierde deel dat toekomt aan
zijn moeder Maria van Honselaer en voor het vierde deel dat diens twee
zusters toekomt en nog het vierde deel dat toekomt aan de dochter van
joffrouw Anna van Honselaer die in Leeuwarden woont en waarvoor hij als
comparant is gemachtijd, volgens de akte gepasseerd voor notaris Udo
Verweij d.d. 5 oktober 1666 zoals hier is gebleken. Hij belooft garant te
staan voor betaling door jonker Aert de Coenen voor die drievierde delen
ervan. Daarvoor verbindt hij zijn persoon en bezit en onderwerpt zich
daarvoor aan de rechtspraak. Daarna zijn voor schepenen verschenen
genoemde joffrouw Maria van Honselaer als weduwe van jonker Dirck van
Gerwen, verder joffrouw Geertruijt van Gerwen zijnde haar dochter samenb
nog handelend voor joffrouw Johanna Catharina zijnde hun afwezige zuster
en dochter en beloven van hun kant genoemde jonker Aelbert Millinck van
Gerwen elk pro rata voor hun aandeel daarin, die te vrijwaren voor diens
borgtocht. Datum 6 juli 1671.
=================088===================
Aktennr : 088
Folio :
142-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 27-07-1671
Wij meester Jan van den Heuvel en Jan Matheus Leijtens, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen vrouwe Anna van den Heuvel weduwe
van jonker Henrick Lelijon, indiens leven oud-drossaard en stadhouder van
het leenhof en huis van Herlaer, rentmeester van hare vorstelijke hoogheid
de prinses zu Zolleren etc. over de domeinen van St. Michielsgestel, kapiteinluitenant van de heer commandeur van Thuijl, verder hier de heer Arnold
van Breugel als man van joffrouw Adriana Lelijon en nog joffrouw Barbara
Anna Lelijon en joffrouw Maria Lelijon, beiden dochters van wijlen genoemde
jonker Henrick verklaren voor ons schepenen dat ze jonker Jacob Siwert van
Siberg als stadhouder van het genoemde leenhof van Herlaer, zullen
vrijwaren voor alle aanspraken die de erfgenamen van wijlen jonker Elbert
Lelijon mochten hebben als *ammodiateur * (opvolger) van de lenen van de
heer van Herlaer en St. Michielsgestel, op genoemde heer drossaard. Ze
verklaren daarin alles wat aanspraken betreft daarbij uit te sluiten zowel van
chijnsen, lenen etc. en beloven hem en diens erfgenamen etc. daarvoor te
kwijten en zich te zullen onderwerpen aan rechtspraak daarover. Voorzien
van schependomszegel. Datum 27 juli 1671.

=================089===================
Aktennr : 089
Folio :
144-r
Soort akte : machtiging
Datum : 01-09-1671
Wij Jan van den Heuvel en Willem de Bever, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen de edele heer Ernestus de Boecop, heer zu Birgell overste
van de hertog van Nieuborgh etc. en machtigt hierbij de geachte Gerard de
Vos, burger van de stad Elburg in het land van Gelderland om namens hem
het bezit daar te beheren, landhuur, chijnsen en rentes te ontvangen,
daarvoor kwijting te verlenen, de onwillge debiteuren met rechtsmiddelen tot
betaling te dwingen, veroordeling daarin af te wachten en ten uitvoer te
brengen. Genoemde heer de Boecop is tot nu toe steeds vrijgesteld geweest
van tiendes, maar als desondanks overste Simon van Harsholt als
nieuwigheid hierbij toch tiendes zou opeisen over het bezit van Boecop, of
*novalien*, geeft de opdrachtgever aan zijn gemachtigde Gerard de Vos de
bevoegdheid om namens genoemde Boecop zich daartegen te verzetten en
met recht zijn privileges daarin te verdedigen voor alle gerechtshoven waar
genoemde Harsholt zich wenst te beroepen. De gemachtigde dient alles te
doen alsof de opdrachtgever daarbij zelf aanweig zou zijn geweest. De
gemachtigde mag ook weer andere gemachtigden daarin benoemen. Boecop
belooft alles na te komen wat daarin door de gemachtigde wordt gedaan en
zal hem daarvoor vrijwaren, maar die moet er later wel rekenschap over
afleggen. Voorzien van schependomszegel. Datum 1 september 1671.
=================090===================
Aktennr : 090
Folio :
145-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 30-08-1671
Wij drossaard en schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Adriaen Jan Coolen die zijn leven in de parochie Gemonde
woonde onder Boxtel en daar op 4 augustus is overleden, het bezit
getaxeerd dat die alhier te Gestel heeft nagelaten.
Een vierde part in een hooibeemd meestal genoemd de Jenneken van
Heesbeemd zijnde een lage en slechte hooibeemd die in onze
contributieboeken slechts als halfhooi is vermeld, alhier gelegen in de
parochie van Gemonde ter plaatse genoemd aan d' Ochelen nabij het kasteel
van Zegenwerp, b.p. het erf van de Woesterhoeve, de Ochelen die aan
verschillende personen behoort, Mariken Aert Wouter van Thuijl. Getaxeerd

op 80 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 30 augustus 1671.
=================091===================
Aktennr : 091
Folio :
146-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 04-09-1671
Wij drossaard en schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Meriken Goijaerts als weduwe van haar tweede man
Sebastiaen Wouters, welke Meriken op 12 augustus alhier is overleden, het
bezit getaxeerd dat ze hier te Gestel heeft nagelaten, waarvan zij na dood
van haar man het vruchtgebruik had behouden.
Een woonhuis, esthuis, tuin, boomgaard en aanliggend teulland, groot 4
lopenzaad alhier gelegen in de parochie van Gemonde, b.p. de H. Geest van
Den Bosch, Gerit Wouter Bastiaens, Hendrick Roelofs van Hees en meer
anderen, de gemeenschappelijke straat. Is belast met een rente van 5
gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden aan de tafel van de H. Geest te
Gestel. Boven de lasten getaxeerd op 325 gulden.
De helft van een vijfde deel in een houtbusseltje, alhier gelegen ter plaatse
genoemd aan de Pleijn, belast met een grondchijns van 9 penningen per jaar
aan de rentmeester van de domeinen in Middelrode te betalen. Getaxeerd op
10 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 4 september 1671.
=================092===================
Aktennr : 092
Folio :
147-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 30-09-1671
Wij drossaard en schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van wijlen de heer Cornelis van der Merendonck, licentiaat in de
rechten die op ... september in Den Bosch is overleden, het bezit getaxeerd
dat hij te Gestel heeft nagelaten.
Een huis, schuur, esthuis met tuin en land, groot ca. 2 lopenzaad en 19
roedes, kleine maat, elke lopenzaad tegen 33 roedes, alhier te Gestel in de
herdgang van Thede, b.p. de kinderen van Henrick Ruth Corsten, de

gemeenschappelijke straat. Belast met een roede slechte dijk te
onderhouden. Nog jaarlijks een hoen en een vierde deel van een hoen als
grondchijns te betalen aan de heer van Herlaer. Boven de lasten getaxeerd
op 236 gulden 2 stuivers.
Een stuk akkerland groot 3 lopenzaad en 18 roedes alhier gelegen ter plaatse
genoemd op de Donck, b.p. Hendrick Lamberts Rademaker, het
Schildersgasthuis. Getaxeerd op 182 gulden en 10 stuivers.
Nog een stuk akkerland genoemd de Koolacker groot 14 lopenzaad en 12
roedes, zijnde slechte heigrond, alhier gelegen in de zelfde herdgang, b.p.
Andries Corsten, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 5 ponden
paijment te betalen. Boven de lasten getaxeerd op 447 gulden en 10
stuivers.
Nog een stuk akkerland genoemd de Poortakker, zeer slecht land groot ca.
10 lopenzaad zelfde maat alhier gelegen, b.p. Aert Janssen Hoefnagels,
joffrouw Maria de Mibaise. Hieruit jaarlijks aan de heer van Herlaer 2 stuivers
2 oort grondchijns te betalen. Boven de lasten getaxeerd op 394 gulden en
15 stuivers.
Nog een stuk akkerland groot ca. een lopenzaad 17 roedes, laag en
waterachtig land alhier te Gestel op de Midakkers, b.p. de erfgenamen van
Ruth Corsten Spierincks, de Ruijmelse beemden. Getaxeerd op 65 gulden.
Een weiland groot 3 en een halve schaar, zijnde laag land dat dikwijls onder
water loopt, gelegen te Gestel in de zelfde herdgang, b.p. jonker Boecop, de
H. Geest van den Bosch, een gemeenschappelijke pad daar. Getaxeerd op
165 gulden.
Nog een dagmaat hooiland alhier in de Ruijmelse beemden, jaarlijks te
wisselen met andere dagmaten, getaxeerd op 40 gulden.
Nog twee morgens hooiland, laag en slecht land, waarvan soms in 3 of 4 jaar
geen opbrengsten komen, alhier gelegen nabij de Pettelaer op de grens van
Den Dungen en Gestel, b.p. het klooster van de zusters van Orthen, een
vaartgraaf daar. Getaxeerd op 50 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 30 september 1671.
=================093===================
Aktennr : 093
Folio :
148-v
Soort akte : boedelscheiding

Datum : 26-10-1671
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Jan Matheus Leijtens, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Peter Corst Rijckers voor hemzelf
daarbij voor een derde deel, verder nog handelend voor zijn broer Goijaert
Corst Rijckers als zodanig nog voor een derde en Jan Claes Compeer voor
het overige derde part, hebben een deling gemaakt van een weiland
genaamd de Marij Jan Huibertsweij, alhier gelegen aan de Brantse heij. Dat
perceel had de eerste comparant en zijn broer geerfd van Corsts Rijckers en
diens vrouw Mechteld Peters van Oirschot zijnde hun ouders en genoemde
Compeer had het gekocht van Boudewijn van de Last als man van Meriken
ook dochter van genoemde Corst Rijckers en Mechteld Peters.
Genoemde Peter en Goijaert als broers krijgen samen als eerste lot het
voorste deel van deze weide, b.p. de Brantse heijde, het tweede lot dar
ervan is afgedeeld, de heer Rogier van Berkel, de erfgenamen van jonker
Boecop. Er moet overpad aan het achterste deel worden verleend en aan alle
anderen die er recht op hebben. Nog krijgen ze het middelste deel van die
Marij Jan Huibertsweide, zoals door hen is afgepaald, b.p. het eerste lot dat
ervan is afgedeeld, Jan Claes Compeer van het derde lot, de erfgenamen van
de heer Rogier van Berckel, de erfgenamen van jonker Boecop. Dit lot moet
overpad aan het derde lot verlenen.
Genoemde Jan Claes Compeer krijgt het derde deel van die weide, zoals is
afgepaald, b.p. Peter en Goijaert Corst Rijckers, Thijs Jan Aerts, de
erfgenamen van Jan Theunis van Grinsven, de erfgenamen van jonker
Boecop, Peter Corsten. Er is recht van overpad over de hiervoor afgedeelde
parten en er moet zelf overpad aan anderen worden verleend die daar recht
op hebben.
Elk van de delers zal zijn bezit aanvaarden zoals hier is vermeld, zonder op
te meten en zoals ze samen hebben afgepaald. Alle lasten die erop drukken
en hen tegenwoordig onbekend zijn, zullen ze samen betalen elk voor een
derde. Ze verklaren tevreden te zijn met de deling en doen over en weer
afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te
doen. Datum 26 oktober 1671.
=================094===================
Aktennr : 094
Folio :
150-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 20-10-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sibergh, drossaard en Jan van de Heuvel en

Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren op verzoek van de collaterale
erfgenamen van de edele heer Aert de Coenen van Zegenwerp, in zijn leven
hoofdschout van het kwartier van Peelland, die op... september 1671 opt Sas
van Gent is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat hij hier te Gestel
heeft nagelaten.
Een adelijk huis met neerhuis, stalling, de hoeves binnen de grachten
genaamd Zegenwerp, gelegen te St. Michielsgestel aan de rivier de Dommel,
zijnde leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer. Getaxeerd op 6500
gulden.
Nog een partij land toebehoord hebbend aan de Kleijne stede van
Zegenwerp, samen groot ca. 46 lopenzaad en 7 roedes kleine maat, elk
lopenzaad van 33 roedes, gelegen nabij het hiervoor genoemde huis van
Zegenwerp, ook leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer. Getaxeerd op
1840 gulden.
Nog een partij slecht hooiland groot zijnde ca. 3 dagmaten, alhier gelegen
nabij het genoemde huis, ook leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer.
Getaxeerd op 150 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 11 roedes, gelegen nabij
het genoemde huis, b.p. een akker genoemd de Heijakker, ook leenroerig
aan het leenhof van Oud Herlaer. Getaxeerd op 105 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad 13 roedes gelegen nabij het
genoemde huis aan het einde van de genoemde Heijakker, ook zijnde
leengoed van het leenhof van Oud Herlaer. Geschat op 120 gulden.
Nog een partij heiland met wat nieuw land erin, nabij het genoemde huis
gelegen, leenroerig aan het hof van Oud Herlaer, met de houtopstand.
Getaxeerd op 110 gulden.
Nog een partij weiland groot ca. 12 scharen, gelegen nabij het genoemde
huis aan de rivier de Dommel. Ook leenroerig aan het leenhof van Oud
Herlaer. Geschat op 1200 gulden.
Nog een bepaalde hoeve, zijnde een huis met schuur etc. met ca. 76
lopenzaad en 8 roedes land, alhier gelegen nabij het huis van Zegenwerp,
zijnde leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer. Dit bezit en sommeige
van het voorgaand etc. is belast met 2 mud rogge per jaar aan de
erfgenamen van jonker Honselaer. Boven de lasten getaxeerd op 2940
gulden.

Nog een partij akkerland groot ca. 3 en een halve lopenzaad gelegen nabij
genoemde hoeve, genoemd de Gerstakker, ook leengoed zijnde. Getaxeerd
op 140 gulden.
Nog een partij slecht hooiland gelegen nabij genoemde hoeve, groot ca. 3
morgens, ook leengoed van het leenhof van Oud Herlaer. Getaxeerd op 300
gulden.
Nog een partij hooiland gelegen nabij het genoemde huis van Zegenwerp,
groot ca. 5 morgens, ook leengoed. Getaxeerd op 700 gulden.
Nog een partij heigrond gelegen binnen genoemde hoeve met de warande en
houtwas zijnde leenroerig. Getaxeerd op 110 gulden.
Nog een partij nieuw akkerland groot ca. 24 lopenzaad en 10 roedes,
gelegen achter de genoemde hoeve, ook leengoed. Getaxeerd op 1980
gulden.
Nog een partij akkerland genoemd de Kalverdries, groot 2 lopenzaad en 15
roedes, gelegen nabij de voorgaande erven, ook leengoed zijnde. Getaxeerd
op 100 gulden.
Nog een partij weiland groot ca. 14 scharen, gelegen nabij de rivier de
Dommel, leenroerig aan het leenhof. Getaxeerd op 1400 gulden.
Nog een partij nieuw land groot ca. 2 lopenzaad gelegen in de genoemde
hoeve met een partij driesland, verder wat nieuw land. Ook zijnde leengoed.
Getaxeerd op 110 gulden.
Het hierna volgend bezit was voor een vierde part eigendom van heer Aert
de Coenen en van vrouwe Mechteld de Coenen als weduwe van jonker Evert
van Haren in zijn leven ritmeester in dienst van Hare Hoogmogenden ook
voor een vierde part, welke vrouwe Mechteld onlangs zonder kinderen is
overleden, zo staan hierna de twee vierde parten van dat bezit vermeld.
Een zeker moer- of heideveld genoemd de Rijvaerts gelegen aan de heide
nabij het genoemde huis alhier te Gestel, in totaal getaxeerd op 13 gulden,
voor de twee vierde parten samen 65 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 6 lopenzaad alhier gelegen en afkomstig
van Jan Arijens van Beers cum suis. Getaxeerd op 360 gulden voor het totaal
en voor de twee vierde parten 180 gulden.
Nog een partij hooiland groot ca. anderhalve morgen gelegen nabij het

genoemde huis in het Voorste Buijlbroek, in totaal getaxeerd op 150 gulden
en voor de twee vierde parten op 75 gulden.
Nog 4 lopenzaad en 21 roedes land gelegen in de genoemde hoeve,
afkomstig van jonker Robbert de Bever. Getaxeerd voor het totaal op 280
gulden en voor de twee vierde parten op 140 gulden.
Nog een bepaald huis met een partij akkerland, samen groot 4 lopenzaad en
9 roedes, alhier gelegen aan het Heselaer, belast met ca. 3 gulden en 3
stuivers chijns aan de heer van Herlaer. Boven de lasten voor het totaal
getaxeerd op 488 gulden en voor de twee vierde parten 244 gulden.
Het totaal van alle bezit is 17509 gulden. Aldus getaxeerd te St.
Michielsgestel op 20 oktober 1671.
=================095===================
Aktennr : 095
Folio :
154-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 12-11-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sibergh, drossaard en Johan van de Heuvel en
Willem Henricks de Bever hebben op verzoek van de collaterale erfgenamen
van Cathelijn dochter van Joost Arijens die alhier op 15 oktober j.l. is
overleden, het bezit getaxeerd dat ze hier in St. Michielsgestel heeft
nagelaten.
Een stuk akkerland groot ca. 28 roedes, alhier gelegen aan de Volmeer, b.p.
de weduwe van Henrick Peters, de weduwe van Jan Joosten. Is belast met
het zesde part van 2 zesters rogge per jaar aan N. van Hoorn in Den Bosch,
nog het zesde deel van een derde part van 1 mud rogge per jaar aan de H.
Geest te Gestel, nog een zesde part van 13 stuivers chijns per jaar aan de
heer van Herlaer en nog het zesde part van een gulden per jaar aan het
gasthuis in Den Bosch. Boven de lasten getaxeerd op 14 gulden.
Aldus getaxeerd op 12 november 1671.
=================096===================
Aktennr : 096
Folio :
154-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 12-11-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sibergh, drossaard en Jan van de Heuvel en

Willem Henricks de Bever hebben op verzoek van de collaterale erfgenamen
van Arij Gerrits van Pincxten het bezit getaxeerd dat die alhier heeft
nagelaten.
De helft van het derde part van ca. een halve lopenzaad land zijnde een laag
groesveldje, alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. Peter Martens, Henrick
Peters van Grinsven. Getaxeerd op 3 gulden.
Aldus getaxeerd op 12 november 1671.
=================097===================
Aktennr : 097
Folio :
155-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 19-11-1671
Wij Willem Henrick de Bever en Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen en
Bartholomeus Henricks van Venroij en verklaren met elkaar te zijn overeen
gekomen over de deling van een hofstad waarop eerder een huis stond
genoemd Emmaus, met 16 lopenzaad land daar, zijnde deels akkerland en
deels weide of groesland, alhier te Gestel. Ze hebben dat bezit verkrgen van
señor Johan van Berck die dat bezit heeft uitgewonnen met schepenbrieven
van Den Bosch d.d. 12 november 1671 en wel als volgt.
Genoemde Adriaen Jaspers van der Cammen krijgt het zuidelijke en voorste
deel van het land genoemd het Hoogh Emmaus, waar eerder een huis op
stond zoals dat door hem is afgepaald, b.p. zuidelijk Eijmbert Peters,
noordelijk Bartholomeus Venroij waarvan is afgedeeld, Adriaen zelf, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een veldje aldaar tegenover de
loopgraaf gelegen, b.p. genoemde Bartholomeus Venroij, zuidelijk de
gemeenschappelijke loopgraaf (sloot), genoemde Adriaen. Nog krijgt hij een
partij land uitkomend vanaf het Hoogh Emmaus zoals is afgepaald, b.p.
oostelijk het Hoogh Emmaus, westelijk het erf van Bartholomeus dat evan is
afgedeeld, Eijmbert Peters, Bastiaen van Tilborgh. Nog krijgt hij een partij
land zijnde 3 strepen land, n.l. de vierde, vijfde en zesde streep, oostelijk
van het Hoogh Emmaus af te tellen. De ene streep is oud land en de twee
anderen nieuw land, naast elkaar gelegen, b.p oostelijk Bartholomeus
Venroij, westelijk ook deze Bartholomeus, verder Bastiaen van Tilborgh. Nog
krijgt hij een partij land af te meten vanaf het Hoogh Emmaus zijnde de
achtste streep, zoals door hen is afgepaald, b.p. oost en west het erf van
Bertholomeus Venroij waarvan is afgedeeld, zuidelijk de erfgenamen van Jan
Teunissen, Bastiaen van Tilborgh. De boomgaard blijft vooralsnog
onverdeeld.

Genoemde Bartholomeus Venroij krijgt het middelste deel van het Hoogh
Emmaus zoals is afgepaald, b.p. Adriaen Jaspers waarvan is afgedeeld,
noordelijk de boomgaard die onverdeeld blijft, de straat. Nog krijgt hij een
partij land zijnde teulland gelegen over de loopgraaf, zijnde het buitenste
veldje van het Emmaus, zoals door hen is afgepaald, b.p. zuidelijk Adriaen
Jaspers waarvan is afgedeeld, noordelijk Meriken Arijens te Ruijmel, de
gemeenschappelijke straat, Bastiaen van Tilborgh. Nog krijgt hij een partij
land van 2 strepen zijnde de tweede en derde streep vanaf het Hoogh
Emmaus af te tellen en zoals door hen is afgepaald, b.p. oostelijk en
westelijk Adriaen Jaspers waarvan is afgedeeld, Bastiaen van Tilborgh,
Eijmert Peter Eijmberts. Nog krijgt hij een partij nieuw land en de zevende
streep vanaf het Hoogh Emmaus te tellen, b.p. Adriaen Jaspers waarvan is
afgedeeld, Bastiaen van Tilborgh, Jan Teunissen. Tenslotte krijgt hij nog een
partij nieuw land zijnde de negende en tiende streep of de twee laatste
strepen van het Hoog Emmaus af te rekenen, b.p. Adriaen Jaspers waarvan
is afgedeeld, Jan Henrick Aelberts, Bastiaen van Tilborgh, de erfgenamen van
Teunis Janssen en meer anderen. Verder krijgt Bartholomeus de helft van de
boomgaard waarvan de andere helft tussen hen onverdeeld blijft.
De 2 delers zullen samen de twee hekken onderhouden aan de diverse
percelen. Als in de straat voor dit gedeelte een schoorke of brugje moet
worden gelegd zullen ze dat samen daar maken en verder samen
onderhouden. Als Bartholomeus of diens nakomelingen op het voorste deel
van de Emmaus dat hem is toebedeeld er een huis zou timmeren, dan moet
hij voor dat huis over zijn eigen erf wegen zonder daarvoor het erf van
Adriaen Jaspars te mogen gebruiken. Verder zal men ellkaar laten wegen
zowel met Bossche mest als andersinds ten naaste velde en met de minste
overlast. Ieder zal zijn percelen aanvaarden zoals beschreven zonder verder
opmetingen. De delers verklaren verder tevreden te zijn met de deling en de
deling gestand te doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 19
november 1671.
=================098===================
Aktennr : 098
Folio :
159-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 21-11-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sijbergh, drossaard en Jan Wouter Hoefnagel en
Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen verklaren dat wij op verzoek van de
collaterale erfgenamen van Eijken Jan Dircks die op 16 oktober j.l. in
Gemonde is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat Eijken alhier te
Gestel heeft nagelaten.

Een derde part van een vierde part van een half huis en ca. twee en een half
lopenzaad 8 roedes land eraan, alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. Meriken
Jan Hermans, Goossen Janssen van Herwijnen, de gemeenschappelijke
straat. Is belast met 17 stuivers per jaar aan de weduwe van Gijsbert
Henricks, nog met 22 stuivers 8 penningen per jaar als chijns aan de heer
van Herlaer en nog een vat rogge per jaar. Boven de lasten getaxeerd op 24
gulden en 15 stuivers.
Nog het derde part van een lopenzaad land gelegen aan de Beeckant rondom
aan hert erf van Meriken Jan Hermans. Belast met 17 stuivers 12 penningen
per jaar voor het totaal. Boven de lasten getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers.
Nog een derde part van een vierde part van een morgen hooiland alhier
gelegen in de Thederbeemden, b.p. Jan Wouter Hoefnagel, joffrouw Gerwen.
Voor dit deel getaxeerd op 8 gulden 7 stuivers.
Samen bedraagt het 35 gulden en 12 stuivers. Aldus getaxeerd op 21
november 1671.
=================099===================
Aktennr : 099
Folio :
160-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 14-12-1671
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Dirck Roelofs van der Stappen die in Gemonde
woont onder Gestel en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake
een hooiveldje groot een vierde part van tweederde part van een dagmaat
land, alhier gelegen onder d' Ochelen, b.p. Jan Zegers van Overbeeck, het
Woesterhoeveland en anderen, de weduwe van Andries Janssen Santegoets,
meester Jan van de Heuvel, Hij doet er afstand van ten behoeve van Roelof
Dircks, Willem Brecht als man van Jacomina Dirck van der Stappen en ten
behoeve van Hendriksken en Anneken Dircks zijnde zijn kinderen verwekt
bij wijlen zijn vrouw Jenneken Jacob Lauwen. De comparant belooft deze
overdracht gestand te doen.
Daarna zijn voor schepenen verschenen Roelof Dircks van der Stappen en
Willem Brecht als man van Jacomina Dirck van der Stappen, elk voor een
vierde part, en samen met genoemde Dirck Roelofs van der Stappen hun
vader die handelt voor Hendrieksken en Anneken hun minderjarige ziusters,
respectievelijk elk voor een vierde part, verkopen nu aan Jan Claes Peters
samen het een vierde part van twee derde parten van het genoemde

hooiveldje zoals hiervoor is vermeld. De verkopers beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 14 december 1671.
=================100===================
Aktennr : 100
Folio :
161-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 14-12-1671
Wij jonker Jacob Sijwert van Sibergh, drossaard, Jan Wouter Hoefnagel en
Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat wij op verzoek van de
collaterale erfgenamen van Arij Jan Spierincks die alhier op 26 november
1671 is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat die hier in Gestel heeft
nagelaten.
Een partij akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, kleine maat van 33
roedes per lopenzaad, alhier gelegen aan de Dungense Cant, b.p. Arij Jan
Dircks, Dirck Delis. Belast met 2 roedes zware dijkonderhoud. Getaxeerd op
125 gulden.
De helft van een partij laag land in totaal groot 5 lopen en 9 roedes, alhier
gelegen aan de Donckse straat op de Horrick, b.p. Thijs Jan Delis
Weijgerganck, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 103 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland, in totaal groot ca. 6 lopenzaad en 11
roedes alhier gelegen in de Locaert, b.p. de erfgenamen van Marten Peters
van de Ven, de erfgenamen van jonker Lelijon. Getaxeerd op 106 gulden 10
stuivers.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot ca. 4 lopenzaad alhier
onder de Stockhoek, b.p. de erfgenamen van Arij Janssen van de Ven, de
gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 90 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot 4 lopenzaad en 11
roedes, alhier gelegen op de Midakkers, b.p. de weduwe van Gijsbert Rutten
Spierincks, de erfgenamen van Henrick van de Brandt, belast met 6 roedes
zware dijkonderhoud. Voor de helft gataxeerd op 97 gulden en 10 stuivers.
Nog een vierde part van twee schaarweides, alhier gelegen in de Pettelaerse
straat, b.p. de weduwe van Jan Huijberts, de erfgenamen van Rijckaert
Janssen van de Brandt. Getaxeerd op 50 gulden.
De helft van een zeer laag hooiveld of weiland, gelegen in het Essergadt in
de Thederbeemden, groot ca. een morgen, b.p. jonker Prounincks, de

Schuijlenborgse straat. Belast met 35 stuivers per jaar. Boven de lasten
getaxeerd op 12 gulden.
Nog de helft van een veld weiland groot ca. 2 scharen gelegen in het Wout
onder de Vier Gemalen op de grens van Gestel, b.p. de weduwe van Andries
Santegoets, de erfgenamen van Claes Henrick Daniels en meer anderen.
Belast voor het totaal met 2 gulden 4 stuivers aan het Hooidonks klooster.
Boven de lasten getaxeerd op 90 gulden.
Verder heeft hij nog de helft van een rente nagelaten van 600 gulden op
onderpand van een huis en land te Halder. Voor de helft getaxeerd op 300
gulden.
Het totaal bedraagt 974 gulden. Aldus getaxeerd op 14 december 1671
=================101===================
Aktennr : 101
Folio :
163-r
Soort akte : afstand van rechten
Datum : 14-12-1671
Eerder had Iken Goijaerts van Beeck die de vrouw was van Adriaen Janssen
Spierincks middels een testament met haar man op 8 juli 1669 o.a. aan de
tafel van de H. Geest te St. Michielsgestel ten behoeve van de armen daar,
een stuk akkerland vermaakt, alhier gelegen in de herdgang van Thede, ter
plaatse genoemd de Donck, eerder afkomstig van Henrick Laurens Compeer,
groot ca. 3 lopenzaad, b.p. de erfgenamen van jonker Lambert van Gerwen,
de weduwe en erfgenamen van Lambert Henricks Rademaker. Ze wilde wel
dat voor het geval haar erfgenamen vanwege het ontbreken van een octrooi,
dat als die aan de H. Geest van Gestel geen bevestiging wilden doen voor
schepenen zoals dat eigenlijk hoort, dat Iken in plaats daarvan de tafel van
de H. Geest te Gestel en de tafel van de H. Geest in Den Dungen, elk voor de
helft, al haar roerend bezit en meubels zou laten toekomen, die ze van haar
kant zou nalaten, mits dat met de opbrengst daarvan die beide tafels dat
geld zouden beleggen in een kapitaal van 100 gulden elk, uit te delen aan de
armen. Ze gaf haar erfgenamen de keuze daarin, hetzij dat de erfgenamen
het stuk akkerland wilden overdragen hetzij dat ze de tafels al haar roerend
bezit zou laten houden. Voor ons is daarom verschenen jonker Jacob Sijwert
van Sijborgh, als drossaard en Jan Wouter Hoefnagels, Willem Henricks de
Bever, Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers en Jan
Matheus Leijtens als schepenen alhier en verder Mathijs Janssen Vochts als
aangestelde erfgenaam voor de ene helft, verder Mathijs, Jacob en Goijaert,
zoons van Leendert Willem Meulenbroekc en Jan Janssen van Griensven als
man van Heijlken dochter van Leendert Meulenbroeck, die gezamelijk nog

handelen voor Mathijs Theunissen Vuchts als man van Willemken Leendert
Meulenbroeck zijnde hun afwezige zwager, samen voor de andere helft, als
gezamenlijke erfgenamen van Iken Goijaerts van Beeck, en verklaren dat ze
aan de tafel van de H. Geest toestaan om de 3 lopenzaad land te Thede
alhier in bezit te nemen en ze doen daar afstand van. De comparanten
beloven geen enkele aanspraak meer op het perceel te maken en doen
afstand van alle uitzonderingen en ontheffingen en rechtsmiddelen daarbij.
Daarvoor verbinden ze hun persoon en bezit en onderwerpen zich daarbij
vrijwilig aan de rechtspraak daarover. Datum 14 december 1671.
=================102===================
Aktennr : 102
Folio :
165-r
Soort akte : waardetaxtatie van vee
Datum : 28-12-1671
Wij jonker Jacob Siwert van Sijborgh drossaard en Jan Matheus Leijtens en
Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen verklaren dat wij op verzoek van Jacob
Janssen van de Hanenbergh de helft van 46 schapen hebben getaxeerd, die
tegenwoordig voor de helft worden gehouden door Adriaen Everts van de
Oetelaer, tegenwoordig inwoner alhier. Die zijn getaxeerd op 38 gulden en
14 stuivers. Actum 28 december 1671.
=================103===================
Aktennr : 103
Folio :
165-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 07-01-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagel en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
vandaag voor ons zijn verschenen Jan Jan Arijens Spierincks daarin voor een
vierde, Adriaen Henrick Delissen en Henrick Henrick Delissen voor henzelf en
samen nog handelen voor Lijsken en Jenneken dochters van Henrick Delis
verwekt bij Anneken dochter van Jan Arijen Spierincks, samen voor een
vierde part, verder Henrick, Cornelis en Arijen zoons van Laurens Henrick
Vrancken verwekt bij Aelken dochter van Jan Arijen Spierink, voor henzelf
handelend en samen nog voor Meriken dochter van Laurens Henrick
Vrancken en genoemde Aleken, thans weduwe van Henrick Janssen van
Houten en nog namens Meriken dochter van Vranck ook zoon van Laurens
Henrick Vrancken en van genoemde Aelken, verder nog namens Aelken,
Meriken en Peter, kinderen van Marten Peters van de Ven verwekt bij
Anneken dochter van Laurens Henrick Vrancken en genoemde Aelken
Spierinks, samen ook voor een vierde part, nog Willem Cornelis Spierinks
voor hemzelf en mede handelend voor zijn zuster Jenneken, als kinderen van

Cornelis Jan Arijen Spierincks, ook voor een vierde part, zijnde samen
benoemde erfgenamen van Adriaen zoon van Jan Adriaen Spierincks die in
zijn leven getrouwd was met Eijken Goijaert Mathijssen van Beeck, daarin
samen voor de ene helft, verder Mathijs zoon Jan Janssen Vochts verwekt bij
Geertruijt dochter van Goijaert Mathijssen van Beeck voor een helft, nog
Mathijs, Jacob en Goijaert zoons van Leendert zoon van Willem Willems van
de Meulenbroeck verwekt bij Barbara dochter van Goijaert Mathijssen van
Beeck, nog Mathijs Teunissen Vuchts als man van Willemken dochter van
Leendert zoon van genoemde Willem Willem Meulenbroeck en Barbara
Goijaerts van Beeck en tenslotte Jan Jans van Griensven als man van
Heijlken dochter van genoemde Leendert en Barbara, samen voor de andere
helft, als door Eijken Goijaert Mathijs van Beeck benoemde erfgenamen
zijnde hun tante en oud-tante, verklaren met elkaar een deling te hebben
gemaakt van het bezit dat is nagelaten door genoemde Adriaen Jan Adriaens
Spierincks en Eijken Goijaerts van Beeck, middels een testament dat was
opgemaakt voor de notaris op 8 juli 1669.
Genoemde Jan Jan Arijen Spierincks cum suis krijgt een akker teulland groot
ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen op de Horrick, b.p. de gemeenschappelijke
Donckstraat, Mathijs Janssen Weijgergancks, Willem Mathijssen, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 4
lopenzaad, alhier gelegen aan de Stockhoek, b.p. de erfgenamen van Arijen
van de Ven, Jan Peter Eijkemans, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt
hij een veldje hooiland groot ca. een dagmaat, gelegen in het Essergadt
alhier in de Thederbeemden, b.p. de Schuijlenborgse straat, jonker
Proeningh, jonker Aelbert van Gerwen. Hieruit jaarlijks 35 stuivers te betalen
aan de heer van Deurne, als rentmeester. Nog krijgt hij de helft van een
weiland waarvan de andere helft toekomt aan Peter Goijaerts van Beeck,
deze helft groot ca. de helft van 2 morgens, alhier gelegen, b.p. de weduwe
van Jan Huijberts van Gemert, de weduwe van Reijckert Janssen van de
Brandt, de gemeenschappelijke Pettelaerse straat, Jan Adriaens Locaert. Nog
krijgt hij 400 gulden kapitaal van een kapitaal van 600 gulden op onderpand
van het bezit van Stans Stanssen op Nieuw Herlaer, jaarlijks vervallend op 6
januari.
Genoemde Mathijs zoon Jan Janssen Vochts cum suis krijgt een akker
teulland groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen op de Loacert, b.p. de
kinderen van Marten Peters van de Ven, joffrouw Lelijon en meer anderen,
de gemeenschappelijke Heelstraat daar, Servaes Driessen. Dit erf moet de
*schouw* daar onderhouden zoals van oudsher gebruikelijk is. Nog krijgt hij
een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad alhier gelegen op de Midakkers,
b.p. de weduwe van Gijsbert Ruth Spierincks, de kinderen van Henrick van
de Brandt, Jan Ruth Spierincks, de Midackerse dijk. Hieruit een deel dijk daar
te onderhouden. Nog krijgt hij een klein veldje beneden langs de dijk

gelegenb, b.p. de Ruijmelse beemden eigendom van het klooster van
Orthen, de erfgenamen van Henrick van de Brandt, Jan Joosten van Gemert.
Nog kijgt hij een weiland groot ca. 3 scharen, gelegen in het dorp Schijndel
in het Wout, b.p. de weduwe van Andries Jan Santegoets, de erfgenamen
van Claes Henricks van Osch en meer anderen, Lambert Seberts, een pad
daar, verder de gemeijnte genoemd de Mijldoorn. Hieruit jaarlijks 14 pond
paijment te betalen aan het klooster van Hoijdonck en de tafel van de H.
Geest in Den Bosch. Nog krijgt hij de helft van een weiland waarvan de
andere helft toekomt aan Peter Goijaerts van Beeck, in totaal groot ca. 3
morgens, gelegen onder Den Dungen, b.p. Willem Janssen van Geffen, Delis
Janssen van den Steen, Lijsken Henrick Delis, de gemeenschappelijke straat.
Nog krijgt hij 200 gulden uit een kapitaal van 600 gulden op onderpand van
bezit van Stans Stanssen te Nieuw Herlaer.
Ieder van de groep ergenamen zal hun bezit aanvaarden zoals hiervoor
vermeld, zonder opmeting en men moet elkaar overpad verlenen. Indien er
op iemands bezit meer lasten zouden blijken te drukken, zullen ze die samen
betalen. Ieder zal zijn land direkt aanvaarden en ook de inkomsten ervan
direkt genieten die in het jaar 1672 vervallen. Blijven verder nog onverdeeld
de meubelen en vorderingen en ook de schulden van de boedel. De
comparanten verklaren tevreden te zijn met de deling en doen over en weer
afstand van aanspraken op elkaars erfdeel. Datum 7 januari 1672.
=================104===================
Aktennr : 104
Folio :
169-v
Soort akte : testament
Datum : 16-01-1672
In de naam van de Heer, Amen. Vandaag op 16 januari 1672 zijnde zaterdag
namiddag omstreeks 3 uur, is voor Jan Jans Broeren en Jan Matheus Leijtens
als schepenen en voor Pieter Duerkant als secretaris verschenen Grietje
dochter van Dielis Rutten thans vrouw van Willem Pouwels van den Heuvel
wonend op de Wielse Hoeve alhier te Gestel zoals ons bekend is, die
enigermate ziek is maar wel in het bezit van haar geheugen en verstand
zoals ons is gebleken. Ze overdenkt de zekerheid van de dood en de
onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom uit vrije wil haar testament
maken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is overleden aan bij de almachtige God
en wil een christelijke begrafenis hebben. Ze herroept hierbij haar eerdere
testament dat ze met haar eerste man Jan Arijens van der Heijden had
gemaakt voor notaris Johan van de Heuvel en alle andere codicillen etc.
terzake van de dood die ze met genoemde echtgenoot eerder heeft gemaakt.
Vanwege bizondere genegenheid en vanwege de veelvuldige gedane moeite
en verleende diensten die aan haar in haar ziekte en impotentie werden

gedaan, benoemt ze haar tegenwoordige man Willem Pouwels van de Heuvel
als haar universele erfgenaan en wil dat hij na haar dood haar *stede* krijgt
met het land aan het Heselaer alhier en ook alle roerend bezit, dat hij direkt
na haar dood als zijn eigendom mag beschouwen. Verder vermaakt ze aan
Aelken weduwe van Jan Joosten van Gerwen zijnde de dochter van haar
zuster, een bedrag van 100 karolusguldens eens. Verder vermaakt ze aan de
kinderen van wijlen haar halfbroer Henrick Delissen een bedrag van 15
gulden, aan Marij dochter van wijlen Corst Dielis zijnde haar broer een
bedrag van 15 gulden. Nog vermaakt ze aan Henrick zoon van Willem
Pouwels zijnde haar tegenwoordige mans zoon voor diens trouwe diensten
aan haar een akkertje alhier gelegen op de Slebeecken, groot ca. een
lopenzaad, zoals ze eerder had gekocht van Henrick Willem Spierincks, dat
deze Henrick na dood van haar en na dood van haar tegenwoordige man
Willem Pouwels kan worden aanvaard, maar tot zolang laat ze het gebruik
ervan aan haar man over zolang die leeft. De testatrice beeindigt hiermee
haar legaten en verklaart dat dit haar laatste wil is en wil het als zodanig
hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met
geldend recht of gebruiken die ze in dat geval daarbij uitsluit. Aldus
opgemaakt in het woonhuis van de testatrice en voorzien van het
schependomszegel.
=================105===================
Aktennr : 105
Folio :
172-r
Soort akte : testament
Datum : 22-01-1672
In de naam van de Heer, Amen. Vandaag op 22 januari 1672 namiddag
omstreeks 5 uur, is voor Adriaen Jaspers van der Cammen en Jan Matheus
Leijtens als schepenen en voor Pieter Duerkant als secretaris verschenen
Mathijs Janssen Vochts inwoner alhier en ons bekend zijnde, enigermate ziek
zijnde en in bed liggend, maar wel in het bezit van zijn verstand en
geheugen zoals ons bleek. Hij overdenkt de zekerheid van de dood en de
onzekerheied van het uur waarop en wil daarom zijn testament opmaken
zonder daarin door iemand te zijn gedwongen. Hij beveelt zijn ziel zodra hij
is overleden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis. Als
zijn universele erfgenamen benoemt hij de kinderen en kindskinderen van
Corst Jan Aerts en de kinderen van Henrick Jan Aerts, zijnde beiden de
broers van zijn vader(zijn ooms dus). Nog de kinderen van Leendert Willem
Meulenbroeck zijnde zoon van de moeder van de testateur (dat is dus zijn
neef en oomzegger) waarbij de kinderen en kindskinderen van Corst Jan
Aerts en de kinderen van Henrick Jan Aerts alleen in de stokgoederen zullen
delen afkomstig van de vader van de testateur of van enkele van diens
familie en waarbij de kinderen van Leendert Willem Meulenbroeck alle

stokgoederen krijgen afkomstig van de moeder van de testateur of van enige
vrienden van haar kant. Hij vermaakt verder beide groepen erfgenamen, van
zijn vaderskant voor de helft en van zijn moederskant voor de helft, al zijn
roerend en onroerend bezit dat door zijn ouders was geconquesteerd en
zoals hij na zijn dood zal nalaten. De kindskinderen zijn hierin ook
erfgenamen en komen in de plaats van hun overleden ouders en daarbij zal
de dode partij altijd met de levende delen. Als stokgoed van de kant van zijn
vader verklaart hij het huis en landerijen met alle toebehoren waarin hij als
testateur nu woont alhier te Ruijmel aan de Brantse heide en zoals dat door
zijn vader is gekocht. Verder nog een akkertje genoemd de Korte Stucken
groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen aan de Brantse heijede, omdat zijn
vader toen die dat huis kocht ander patrimonaal bezit ter betaling ervan had
verkocht en om andere redenen. Dat stokgoed van zijn vader gaat dus naar
de kinderen en kindskinderen van Corst Jan Aerts en die van Henrick Jan
Aerts. Het roerende bezit van zijn moederskant gaat naar de kinderen van
Leendert Willem Meulenbroeck. Die krijgen ook alle vorderingen en
aanspraken die de testateur na zijn dood zal nalaten in het sterfhuis van
Adriaen Jan Spierincks die was getrouwd met Eijken Goijaerts van Beeck
zijnde de zuster van de testateurs overleden moeder. Verder bepaalt hij dat
de kinderen of de kindskinderen, zijnde Jacob, Anneken en Mechteld zoon en
dochters van Reijnder Jacobs verwekt bij Mechteld dochter van Jan Aerts,
zijnde Mechteld de tante van de testateur ieder 100 gulden krijgen, waarbij
de kinderen of kindskinderen van Jacob Reijnders 100 gulden krijgen,
Anneken Reijnders ook 100 gulden en Mechteld Reijnders ook 100 gulden,
waarbij de kinderen en kindskinderen in de plaats van hun overleden ouders
komen en ook de dode partij met de levende zal delen en sluit hen daarmee
verder uit van ander na te laten bezit. Nog vermaakt hij aan de tafel van de
H. Geest alhier een rente of schuldbrief van 400 gulden ten laste van de
erfgenamen van Claes Jan Cluijtmans welke rentebrief hij met een lopende
rentetermijn zal laten volgen. Als die rentebrief afgelost zou worden, moet
die opnieuw tegen een vaste rente worden uitgezet. Verder vermaakt hij aan
de zelfde tafel van de H. Geest een som van 200 gulden, die door zijn
erfgenamen na zijn dood zal worden uitgereikt en die ook op rente te
beleggen. Verder vermaakt hij zijn tegenwoordige knecht Mathijs Janssen
voor diens trouwe dient zijn paard en hoogkar, met de greel en toebehoren.
Nog vermaakt hij Jenneken Arijens van de Ven en Cornelia Henrick Jan
Geerlings zijnde zijn dienstmaagden, elk van hen zijn beste koe, waarvan
Jenneken de eerste keus heeft. Nog vermaakt hij aan Jan zoon van Jan
Henrick Jan Aerts zijn beste mantel en aan de kinderen van Leendert Willem
Meulenbroek zijn tweede mantel. De kinderen en kindskinderen van Corst en
Henrick zoons van Jan Aert Vochts krijgen de *huik* van zijn moeder en de
kinderen van Leendert Willems Meulenbroek krijgen de huik van Eijken
Goijaerts en deze laaste kinderen krijgen nog 11 of 12 banen linnen
lakenstof dat hij vanwege Eijken Goijaerts heeft verkregen samen met de

Meulenbroekkinderen. Als uitvoerder van zijn testament benoemt hij Willem
Corsten Vochts en Goijaert Leendert Meulenbroek zijnde de neven van de
testateur en geeft hen volmacht en opdracht het beheer over zijn bezit te
voeren. Om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten mag er een derde
persoon worden benoemd om uitleg te geven. Als iemand van zijn
erfgenamen zich tegen dit testament verzet of er niet mee tevreden is, sluit
hij die persoon uit met alleen een bedrag van 6 gulden en diens deel gaat
dan naar de andere erfgenamen die wel tevreden zijn met het testament. De
testateur houdt zich het recht voor om dit later te wijzigen, te verminderen
of te vermeerderen. Hij verklaart dat dit zijn testament is en wil het zo
hebben uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met
geldend recht of gebruik, welke bepalingen hij daarin dan uitsluit. Aldus
opgemaakt in het woonhuis van de testateur. Voorzien van het
schependomszegel.
=================106===================
Aktennr : 106
Folio :
176-v
Soort akte : huwelijkse voorwaarden
Datum : 05-02-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagel en Jan Matheus Leijtens schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Andries zoon van Huijbert Janssen geassisteerd
met zijn moeder Cathelijn dochter van Andries Cornelis en zijn neef Andries
Corsten als a.s. bruidegom ter ener zijde en Aleken dochter van Marten van
de Ven geassisteerd met haar voogd Adriaen Laurens als a.s. bruid ter
andere zijde, en hebben de volgende huwelijkse voorwaardes gemaakt.
Cathelijn Andries als moeder zal met haar zoon 2 koeien inbrengen en een
melkkoe en nog een paard of de waarde ervan, nog 2 zakken rogge en een
zak boekweit inclusief de zakken, nog een nieuw bed met toebehoren, een
pot, ketel, tobbe en stande of de waarde ervan met nog 4 stoelen, een
hoogkar en een aardkar en het gebruik van 3 lopenzaad land, zolang ze leeft
maar langer niet. Genoemde Aleken brengt al haar haar roerend en
onroerend bezit in, zonder uitzonderingen en wel al het bezit dat ze
persoonlijk of samen met anderen nu in eigendom heeft. Verder is afspraak
dat als de bruidegom eerder overlijdt dan de bruid zonder wettige kinderen
te hebben verkregen, dat de familie en erfgenamen van de bruidegom dan
aan de a.s. bruid 500 gulden zullen betalen en is ook afspraak dat als de
bruid eerder overlijdt dan de bruidegom zonder wettig nageslacht in het
huwelijk te hebben, dat dan de familie en erfgenamen van de bruid alle vaste
en roerend bezit zullen krijgen dat door de bruid werd ingebracht, maar die
erfgenamen moeten dan aan de a.s. bruidegom direkt 300 gulden betalen.
Alle winsten of verlies tijdens dit huwelijk ontstaan zullen half en half tussen
de families worden verdeeld. Ter nakoming van deze afspraken verbinden ze

beiden hun persoon en bezit en onderwerpen zich daarvoor aan de
rechtspraak. Voorzien van schependomszegel. Datum 5 februari 1672.
=================107===================
Aktennr : 107
Folio :
179-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 18-02-1672
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Lucas Roelofs Hagelaers het bezit hebben getaxeerd dat die
in de parochie Gemonde onder Gestel heeft nagelaten en dat de erfgenamen
hebben geerfd na dood van Meriken Jan Rijckerts die in de parochie
Gemonde onder Boxtel is overleden op 11 januari 1672.
Een perceel akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad gelegen in de
parochie Gemonde ter plaatse genoemd in de Driessen, b.p. de erfgenamen
van Willem Janssen van der Merendonck, Anneken Hendrick Spierincks en
meer anderen, Peter Damen. Daaruit een jaarlijkse rente van 5 guldens aan
N. van Bladel in Den Bosch te betalen aflosbaar met 100 guldens. Nog hieruit
te betalen een legaat van 50 gulden eens aan de erfgenamen van Meriken
Jan Rijckerts van de Oetelaer zoals blijkt uit een testament. Boven de lasten
geschat op 25 gulden.
Nog een stukje akkerland gelegen alhier in de zelfde parochie ter plaatse
genoemd op d' Ochelen zijnde de helft van een lopenzaad en 7 roedes, b.p.
de Woesterhoeve, de erfgenamen van Jasper Elias, de gemeenschappelijke
mestweg, d' Ochelen. Geschat op 40 gulden.
Nog een jaarlijkse rente van 8 gulden 10 stuivers te betalen door Peter Aerts
van Overbeeck wonend in de parochie Gemonde onder Boxtel, aflosbaar met
200 gulden. Getaxeerd op 200 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 18 februari 1672.
=================108===================
Aktennr : 108
Folio :
180-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 20-02-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Ruth Pouwels die handelt namens Hendrieksken
Pouwels als weduwe van Jan Teunis Mugh ter ener zijde, verder Geertruijt

dochter van Corsten Vercuijlen weduwe van Willem Philips geassisteerd door
haar zoon Arijen Arijens daarin voor een helft, verder Jan de Leeuw,
Wernaert van Wolfsbergen en Jan van Hees als man van Anneken Joosten
van Wolfsbergen, samen handelend voor Jan Hermans van Wolfsbergen,
daarin samen voor de andere helft, waarbij genoemde Geertruit Corsten ab
intestato erfgename is van genoemde Jan Teunis van haar moederskant en
Jan de Leeuw cum suis erfgenaam is van vaderskant verklaren met elkaar
een deling te hebben gemaakt van de roerende bezittingen in het sterfhuis
van genoemde Jan Teunis.
De weduwe van Jan Teunis Mugh voor haar alleen krijgt alle meubilair etc.
dat ze thans nog in bezit heeft en krijgt ook alle koopsommen van dar
roerend bezit dat publiek is verkocht, waarbij zij 22 gulden eens zal betalen,
n.l 11 gulden aan genoemde Geertruijt Corsten en de andere 11 gulden aan
Jan de Leeuw cum suis. Beiden verklaren hierbij die somme geld te hebben
ontvangen van de weduwe van Jan Teunis en doen verder afstand van
aanspraken op de boedel en bezit van Jan Teunis.
De weduwe belooft hen beiden te vrijwaren voor alle aanmaningen of
schulden van de boedel. Voorzien van schependomszegel. Datum 20 februari
1672.
=================109===================
Aktennr : 109
Folio :
182-r
Soort akte : handlichting
Datum : 29-02-1672
Wij Willem de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Pauwels Henrick Schalcx inwoner alhier en verklaart dat
hij als gebruiker van een perceel akkerland genoemd de Henghakker
eigendom van jonker Adolph van Hondelaer, enkele dagen terug vanwege
joffrouw Maria van de Broeck, weduwe van jonker Pibes d' Adema vandaag
een vonnis voor schepenen alhier is opgelegd na het appèl voor schepenen
van Den Bosch, hij is gesommeerd om de huur te betalen van dat perceel
danwel daarvan *handlichting* (afstand) te doen. Daarom doet Pauwels
Henricks vandaag voor ons schepenen behoorlijk afstand van dat perceel ten
behoeve van joffrouw Maria van de Broeck als weduwe en mede ten behoeve
van alle andere belanghebbenden. Hij verklaart daarvan geen huurpenningen
onder zich te hebben van dat land dat hij als halfwin heeft gebruikt en
waarvan Truijken de oude dienstmaagd van jonker Honselaer jaarlijks de
heft van het koren heeft gehad. Datum 29 februari 1672.
=================110===================

Aktennr : 110
Folio :
182-v
Soort akte : handlichting
Datum : 29-02-1672
Wij Willem de Bever en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Adriaen Goverts van de Ven, inwoner alhier en verklaart
dat hij als gebruiker van de Willegenacker en de helft van de Eijkenleeuw,
eigendom geweest zijnde van jonker Adolph van Honselaer door de weduwe
van jonker Pibes d'Ademe na een door haar verkregen vonnis alhier van
schepenen en na een vonnis van schepenen van Den Bosch in appèl,
gesommeerd is geweest tot betaling van de huur van de twee percelen,
danwel daarvan afstand te doen. Daarom heeft genoemde Adriaen vandaag
verklaard dat hij op St. Maartensdag 1671 die percelen heeft verlaten en dat
is toen door jonker Lambert Millingh van Gerwen aanvaard. Hij verklaart
verder niet meer dan ongeveer 7 gulden als huur onder zich te hebben welk
bedrag hij vandaag bij schepenen in consignatie geeft ten behoeve van
diegenen die er recht op hebben. Datum 29 februari 1672. Voetnoot : 2
ducatons van 3 gulden 3 stuivers is 6 gulden 6 stuivers, in paijment 14
stuivers, totaal 7 gulden. Is door Willem de Bever als schepen in ontvangst
genomen.
=================111===================
Aktennr : 111
Folio :
183-r
Soort akte : handlichting
Datum : 12-03-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagel en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Jan Arijens Metser en Aert Peters als
*rundtmulder* (rund = eikenschors) te Halder en verklaart dat door de
weduwe van jonker Pibes d'Adema vanwege een door schepenen van St.
Michielsgestel afgegeven vonnis en mede vanwege een vonnis van
schepenen van Den Bosch als appèl daarin, hem werd gesommeerd om de
huur te betalen of handlichting te doen van een partijtje land dat door hem
werd gebruikt en eigendom is van jonker Adolf van Honselaer. Jan Arijens
Metser verklaart als gebruiker van het partijtje land genoemd de Flaes, dat
hij dat als halfwin heeft gebruikt en de helft van de oogst door de meid van
jonker Honselaer is ontvangen en heeft daarom niets meer te betalen en
doet er daarom ook afstand van. Aert Peters verklaart ongeveer anderhalve
lopenzaad van de Willigenacker in gebruik te hebben, eigendom van jonker
Honselaer en daarvoor de laatste huur aan jonker Lambert van Gerwen te
hebben betaald omstreeks afgelopen St. Maartensdag, maar voor zover doet
hij er verder afstand van. Verder verklaren de comparanten dat ze inzake de

huur ervan geen kennisgeving hebben gehad dan behalve nu op 8 maart j.l.
toen ze die huur al geruime tijd terug hadden betaald. Datum 12 maart
1672.
=================112===================
Aktennr : 112
Folio :
184-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-04-1672
Wij Willem Henricks de Bever en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Willem Antonis Hagelaers voor zichzelf en ook
handelend namens Roelof Antonis Hagelaers, voor Gerrit Gerrits van Krieken
als man van Barbara Anthonis Hagelaers, verder Laurens Cornelis van
Worcum als man van Geertruijt Anthonis Hagelaers en nog Michiel Gerrits als
vader en voogd over zijn zoons Gerrit en Willem, verwekt bij Margriet
Anthonis Hagelaers, nog Huijbert zoon van Jan Roelof Hagelaers voor
hemzelf maar ook handelend voor Jan en Arij, zoons van Marten ook zoon
van Jan Roelof Hagelaers zijnde diens overleden broer, nog Elis voor zichzelf
en ook nog namens zijn broers Roelof en Henrick samen zoons van Jan die
weer zoon was van Aert Roelof Hagelaers, welke Elis ook benoemde
erfgenaam is vanwege Jenneken dochter van Aert Roelof Hagelaers,
verkopen aan Adriaen Henricks van de Brandt de drievierde parten van een
perceel akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen in de parochie
Gemonde onder Gestel ter plaatse genoemd in de Driessen, b.p. de
erfgenamen van Jan Arijen Rijckers, de erfgenamen van Willem Janssen van
der Merendonck, Jan Henrick Spierincks en meer anderen, Jan Peter Damen.
Nog verkopen ze hem de drievierde delen van een stukje akkerland ter
zelffer plaatse als hiervoor gelegen op d'Ochelen, zijnde de helft van ca. 1
lopenzaad en 7 roedes, b.p. de Woesterhoeve, Jaspar Elias, de
gemeenschappelijke mestweg daar, d'Ochelen. De koper heeft als man van
Peerken enige dochter van Willem Roelof van de Hagelaer daarvan het
resterende vierde part. De verkopers beloven op onderpand van hun persoon
en bezit de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen,
behalve de drievierde parten van 5 gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden
aan Maria van Coeveringeh over te nemen met een vervallen en de lopende
termijn. Voorzien van schependomszegel. Datum 19 april 1672.
=================113===================
Aktennr : 113
Folio :
185-v
Soort akte : verkoop
Datum : 20-04-1672

Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons is verschenen Gerrit Delissen wonend te Alphen in het
land van Maas en Waal, voor zichzelf handelend en vanwege een machtiging
aan hem verleend ook voor zijn broer en zuster Aert en Swaentijen, volgens
de machtiging d.d. 2 april 1672 opgemaakt voor schepenen van de
heerlijkheid Lith, welke Swaentijen 18 jaar oud is en daarvoor door die
schepenen te Groot-Lith werd gemachtigd d.d. 13 april 1672, zoals ons beide
is gebleken, verkopen aan Jacob Bernts wonend te Lith als eigenaar van de
resterende drievierde parten, het vierde part van een onverdeeld hopland
groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te St. Michielsgestel, ter plaatse
genoemd aan de Locht, b.p. Geertruijt weduwe van Jacob Arijen Jacobs,
Henrick Aelberts alias Hartogh en meer anderen, Laurens Willems Wever,
Mathijs Claes Weigergancks. Nog verkopen ze hun vierde part in een
onbverdeeld akkerland groot ca. 3 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen ter
plaatse genoemd op de Hooghstraat, b.p. de erfgenamen van Adriaen
Pauwels Smit, Dirck Delissen, de gemeenschappelijke straat daar genoemd
de Hooghstraat. Die 3 kinderen van Delis Aerts als verkopers hebben dat
geerfd middels het testament van Delis Aerts en diens vrouw Meriken Aerts,
zoals blijkt uit het testament opgemaakt voor gerechtmannen van Alphen op
6 september 1663 ook alhier gebleken. De verkoper mede namens zijn broer
Aert en zuster Swaentijen belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve de chijnsen etc. die er van oudshert op drukken en
behalve het onderhoud van de Maasdijk waarin dit perceel pro rata is
gehouden, blijven ten laste van de koper. De verkoper in zijn hoedanigheid
belooft ook nog dat als Willemke Aerts of haar erfgenamen terug in het land
komt en op deze twee (?, drie toch) vierde delen rechten doet gelden, dat ze
daarvoor zullen bemiddelen. Voorzien van schependomszegel. Datum 20
april 1672.
=================114===================
Aktennr : 114
Folio :
187-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 26-04-1672
Wij jonker Jacob Sijwert van Sijbergh drossaard en Jan Wouter Hoefnagel en
Jan Matheus Leijtens als schepenen, verklaren ten behoeve van de
collaterale erfgenamen van Mathijs Janssen Vochts de alhier op 27 maart is
overleden, het bezit hebben getaxeerd dat hij hier te Gestel heeft nagelaten.
Een huis, erf, schuur, esthuis, tuin, boomgaard en akkerland, samen groot
ca. 8 lopenzaad en 28 roedes, kleine maat , gelegen te Ruijmel aan de
Brantse Heijden, b.p. Gijsbert Willem Coolen, Frans Jan Franssen. Is belast
met 2 chijnshoenderen en het derde deel van 2 chijnshoenderen jaarlijks.

Boven de lasten getaxeerd op 650 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen aan de Brantse
heijde, b.p. de erfgenamen van Jan Ruth Corsten cum suis, Jan Claessen
Compeer. Geschat op 110 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 9 roedes, alhier gelegen in
de Locaert, b.p. Jan Claessen Compeer, Rijck Hens Rijckers. Getaxeerd op
123 gulden.
Nog een partij akkerland genoemd de Rondenecker, groot ca. 6 lopenzaad
alhier aan de Beeckant gelegen, b.p. de pad van jonker Boecop, de heer van
de Velde. Getaxeerd op 300 gulden.
Nog 2 en een halve lopenzaad akkerland in de Houw, b.p. de erfgenamen
van Jan Ruth Corsten, de erfgenamen van Daniel de Glasemaecker te Boxtel.
Getaxeerd op 100 gulden.
Nog een partij weiland groot ca. 2 en een halve schaar, gelegen in het
Doijbroeck alhier, b.p. de erfgenamen van Ruth Corsten, de erfgenamen van
de heer van Berckel. Getaxeerd op 125 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad alhier gelegen aan de
Beeckant, b.p. Jan Matheus, Mathijs Leendert Meulenbroeck. Getaxeerd op
75 gulden.
Nog een partij teulland groot ca. 3 lopenzaad 20 roedes, alhier gelegen in de
Kraeckensteijnse Hoeve, b.p. de weduwe van Gijsbert Ruth Corsten, Wouter
Dielissen. Getaxeerd op 155 gulden.
Nog een lopenzaad en 3 roedes teulland, alhier gelegen aan het Ven, b.p. de
gemeijnte, Arij Laurens. Getaxeerd op 46 gulden.
Nog een partij teulland groot ca. 3 lopenzaad en 21 roedes, alhier gelegen in
de Kameren, b.p. señor Jan Vervoort, de erfgenamen van Willem Thomas
van Gestel. Belast met een lopen rog per jaar en nog 10 stuivers 8
penningen per jaar aan het klooster te Heusden. Boven de lasten getaxeerd
op 132 gulden.
Nog een partij weiland gelegen alhier in het Varrenbroeck, groot ca. 4
scharen, b.p. Jan Henrick Aelberts, Jan Locaerts, getaxeerd op 200 gulden.
Nog 4 lopenzaad teulland alhier gelegen in de Locaert, b.p. Jan Claes
Compeer, Gijsbert Cornelis. Getaxeerd op 200 gulden.

Nog een partijtje akkerland groot ca. 2 lopenzaad 28 roedes, gelegen aan de
Brantse heijde, b.p. Gijsbert Cornelis, Henrick Delis. Getaxeerd op 210
gulden.
Nog de helft van een partij heigrond zijnde steriel en onvruchtbaar land
alhier gelegen op de Locht, b.p. de erfgenamen van Claes Henrick Daniels
van Osch, Mathijs de Langhe en meer anderen. Getaxeerd op 20 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen aan de Pleijn,
b.p. de weduwe van Andries Jan Santegoets en anderen, de erfgenamen van
Rijckert Janssen van de Brandt. Getaxeerd op 70 gulden.
Nog een partijtje weiland groot ca. een schaar, gelegen in het Varrenbroeck,
b.p. Peerken Jan Huijberts, Jan Arijen Locaerts, getaxeerd op 30 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 9 roedes, afkomstig van
Arijen Henrick Delis, gelegen in de Locaert, b.p. Anneken Willem Robben, de
heer van Breugel. Getaxeerd op 110 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 1 lopenzaad en 23 roedes, genoemd de
Weghakker, gelegen te Haenwijck, b.p. Jan Joosten en meer anderen, de
kinderen van Teunis Janssen. Getaxeerd op 50 gulden.
Nog de helft van een morgen weiland gelegen in het Doijbroeck in de
Endekoij daar, b.p. de weduwe van Marten Matheus, het klooster van de
zusters van Orthen. Deze helft getaxeerd op 20 gulden.
Nog de helft van een bepaald huis, erf, schuur, tuin, boomgaard en
akkerland samen groot ca. 5 lopenzaad 30 roedes alhier gelegen aan de
Beeckant, b.p. señor Jan Vervoirt, de weduwe van Cornelis de Leeuw.
Getaxeerd op 225 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen op
de Hooghstraat, b.p. de weduwe van Gijsbert Ruth Corsten, de kinderen van
Lambert Aerts. Getaxeerd op 33 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot ca. 2 lopen en 20
roedes, gelegen in de Midakkers, b.p. de erfgenamen van Leendert
Meulenbroeck, de erfgenamen van Jan Driessen te Vucht. In totaal getaxeerd
op 126 gulden en voor de helft op 61 gulden 10 stuivers.
Nog de helft van een partij weiland in totaal groot ca. een halve schaar,
gelegen aan de Beeckant, b.p. de weduwe van Cornelis de Leeuw, de straat.

Getaxeerd op 15 gulden.
Nog de helft van een lopenzaad nieuw land gelegen aan het Ven, b.p. señor
Jan Vervoort, Cornelis de Leeuw. Getaxeerd op 15 gulden.
Nog de helft van 4 lopenzaad 11 roedes land gelegen op de Midakkers, b.p.
de weduwe van Gijsbert Ruth Spierincks, de erfgenamen van Henrick van de
Brandt. Getaxeerd op 170 gulden voor het totaal en voor de helft op 85
gulden.
Nog de helft van 5 lopenzaad en 10 roedes akkerland gelegen in de Locaert,
b.p. de erfgenamen van Marten Peters van de Ven, de erfgenamen van
jonker Henrick Lelijon. In totaal getaxeerd op 186 gulden en voor de helft op
83 gulden.
Nog de helft van een esthuis en erf met tuin samen groot ca. anderhalve
lopenzaad alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. de erfgenamen van Henrick
Gerrits van de Loo, de gemeenschappelijke straat. Belast met een chijnshoen
per jaar. Voor het totaal getaxeerd op 220 gulden, voor de helft op 110
gulden.
Nog de helft van 3 lopenzaad en 20 roedes land gelegen aan de Beeckant,
b.p. de erfgenamen van Henrick Ruth Corsten, Willem Henricks de Bever.
Voor het totaal getaxeerd op 110 gulden en voor de helft op 55 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 3 lopenzaad en 20 roedes,
afkomstig van Willem Henricks de Bever, gelegen aan de Beeckant, b.p.
Willem Henricks de Bever. In totaal getaxeerd op 110 gulden, voor de helft
op 55 gulden.
Nog de helft van 5 lopenzaad en 18 roedes land gelegen aan de Beeckant,
b.p. de erfgenamen van Henrick Gerrits van de Loo, de gemeenschappelijke
straat. Voor de helft getaxeerd op 125 gulden.
Nog de helft van 2 lopenzaad en 22 roedes land afkomstig van Jacob Peters
alhier gelegen in het Moerschot, b.p. Willem Henricks de Bever, de
erfgenamen van Daniel van Grinsven, in totaal getaxeerd op 105 gulden en
voor de helft op 52 gulden 10 stuivers.
Nog de helft van 2 scharen weiland in het Moerschot, b.p. Henrick Ruth
Corsten, Willem Henricks de Bever. Totaal geschat op 100 gulden en voor de
helft op 50 gulden.
Nog de helft van een weiveld, afkomstig van Jacob Rutten groot ca. 3

morgens, b.p. de weduwe van Andries Jan Santegoets, Ruth Peter Rutten en
meer anderen. Is belast met 6 pond paijment jaarlijks. Boven de lasten
getaxeerd voor deze helft op 64 gulden.
Nog de helft van een weiland groot ca. anderhalve morge afkomstig van
Teunis Thijssen van Beeck, gelegen aan de Mijldoorn, b.p. Meriken Huijberts,
Eijmbert Henrick Rademaker. Getaxeerd voor deze helft op 42 gulden en 10
stuivers.
Nog de helft van een houtbusseltje gelegen op het Oetelaer, b.p. de
erfgenamen van Henrick Ruth Corsten, de erfgenamen van Jan Monnincx.
Deze helft getaxeerd op 15 gulden.
Nog het vierde part van een weiland in totaal groot ca. 3 en een halve schaar
gelegen aan de Pleijn, b.p. de weduwe van Rijckert van den Brandt, Peerken
Jan Huijberts. In totaal getaxeerd op 175 gulden en voor dit vierde part op
53 gulden 15 stuivers.
Nog de helft van een huis, tuin en land samen groot ca. 3 lopenzaad alhier
gelegen te Thede, b.p. de heer Broeckhoven, Jan Leenderts de Decker.
Belast met 5 pond paijment jaarlijks aan het Bacxkoorken in Den Bosch, nog
3 gulden 10 stuivers jaarlijks aan de schutterij van St. Teunis te Gestel.
Boven de lasten getaxeerd op 105 gulden en voor de helft op 52 gulden 10
stuivers.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 4 en een halve lopenzaad,
gelegen te Thede, b.p. Peter Goijaerts van Beeck, Jan Arijens van Beers.
Belast met 1 zak rogge per jaar aan de schutterij van St. Teunis te Gestel.
Boven de lasten getaxeerd op 12 gulden 10 stuivers.
Nog de helft in drievierde parten van een halve morgen hooiland, gelegen in
de Thederbeemden onder Gestel met ander land te wisselen. Getaxeerd deze
helft op 18 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 8 en een halve lopenzaad met
een schuur erop, alhier gelegen onder Thede, b.p. de erfgenamen van
Bernaert van der Waerden, Arij Spierincks. Belast met 1 zak rogge per jaar
aan de schutterij van St. Teunis. Boven de lasten in totaal getaxeerd op 140
gulden en voor de helft op 70 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland in totaal groot 3 lopenzaad en 31
roedes, genoemd de Hoeckakker, gelegen te Thede aan de Schuijlenborgse
straat, b.p. de erfgenamen van Leendert Meulenbroeck, de Schuijlenburgse
straat. Deze helft getaxeerd op 100 gulden.

Nog de helft van een dagmaat hooiland gelegen in de Thederbeemden, alhier
te wisselen. Deze helft getaxeerd op 13 gulden.
Nog de helft van een derde part van een dagmaat halfhooi, gelegen in de
Thederbeemden alhier te wisselen met andere velden. Getaxeerd op 4
gulden.
Verder heeft Mathijs nog 200 gulden nagelaten uit een kapitaal van 600
gulden, op onderpand van het bezit van Stan Stans Molenmaeckers te
Halder. Getaxeerd op 200 gulden.
Nog de helft van een morgen hooiland gelegen op de Pettelaer, te wisselen
met het erf van Jan Matheus Leijtens en dat van Ruth Jan Rutten. Getaxeerd
op 30 gulden.
Nog de helft van 4 lopenzaad teulland alhier te Gestel gelegen in de Engel,
b.p. Peerken Herman Smets, de kinderen van Leendert Meulenbroeck. In
totaal getaxeerd op 120 gulden en voor de helft op 60 gulden.
Alle percelen etc. samen geschat op 3690 gulden en 15 stuivers.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 26 april 1672.
=================115===================
Aktennr : 115
Folio :
194-r
Soort akte : verkoop
Datum : 30-04-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Matheus Leijtens, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Gerrit Gerrits van Krieken als man van Barbara
Anthonis Hagelaers, voor zichezelf handelend en ook nog namens Willem en
Roelof als zoons van Anthonis Hagelaers zijnde zijn zwagers, verder Laurens
Cornelis van Worcum als man van Geertruijt Anthonis Hagelaers en nog
Michiel Gerrits als vader en voogd over zijn zoons Gerrit en Willem, verwekt
bij Margriet Anthonis Hagelaers, nog Huijbert zoon van Jan Roelof Hagelaers
voor hemzelf maar ook handelend voor Jan en Arij, zoons van Marten ook
zoon van Jan Roelof Hagelaers zijnde diens overleden broer, nog Elis voor
zichzelf en ook nog namens zijn broers Roelof en Henrick samen zoons van
Jan die weer zoon was van Aert Roelof Hagelaers, welke Elis ook benoemde
erfgenaam is vanwege Jenneken dochter van Aert Roelof Hagelaers,
verkopen aan Adriaen Hendricks van de Brandt de drievierde parten van een
jaarlijkse rente van 8 gulden en 10 stuivers te betalen door Peter Aerts van

Overbeeck die in Gemonde onder Boxtel woont op onderpand van bepaald
bezit en volgens de brief aflosbaar met 200 gulden, waarvan Henrick van de
Brandt als echtgenoot van Peerken dochter van Jan Roelof Hagelaers het
resterende vierde part bezit. De comparanten beloven de verkoop gestand te
doen en alle lasten hierin af te handelen. Voorzien van schependomszegel.
Datum 30 april 1672.
=================116===================
Aktennr : 116
Folio :
195-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 05-05-1672
Wij Jan Matheus Leijtens en Henrick Goijaert Kuijpers, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Anna Stans tegenwoordig getrouwd met Jan
Willem Schellekens eerder weduwe van Franchois Roscam, daarvoor
gemachtigd zijnde door haar huidige man volgens een procratie gepasseerd
voor notaris Daniel Boons in de stad Den Bosch d.d. 3 mei 1672 zoals ons
hier is gebleken, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve
van haar kinderen verwekt bij genoemde Franchois Roscam inzake een
jaarlijkse rente 10 gulden per jaar uit een rente van 20 gulden die steeds op
St. Maartensdag vervalt op onderpand van de watermolens te Nieuw Herlaer,
welke rente van 20 gulden met nog een andere rente van 25 gulden die ten
laste is van de Staten van Brabant, deze Franchois had verkregen van jonker
Cornelis van Deventer, schout van het kwartier Peelland zoals blijkt uit die
transportbrief d.d. 20 september 1657 als autentieke kopie hier getoond.
Anna belooft deze overdracht van haar vruchtgebruik gestand te doen. Nadat
dit was gebeurd heeft genoemde Anna Stans die volgens het testament van
haar man was aangesteld als voogdes over haar kinderen en daarmee
gemachtigd en nog daarin gautorizeerd door schepenen alhier d.d. 30 april
1672, deze rente van 10 gulden per jaar aan Meriken Aert Wouters van
Thuijl weduwe van Andries Janssen Santegoets. De verkoopster belooft
vanwege haarzelf inzake het vruchtgebruik en namens haar kinderen
vanwege het erfrecht, deze verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen. Voorzien van het schependomszegel. Datum 5 mei 1672.
=================117===================
Aktennr : 117
Folio :
196-v
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 05-05-1672
Wij Jan Matheus Leijtens en Henrick Goijaerts Cuijpers, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Anna Stans die nu is getrouwd met Jan Willem

Schellekens en eerder weduwe was van Franchois Roscam, vanwege de
speciale machtiging die ze van haar huidige man heeft verkregen opgemaakt
voor notaris Daniel Boons in Den Bosch d.d. 3 mei 1672 en zoals ons is
gebleken, doet afstand van haar vruchtgebruik ten behoeve van haar
kinderen verwekt bij genoemde Franchois inzake een partij hooiland groot
ca. een morgen, zijnde driehoekig van vorm gelegen in de Ruijmelse
beemden alhier te Gestel, b.p. de erfgenamen van Henrick Ruth Corsten
Spierincks, het klooster van de zusters van Orthen, langs de Dommel. Anna
belooft dit afstanddoen na te komen. Nadat dit is gebeurd is deze Anna Stans
verschenen daarvoor gemachtijd volgens het testament met wijlen haar
eerste man Franchois Roscam, waarin ze als voogdes is aangesteld over haar
kinderen verwekt bij Franchois, mede op grond van de toestemming door
schepenen alhier d.d. 30 april 1672, verkoopt aan Meriken Aert Wouters van
Thuijl weduwe van Andries Janssen Santegoets een perceel weiland zoals
hiervoor vermeld. De verkoopster belooft het afstanddoen en de verkoop na
te komen en alle lasten van haar kant af te handelen. Voorzien van
schependomszegel. Datum 5 mei 1672.
=================118===================
Aktennr : 118
Folio :
198-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 05-05-1672
Wij Jan Matheus Leijtens en Henrick Goijaerts Cuijpers, schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Anna Stans die nu is getrouwd met Jan Willem
Schellekens en eerder weduwe was van Franchois Roscam, vanwege de
speciale machtiging die ze van haar huidige man heeft verkregen opgemaakt
voor notaris Daniel Boons in Den Bosch d.d. 3 mei 1672 en zoals ons is
gebleken, doet afstand van haar vruchtgebruik ten behoeve van haar
kinderen verwekt bij genoemde Franchois inzake een partij hooiland groot
ca. een halve morgen, alhier te Gestel in de Ruijmelse beemden gelegen,
b.p. Dries Janssen Cuijpers, het Vorstersland daar, meester Jan van de
Heuvel en meer anderen, de rivier de Dommel. Ze belooft dit afstanddoen
altijd na te komen. Nadat dit is gebeurd is deze Anna Stans opnieuw
verschenen zoals daarvoor gemachtigd volgens het testament met wijlen
haar eerste man Franchois Roscam, waarin ze als voogdes is aangesteld over
haar kinderen verwekt bij Franchois, mede op grond van de toestemming
door schepenen alhier d.d. 30 april 1672, verkoopt aan Adriaen Henricks van
de Brandt de partij hooiland zoals hiervoor vermeld. De verkoopster belooft
het afstanddoen en de verkoop na te komen en alle lasten van haar kant af
te handelen. Voorzien van schependomszegel. Datum 5 mei 1672.
=================119===================

Aktennr : 119
Folio :
199-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 30-04-1672
Wij Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen alhier
verklaren dat voor ons is verschenen Jan Gerrits molenaar van de windmolen
aan de Dungense Cant en verklaart dat Arijen Jan Broeren en Roelof Jan
Spierincks zijnde zijn zwagers, zich borg hebben gesteld voor de pacht van
deze windmolen en Jan heeft als garantie voor zijn beide borgen aan hen al
zijn roerend bezit en meubelen etc. in eigendom overgedragen die hij thans
bezit, zonder daarop nog enig recht te hebben. Jan belooft de overdracht
gestand te doen en onderwerpt zich aan de rechtspraak hieromtrent. Actum
30 april 1672.
=================120===================
Aktennr : 120
Folio :
199-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 22-06-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Claes Cluijtmans, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Corst Willem Hagelaers tegenwoordig H.
Geestmeester alhier en verklaarde vanwege de erfgenamen van Mathijs Jan
Vochts die alhier is overleden, een schuldbrief te hebben ontvangen ten laste
van Niclaes zoon van Jan Rutten Cluijtmans inzake een kapitaal van 400
gulden op onderpand van een huis, erf etc. staande alhier te Gestel, welke
brief dateert van 20 februari 1619, inclusief de transportbrief waarmee deze
Thijs Jan Aerts Vochts deze brief heeft verkregen d.d. 1 december 1670. Dat
kapitaal of de brief heeft Jan Aert Voichts eerder aan de armmeester hier
beloofd en gelegateerd en daarom vrijwaart Corst de erfgenamen van
Mathijs Janssen Vochts voor verdere aanmaningen daaromtrent. Actum 22
juni 1672.
=================121===================
Aktennr : 121
Folio :
200-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 22-06-1672
Wij Jan Wouter Hoefnagel en Jan Claes Cluijtmans, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Willem zoon van Corst Jan Aerts (Vochts, JT)
verder Delis Jans van der Steen als man van Jenneken dochter van Willem
Wouter Schoenmaeckers verwekt bij Meriken dochter van Corst Jan Aerts die

voor zichzelf handelt en waarbij genoemde Willem Corsten en Delis Stans
ook nog samen handelen voor Jan Henrick Aelberts als man van Neelken
dochter van Corst Jan Aerts, verder nog hierbij Jan zoon van Henrick Jan
Aerts en Henrick Jan Rijckers als man van Mechteld dochter van Henrick Jan
Aerts, samen als benoemde erfgenamen van Mathijs Jan Vochts vanwege
vaderskant en derhalve daarin voor de helft, verder Mathijs zoon van
Leendert Willem Meulenbroeck en Mathijs Anthonis Vochts als man van
Willemke Leendert Meulenbroeck, en nog voor Jan Janssen van Grinsven als
man van Heijlken Leendert Meulenbroeck hun absente broers en zwagers
respectievelijk, samen benoemde erfgenamen van genoemde Mathijs Jans
Vochts vanwege moederskant en daarin voor de andere helft, hebben een
deling gemaakt van alle vaste bezit volgens het testament van Mathijs
Janssen Vochts dat nog onverdeeld is.
De kinderen van Corst Jan Aerts en die van Henrick Jan Aerts krijgen een
stuk weiland groot ca. 4 morgens alhier te Gestel gelegen in het
Varrenbroeck, b.p. Jan Henrick Aelberts, Jan Locaerts, de erfgenamen van
joffrouw Grinsven, de kinderen van Ariken Aert Simons. Nog krijgen ze een
stuk akkerland groot ca. anderhalve lopenzaad genoemd de Wechakker,
alhier gelegen onder Haenwijck, b.p. Tonis Janssen van Gemert, Jan Joosten
van Gemert, de Ruijmelse beemden, de gemeenschappelijke straat. Nog
krijgen ze een stuk land groot ca. 7 lopenzaad, alhier gelegen in de Locaert,
b.p. de erfgenamen van Willem Robben, Jan Claes Compeer, de kinderen van
Leendert Willems, de gemeenschappelijke straat.
De gezamelijke kinderen van Leendert Willem Meulenbroeck krijgen de helft
van een huis met de helft van een akkerland eraan, waarvan de andere helft
van deze kinderen zelf is, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen onder Den Dungen
op het Cort Griensel daar, b.p. Jacob Henriks op het Hoogheinde, Jan
Goijaerts en meer anderen, de kinderen van Henrick Willems, de
gemeenchappelijke straat. Nog krijgen ze een akker genoemd het
Berckveldt, groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier gelegen, b.p. Wouter
Delis, Jan Claes Compeer, Jan Thonis, Peter Corsten. Nog krijgen ze een
weiland met een stuk akkerland eraan, welk weiland ca. een morgen groot is
en het akkerland ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen, b.p. de weduwe van Jan
Huijberts, Rijckert Janssen, joffrouw Griensven, met een pad naar de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze de helft van een morgen land
genoemd de Endekoij alhier gelegen in het Doijbroeck waarvan Marten
Matheus de andere helft heeft, b.p. de kinderen van Leendert Meulenbroecks
zelf, de zusters van Orthen, Rogier van Berckel, de erfgenamen van Henrick
Geraerts van der Loo.
Ieder van de delers van hiervoor zal zijn aangedeeld bezit zo aanvaarden
zonder opmeting en zoals is omschreven met alle voordelen en rechten

ervan. Maar als er later op iemands bezit meer lasten drukken dan nu
bekend is, zullen ze die samen betalen. Ze zullen ook samen alle verdere
voordelen genieten van zaken waarover Mathijs in zijn testament niet heeft
beschikt, die nu onbekend zijn maar later wel openbaar worden. Ieder zal
zijn bezit direkt aanvaarden met de oogst erop en de huur van dit lopende
jaar ontvangen als die zijn verhuurd. De delers verklaren tevreden te zijn
met deze deling en ieder zal de deling nakomen en zich eventueel daarbij
aan het recht onderwerpen. Voorzien van het schependomszegel. Datum 22
juni 1672.
=================122===================
Aktennr : 122
Folio :
203-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 24-09-1672
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaerts Cuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Everts de Bever
als man van Geertruijt dochter van Herman Hermans Schuijrmans, verder
Willem Henricks de Bever als gemachtigde voor Herman ook zoon van
Herman Herman Schuijrmans, welke machtiging is gepasseerd voor Jan van
de Heuvel als notaris d.d. 30 augustus 1672, zijne erfgenamen van hun oom
Jan Herman Schuijrmans als partij ter ener zijde, verder Jan Matheus
Leijtens en Joost Gerrits als voogden over Henrick, Ruth, Lijsken,
Hendersken, Marij en Willemken, alle kinderen van Ruth zoon Jan Rutten van
Grindsven, verder Peter Damen en Henrick Rutten als voogden over Joost,
Delis, Daem, Jan, Peter, Peterken , Eerken en Maria allen kinderen van Gerrit
Damen verwekt bij Meriken dochter van Jan Rutten van Grinsven, verder
Henrick (Pauwels, JT) van der Heijden die voor zichzelf handelt en nog voor
Aert Jan Keijsers die is getrouwd met zijn Jenneken, beiden kinderen van
Arijen Pauwels van der Heijden verwekt bij Hendersken ook dochter van Jan
Rutten van Grinsven, nog Henrick Rutten van Grinsven als voogd over Jan en
Margriet minderjarige kinderen van Adriaen Herbert van de Ven verwekt bij
Jenneken dochter van Jan Rutten van Grinsven, nog Gerrit Henrick Wouters
en Wouter Jan van Son als voogden over Jan en Maria kinderen van Jan Aert
Godschalck verwekt bij Meriken Jan Claessen, zijnde allen kindskinderen van
Meriken Delis van Osch en als zodanig ook erfgenamen van hun grootmoeder
Merieken, zijnde partij ter andere zijde. Ze verklaren met elkaar, nadat de
erfgenamen van Meriken Dielis van Osch een betaling doen van 2580 gulden,
welk bedrag Jan Hermans Schuijrmans vanwege verkocht bezit van Delis van
Osch had ontvangen en weer opnieuw had ingebracht zoals blijkt uit de
notariele akte gepasseerd voor Jan van de Heuvel d.d. 8 april 1652 en zoals
getaxeerd is door onpartijdige mannen, vier percelen van hierna te verdelen
zijnde de geconquesteerde goederen van Jan Herman Schuijrmans en diens

vrouw Meriken Delis van Osch in hun huwelijk verkregen, met instemming
van de andere erfgenamen vooruit hadden getrokken. Het meeste bezit is
alhier te St. Michielsgestel gelegen en een perceel onder Schijndel en hebben
daarvan de volgende deling gemaakt. De loten zijn gelegd door Jan van de
Heuvel schepen als gemachtigde door jonker Jacob Siwert van Sijborg
drossaard alhier.
Genoemde Henrick Everts de Bever als man van Geertruijt dochter van
Herman Herman Schuijrmans en Willem Henricks de Bever ten behoeve van
Herman Herman Schuijrmans als erfgenamen van hun oom Jan Herman
Schuijrmans krijgen een stuk land, deels hopland en groes en houtwas
inclusief de bomen daar op de gemeijnte, behalve daarvan 30 van de beste
eikenbomen, in totaal groot ca. 6 lopenzaad gelegen onder Schijndel aan de
Meidoorn, meestal genoemd de Kleijn Heijde, b.p. Henrick Goossens, de
gemeenschappelijke straat, Bartel Gerit Pijnappel, Meriken weduwe van Jan
Matheus. Er moet overpad aan anderen worden verleend. Nog krijgen ze een
stuk akkerland moet houtopstand, groot ca. 6 lopenzaad, alhier te St.
Michielsgestel aan het Heselaer, in de bocht van Peterken Hermans, b.p.
Peter Peters, het oude land van Jan Herman Schuijrmans, de gemeijnte daar.
Hieruit aan de minderjarige zoon van Theodorus van Asperen advokaat, een
jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers te betalen, nog aan Geertruijt
weduwe van Jan Colen een jaarlijkse rente van 1 gulden 12 stuivers, aan de
erfgenamen van Willem Aerts in Den Dungen een jaarlijkse rente van 2
gulden 10 stuivers, nog aan de kerk van Den Dungen een jaarlijkse rente
van 1 gulden 8 stuivers.
Genoemde kindskinderen van Meriken Delis van Osch van hierboven ter
betaling van de 2580 gulden waarop ze vooraf recht hebben uit het
geconquesteerde bezit zoals dat bezit door de erfgenamen van Jan Hermans
is overgegeven, krijgen een woonhuis met aangetimmerde kamer, schuur,
esthuis, tuin, boomgaard, hopland en akkerland alles aan elkaar gelegen,
samen groot cal. 17 lopenzaad, alhier te Gestel aan de Beeckant, b.p.
Cornelis Rutten, de erfgenamen van Leendert Molenbroeck en meer anderen,
de erfgenamen van Jan Dircks van der Cammen, de erfgenamen van Meriken
Delis van Osch, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een stuk
akkerland meestal genoemd het Putekkerken groot ca. anderhalve
lopenzaad, alhier te Gestel, b.p. de Beeckant, de erfgenamen van jonker
Boecop, de erfgenamen van Meriken Delis van Osch. de erfgenamen van
Henrick Ruth Corsten Spierincks, de erfgenamen van Mathijs Jan Aert
Vochts. Nog krijgen ze een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad alhier
gelegen op de Heesakkers, b.p. de kinderen van Claes Peter Pels, de
erfgenamen van Henrick Corsten van de Brandt en meer anderen, de
erfgemamen van Meriken Delis van Osch, de erfgenamen van meester
Sebastiaen de Vries. Nog krijgen ze een weiland groot ca. 10 morgens alhier

in het Moerschot gelegen, meestal genoemd het Raveschots camp, b.p. de
erfgenamen van Cornelis de Leeuw, Jan Vervoirt en meer anderen, Herbert
Reijnen. Er is recht van overpad over de hele pad naar de gemeijnte toe
daar. Uit het huis etc. jaarlijks een gewinchijns van een half hoen te betalen
aan de heer van Herlaer, aan Jenneken Dircks van Heijnsbergen in de stad
Den Bosch een jaarlijkse rente van 18 guldens, aan Jan Willems van der
Graef een jaarlijkse rente van 9 gulden 7 stuivers 2 oort, aan de weduwe van
Gijsbert Henricks een jaarlijkse rente van 8 gulden 11 stuivers uit een rente
van 12 gulden. Uit het derde perceel jaarlijks een grondchijns van ca. 9
stuivers te betalen aan de hertog van Brabant maar niet meer dan 10
stuivers. Uit het weiland een jaarlijkse rente van 3 gulden te betalen aan het
Schildersgasthuis. Verder krijgen ze nog een stuk akkerland groot ca. 2
lopenzaad, alhier te Gestel gelegen op de Heesakkers, b.p. Jan Vervoort, de
erfgenamen van Meriken van Osch, de erfgenamen van Claes Peter Pels, de
erfgenamen van meester Sebastiaen de Vries. Nog krijgen ze een stuk
akkerland groot anderhalf lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen
afkomstig van Henrick Dirck Slimmen, b.p. het voorgaande perceel, Jan Mat
heus Leijtens, de erfgenamen van meester Sebastiaen de Vries. Nog krijgen
ze een achtste deel van een heiveld van 4 morgens alhier te Gestel op de
Pettelaer gelegen, b.p. de zusters van Orthen, de Kievitskampen daar. Nog
kriigen ze een jaarlijkse rente van 9 gulden ten laste van minderjarige
kinderen van Daniel Willems van Grinsven uit hun onderpanden in het
Moerschot, op welke rente van 5 mei 1660 50 gulden is afgelost blijft daarom
een kapitaal van 100 gulden met een rente van 6 gulden. Nog krijgen ze 30
van de beste eikenbomen staande aan de Kleijne Heijde per eerstkomende
kaptijd om te kappen.
Partijen doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en
dokumenten etc. Ze beloven alle lasten hiervan samen af te handelen en de
genoemde rentes etc. zijn over te nemen met een vervallen en de lopende
termijn, daarna zal ieder de eigen lasten betalen. Ieder zal de chijnsen
afwinnen en te boek laten stellen. De comparanten verklaren tevreden te zijn
met de deling en beloven de deling gestand te doen. Datum 24 september
1672.
=================123===================
Aktennr : 123
Folio :
207-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 28-09-1672
Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Matheus Leijtens en Henrick
Wouters als voogden over de kinderen van Ruth zoon Jan Rutten van

Grinsven en van Meriken Delis van Osch, verder Peter Damen en Mathijs
Thijssen van Osch als voogden over de kinderen van Gerrit Damen verwekt
bij Meriken dochter van Jan Rutten van Grinsven, verder Henrick (Pauwels,
JT) van der Heijden en Aert Jan Keijsers die is getrouwd met Jenneken,
beiden kinderen van Arijen Pauwels van der Heijden verwekt bij Hendersken
ook dochter van Jan Rutten van Grinsven, verder nog Anthonis van Osch en
Henrick Herberts van de Ven als voogden over de 2 minderjarige kinderen
van Adriaen Herberts van de Ven verwekt bij Jenneken dochter van Jan
Rutten van Grinsven, nog Arijen Henricks van Osch en Wouter Jan van Son
als voogden over de 2 minderjarige kinderen van Jan Aert Godschalck
verwekt bij Meriken Jan Claessen zijnde haar tweede man, en verklaren als
ergenamen van Meriken Delis van Osch hun grootmoeder zijnde, een deling
van bezit te hebben gemaakt, het meeste alhier te St. Michielgestel gelegen
en ten dele onder Den Dungen, welk bezit deze Meriken als laatstlevende
heeft nagelaten. Jonker Jacob Sijwert van Sijbergh als drossaard heeft
namens de heer de loten gelegd.
Adriaen Henricks van Osch en Wouter van Zon als voogden over de
minderjarige kinderen van Jan Aert Godschalcks ten behoeve ook van die
kinderen, krijgen een woonhuis, schuur met de halve bocht tuin, boomgaard
en aanplant op het voorhoofd, zijnde deze halve bocht ca. 8 lopenzaad groot,
alhier te Gestel aan de Beeckant , b.p. de andere helft die ervan is
afgedeeld, Goijaert Molenbroeck, Cornelis Rutten Guldemans, Meriken
dochter van Aert Wouters van Thuijl, weduwe van Huijbert Peters van
Gemert, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze het achtste deel van
een hooiveld van 5 morgens gelegen op de Pettelaer alhier, b.p. de zusters
van Orthen, de Kievitskampen. Uit deze halve bocht aan de heer van Gestel
en Herlaer jaarlijks een half chijnshoen te betalen, nog aan de erfgenamen
van van der Graef jaarlijks 9 gulden 7 stuivers 2 oort, nog jaarlijks aan
Jenneken weduwe van Gijsbert Henrick Jan Thijssen 8 gulden 11 stuivers en
een rente van 12 gulden. Deze helft van de bocht moet anderen laten wegen
die er van oudsher recht op hebben.
Genoemde Jan Matheus Leijtens en Henrick Wouters als voogden over de
kinderen van Ruth Janssen van Grinsven en ook ten behoeve van die
kinderen krijgen een esthuis met de helft van de genoemde bocht, tuin en
boomgaard etc. met 2 eikenbomen die op de andere helft van de bocht
staan, met ook het recht op het voorhoofd, zijnde deze helft 8 lopenzaad
groot, alhier te Gestel gelegen aan de Beeckant, zoals van de andere helft is
afgedeeld, b.p. de andere helft, Dirck van der Cammen, Arijen Meussen, de
erfgenamen van Mathijs Jan Vochts, de gemeenschappelijke straat. Nog
krijgen ze een stuk akkerland meestal genoemd de Putacker, groot ca.
anderhalve lopenzaad, alhier gelegen b.p jonker Boecop en meer anderen,
het andere lot, de erfgenamen van Mathijs Jan Vochts, Meriken Aert Wouters

van Thuijl als weduwe van Huijbert Anthonis van Gemert. Nog krijgen ze een
perceel akkerland meestal genoemd de Ruijmelsche akker, groot ca. 3 en
een halve lopenzaad, alhier te Ruijmel gelegen, b.p. Gijsbert Peters van de
Broeck, Rijkert Lenaerts cum suis, Jan van Meerhout, de gemeenschappelijke
straat. Nog krijgen ze een pad daar naast het erf van Goossen van
Herwijnen, b.p. Willem Thomas en de kinderen van Ruth Jan Rutten, Thijs
Jan Aerts, de gemeenschappelijke straat. Uit de Ruijmelsche akker jaarlijks
een grondchijns te betalen van 4 stuivers aan de heer van Herlaer. Nog
krijgen ze het houtbusselke onder Schijndel, b.p. de erfgenamen van Henrick
Willem Spierincks, de kinderen van Herbert Jan Herberts. Nog krijgen ze een
jaarlijks rente van 6 gulden in een grotere rente van 9 gulden ten laste van
de kinderen van Daniel Willems van Grinsven, op onderpanden alhier ter
plaatse genoemde Moerschot. Van die rente van 9 gulden is 50 gulden
kapitaal affgelost zodat de rente nog 6 gulden bedraagt. Nog krijgen ze 30
van de beste eikenbomen staande voor de Kleijne Heijde, per a.s. kaptijd om
te hakken en ook die 2 eikenbomen op de andere helft dan te kappen.
Hieruit jaarlijks aan de blok van de Vuchterdijk een rente van 18 gulden te
betalen, aflosbaar met 300 gulden.
Peter Damen en Mathijs Mathijssen van Osch als voogden over de kinderen
van Gerrit Damen en ten behoeve ook van die kinderen krijgen een perceel
akkerland genoemd de Wordel, alhier gelegen op de Hooghstraat, groot ca. 7
lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Sebert Lamberts, de erfgenamen van
Willemke Henrick Peter Gerrits, Willem Willems van Grinsven, de
gemeenschappelijke straat genoemd de Hooghstraat. Nog krijgen ze een
stuk akkerland alhier gelegen op de Heesakkers meestal genoemd de
Coelenstuck, groot ca. 2 lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Claes Peter
Teuwens, de erfgenamen van Mathijs Hendricks, Arijen Everts van den
Oetelaer, het 4e lot. Nog krijgen ze een percaal akkerland meestal genoemd
het Jan Claesland, groot ca. 4 lopenzaad alhier gelegen aan de Beeckant,
b.p. Gerart Damen, Jan Matheus Leijtens met meer anderen, het genoemde
Coelenstuck dat de kinderen van Gerrit Damen is toebedeeld, de Beeckgraaf
daar. Hieruit jaarlijks 21 stuivers aan de rentmeester van de geestelijke
goederen te betalen,
en als dat meer is zullen ze dat meerdere samen betalen. Nog krijgen ze de
helft van een hooiveld gelegen op het Boschbroek meestal genoemd het
Dielis van Oschcamp, jaarlijks te wisselen met de andere helft die eigendom
is van Jan Jan Rutten van Grinsven de jonge, b.p. de kinderen van Jan
Francken, het klooster van de Baseldonck, Corst de Hartogh met meer
anderen, de gemeenschappelijke straat genoemd de Boschstraat. Hieruit
jaarlijks ca. 9 stuivers grondchijns te betalen aan de hertog van Brabant en
als het meer is zullen ze dat samen betalen.
Genoemde Henrick Herberts van de Ven en Anthonis van Osch als voogden

over de 2 minderjarige kinderen van Adriaen Herberts van de Ven ten
behoeve ook van die kinderen krijgen de helft van een perceel akkerland
genoemd de Bogaert, alhier gelegen aan het Heselaer, groot ca. 5 lopenzaad,
b.p. de andere helft die ervan is afgepaald, de kinderen van Arijen Pouwels
van der Heijden, N. Van de Velde, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen
ze de helft van van een weiland genoemd het Raveschots Camp, alhier
gelegen ter plaatse genoemd in het Moerschot, deze helft groot ca. 5
morgens, b.p. de andere helft ervan eigendom van de kinderen van Arijen
Pouwels, de erfgenamen van Jacob Jan Dancken, Jan van der Voort en meer
anderen, de Sheerenheijde. Er mag de hele pad worden gebruikt uitlopend
op de gemeijnte. Nog krijgen ze de helft van 2 stukken akkerland alhier
gelegen op de Heesackers, in totaal groot ca. 5 lopenzaad min 6 roedes, b.p.
Jan Matheus Leijtens, de andere helft ervan, de kinderen van meester
Sebastiaen de Vries, een akkerland genoemd het Colenstuck eigendom van
de kinderen van Gerrit Damen. Nog krijgen ze een perceel akkerland alhier
gelegen ter plaatse genoemd in de Cameren, groot ca. 2 lopenzaad, b.p.
Claes Peter Pels, de kinderen van Arijen Pouwels van der Heijden, Arijen
Everts van de Oetelaer. Nog krijgen ze de helft van 4 lopenzaad land alhier
gelegen ter plaatse op de Heesackers, b.p. de kinderen van Ruth Jan Rutten,
de kinderen van Arijen Pouwels van der Heijden, de kinderen van Anneken
Raeijmaeckers, de gemeenschappelijke straat. Uit de helft van het weiland
de helft van 3 gulden per jaar te betalen aan het Schildersgasthuis.
Genoemde Henrick van der Heijden en Aert Jan Keijsers als man van
Jenneken van der Heijden krijgen samen de helft van een perceel
akkerland genoemd de Bogaert, alhier gelegen aan de Heselaer groot ca. 5
lopenzaad, b.p. de kinderen van Wouter Hillekens en meer anderen, de
andere helft die ervan is afgedeeld eigendom van de kinderen van Arijen
Herberts van de Ven, het erf van van de Velde, de gemeenschappelijke
straat. Nog krijgen ze de helft van een perceel akkerland in 2 stukken land
alhier ter plaatse genoemd op de Heesakkers in totaal groot 5 lopenzaad min
6 roedes, b.p. Jan van der Voort, de andere helft, de kinderen van meester
Sebastiaen de Vries, Claes Peter Pels en meer anderen. Nog krijgen ze een
stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen op de Heesakkers ter plaatse
genoemd in de Cameren, b.p. Jan van der Voort, de kinderen van Adriaen
Herberts van de Ven, Arijen Everts van de Oetelaer. Nog krijgen ze de helft
van 4 lopenzaad teulland alhier gelegen op de Heesakkers, b.p. de kinderen
van Adriaen Herberts van de Ven, Jan van der Voort, jonker Boecop, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze de helft van een weiland
genoemd de Raveschotse Kamp alhier te Gestel ter plaatse genoemd in het
Moerschot, deze helft groot ca. 5 morgens, b.p. Jan van der Voort, de andere
helft die er van is afgedeeld eigendom van de kinderen van Adriaen Herberts
van de Ven, Henrick de Hartogh en meer anderen. Er is recht van overpad
over de pad daar. Uit het weiland en de pad dat naar de gemeijnte loopt

jaarlijks de helft te betalen van 3 gulden aan het Schildersgasthuis.
Ieder zal zijn erfdeel direct na het passeren van de akte aanvaarden, behalve
de huur van het perceel van Wouter Jan Corsten dit lopende jaar dat wordt
uitgezonderd, mits dat die daarvoor de huur betaalt. De delers zullen de
lasten op hun erfdeel aanvaarden met een vervallen en de lopende termijn
en de gronchijns zullen ze samen afwinnen en de eigenaar te boek laten
stellen. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars
erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als er op iemands erfdeel
meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen betalen. Ieder zal de
lasten op het eigen erfdeel ook zo betalen dat de erfdelen van de anderen
ervoor zijn gevrijwaard. Men moet elkaar verder laten wegen.
Voorzien van schependomszegel. Datum 28 september 1672.
=================124===================
Aktennr : 124
Folio :
213-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 28-09-1672
Vandaag zijn voor genoemde schepenen verschenen Henrick Wouters,
Mathijs Mathijssen van Osch, Anthonis Henrick van Osch en Arijen Henricks
van Osch en hebben direkt na het passeren van de voorgaande deling, hun
voogdijschappen beeindigd en in plaats van Henrick Wouters heeft Joost
Gerrit Damen de voogdijschap overgenomen over de kinderen van Ruth
Janssen van Grinsven en in plaats van Mathijs Mathijssen van Osch heeft
Henrick Rutten van Grinsven diens taak als voogde over de kinderen van
Gerrit Damen overgenomen en in plaats van Anthonis van Osch heeft
Henrick Rutten van Grinsven de voogdijschap overgenomen over de kinderen
van Arijen Herberts van de Ven volgens het testament van Meriken Delis van
Osch en in plaats van Arijen Henricks van Osch heeft Gerrit Henrick Hessels
de voogdijschap overgenomen over de minderjarige kinderen van Jan Aert
Godschalck. Genoemde Joost Gerrit Damen, Henrick Rutten van Grinsven en
Gerrit Henrick Hessels beloven de vervangende voogden voor hun tijdelijke
voogdijschap te vrijwaren. Actum als boven.
=================125===================
Aktennr : 125
Folio :
214-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 30-09-1672
Wij Jan Jans Broeren en Jan Claes Cluijtmans, schepenen verklaren dat voor

ons zijn verschenen Jan Arijens van Beerse ter ener zijde en Margriet Arijens
weduwe van Huibert Daniels de Volder geassisteerd met haar voogd ter
andere zijde verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het
onroerend bezit dat ze na dood van hun moeder Teunisken weduwe van Arij
Gerrits van Beerse hebben geerfd.
Genoemde Jan Arijens van Beers krijgt een partij akkerland groot ca. 3
lopenzaad gelegen te Thede op de Klockbergh alhier, b.p. Henrick Lamberts
de oude, Jan Arijens zelf, genoemde Henrick Verouden, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 4 gulden 5 stuivers
te betalen aan het gasthuis van joffrouw Grinsven in Den Bosch. Nog krijgt
hij een partij akkerland groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen ter zelfder
plaatse als hiervoor, b.p. Lambert Willems, het erf van de delers zelf, de
erfgenamen van Arij Spierincks, Jan Arijens zelf. Nog krijgt hij de helft van
de tuin te Thede nabij het huis van Jan Arijens van Beers, b.p. de weduwe
van Lambert Willems, Jan Arijens zelf, de gemeenschappelijke straat. Hieruit
de helft van een derde deel van 2 chijnshoenderen te betalen aan de heer
van Herlaer, nog een jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers aan de
schutterij van St. Teunis te Gestel aflosbaar met 50 gulden, nog de helft van
5 gulden per jaar aan Maeijken Gijselaers in Den Bosch, nog het onderhoud
van een halve roede dijk bij het Faessenbrugske te Gestel.
Genoemde Margriet Arijens als weduwe van Huibert Daniels Volder krijgt een
partij akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Thede in de Klockbergh
alhier, b.p. de Klockakker van jonker Prounincx, Jan Arijens van Beers dat
ervan is afgedeeld, de erfgenamen van Arijen Spierincks, de Heijstraat daar.
Hieruit jaarlijks de helft van het derde deel van 2 chijnshoenderen te betalen
en de helft van 2 chijnshoenderen aan de heer van Herlaer, verder nog de
helft van een jaarlijkse rente van 5 gulden aan Maijken Gijsselaers in Den
Bosch, nog 2 zesters rogge jaarlijks aan de heer van Deurse als rentmeester,
nog het onderhoud van het derde part van een roede dijk tussen de twee
bruggen te Gestel.
Ieder van de delers zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen dat de
erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Indien later blijkt dat er op
iemands deel meer lasten drukken dan nu bekend is zullen ze die samen
betalen. Genoemde delers verklaren tevreden te zijn met deze deling en
beloven de deling gestand te doen. Voorzien van schependomszegel. Datum
30 september 1672.
=================126===================
Aktennr : 126
Folio :
216-v
Soort akte : boedelscheiding

Datum : 11-10-1672
Wij Johan van de Heuvel en Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen verklaren
dat voor ons zijn verschenen Jacob en Goijaert zoons van Leendert Willem
Meulenbroeck, elk daarin voor een vijfde, Mathijs Teunis Vuchts als man van
Willemke dochter van Leendert Willem Meulenbroeck voor een vijfde, Jan
Janssen van Grinsven de jonge als man van Heijlken ook dochter van
Leendert Willem Meulenbroeck voor een vijfde daarbij en nog Jan Janssen
van Grinsven en Jan Matheus Leijtens als voogden over de minderjarige
kinderen van wijlen Mathijs Leendert Meulenbroeck verwekt bij Aelken
dochter Jan van Griensven in die kwaliteit ook voor een vijfde part, verklaren
met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit onder St.
Michielsgestel en sommig bezit onder Den Dungen en onder Schijndel en
Orthen. Verder een deling van enige rentes en obligaties die ze thans samen
bezitten, zowel verkregen door het overlijden van Eijken en Peter als zoon en
dochter van Goijaert Mathijs van Beeck hun oudoom en oudtante als ook
vanwege het overlijden van Mathijs zoon van Jan Aert Vochts verwekt bij
Truijken dochter van Goijaert Mathijs van Beeck respectievelijk hun neef.
Voor de minderjarigen is het lot gelegd door Johan van de Heuvel als
gemachtigde vanwege jonker Jacob Sijwert van Sijburgh als drossaard.
Genoemde Jacob Leendert Meulenbroeck krijgt een huis, tuin, schuur,
esthuis, boomgaard en een partij akkerland, gelegen onder Den Dungen op
het Kort Grinsel, b.p. Jacob Henricks op het Hoogh, de kinderen van Goijaert
Janssen van Vaele en meer anderen, de kinderen van Henrick Willem
Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Dit bezit moet de dijk
onderhouden en ander gebuurlijke lasten. Nog krijgt hij een stuk akkerland
groot ca. 2 lopenzaad en 26 roedes met een hooibeemdje er aan, alhier te
Gestel gelegen in de Houw, b.p. de heren Zweerts, de erfgenamen van Ruth
Corsten Spierincks, Pouwels Wijnants, de Houtsestraat daar. Nog krijgt hij
een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, met de weide daar gelegen aan de
Pleijn in de Pettelaerse straat, alhier te Gestel, b.p. Adriaen Henricks van de
Brandt, de weduw van Rijckert Janssen van de Brant, de erfgenamen van de
heer van de Merendonck, Meriken Huijberts cum suis samen met de pad die
erbij hoort. Nog krijgt hij tweederde part van een hooiveld in totaal groot ca.
2 morgens waarvan het andere derde part eigendom is van Maria Henricks
van de Brandt, gelegen onder Orthen in het Aertvelt daar, b.p. de dijk van
het Aertvelt, de loop van een bepaald sluisje daar. Nog krijgt hij een stuk
land groot ca. 3 lopenzaad, alhier te Gestel onder het Varrenbroeck, b.p. de
weduwe van Andries Jan Santegoets, Jan Claes Compeer, Henrick Roelens
van Grinsven, Peter Corsten. Er is recht van overpod. Nog krijgt hij een
obligatie van 70 gulden ten laste van Teunis Jan Martens te Schijndel.
Genoemde minderjarige kinderen van Mathijs Leendert Meulenbroeck krijgen

een huis met erf, schuur esthuis, schop, boomgaard hop- en akkerland
samen groot ca. 9 lopenzaad met een weitje of dries er aan, alhier te Gestel
aan de Beeckant aan de Berghen, b.p. de weduwe van Cornelis de Leeuw,
Jan Vervoort, de gemeijnte daar genoemd het Ven, de gemeenschappelijke
straat. Nog krijgen ze een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, alhier
gelegen te Gestel in de Locaert, b.p. de kinderen van Marten Peters van de
Ven, de erfgenamen van jonker Henrick Lelijon, Servaes Driessen. Nog
krijgen ze een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in de
Kraeckensteijnse hoeve, b.p. Wouter Jan Dielissen, de weduwe van Gijsbert
Ruth Corsten, Willem Janssen van Geffen, de gemeenschappelijke straat.
Nog krijgen ze een partijtje land groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen op de
Hooghstraat, b.p. de erfgenamen van Jan Roelens, de kinderen van Lambert
Aerts, de Geenenstraat. Nog krijgen ze een weiland groot ca. 4 morgens,
gelegen in het Wout te Schijndel, b.p. de erfgenamen van Claes Henricks van
Osch, de weduwe van Huijbert Peter Antonis, Lambert Seberts, Henrick
Broeren. Er is recht van overpad en er is een voorhoofd zoals dat van
oudsher is gebruikt. Hieruit jaarlijks 14 pond paijment te betalen. Nog
krijgen ze een morgen hooiland in een groter veld met de heer Boecop,
gelegen op de Pettelaer nabij de schans onder Den Dungen. Nog krijgen ze
een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier gelegen op de Midakkers,
b.p. Mathijs Theunis Vochts, de erfgenamen van Ruth Corsten, Mathijs
Teunissen, de dijk daar. Dit erf moet het dijkeinde daar onderhouden en
andere gebuurlijke lasten nakomen. Nog krijgen ze een obligatie van 250
gulden ten laste van Teunis Janssen Locaerts met een rente van 4,5 % per
jaar, zijnde d.d. 15 oktober 1665. Nog krijgen ze de helft van een heiveld
genoemd de Locht alhier te Gestel gelegen, b.p. de weduwe van Claes
Henricks van Osch, de Locht daar, Dirck Willems Vinck, de pad daar aan de
Plack.
Genoemde Jan Janssen van Grinsven de jonge krijgt een huis, erf, schuur,
esthuis, bakhuis en een partij akkerland met een weiland eraan en
eikenbomen, welk akkerland ca. 10 lopenzaad groot is, en de weide en dries
samen ca. 3 morgens, alhier te Gestel aan de Beeckant nabij het schoor, b.p.
de kinderen van Henrick Rutten, Willem de Bever, de gemeenschappelijke
straat. Dit bezit moet het achtste deel onderhouden van het hoofd van het
klein brugske te Gestel aan de kant naast de Laeck. Hieruit twee en een
halve chijnshoen aan de heer van Herlaer te betalen, waarvoor men het
recht op de Bleecken heeft. Nog krijgt hij een akker genoemd de
Mettenakker, groot ca. 6 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan het
Heselaer, b.p. Heesken Henricks van de Loo, de gemeenschappelijke straat,
genoemde weide. Nog krijgt hij de helft van een stuk akkerland, waarvande
andere helft eigendom is van de kinderen van Mathijs Leendert
Meiulenbroeck, in totaal groot ca. 8 lopenzaad, alhier gelegen in de Engel,
b.p. de weduwe van Herman Herman Schuijrmans, de kinderen van Willem

Peters van Grinsven, de kinderen van Daniel Willems van Grinsven. Nog
krijgt hij een weiland groot ca. anderhalve morgen gelegen in het Wout
onder Schijndel, b.p. de weduw van Huijbert Peter Antonis, Embert Henricx
Rademakers, de erfgenamen van Mathijs Henricx, de gemeijnte daar
genoemd de Mijldoorn. Nog krijgt hij een morgen hooiland alhier te Gestel
gelegen op de Pettelaer, twee percelen met het veld ernaast, b.p een erf
genaamd de Bultcamp, het andere de Ossencamp eigendom van Meriken
Aert Wouters, b.p.Lambert Seberts en meer anderen. Nog krijgt hij de helft
van een weiland waarvan de andere helt eigendom is van de kinderen van
Henrick Delissen, alhier gelegen in de Pettelaerse straat, b.p. de weduwe van
Rijckert Janssen, Adriaen Henricks van de Brandt, Jan Arijens Lokaert, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een obligatie van 100 gulden ten
lasten van Delis Joosten de Visser tegen een rente van 4,5 % zijnde d.d. 10
september 1664. Nog krijgt hij het derde part van een groot dagmaat
hooiland alhier gelegen in de Theder beemden, b.p. de erfgenamen van
jonker van Gerwen, de Deckersbeemd en meer anderen.
Genoemde Mathijs Antonis Vuchts krijgt een huis, erf, schuur, esthuis, tuin,
boomgaard en het land er aan samen groot ca. 17 lopenzaad, alhier gelegen
onder Thede, b.p. jonker Gerwen en meer anderen, de weduwe van
secretaris van der Waerden, de heer Broekhoven, de gemeenschappelijke
straat. Hieruit jaarlijks een mud rogge te betalen aan de schutterij van St.
Anthonis te St. Michielsgestel, nog een rente van 3 gulden 15 stuiver aan de
zelfde schutterij. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Hoeckakker, groot
ca. 4 lopenzaad alhier te Gestel, b.p. de erfgenamen van Leendert Willems
Meulenbroeck, de Schuijlenburgse straat, de kinderen van Arijen Meussen.
Nog krijgt hij een partij akkerland met de aanplant voor op het Ven staan de,
groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. Jan Matheus
Leijtens en meer anderen, Mathijs Leendert Meulenbroek, de gemeijnte daar
genoemd het Ven. Nog krijgt hij een half houtbusseltje gelegen op het
Oetelaer onder Schijndel, b.p. de erfgenamen van Mathijs Henricks cum suis.
Er is recht van overpad over het erf van Jan Willem Henricks volgens de
brieven ervan. Nog krijgt hij drievierde deel van een groot dagmaat in de
Thederbeemden in een groter veld, b.p. de kinderen van Willem Meussen.
Nog krijgt hij een weiland gelegen in Den Dungen groot ca. 3 en een halve
morgen, b.p. Willem Janssen van Geffen, Henrick Goijaert Kuijpers en meer
anderen, de weduwe van Henrick Janssen, de Bosstraat daar. Nog krijgt hij
een obligatie van 150 gulden ten laste van Jan Claessen Compeer d.d. 13
augustus 1665 tegen een rente van 4,5 %. Nog een aflosbare rente van 7
gulden en 10 stuivers per jaar aflosbaar met 150 gulden ten laste van Jan
Rutten van de Berselaer gepasseerd voor schepenen van Den Bosch d.d. 4
april 1658. Nog krijgt hij 200 gulden kapitaal in een rentebrief van 600
gulden ten laste van Stans Stans Meulenmaeckers te Halder.

Genoemde Goijaert Leendert Meulenbroeck krijgt een akker genaamd de
Rondenacker met de houtopstand etc. groot ca. 6 lopenzaad, alhier gelegen
in de Kameren op de Heesackers, b.p. de pad van jonker Boecop, de
kinderen van Jan Aerts Vochts, de heer van de Velde, de kinderen van
Willem Tonis van Gestel. Hieruiit de twee derde parten van een lopen rogge
per jaar te betalen aan de heer van Deurne als rentmeester. Nog krijgt hij
een partij land groot ca. 3 lopenzaad en 21 roedes, alhier gelegen in de
Kamer op de Heesackers, b.p. Jan Vervoort, de kinderen van Jan Aert
Vochts, de kinderen van Willem Tonissen van Gestel. Hieruit jaarlijks 5 pond
paijment te betalen aan notaris de Bije in Den Bosch. Nog krijgt hij een partij
hopland met de pad die erbij hoort en de bomen die erop staan, afkomstig
van Jacob Boecx, alhier gelegen aan het Hesealer, b.p. de kinderen van
Daniel Willems van Grinsven, Willem de Bever, Willem Damen, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een partij akkerland groot ca. 4
lopenzaad en 10 roedes, alhier gelegen op de Midakkers, b.p. de weduwe
van Gijsbert Ruth Corsten, Willem Henricks van de Brandt, de erfgenamen
van de heer Saugeij, de Ruijmelse beemden daar. Dit perceel moet de dijk
aan het einde ervan onderhouden. Nog krijgt hij een weiland in de
Pettelaerse straat en de helft van de Endekoij (heet perceel zo of is het een
eendenkooi?), b.p. de heer van Berckel, de kinderen van Ruth Corsten, de
zusters van Orthen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een weiland
alhier gelegen in het Moerschot, b.p. Jan vervoort, Jan Matheus Leijtens,
joffrouw van Berckel, de kinderen van Henrick Ruth Corsten. Nog krijgt hij
een obligatie ten laste van Jan Claessen Spierincks, d.d. 10 januari 1671
zijnde 100 gulden tegen een rente van 5 %.
Elk van de delers zal zijn erven en bezit aanvaarden per a.s. 1 januari 1673,
en de delers houden dus samen de huuropbrengsten ervan en ook de rentes
van de genoemde obligaties zijn voor gezamelijke opbrengst die in dit jaar
1672 opeisbaar zijn. Maar alle rentes en huur die in 1673 vervallen, zijn voor
de delers afzonderlijk. De delers moeten elkaar overpad geven waar nodig en
aan anderen die er recht op hebben. Ieder zal het bezit aanvaarden zoals
omschreven zonder opmetingen en men zal samen alle lasten afhandelen tot
en met het jaar 1672, maar de lasten erna zijn voor de delers afzonderlijk.
Verder zal men samen de chijnsen afwinnen en te boek laten stellen. Als er
later op iemands bezit meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen
betalen. De delers verklaren tevreden te zijn met deze deling en doen over
en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling
gestand te doen. Voorzien van schepensdomszegel. Datum 11 oktober 1672.
=================127===================
Aktennr : 127
Folio :
225-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit

Datum : 19-10-1672
Wij Jacob Siwert van Sibergh drossaard en Jan van de Heuvel en Willem
Janssen van Geffen als schepenen verklaren dat wij ten behoeve van de
collaterale erfgenamen van Henrick Henricks van Rosmalen die op 11
september in Rosmalen is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat hier in
Gestel heeft nagelaten.
Het derde part van een partij akkerland met een klein busseltje daaraan
samen groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen alhier aan de Pleijn,
genoemd de Ruijtersakker, b.p. de erfgenamen van Frans Haerwasser, de
erfggenamen van Mathijs Teunissen Vuchts. Belast met 10 roedes slechte
dijk te onderhouden en ook een steensluisje daar. Getaxeerd op 30 gulden.
Nog een derde part van een streepje land in totaal groot 28 roedes alhier
gelegen in de Vogelsanck, b.p.de weduwe van Marten Teuwens, een
gemeenschappelijk pad daar. Getaxeerd op 12 gulden.
Aldus getaxeerd op 19 oktober 1672.
=================128===================
Aktennr : 128
Folio :
226-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 16-10-1672
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Herman zoon Herman Herman Schuijrmans en Henrick
Everts de Bever als man van Geertruijt dochter van Herman Herman
Schuijrmans, en verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het
bezit deels alhier en deels onder Schijndel gelegen dat ze vanwege hun oom
Jan Herman Schuijrmans hebben geerfd na dood van Meriken Delis van Osch
zijnde diens weduwe en welk bezit ze op 24 september voor schepenen
alhier toebedeeld hebben gekregen.
Henrick Everts de Bever krijgt een akkerland met de houtopstand, groot ca.
6 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan het Heerlaer, in de bocht van
Peterken Hermans, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van
Peter Peter Strullekens, hun moeder Peterken Hermans. Dat bezit had Jan
Herman Schuijrmans eerder gekocht van Evert Peter Aerts als man van
Deliken zoals blijkt uit de transportbrief gepasseerd voor schepenen van Den
Bosch d.d. 27 maart 1647. Nog krijgt hij een stuk land deels akker, deels
hopland en deels groesland, samen groot ca. 6 lopenzaad gelegen in de
jurisdictie van Schijndel aan de Mijldoorn daar, meestal genoemd de Kleijn

Heijde, b.p. Henrick Goossens, de gemeijnte, Meriken weduwe van Jan
Matheus, Bartel Gerrits Pijnappel, samen met de houtopstand behalve de 30
eikenbomen op de gemeijnte die aan de erfgenamen van Meriken van Osch
zijn toebedeeld. Uit het eerste perceeltje aan de minderjarige zoon van
Theodorus van Asperen advokaat een rente van 2 gulden tien stuivers te
betalen, nog aan Geertruijt weduwe van Jan Coolen een jaarlijkse rente van
1 gulden 12 stuivers, aan de kinderen van Willem Aerts in Den Dungen een
jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers, nog aan de kerk van Den Dungen
een jaarlijkse rente van 1 gulden 8 stuivers. Er moet overpad aan het tweede
perceel worden verleend. Dit lot moet aan het andere erfdeel een rente
betalen van 2 gulden 10 stuivers aflosbaar met 50 gulden vanaf het passeren
van deze akte.
Genoemde Herman Herman Schuijrmans krijgt een stuk akkerland genoemd
de Driehoek groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen op de Heesakkers, b.p.
jonker Boecop, de gemeenschappelijke mestweg daar. Nog krijgt hij een stuk
akkerland alhier gelegen aan het Heselaer achter het esthuis van Peterken
Hermans, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. de gemeenschappelijke straat, Henrick
Everts de Bever, hun moeder Peterken Hermans. Nog krijgt hij 10
eikenbomen staande op de pad op straat tegen het eerste perceel van
Henrick Everts, op te ruimen per a.s. *blekkenstijd* (als de bladeren vallen)
a.s. 1673. Nog krijgt hij een jaarlijkse rente van 22 gulden10 stuivers,
aflosbaar met 50 gulden te vorderen van het eerste lot van Herman Hermans
Schuijrmans.
Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars
bezit en beloven deze deling gestand te doen. Iedere zal de chijnsen
aanvaarden met een vervallen en de lopende termijn. Elk zal verder de
lasten op het eigen bezit zodanig betalen dat het bezit van de andere ervoor
is gevrijwaard. Als er later op iemands bezit meer lasten blijken te drukken
zullen ze die elk voor de helft betalen. Actum 16 oktober 1672.
=================129===================
Aktennr : 129
Folio :
228-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 25-10-1672
Wij Jan van den Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick en Ruth zoons van Ruth
Janssen van Griensven verwekt bij Henricken Mathijssen elk daarin voor een
zesde part, Dirck Janssen van der Cammen als man van Lijsken Rutten van
Griensven daarin voor een zesde deel, Claes Arijens van Groenendael als
man van Henricxken Rutten ook voor een zesde deel, Jan Matheus Leijtens

en Joost Gerrit Damen als voogden over Mariken en Willemken dochters van
Ruth Janssen en Henriksken voor de resterende twee zesde parten, verklaren
met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun
ouders hebben geerfd. De loten voor de minderjarigen zijn gelegd door Jan
van de Heuvel als gemachtigde
voor jonker Jacob Siwert van Sijberg als drossaard alhier.
Genoemde Henrick Rutten van Griensven krijgt een huis en erf met schuur,
boomgaard en de halve akker eraan, te delen met Mariken Rutten, alhier
gelegen aan de Beeckant aan het schoor daar, b.p. de beekgraaf, de delers
zelf, de gemeeenschappelijke straat. Nog krijgt hij 70 gulden uit een kapitaal
van 100 gulden ten laste van Daniel Willems. Nog krijgt hij het zesde part
van het hout staan de op het Ven dat zolang mag blijven staan zoals de
eigenaar wil. Nog krijgt hij 30 eikenbomen staande op de Mijldoorn aan de
Kleijn Heij afkomstig van Meriken Delis van Osch, op te ruimen per a.s. mei.
Hieruit jaarlijks 5 chijnshoenderen te betalen aan de heer van Herlaer. Nog
moet dit lot het schoor naast de stede onderhouden en de dorpslasten
betalen etc. Het esthuis nabij het huis is met de grond ervan aan Meriken
Rutten toebedeeld, maar dit lot kijgt evenveel oppervlakte als die grond van
Meriken.
Genoemde Merieken Rutten krijgt een esthuis met de grond, nabij een
bepaald huis aan de Beeckant aan het schoor, zoals Henrick Rutten is
aangedeeld. Nog krijgt ze de helft van de akker aan dat huis, b.p. de delers
zelf, de Beeckgraaf, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt ze een partij
akkerland groot ca. 2 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan de Beeckant,
b.p. de delers zelf, de kinderen van Gerrit Damen, de weduwe van Gijsbert
Henricks, de Beeckgraaf daar. Nog krijgt ze een weiland groot ca. 2 morgens
gelegen in het Wout onder Schijndel, b.p. de weduwe van Andries Janssen
Santegoets, een looppgraaf daar, Mathijs Leenderts Meulenbroeck, Jan
Janssen van Grinsven de jonge. Nog krijgt ze de helft van een pad onder
Gestel naast het erf van Willem Tonissen van Gestel en meer anderen, b.p.
Goijaert Leendert Meulenbroeck, de gemeenschappelijke straat. Dit lot moet
het hek onderhouden dat bij de pad hoort en moet anderen laten wegen die
daar recht op hebben. Hieruit jaarlijks 7 stuivers chijns te betalen aan de
heer van Herlaer. Nog krijgt ze 30 gulden uit de obligatie van 100 gulden ten
lasten van de kinderen van Daniel Willems. Nog krijgt ze het zesde part van
het hout staande op het Ven dat zolang mag blijven staan als ze wil.
Claes Arijens van Groenendael als man van Hendricxken Rutten krijgt een
huis en erf, esthuis en boomgaard en het land en de dries, alhier onder
Gestel, b.p. Adriaen Everts en meer anderen, de gemeenschappelijke straat,
de erfgenamen van Dirck Janssen van der Cammen, de straat daar genoemd
de Berckdijck. Krijgt ook nog het zesde deel van het hout staande op het

Ven. Elk zal zijn hout daar mogen laten staan zolang men wil, maar als het is
gekapt zal het recht om daar te planten weer aan dit huis toekomen. Hieruit
jaarlijks 6 penningen chijns te betalen aan de heer van Herlaer en de heer
van Deurne als rentmeester een half lopen rogge en een stuiver en 14
penningen per jaar. Moet ook toestaan dat de schuur op dit erf die aan
Willemke Rutten is toebedeeld daar nog 8 jaar zal mogen blijven staan en
voor die tijd heeft ze vrije toegang en mag daar wegen. Na 8 jaar moet de
schuur zijn opgeruimd. Dit lot moet aan Wilemke Rutten van het vierde lot
eenmalig 20 gulden betalen.
Genoemde Willemke Rutten krijgt een bepaalde schuur staande op het erf
aan het Ven bij Claes Arijens Groenendael, welke schuur daar 8 jaar lang
mag staan en die mag ondertussen door de eigenaar van de grond worden
gebruikt en de schuur moet ook ongehinderd toegang etc. hebben, maar na
8 jaar moet die worden afgebroken. Nog krijgt ze een esthuis met de helft
van het land van de *stede* van de kinderen van Jan Aert Godschalck. deze
hleft groot ca. 9 lopenzaad, alhier gelegen aan de Beeckant, b.p. Jan Aert
Godschalck, de Putakker daar en meer anderen, de pad van jonker Boecop,
Goossen Janssen. Nog krijgt ze een houtbusseltje, b.p. Mathijs Teinis Vochts.
Krijgt nog van Claes Arijens van Groenendael van het derde lot eenmalig 20
gulden en van Rut Rutten van Grinsven uit het zesde lot een bedrag van 25
gulden en nog het zesde part van de eikenbomen staande op het Ven. Uit dit
bezit jaarlijks aan de blok van de Vuchterdijk in Den Bosch een rente van 18
gulden te betalen, aflosbaar met 300 gulden, verder de dorpslasten etc.
Genoemde Dirck Janssen van der Cammen krijgt het vierde part van een
hooiveld genoemd de Ossencampen, in totaal groot ca. 3 en een halve
morgen, alhier te Gestel, b.p. de weduwe van Andries Janssen Santegoets,
Delis Delissen en meer anderen, de erfgenamen van Mathijs Henricks,
Servaes Andriessen. Nog krijgt hij een houtbusseltje gelegen te Middelroij,
b.p. de erfgenamen van Henrick Willem Spierincks, de kinderen van Herbert
Jan Herberts. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Putakker, groot
ca. anderhalve lopenzaad, alhier te Gestel, b.p. jonker Boecop, de delers
zelf, Goossen Janssen. Nog krijgt hij een akker groot ca. 3 en een halve
lopenzaad, alhier gelegen onder Ruijmel, b.p. Gijsbert Peters van de Broeck,
Rijck Leenderts en meer anderen, Jan Diepers van Meerhout, de
gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een akker in totaal
groot ca. 4 lopenzaad en 18 roedes, alhier gelegen op de Heesackers, b.p. de
erfgenamen van Jan Cornelis, de delers zelf, Teunis Janssen Vuchts, de
gemeenschappelijke rijweg. Nog krijgt de helft van de pad naast het erf van
Goossen Janssen en moet daar de helft van het hek onderhouden. Verder
krijgt hij het zesde deel van het hout staan de op het Ven. en dat hout mag
daar naar keuze zolang blijven staan. Uit dit bezit de chijns uit de Ruijmelse
akker te betalen aan de heer van Herlaer, nog 3 lopen rogge per jaar uit het

land op de Heesakkers, verder de dorpslasten.
Genoemde Ruth zoon Ruth Janssen van Grinsven krijgt een morgen hooiland
in een groter veld van Jan Matheus Leijtens en van meer anderen gelegen op
de Pettelaer, b.p. de Bultcamp, de weduwe van Andries Jan Santegoets,
Lambert seberts. Nog krijgt hij een partij akkerland groot ca. 6 lopenzaad en
6 roedes, alhier gelegen op de Beeckant, b.p. Jan Claes Compeer, de delers
zelf met de halve pad langs het Willich stuck, de weduwe van Gijsbert
Henricks tot aan de beeckgraaf daar. Nog krijgt hij de helft van een partij
akkerland in totaal groot ca. 4 lopenzaad en 18 roedes, alhier gelegen op de
Heesackers, b.p. meester Adriaen van de Ven, Dirck Janssen van der
Cammen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Teunis Janssen Vochts, de
gemeenschappelijke rijweg. Uit dit bezit jaarlijks 3 lopen rogge te betalen.
Nog krijgt hij het zesde part van het hout staande op het Ven dat zolang
mag blijven staan. Verder moet dit lot aan Willemke Rutten van het vierde
lot 25 gulden eens geven.
De delers zullen de genoemde chijnsen samen afwinnen en die voor de
eigenaars te boek laten stellen voor gezamelijke rekening en ook alle verder
rentes etc. samen betalen en de inkomsten ervan genieten tot en met het
jaar 1673 en daarna zal elke de eigen lasten betalen. Het land is te
aanvaarden in de oogsttijd stoppelbloot, het huis met de schuur met
Pinksteren en het groesland en hooiland per half maart alles a.s. 1673.
Verder moeten de delers waar nodig elkaar laten wegen en anderen overpad
verlenen die er recht op hebben. Nog moeten ze samen alle lasten betalen
die hiervoor niet werden genoemd als die naderhand bevonden zouden
worden. De comparanten verklaren tevreden te zijn met de deling en doen
over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling
gestand te doen. Datum 25 oktober 1672.
=================130===================
Aktennr : 130
Folio :
234-v
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 25-10-1672
Wij Jan van de Heuvel en Jan Claessen Cluijtmans, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Joost, Delis, Daem, Jan en Peter als zoons van
Gerrit Damen verwekt bij Meriken Jan Ruttenn elk voor een achtste deel,
verder Eerke meerderjarige dochter van genoemde Gerrit Damen met haar
voogd, ook voor een achtste part, Gerrit Henrick Hessels als man van
Peerken dochter van Gerrit Damen voor een achtste part, verder Peter
Damen en Henrick Rutten als voogden over Marij dochter van Gerrit Damen
en Meriken Jan Rutten voor het overige achtste part, hebben met elkaar een

deling gemaakt van het bezit dat ze na dood van hun ouders hebben geerfd
alsmede het bezit na dood van Meriken Delis van Osch zijnde hun
grootmoeder van moederskant. Het lot voor de minderjarigen
is gelegd door Jan van de Heuvel als gemachtigde door jonker Jacob Sijwert
van Sijborg drossaard alhier.
Peter Gerrit Damen krijgt een huis, met boomgaar en de halve *missien*
met ca. 5 lopenzaad land gelegen alhier aan de Heselaer en zoals is
afgepaald met het voorhoofd rondom de palen, b.p. de delers zelf, de straat,
met 3 eikenbomen naast het hek aan het esthuis. Hieruit jaarlijks 8 stuivers
chijns te betalen aan de heer van Herlaer. Nog krijgt hij een partij hooiland
groot ca. een halve morgen, samen in gebruik met Peter en Jan Damen,
alhier gelegen op de Pettelaer onder Den Dungen, b.p. de Geusendijk daar,
de kinderen van meester Bastiaen de Vries. Hieruit het hek te moeten
onderhouden. Nog te onderhouden vijf vierde voet dijk op de Halderse dijk.
Joost Gerrit Damen krijgt een esthuis met de grond die erbij hoort en de
varkenskooi die afgebroken moet worden, nog de boomgaard met nog 7
lopenzaad land. Nog krijgt hij de halve kant waar men op rijdt, tot het stuk
van Peter Arijens toe met de halve sloot, alles gelegen alhier aan het
Heselaer zoals is afgepaald, b.p. de delers zelf, de gemeenschappelijke
straat. Nog krijgt hij een halve morgen hooiland gelegen op de Pettelaer op
de Geuzendijk in een groter veld samen met Peter en Jan Damen, b.p. de
kinderen van Bastiaen de Vries.
Genoemde Gerrit Delis Damen krijgt een partij akkerland groot ca. 8
lopenzaad alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. Jan Henricks de Wit, de
delers zelf. Nog krijgt hij het vierde part in een veld genaamd de Delis van
Oschkamp, gelegen in het Boschbroeck en te wisselen met Jan Janssen van
Grinsven. Dit lot moet aan Gerrit Henricks van het vierde lot eenmalig 50
gulden geven.
Gerrit Henrick Hessels krijgt een stuk akkerland afkomstig van Ruth Henrick
Jansen groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de Heesackers, b.p. de
kinderen van Henrick Corsten van de Brandt, de delers zelf, de Beeckgraaf
daar. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heij, met de pad gelegen
naast de genoemde akker, groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier
gelegen in het Moerschot, b.p. de kinderen van Daniel Willems van Grinsven,
de delers zelf, tot aan de halve *graaf* toe, de kinderen van Willem Damen,
Willem de Bever. Dit lot krijgt van Delis Gerrit Damen van het derde lot 50
gulden eens.
Maria Gerrit Damen krijgt de helft van een akker genoemd de Jan
Claessenakker, in totaal groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen aan de

Beeckant, b.p. Ruth Henrick Jansen, de andere helft ervan afgedeeld, de
delers zelf, de Beeckgraaf daar. Nog krijgt ze een akker groot ca. 4
lopenzaad zijnde het tweede stuk in een partij genoemd de Heij in het
Moerschot alhier, b.p. de delers zelf, de kinderen van Willem Damen, Willem
de Bever, de pad daar. Nog krijgt hij het vierde part van de Dielis van
Oschcamp, gelegen in het Boschbroeck jaarlijks te wisselen met Jan Jans van
Grinsven. Hieruit de helft van 3 pond paijment te betalen.
Genoemde Jan Gerit Damen krijgt de helft van een akker genoemd de Jan
Claessenakker, in totaal groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen aan de
Beeckant, b.p. de kinderen van Ruth Janssen van Grinsven, de delers zelf, de
Beekgraaf. Nog krijgt hij een akker groot ca. 4 lopenzaad zijnde het derde
stuk in een partij land genoemd de Heij, alhier gelegen in het Moerschot,
b.p. Willem de Bever, de delers zelf tot aan de halve sloot, de kinderen van
Jan Matheus. Nog krijgt hij het vierde part van een veld genoemd het Dielis
van Oschcamp gelegen in het Bosch Broeck, jaarlijks te wisselen met Jan
Jans van Grinsven. Hieruit de helft van 3 pond paijment per jaar te betalen.
Genoemde Adam Gerrit Damen krijgt een stuk akkerland genoemd het
Sebenstuck, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier gelegen op de
Heesackers, b.p. de erfgenamen van Claes Peter Teuwens, de kinderen van
Henrick van de Brandt, Adriaen Everts van de Oetelaer, de kinderen van
meester Herberts van de Ven. Nog krijgt hij een partij akkerland groot ca. 4
lopenzaad zijnde het achterste stuk van een partij land genoemd de Heij,
alhier gelegen in het Moerschot,
b.p. Henrick Henrick Broodtsnijder, de delers zelf, de kinderen van Jan
Matheus. Nog krijgt hij het vierde part in een veld genoemd de Delis van
Oschkamp gelegen in het Bosch Broeck, jaarlijks te wisselen met Jan Jans
van Grinsven de jonge. Hieruit jaarlijks 9 stuivers te betalen aan de hertog
van Brabant.
Genoemde Eerken Gerrit Damen krijgt een akker genoemd de Wordel groot
ca. 7 lopenzaad, alhier gelegen op de Hoogstraat, b.p. Lambert Seberts,
Henrick Peter Gerrits, Willem de Cuijper, de gemeenschappelijke straat. Nog
krijgt ze het vierde part van een veld genoemd het Ruth Henrick Janscamp,
samen in gebruik met Henrick Arijens van der Heijden, het totale veld groot
ca. 3 morgens,
gelegen in het Bosch Broek in de vrijdom van de stad Den Bosch (=Den
Dungen).
De delers kunnen hun bezit aanvaarden voor wat betreft de tuin en
boomgaard en hopland met half maart, het huis, esthuis en schuur met
Pinksteren a.s. 1673 en het hooiland met half maart 1674. Verder zullen ze
samen alle lasten afhandelen tot en met het jaar 1673 en ook samen de

chijnsen afwinnen en de gebruikers te boek laten stellen. Nog moet men
elkaar laten wegen. Nog blijft onverdeeld de huuropbrengsten tot aan de tijd
toe van ingebruikname van de delers en ook zijn de *cloeten* die tussen het
huis en est tussen de kuil daar staan nog te verdelen. Alle nog onbekende
lasten die hiervoor niet zijn vermeld zullen ze samen betalen. Verder zal
ieder de lasten op het eigen bezit zodanig betalen dat de erfdelen van de
anderen ervoor zijn gevrijwaard. De delers verklaren tevreden te zijn met de
deling en beloven deze gestand te doen. Voorzien van schependomszegel.
Datum 25 oktober 1672.
=================131===================
Aktennr : 131
Folio :
240-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 25-11-1672
Wij Adriaen Jaspers van der Cammen en Henrick Goijaert Cuijpers,
schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Henrick Jan Aerts
Vochts hierin voor een vijfde, Willem Corst Jan Aerts Vochts ook voor een
vijfde, Henrick Janssen van den Oetelaer als man van Mechteld dochter van
Henrick Jan Aert Vochts voor een vijfde deel, nog Cornelia dochter van Corst
Jan Aert Vochts weduwe van Jan Henrick Donckers samen met haar voogd
ook voor een vijfde part en nog Delis Janssen van den Steen de jonge als
man van Jenneken dochter van Willem Wouter Schoenmaeckers verwekt bij
Meriken dochter van Corsten Jan Aerts Vochts voor een vijfde deel, verklaren
met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd
na dood van hun neef Mathijs Janssen Vochts, volgens diens testament.
Genoemde Jan Henrick Jan Aerts Vochts krijgt een huis met erf, boomgaard
en een partij akkerland van ca. 5 lopenzaad, alhier te Gestel, b.p. Gijsbert
Willem Colen, Willem Corst Jan Aerts Vochts waarvan is afgedeeld, de
erfgenamen van Jan Arijen Laurens, de gemeenschappelijke straat, samen
met het voorhoofd en de bomen erop vanaf de hoek van de schuur tot de
rijweg maast Dries Jan Hanssen. Dit perceel moet de helft van de dijk
onderhouden samen met de eigenaar van het tweede lot. Nog hieruit
jaarlijks 2 chijnshoenderen en nog het derde deel van 2 chijnshoenderen te
betalen aan de heer van Herlaer.
Genoemde Willem Corst Jan Aert Vochts krijgt een esthuis met de tuin eraan,
zoals is afgepaald, met de schuur die moet worden afgebroken en het
zuidelijkste deel van de boomgaard en ca. 5 lopenzaad akkerland eraan,
alhier gelegen te Ruijmel, b.p. de erfgenamen van Jan Arijen Laurens, Jan
Henricks, Corst Arijen Laurens, de gemeenschappelijke straat, samen met
het recht van voorhoofd en de bomen erop beginnend van de hoek van de

schuur naast het esthuis tot de eerste rijweg die naar Ruijmel loopt. Verder
moet dit lot voor de helft de dijk onderhouden, samen met het andere lot
dus de hele dijk, maar de bomen op die dijk zijn voor het eerste lot ook met
het recht om die dijk te beplanten. De ingang van de schuur zal naast het
esthuis zijn en moet daarom de schuurdeuren ook aan die kant hangen.
Genoemde Henrick Janssen van den Oetelaer krijgt de noordelijkste helft van
een akker gelegen in de Locaert alhier, deze helft groot ca. 5 lopenzaad, b.p.
Gijsbert Cornelis van Oisterwijk, Delis Janssen van der Steen dat ervan is
afgedeeld, een gemeenschappelijke rijweg, de gemeenschappelijke straat,
samen met het voorhoofd voor deze helft. Dit lot moet het hek en de posten
onderhouden voor deze hele akker. Nog krijgt hij de helft van een akker
alhier gelegen aan de Brantse heide, deze helft groot ca. 2 lopenzaad, b.p.
Gijsbert Cornelis van Oisterwijk, Delis Janssen van der Steen waarvan
afgdeeld, Willem Janssen van Geffen, de Brantse heide. Het hek en de
posten bij dit erf samen met Delis Janssen van der Steen te onderhouden.
Nog krijgt hij de helft van een akker genoemd de Wechakker, in totaal groot
ca. anderhalve lopenzaad, alhier gelegen aan de Ruijmelse beemden, b.p.
Jan Joosten van Gemert, Dielis Janssen van der Steen, een
gemeenschappelijke rijweg, de Ruijmelse beemden.
Genoemde Delis Janssen van der Steen de jonge krijgt de zuidelijke helft van
een akker alhier gelegen in de Locaert, deze helft groot ca. 5 lopenzaad, b.p.
Jan Claes Compeer, Henrick Jans van de Oetelaer dat ervan is afgedeeld, een
rijweg daar, de gemeenschappelijke straat, samen met het voorhoofd van
deze helft. Nog krijgt hij de helft van een akker alhier gelegen aan de
Brantse heide, deze helft groot ca. 2 lopenzaad, b.p. Henrick Janssen de
Boer, Henrick Janssen van den Oetelaer waarvan is afgedeeld, Willem
Janssen van Geffen, de Brantse heide. Het hek en de post aan dit erf samen
met Henrick Jans van de Oetelaer te onderhouden. Nog krijgt hij de helft van
een akker genoemd de Wechakker, in totaal groot ca. anderhalve lopenzaad,
alhier gelegen aan de Ruijmelse beemden, b.p. de erfgenamen van Teunis
Janssen van Gemert, Henrick Janssen van de Oetelaer waarvan is afgedeeld,
een gemeenschappelijke rijweg, de Ruijmelse beemden.
Cornelia dochter van Corst Jan Aerts Vochts krijgt een weiland met de
houtwas erop, groot ca. 4 scharen, alhier gelegen in het Varrenbroeck, b.p.
Jan Arijen Locaerts, Henrick Jan Aelberts, de Horckse hoeve, de erfgenamen
van joffrouw Grinsven.
De delers zullen de chijnsen samen afwinnen en te boek laten stellen op de
gebruikers en men moet elkaar overpad verlenen waar nodig. Ieder zal zijn
bezit aanvaarden en ook de lasten zelf zo betalen dat de erfdelen van de
anderen daarvoor zijn gevrijwaard. Indien iemands bezit minder waard wordt

of dat er meer lasten op drukken zullen ze die samen betalen. De
comparanten verklaren tevreden te zijn met de deling en beloven die
gestand te doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 25 november
1672.
=================132===================
Aktennr : 132
Folio :
244-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 28-11-1672
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van Willemke
Rijckerts van de Oetelaer weduwe van Gerard Lenaert Gerrits die op 26
oktober 1672 in de parochie Gemonde onder Boxtel is overleden het bezit
hebben getaxeerd dat Gerrit heeft nagelaten en waarvan zijn weduwe het
vruchtgebruik is blijven bezitten.
De helft van 3 lopenzaad en 7 roedes teulland kleine maat, gelegen in de
parochie Gemonde te Gestel, achter het Jan Willemsland, b.p. het
Lievevrouwenland te Gemonde, de Woesterhoeve, de weduwe van Bastiaen
Wouters, Jan Willems die er de andere helft van heeft, Jenneken de zuster
van genoemde Gerrit Lenaerts. Getaxeerd op 65 gulden.
De helft van een perceel akkerland, groot 3 lopenzaad kleine maat,
gelegen onder Gestel op d'Ochelen, b.p. de heer van Gestel, Daem Michiels,
d'Ochele daar, de gemeenschappelijke rijweg, waarvan de andere helft
eigendom is van zijn zuster Jenneken Gerrit Leenderts. Getaxeerd op 65
gulden.
Nog de helft van een perceeltje teulland groot 1 lopenzaad kleine maat, ter
zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kerk van Gemonde, Jan Thomas
Bruesten, d'Ochelen, Peter Damen, waarvan zijn zuster Jenneken de andere
helft heeft. Getaxeerd op 22 gulden 10 stuivers.
De helft van een aflosbare rente van 4 gulden jaarlijks door Aleken weduwe
van Henrick Henricks uit haar onderpanden, waarvan zijn zuster Jenneken de
andere helft bezit. Getaxeerd op 30 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 28 november 1672.
=================133===================
Aktennr : 133
Folio :
245-r
Soort akte : machtiging voor geldlening door corpus

Datum : 12-12-1672
Wij Jan van den Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Willem Janssen van Geffen, Adriaen Jaspers van
der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans als
schepenen, verder Henrick Goossens, Peter Franssen Haerwasser en Joost
Delissen als borgemeesters, Jan Arijens van Beers, Goijaert Arijens, Evert
Willems de Bever en Willem Jan Driessen als gezworenen, Antonis Janssen
Venroij als kerkmeester en Corstiaen Hagelaers als H. Geestmeester, zijnde
samen gequalificeerde personen en inwoners alhier en machtigen hierbij
Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijarts Cuijpers en Jan Claes
Cluijtmans en Henrick Goossens hun medecomparanten in deze, om namens
hen in den Bosch een lening te sluiten van 1000 gulden en daarvoor een
rente van 5 % te beloven zolag het geld uitstaat en daar voor een notaris of
voor wethouders van de stad Den Bosch te verschijnen en zulks vast te
leggen voor diegegenen van wie wordt geleend. Verder daarvoor als
gemachtigden dat te beloven op onderpand van hun persoon en bezit zowel
hoofdelijk als samen en verder alles daarin te doen dat rechtens nodig is.
Aldus geschied in St. Michielsgestel en de akte is voorzien van het
schependomszegel en door Jan van de Heuvel ondertekend die de secretaris
bij diens afwezigheid vervangt. Datum 12 december 1672.
=================134===================
Aktennr : 134
Folio :
246-r
Soort akte : machtiging voor geldlening door corpus
Datum : 01-01-1673
Wij Jan van den Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen, verklaren dat
voor ons zijn verschenen Willem Jan van Geffen, Adriaen Jaspers van der
Cammen, Henrick Goijaerts Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans als schepenen,
verder Jan Gijsbert van de Boogaert namens Henrick Goossens, verder Peter
Frans Haerwasser en Joost Delissen als borgemeesters, Jan Arijen van Beers,
Evert Willems de Bever en Willem Jan Driessen als gezworenen, Antonis
Venroij als kerkmeester en Corstiaen Hagelaers als H. Geestmeester als
gequalificeerde personen en inwoners van St. Michielsgestel, machtigen
hierbij deze Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers, Jan
Claes Cluijtmans en Joost Delis hun medecomparanten om namens hen in
Den Bosch of elders een bedrag te lenen van 1800 gulden en daarvoor een
rente te beloven van 5 % zolang het geld uitstaat en daar voor een notaris of
voor wethouders van de stad Den Bosch te verschijnen en zulks vast te
leggen in een of meer obligateis voor diegegen van wie wordt geleend.
Verder daarvoor als gemachtigden dat te beloven op onderpand van hun
persoon en bezit zowel hoofdelijk als samen en verder alles daarin te doen

dat rechtens nodig is. Aldus geschied in St. Michielsgestel en de akte is
voorzien van het schependomszegel en door de secretaris ondertekend.
Datum 1 januari 1673.
=================135===================
Aktennr : 135
Folio :
247-r
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 03-01-1673
Wij jonker Jacob Siwert van Sijburgh, drossaard, Jan van de Heuvel en
Henrick Goijaert Cuijpers schepenen, hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van vrouwe Maria van Rees tijdens haar leven de vrouw van
jonker Engelbert Dircks, kapitein in dient van de Verenigde Nederlanden, het
bezit getaxeerd dat zij alhier te St. Michielsgestel heeft nagelaten.
Een zekere hoeve genaamd de Kleijne Wiel met huis, schuur, tuin,
boomgaard en een partij akkerland, en een partij weiland etc., het akkerland
groot ca. 16 lopennzaad kleine maat elk lopen tegen 33 roedes, zijnde slecht
en laag land, in weiland groot ca. 3 scharen, welk gehele bezit leenroerig is
aan het leenhof van Oud Herlaer, alhier gelegen in de parochie Gemonde aan
de Wiel daar onder Gestel, b.p. de rivier de Dommel, de Woesterhoeve daar
en meer anderen, Henrick van der Heijden, de gemeijnte. Belast met een
chijns nvan 11 stuivers aan de heer van Herlaer. Boven de lasten en
vanwege de leenroerigheid en de slechte tijden getaxeerd op 908 gulden.
Nog een partij akkerland groot ca. 7 lopenzaad hoog en licht land, gelegen in
de parochie Gemonde op de Geenenbergh onder Gestel, b.p. het land van de
Woesterhoeve, joffrouw Karmans, getaxeerd om de zelfde reden als hiervoor
op 210 gulden.
Nog een partij akkerland ter zelfder plaate als hiervoor gelegen, b.p. joffrouw
Karmans, het beneficie van het St. Catharina altaar in de kerk van Gestel.
Getaxeerd op 180 gulden.
Nog een partij akkerland, groot ca. 3 lopenzaad zijnde hoog en slecht land
gelegen op de Genenbergh alhier, b.p. joffrouw Karmans, het land van de
Woesterhoeve. Getaxeerd op 90 gulden.
Nog de helft van een partij akkerland groot ca. 2 lopen en 24 roedes voor
het totaal, alhier gelegen op de Wielacker, b.p. Jan Corsten van der
Merendonck, het Klenderland daar. Getaxeerd op 40 gulden.
Nog een partij heigrond,zijnde steriel en onvruchtbaar land, gelegen onder

Gemonde alhier aan de brede pad, b.p. genoemde brede pad, joffrouw
Karmans, Jan Thomas, de erfgenamen van Adriaen Rijckerts en meer
anderen. Getaxeerd op 60 gulden.
Het totaal van alle bezit is 1488 gulden. Aldus getaxeerd op 3 januari 1673.
=================136===================
Aktennr : 136
Folio :
248-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 05-01-1673
Wij Jan van den Heuvel en Willem Jans van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen Adriaen Jasper van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, schepenen verder Joost Delis als
borgemeester alhier, daarvoor gemachtigd zijnde door schepenen,
borgemeesters, kerk- en H. Geestmeesters, en verder door de gezworenen
van St. Michielsgestel welke machtiging als volgt luidt : *Wij Jan van den
Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen, verklaren dat voor ons zijn
verschenen Willem Jan van Geffen, Adriaen Jaspers van der Cammen,
Henrick Goijaerts Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans als schepenen, verder Jan
Gijsbert van de Boogaert namens Henrick Goossens, verder Peter Frans
Haerwasser en Joost Delissen als borgemeesters, Jan Arijen van Beers, Evert
Willems de Bever en Willem Jan Driessen als gezworenen, Antonis Venroij als
kerkmeester en Corstiaen Hagelaers als H. Geestmeester als gequalificeerde
personen en inwoners van St. Michielsgestel, machtigen hierbij deze Adriaen
Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers, Jan Claes Cluijtmans en
Joost Delis hun medecomparanten om namens hen in Den Bosch of elders
een bedrag te lenen van 1800 gulden en daarvoor een rente te beloven van
5 % zolang het geld uitstaat en daar voor een notaris of voor wethouders
van de stad Den Bosch te verschijnen en zulks vast te leggen in een of meer
obligaties voor diegegen van wie wordt geleend. Verder daarvoor als
gemachtigden dat te beloven op onderpand van hun persoon en bezit zowel
hoofdelijk als samen en verder alles daarin te doen dat rechtens nodig is.
Aldus geschied in St. Michielsgestel en de akte is voorzien van het
schependomszegel en door de secretaris P. Duercant ondertekend. Datum 1
januari 1673. * De comparanten verklaren daarom op grond van die
machtiging aan Willem Jansen van Griensven een bedrag van 100 gulden
schuldig te zijn vanwege van hem ontvangen geld in ducatons en
rijksdaalders en beloven daarover steeds een rente van 5 % te zullen te
rekenen vanaf 2 januari 1673, totdat er is terugbetaald. Dat bedrag zal op
elke vervaldag afgelost kunnen worden, mits dat diegene die afgelost wil
hebben dat 3 maanden vooraf opzegt. De comparenten verbinden daarvoor
hun persoon en bezit zowel hoofdelijk als samen en onderwerpen zich aan de

rechtspraak daaromtrent. Voorzien van schependomszegel en door de
secretaris ondertekend. Datum 5 januari 1673.
=================137===================
Aktennr : 137
Folio :
250-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 05-01-1673
Wij Jan van den Heuvel en Willem Jans van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, schepenen, verder Joost Delis als
borgemeester alhier, daarvoor gemachtigd zijnde door schepenen,
borgemeester, kerk- en H. Geestmeesters, en verder door de gezworenen
van St. Michielsgestel welke machtiging als volgt luidt : *Wij Jan van den
Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen, verklaren dat voor ons zijn
verschenen Willem Jan va Geffen, Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick
Goijaerts Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans als schepenen, verder Jan Gijsbert
van de Boogaert namens Henrick Goossens, verder Peter Frans Haerwasser
en Joost Delissen als borgemeesters, Jan Arijen van Beers, Evert Willems de
Bever en Willem Jan Driessen als gezworenen, Antonis Venroij als
kerkmeester en Corstiaen Hagelaers als H. Geestmeester als gequalificeerde
personen en inwoners van St. Michielsgestel, machtigen hierbij deze Adriaen
Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers, Jan Claes Cluijtmans en
Joost Delis hun medecomparanten om namens hen in Den Bosch of elders
een bedrag te lenen van 1800 gulden en daarvoor een rente te beloven van
5 % zolang het geld uitstaat en daar voor een notaris of voor wethouders
van de stad Den Bosch te verschijnen en zulks vast te leggen in een of meer
obligaties voor diegegen van wie wordt geleend. Verder daarvoor als
gemachtigden dat te beloven op onderpand van hun persoon en bezit zowel
hoofdelijk als samen en verder alles daarin te doen dat rechtens nodig is.
Aldus geschied in St. Michielsgestel en de akte is voorzien van het
schependomszegel en door de secretaris P. Duercant ondertekend. Datum 1
januari 1673. * De comparanten verklaren daarom op grond van die
machtiging aan Peter Jans Vuchts een bedrag van 600 gulden schuldig te zijn
vanwege van hem ontvangen geld in ducatons en rijksdaalders en beloven
daarover steeds een rente van 5 % te zullen te rekenen vanaf 2 januari
1673, totdat er is terugbetaald. Dat bedrag zal op elke vervaldag afgelost
kunnen worden, mits dat diegene die afgelost wil hebben dat 3 maanden
vooraf opzegt. De comparenten verbinden daarvoor hun persoon en bezit
zowel hoofdelijk als samen en onderwerpen zich aan de rechtspraak
daaromtrent. Voorzien van schependomszegel en door de secretaris
ondertekend. Datum 5 januari 1673.

=================138===================
Aktennr : 138
Folio :
252-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 05-01-1673
Wij Jan van den Heuvel en Willem Jans van Geffen, schepenen verklaren dat
voor ons is verschenen Adriaen Jasper van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, schepenen verder Joost Delis als
borgemeester alhier, daarvoor gemachtigd zijnde door schepenen,
borgemeester, kerk- en H. Geestmeesters en verder door de gezworenen
van St. Michielsgestel welke machtiging als volgt luidt : *Wij Jan van den
Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen, verklaren dat voor ons zijn
verschenen Willem Jan van Geffen, Adriaen Jaspers van der Cammen,
Henrick Goijaerts Cuijpers en Jan Claes Cluijtman als schepenen, verder Jan
Gijsbert van de Boogaert namens Henrick Goossens, nog Peter Frans
Haerwasser en Joost Delissen als borgemeesters, Jan Arijen van Beers, Evert
Willems de Bever en Willem Jan Driessen als gezworenen, Antonis Venroij als
kerkmeester en Corstiaen Hagelaers als H. Geestmeester als gequalificeerde
personen en inwoners van St. Michielsgestel, machtigen hierbij deze Adriaen
Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert Cuijpers, Jan Claes Cluijtmans en
Joost deliss hun medecomparanten om namens hen in Den Bosch of elders
een bedrag te lenen van 1800 gulden en daarvoor een rente te beloven van
5 % zolang het geld uitstaat en daar voor een notaris of voor wethouders
van de stad Den Bosch te verschijnen en zulks vast te leggen in een of meer
obligaties voor diegenen van wie wordt geleend. Verder daarvoor als
gemachtigden dat te beloven op onderpand van hun persoon en bezit zowel
hoofdelijk als samen en verder alles daarin te doen dat rechtens nodig is.
Aldus geschied in St. Michielsgestel en de akte is voorzien van het
schependomszegel en door de secretaris P. Duerkant ondertekend. Datum 1
januari 1673. * De comparanten verklaren daarom op grond van die
machtiging aan Jan Henrick Claes een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn
vanwege van hem ontvangen geld in ducatons en rijksdaalders en beloven
daarover steeds een rente van 5 % te zullen betalen te rekenen vanaf heden
datum totdat er is terugbetaald. Dat bedrag zal op elke vertvaldag afgelost
kunnen worden, mits dat diegene die afgelost wil hebben dat 3 maanden
vooraf opzegt. De comparenten verbinden daarvoor hun persoon en bezit
zowel hoofdelijk als samen en onderwerpen zich aan de rechtspraak
daaromtrent. Voorzien van schependomszegel en door de secretaris
ondertekend. Datum 5 januari 1673.
=================139===================
Aktennr : 139
Folio :
254-v

Soort akte : verkoop
Datum : 06-01-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jans Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Henrick Arijens van der Heijden en verkoopt aan Evert
Willems de Bever een perceel hopland zowel akkerland, zijnde 7 aan elkaar
en langs elkaar gelegen stukken land groot ca. 5 lopennzaad, gelegen in de
parochie Gemonde onder Gestel, ter plaatse genoemd de Hoolstraat, b.p.
Henrick Roelofs van Hees, jonker Engelbert Dircks, Henrick Coenen, Meriken
dochter van Hens Jacobs. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen
en alle lasten af te handelen, behalve 3 stuivers grondchijns en nog 7 en een
halve *rist geswongen vlas* op St. Maartensdag aan de heer van Herlaer te
leveren, waarvoor de koper op de zelfde dag twee maaltijden zal genieten
met twee *roemers* wijn, genoemd de *calendercijns*. De koper moet pro
rate de loop onder houden naast het perceel akkerland. Voorzien van
schependomszegel. Datum 6 januari 1673.
=================140===================
Aktennr : 140
Folio :
255-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 30-01-1673
Wij Jacob Siwert van Sibergh drossaard en Jan van de Heuvel en Henrick
Goijaert Cuijpers, schepenen hebben op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Catarijn Cornelis Strick jongedame die op 20 januari 1673 in
den Bosch is overleden het bezit getaxeerd dat die in Gestel heeft nagelaten.
Een partij akkerland groot 1 lopenzaad en 14 roedes gelegen aan de
Dungense Cant in de Tielenshove, b.p. de kinderen van Henrick Lamberts,
b.p. Jan Teunis van Vucht, Henrick Gerrits van Hannen, de pad van Griet
Spierincks. Getaxeerd op 50 gulden.
Aldus getaxeerd op 30 januari 1673.
=================141===================
Aktennr : 141
Folio :
256-r
Soort akte : boedelscheiding
Datum : 19-03-1673
Wij Henrick Goijaerts Cuijpers en Jan Claessen Cluijtmans, schepenen
verklaren dat voor ons zijn verschenen Dirck en Corst zoons van Servaes
Driessen verwekt bij Henrieksken Corsten en verklaren een deling te hebben

gemaakt van het bezit dat ze na dood van hun ouders hebben geerfd.
Genoemde Corst Servaes krijgt een huis genoemd St. Teunis met een
esthuis, tuin, boomgaard, hopland en aanplant, samen groot ca. 6
lopenzaad, alhier gelegen aan de Dungense Cant, b.p. Ruth Willem Thijssen,
Willem Gerrit Jacobs, Huijbert Broeren, de gemeenschappelijke straat.
Hieruit jaarlijks 2 gulden 10 stuivers te betalen als gewinchijns aan de heer
van Herlaer, op St. Michielsdag. Nog krijgt hij een partij akkerland groot ca.
twee en een halve lopenzaad, alhier gelegen op de Locht, b.p. Arijen Jan
Dircks, Aert Leijten, Thijs Jan Aerts, Thijs Claessen en meer anderen. Nog
krijgt hij de onverdeelde helft van een hooiveld gelegen onder Den Dungen,
groot ca. anderhalve morgen voor het totaal, aldaar gelegen op de
Vinckenvleuch, b.p. Henrick van der Aa, Jan Henrick Smulders, Aert Jan
Willems, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de onverdeelde helft
van een veld genoemd de Ossencamp alhier te Gestel, b.p. Jan Franssen,
Andries Santegoets, Henrick Gerrits, Cost Rutten. Uit dit bezit jaarlijks 35
stuivers te betalen aan het klooster te Heusden, op onderpand van een akker
van 4 lopenzaad in de Donckse straat zoals aan het tweede lot is aangedeeld
aan Dirck Servaes, welke Dirck dit erfdeel van Corst moet ontlasten voor die
35 stuivers. Verder moet dit erfdeel de dijk onderhouden voor zover men
daartoe verplicht is.
Genoemde Dirck Servaes krijgt een huis en erf, tuin, boomgaard en aanplant
ertc. samen groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen in de Donckse straat, b.p.
Henrick Smulders, Jacob Rutten, Ruth Willem Thijssen, de
gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 3 stuivers en 8 penningen
gewinchijns te betalen aan de heer van Herlaer. Nog krijgt hij een akker
groot ca 4 lopenzaad, alhier gelegen in de Donckse straat, b.p. N. van
Beugen, Huibert Broeren, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een
akker groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen op de Locaert, b.p. Jan Claessen
Compeer en meer anderen, Delis Janssen van der Steen, de
gemeenschappelijke straat. Dit erfdeel moet een halve roede dijk
onderhouden bij de hooibrug te Gestel. Nog krijgt hij de onverdeelde helft
van een hooiveld, in totaal groot ca. anderhalve morgen, gelegen in Den
Dungen op de Vinckenvleugh, b.p. Henrick van der Aa, Jan Henrick
Smulders, Aert Jan Willems, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de
onverdeelde helft van een veld genoemd de Ossencamp alhier te Gestel
gelegen, b.p. Jan Franssen, Andries Santegoets, Henrick Gerrits, Corst
Rutten. Dit lot moet 35 stuivers per jaar gaan betalen aan het klooster te
Heusden, op onderpand van een akker van 4 lopenzaad aan de Donckse
straat, zoals is vermeld in het lot van Dirck Servaessen dat Dirck is
aangedeeld. Verder moet dit lot de dijk onderhouden voor zover men daarin
verplicht is. Verder moet Corst Servaes als eigenaar van het eerste lot aan
Dirk van het tweede lot toestaan dat die in de oven in het grote huis mag

bakken voor de 6 eerstkomende jaren, en om zolang ook de hop in het
esthuis te laten drogen en als er iemand het esthuis zou afbreken, hetgeen
God verhoede, dan moet diegene dat esthuis weer opbouwen en dan komt
voor die 6 jaar het onderhoud en de reparatie van dat esthuis voor
gemeenschappelijke rekening.
Verder zal Corst Servaes binnen 8 dagen na heden aan Dirck Faessen 75
gulden moeten geven welk bedrag door hun vader Servaes Driessen aan
hem was gelegateerd. Het huis en de moestuin zijn met Pinksteren te
aanvaarden, de andere hoeves en akkerland en weiland nu meteen, maar
het land dat aan hen eerder als uitzet was meegegeven te aanvaarden per
a.s. St. Maartensdag 1673. Ieder zal de lasten op het eigen bezit zo betalen
dat het bezit van de andere ervoor gevrijwaard blijft. Verder zal men alle
rentes samen betalen tot en met de eerstkomende vervaldag en de chijnsen
helpen afwinnen en de huidige betaler te boek laten stellen. Als er naderhand
op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken dan nu bekend is zullen ze
die samen betalen. De delers verklaren verder tevreden te zijn met de deling
en doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven
deze deling gestand te doen. Datum 19 maart 1673.
=================142===================
Aktennr : 142
Folio :
259-v
Soort akte : waardetaxatie van bezit
Datum : 24-03-1673
Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale
erfgenamen van Rogier Niclaes van Deursen, jongeman die op 13 februari j.l.
in Den Bosch is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat die alhier heeft
nagelaten.
Een perceel hoog en zandig akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad
kleine maat, alhier gelegen ter plaatse genoemd op de Hooghstraat, b.p. de
erfgenamen van wijlen Rogier van Berckel, Jan Gerrit Weijgergancks.
Getaxeerd op 120 gulden.
Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 24 maart 1673.
=================143===================
Aktennr : 143
Folio :
260-r
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 08-04-1673

Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren schepenen verklaren dat voor
ons is verschenen Jutken Arijen Jan Rijckerts wettige weduwe van Gijsbert
Paulssen en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een
perceel akkerland groot ca. 30 roedes, gelegen in de parochie van Gemonde
onder Gestel, waar eerder Arijen Jan Rijckerts woonde, b.p. Jan Claessen
Spierincks, het andere erf van Jutken Arijens, de voorkinderen van Gijsbert
Pauwels, Anthonis Willems van der Merendonck. Er is recht van overpad door
en over het land of de pad die eerder eigendom was van Adriaen Jan
Rijckerts, zijnde de vader van genoemde Jutken en waarvan was afgedeeld
tot aan de straat. Verder moet er aan anderen overpad worden verleend die
daar recht op hebben. Jutken had dat perceel
van haar vader geerfd en was haar voor schepenen alhier toebedeeld. Ze
draagt haar vruchtgebruik nu over aan haar enige meerderjarige zoon Paulus
Gijsberts die er het erfrecht van krijgt. Ze belooft deze overdracht altijd
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen. Nadat zulks is gebeurd
is voor ons verschenen genoemde Paulus als enige zoon van Gijsbert
Paulssen en genoemde Jutken en verkoopt het genoemde perceel akkerland
nu aan Jan Claessen Spierincks en diens huidige vrouw Iken, die daarvan het
vruchtgebruik krijgen en waarvan hun twee jongste dochters Agneesken en
Adriaentken het erfrecht krijgen. De verkoper doet er afstand van en belooft
de verkoop gestand te doen en te garanderen en alle lasten van zijn kant af
te handelen. Voorzien van schependomszegel. Datum 8 april 1673.
=================144===================
Aktennr : 144
Folio :
261-v
Soort akte : afstand/overdracht vruchtgebruik
Datum : 12-04-1673
Eerder hebben de heren schepenen alhier aan Huijbertien weduwe van Gerrit
Aerts van de Ven na haar ootmoedig verzoek, haar toegestaan voor haar
levensonderhoud een stuk akkerland te laten belenen alhier gelegen op de
Slebeecken, waarvan genoemde Huijbertien het vruchtgebruik bezit, voor
een bedrag van 105 gulden, mits dat haar enige meerderjarige zoon Corsten
Gerrits van de Ven die belening toestaat zoals daarvoor is verzocht, maar
wel onder conditie dat de *beternis* (meerwaarde boven de schuld) ten
gunste blijft van de kinderen en kindskinderen van genoemde Huijbertien en
dat zij de rente van die schuld zal betalen zolang de belening duurt zoals
blijkt uit het apostille van het verzoekschrift d.d. 21 maart 1673. Voor ons
Jan van de Heuvel en Jan Jan Claessen Cluijtmans als schepenen is in eigen
persoon verschenen genoemde Huibertien als weduwe en doet afstand van
haar recht van vruchtgebruik inzake een perceel akkerland groot ca. 4
lopenzaad, alhier gelegen ter plaatse genoemd op de Slebeecken, b.p. Jasper
van Huijbergen, de erfgenamen van Jacob Arijens Jacobs, jonker Boecop, de

erfgenamen van Peter Arijens van de Loo, ten behoeve van haar
meerderjarige zoon Corstiaen en ook ten behoeve van haar andere
minderjarige kinderen en kindskinderen, die daarvan het erfrecht krijgen
zodat die daarop een lening kan afsluiten. Huijbertien belooft deze
overdracht gestand te doen en belooft alle lasten af te handelen. behalve de
helft van een jaarlijkse chijns van 5 gulden aan N. van Bree als burger in
Den Bosch, die 20 jaar achterstallig is, nog een jaarlijkse rente van 5 gulden
aan Bertken N. inwoonster van Den Bosch die 5 jaar achterloopt. Daarna is
voor schepenen alhier verschenen genoemde Corstiaen Gerrits die ook
handelt voor zijn minderjarige broer en voor de minderjarige kinderen van
diens broer en verklaart na de autorisatie van 12 april 1673 van Henrick
Aerts van Groenendael een bedrag van 50 gulden te hebben ontvangen, elke
gulden van 20 stuivers. Verder heeft de zelfde Henrick Aerts voor Corstiaen
de helft betaald voor de jaarlijkse rente die op het perceel akkerland drukt
aan N. van Bree waarvoor 40 gulden werd betaald ter betaling van 16 jaar
achterstand (16 x 5 is 80) en nog aan Bertken N. een bedrag van 15 gulden
voor 3 jaar achterstand samen belopend 55 gulden vanwege vervallen rente.
Dat bedrag van 55 gulden en de andere 50 gulden maakt samen 105 gulden,
waarvoor Corstiaen Gerrits belooft dat aan Henrick Aert van Groenendael per
heden datum over 8 jaar terug te betalen, te weten op 12 april 1681 zonder
rente. Verder geeft Corstiaen aan genoemde Henrick de akker in belening
van hiervoor voor die zelfde periode, waarvoor zijn moeder afstand van haar
recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Henrick mag die akker voor die
termijn als huurder gebruiken ingaande a.s. oogsttijd en zo ook weer in de
oogst van 1681 te verlaten en onderwijl zal Henrick de gebuurlijke lasten
onderhouden, en de dorpslasten en verpondingen betalen en de akker in
1681 verlaten met een vervallen en de lopende termijn van die lasten. Als
Corstiaen Gerrits (van de Ven) of de erfgenamen van Gerrit Aerts van de Ven
het perceel weer in bezit willen nemen moeten ze eerst aan Henrick diens 50
en 55 gulden terug betalen en zolang dat niet is gebeurd zal Henrick het
perceel blijven gebruiken totdat er is afgelost, maar zowel Corstiaen Gerrits
en de kinderen van Gerrit Aerts houden altijd na die 8 jaar het
aflossingsrecht. Verder is afspraak dat als Henrick Aerts van Groenendael de
renteachterstanden van de 2 genoemde rentes niet zou hebben betaald dat
Corstiaen en de erfgenamen van Gerrit Aerts (van de Ven) dat op die schuld
van 105 gulden mogen inhouden.Partijen verklaren dat ze de overeenkomst
zullen nakomen op onderpand van hun personen en bezit. Voorzien van
schependomszegel. Datum 12 april 1673.
=================145===================
Aktennr : 145
Folio :
265-r
Soort akte : verkoop
Datum : 17-04-1673

Wij Jans van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat
voor ons zijn verscheen Claes Arijen Janssen als man van Emken dochter van
Corst Arijens wonend te Olland onder St. Oedenrode en verkoopt aan
Gijsbert Cornelis van Oisterwijk een weilandje gelegen te Gestel in de
herdgang van de Ruijmel, groot ca. een halve morgen, b.p. Aert Rijckerts
van de Brandt, het akkerland van de verkoper, Dries Thonis, Meriken Aert
Wouters van Thuijl, samen met de houtopstand, zoals de verkoper dat van
zijn schoonvader heeft geerfd. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen behalve een jaarlijkse rente van 6 gulden
aflosbaar met 100 gulden aan Anneken weduwe van Rijckert Janssen van de
Oetelaer, over te nemen met de lopende termijn. Hierbij komt ook de
belening te vervallen die Gijsbert Cornelis op dit weiland meent te hebben
die daarmee nu volkomen is voldaan. Voorzien van het schependomszegel.
Datum 17 april 1673.
=================146===================
Aktennr : 146
Folio :
266-r
Soort akte : machtiging namens corpus
Datum : 16-03-1673
Kopie van een machtiging bij de afrekening van Jan Claes Cluijtmans
verleend aan het bestuur van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673 vanwege
diens ontvangsten voor de gemeente gedaan, voor diverse obligaties.
Nadat wij genoemde afrekening hebben afgehoord, geapostilleerd en
gesloten door schepenen alhier, borgemeesters en kerk- en H.
Geestmeesters, met de gezworeren en de belangrijkste inwoners en
*geerfden* van St. Michielsgestel en de afrekening was ondertekend door de
leden die het corpus (bestuur) van Gestel vertegenwoordigen, werd door
deze bestuurders goedkeuring verleend voor het opgenomen en geleende
geld zoals in die afrekening werd vermeld en zoals ten dienste van de
gemeente St. Michielsgestel werd gedaan. Ze beloven daarom die kapitalen
voor hun rekening te nemen samen met de renteverplichtingen ervan en
daarvoor al diegenen te vrijwaren die in prive hun persoon en bezit daarvoor
hebben verplicht en geven machtiging aan Adriaen Jaspers van der Cammen,
Henrick Goijaert Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans om de crediteuren van de
vermelde kapitalen behoorlijke garanties te geven en daarvoor behoorlijke
obligaties te laten opmaken met de belofte van rentebetaling van 5 % per
jaar en daarvoor hun gezamelijke personen en bezit te verbinden, zowel
hoofdelijk als gezamelijk en zich te laten onderwerpen aan de rechtspraak
daarover, voor het geval er in de toekomst enig verder geld nodig is
vanwege de armoede van de inwoners en als dat geld niet door hen kan

worden opgebracht, om eventueel het dorp te behouden voor
beslagleggingen, roven, plunderingen en branden te vrijwaren en als
daarvoor geld moet worden opgenomen. Daarvoor worden de schepenen,
borgemeesters, kerk- en H. Geestmeesters en de gezworenen
geauthorizeerd en opgedragen om dan daarvoor geld tegen rente op te
nemen zodat die schades, executies etc. kunnen worden voorkomen,
waarbij ook weer anderen daarin gemachtigd kunnen worden, maar die
opgenomen gelden niet meer te bedragen dan 3000 gulden. Verder wordt
hierbij beloofd dat als de een of de ander bij het terugbetalen van het
opgenomen geld of de rente ervan wordt aangeproken of in rechte
betrokken, dat zij samen en hoofdelijk die persoon zullen ontlasten en
vrijwaren samen met alle kosten en schades. Het daarvoor benodigde geld
zal worden omgeslagen in de *ordinarisse* zetboeken of contributieboeken
of zoals door het totale corpus alsdan zal worden besloten. Datum 16 maart
1673. Ondertekend : Jan van de Heuvel, Adriaen Jaspers van der Cammen
(merkteken), Henrick Goijaert Cuijpers, Willem Janssen van Geffen, Jan
Broeren, Jan Claes Cluijtmans, Jacob Aelbert Prounings, J. de Coenen,
Hendrik van Lohe, Maria Strick weduwe van Gijsbert Karsmans, Engelbert
Dircx, Arnold van Breugel, Joost Delissen de Visser, Peter Franssen
Haerwasser, Hendrik Goossens, Jan Mattheus Leijtens, Corstiaen Hagelaers,
Adriaen Henricks van den Brandt, Anthonis Jan Lookert, Jan Mathijs
Meussen, Adriaen Adriaen Sterck, Nelis Adriaens, Andries Jan Driessen, Jan
Franssen Haerwasser, Rut Jacob Rutten, Jan Peter Dijckmans, Jan Adriaens,
Dierck Delissen in Den Dungen, Jan Henrick Claessen, Gijsbert Tonis Vuchts,
Willem Willems, Aert Janssen van Grinsven, Gerard Adriaens Smit, Peter
Antonissen, Paulus Arijaens, Laurens Willems (merkteken), Handrick Aerts,
Bartelmeus Hendrick Venroij, Jan Handrick Janssen, Adriaen Aerts, Jan
Antonissen, Daniel Claessen van Os, Dirck Faessen (merkteken)verklaart niet
te kunnen schrijven, Goijaert Gerlings (merkteken), Truijken Jacobs
(merkteken), Corst Faessen, Adriaen Jan Dircks, Dirck Jacobs, Rijckert
Leenderts, Evert de Bever (merkteken), Franck Joosten, Jan Joosten, Wilbert
Wouters, Corstiaen Janssen van de Ven, Jan Ruth Janssen, Gert Joosten,
Peter Janssen Vuchts (merkteken), Jacob Janssen (merkteken), Griet Huibers
(merkteken), Adriaen Jacobs, Emerens Hofnagels, Aert Janssen, Wouter
Gommers (merkteken), Willem Janssen, Jan Janssen van de Ven, Flips
Janssen van de Ven, Geraert Hendricx, Jan Bers (merkteken), Pieter Willems
van de Biclaer, Cornelis Rutten, Jan Jan Michiels, Gijsbert Cornelis van
Oisterweijk (merkteken), Corstiaen Henricx van de Brandt, Jan Arijens op
Haenwijck, Willen Adriaen Janssen, Hendrick Willems Jacobus, Adriaen
Janssen Vercuijlen(merkteken), Jan Janssen van Griensven, Aert Peters, Jans
Bers (merkteken), Joost Geraerts, Anthonis Peter Smits, Claes Arijaens van
Groenendael (merkteken), Aert Rijcken, Adriaen Stans, Antonis Henricks van
Venroij, Hendrick Delissen Huijmans, Marten Tijssen, Aert Gerits
(merkteken), Daem Gerits (merkteken), Jan Gerit Damen (merkteken),

Hanrick Jan Gerlincx (merkteken), Evert Handricks de Bever, Goijaert
Corsten, Jan Rijcken (merkteken), Gerrit Wouters (merkteken), Jan Damen
(merkteken), Handrick Roelens, Wouter Gerrit Wouters, Jan Goijaert
Corsten, Handrick Wouters (merkteken), Jan Janssen Spierincks, Thomas
Adriaen Corsten, Willem Corsten (merkteken), Jan Corsten, Evert Willem de
Bever, Willem Hendricks de Bever, Adriaen van Begen (merkteken), Huijbert
Kuijsten.
=================147===================s
Aktennr : 147
Folio :
269-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Meriken dochter van Aert Wouters van
Thuijl weduwe van Andries Janssen Santegoets of toonder dezes een bedrag
van 1000 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20 stuivers, vanwege
van haar geleend geld door haar verstrekt in ducatons en rijksdaalders, en
door het bestuur van St. Michielsgestel van haar ontvangen ten behoeve van
de gemeente. Daarvoor zullen wij haar een jaarlijkse rente van 5 % betalen,
vanaf 22 juni 1672 gerekend, toen dat geld is voorgeschoten totdat er wordt
terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als Meriken mogen op de
vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat wenst moet 3 maanden
vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder dan in rijksdaalders
gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven zulks na te komen op
onderpand van hun personen en bezit, zowel hoofdelijk als gezamelijk en
zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde
opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================148===================
Aktennr : 148
Folio :
270-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal

gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Aert Rijckerts van den Brandt of toonder
dezes een bedrag van 1000 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20
stuivers, vanwege van hem geleend geld, door hem verstrekt in ducatons en
rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 6 september 1672 gerekend, toen dat geld is
voorgeschoten, totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Aert mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat wenst
moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder dan in
rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven zulks na
te komen op onderpand van hun personen en bezit, zowel hoofdelijk als
gezamelijk, en zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak daaromtrent.
Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 22
april 1673.
=================149===================
Aktennr : 149
Folio :
272-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Meriken weduwe van Gijsbert Rutten of aan
toonder dezes een bedrag van 150 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen
20 stuivers, vanwege van haar geleend geld door haar verstrekt in ducatons
en rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van haar
ontvangen ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij haar een
jaarlijkse rente van 5 % betalen, vanaf 16 juli 1672 gerekend, toen dat geld
is voorgeschoten, totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur
als Meriken mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat
wenst moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder
dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven
zulks na te komen op onderpand van hun personen en bezit, zowel hoofdelijk
als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak
daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.

=================150===================
Aktennr : 150
Folio :
273-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Meriken dochter van Aert Wouters van
Thuijl weduwe van Andries Janssen Santegoets of toonder dezes een bedrag
van 1000 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20 stuivers,
vanwege van haar geleend geld door haar verstrekt in ducatons en
rijksdaalders, en door het bestuur van St. Michielsgestel van haar ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij haar een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 16 juli 1672 gerekend, toen dat geld is
voorgeschoten, totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Meriken mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat
wenst moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder
dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven
zulks na te komen op onderpand van hun personen en bezit, zowel hoofdelijk
als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak
daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================151===================
Aktennr : 151
Folio :
275-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Jan Claes Cluijtmans of toonder dezes een
bedrag van 200 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20 stuivers,
vanwege van hem geleend geld, door hem verstrekt in ducatons een

rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 16 juli 1672 gerekend, toen dat geld is
voorgeschoten totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Jan mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat wenst
moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder dan in
rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven zulks na
te komen op onderpand van hun personen en bezit, zowel hoofdelijk als
gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak daaromtrent.
Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 22
april 1673.
=================152===================
Aktennr : 152
Folio :
276-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Meriken weduwe van Gijssbert Rutten of
toonder dezes een bedrag van 75 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen
20 stuivers, vanwege van haar geleend geld, door haar verstrekt in ducatons
en rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van haar
ontvangen ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij haar een
jaarlijkse rente van 5 % betalen, vanaf 19 november 1672 gerekend, toen
dat geld is voorgeschoten totdat er wordt terugbetaald. Zowel het
gemeentebestuur als Meriken mogen op de vervaldag aflossen of laten
aflossen, maar die dat wenst moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing
mag met niet minder dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als
gemachtigden beloven zulks na te komen op onderpand van hun personen
en bezit, zowel hoofdelijk als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen
aan rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================153===================
Aktennr : 153
Folio :
277-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673

Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Aert Rijckerts van den Brandt of toonder
dezes een bedrag van 1000 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20
stuivers, vanwege van hem geleend geld door hem verstrekt in ducatons en
rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 13 december 1672 gerekend toen dat geld is
voorgeschoten totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Aert mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat wenst te
doen moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder
dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven
zulks na te komen op onderpand van hun personen en bezit,
zowel hoofdelijk als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan
rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================154===================
Aktennr : 154
Folio :
278-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Govert Arijens van de Ven of toonder dezes
een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20 stuivers,
vanwege van hem geleend geld door hem verstrekt in goed gevalueerd geld
en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen ten behoeve
van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente van 5 %
betalen, vanaf 13 december 1672 gerekend, toen dat geld is voorgeschoten
totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als Govert mogen
op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat wenst moet 3
maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet minder dan in
rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden beloven zulks na

te komen op onderpand van hun personen en en bezit, zowel hoofdelijk als
gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak daaromtrent.
Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 22
april 1673.
=================155===================
Aktennr : 155
Folio :
280-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Adriaen Henricks van den Brandt of toonder
dezes een bedrag van 300 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20
stuivers, vanwege van hem geleend geld, door hem verstrekt in ducatons en
rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 22 december 1672 gerekend toen dat geld is
voorgeschoten, totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Adriaen mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat
wenst te doen moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet
minder dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden
beloven zulks na te komen op onderpand van hun personen en bezit,
zowel hoofdelijk als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan
rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================156===================
Aktennr : 156
Folio :
281-v
Soort akte : lening door corpus
Datum : 22-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren

op grond van die machtiging aan Anthonis Henricks van Venroij of toonder
dezes een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20
stuivers, vanwege van hem geleend geld door hem verstrekt in ducatons en
rijksdaalders, en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem ontvangen
ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een jaarlijkse rente
van 5 % betalen, vanaf 22 december 1672 gerekend, toen dat geld is
voorgeschoten totdat er wordt terugbetaald. Zowel het gemeentebestuur als
Anthonis mogen op de vervaldag aflossen of laten aflossen, maar die dat
wenst te doen moet 3 maanden vooraf opzeggen en aflossing mag met niet
minder dan in rijksdaalders gebeuren. De comparanten als gemachtigden
beloven zulks na te komen op onderpand van hun personen en bezit,
zowel hoofdelijk als gezamelijk en zullen zich daarbij onderwerpen aan
rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het
schependomszegel. Datum 22 april 1673.
=================157===================
Aktennr : 157
Folio :
283-r
Soort akte : machtiging door corpus
Datum : 23-04-1673
Eerder hadden schepenen, borgemeesters, kerk- en H. Geestmeesters en
gezworenen van St. Michielsgestel op 16 maart 1673 door speciale
machtiging van de meest belangrijke en gegoede burgers en inwoners alhier,
hen als dorpsbestuur gemachtigd dat als er in de toekomst meer geld nodig
zou zoijn omdat vanwege de armoede van de inwoners die de lasten niet
zouden kunen opbrengen, maar desondanks om te vermijden dat bezit in
beslag zou kunnen worden genomen, of om roven en plunderingen en
brandstichtingen te voorkomen, er geld zou moeten tegen rente zou moeten
worden bijgeleend, welke opdracht en machtiging door hen allen was
ondertekend en daarvoor hun personen en bezit hadden verbonden, zonder
enige uitzondering, zowel hoofdelijk als samen en alles te doen onderwerpen
aan rechtspraak daarover, om daarvoor 3000 gulden op te nemen, hebben
vandaag de schepenen, borgemeesters, kerk- en H. Geestmeesters en
gezworenen van St. Michielsgestel vanwege die oorspronkelijke machting nu
weer machtiging gegeven aan Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick
Goijaert Cuijpers en aan Jan Claes Cluijtmans, om aan de personen waarvan
al geld is geleend, of aan diegenen waarvan men alsnog geld zal opnemen
voor hen behoorlijke obligaties te laten opmaken met een belofte van
rentebetaling ervoor. Het corpus belooft alles na te zullen komen hetgeen
door hun gemachtigden hierin zal worden gedaan. Voorzien van het
schependomszegel. Datum 23 april 1673.
=================158===================

Aktennr : 158
Folio :
284-r
Soort akte : lening door corpus
Datum : 29-04-1673
Wij Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen verklaren dat voor
ons zijn verschenen Adriaen Jaspers van der Cammen, Henrick Goijaert
Cuijpers en Jan Claes Cluijtmans, collegaschepenen, daartoe speciaal
gemachtigd zijnde vanwege de schepenen, borgemeesters, kerk- en H.
Geestmeesters, gezworenen, verder de belangrijkste eigenaars en inwoners
van St. Michielsgestel d.d. 16 maart 1673, door allen ondertekend, verklaren
op grond van die machtiging aan Claes Willems van Oisterwijk of toonder
dezes een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn, elke gulden tegen 20
stuivers, vanwege van hem geleend geld, door hem verstrekt in ducatons
een rijksdaalders en door het bestuur van St. Michielsgestel van hem
ontvangen ten behoeve van de gemeente. Daarvoor zullen wij hem een
jaarlijkse rente van 5 % betalen, vanaf 22 april 1673 gerekend, toen dat
geld is voorgeschoten, totdat er wordt terugbetaald. Zowel het
gemeentebestuur als Claes mogen op de vervaldag aflossen of laten
aflossen, maar die dat wenst te doen moet 3 maanden vooraf opzeggen en
aflossing moet in rijksdaalders of ducatons gebeuren. De comparanten als
gemachtigden beloven zulks na te komen op onderpand van hun personen
en bezit, zowel hoofdelijk als gezamelijk volgens die machtiging en zullen
zich daarbij onderwerpen aan rechtspraak daaromtrent. Als oorkonde
opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 29 april 1673.

