
Schepenbank Bergeijk  1658  -  1668    (incompleet)                   
jaar t folio inhoud

1658 0 "Voorwoord" op dit boek van secretaris Wychmans  

1658 1 Huijb[recht] Cornelis, mede namens Bernaert Cornelis verkoopt erfdeel aan zus Engelken 
Cornelis.  

1658 3 Frans Driedoncx verkoopt aan Jan Janssen van Lommel c.u. weiland in de Cromhurcken 
r. kindn Helken Gijsen, afgedeeld, Jan Sijmons, Adam Arts Aerts[?]  

1658 3 Wouter Anthonis verkoopt aan Willem Janssen c.u. 1,5 lo land te Borkel aan de 
kerckhoff.  

1658 3 Hedrixken, weduwe Mathijs Peeters verkoopt aan Jan Janssen Covel c.u. beemd aan 
Eijkereind, r. Jan Joosten, Aert Goijaerts, Clooster van Postel nu Haer Ho:Mo; aen 
d'eijnderdijxken.  

1658 4 Joan Peeter Daris verkoopt aan Michiel Adriaen Daris "sijn cosijn" 15 gl rente per jaar die 
Goijaert Janssen x Adriana aan zijn vader Michiel Daris schuldig was.  

1658 5 Vierschaarvonnis: Jan Cornelis van Waelre heeft 3 jaar pacht tegoed van 5,5 car. gl p.j. 
die Mechtel Peters Bennaerts dochter[?] "alle jaeren op onser vrouwe dach Lichtmisse" 
schuldig was aan Henrick Vinans? uit huisinge  en aangelag op Broekhoven, de 
Coninxbempt en de Santcuijl (schepenenbrief uit 1551) 

1658 6 Jan Cornelis van Waelre verkoopt aan Sijmon Jans Verbeeck x Margriet rente van 5,5 gl 
p.j.  die Mechteld Peeter Kennens? dochter x Arden schuldig waren aan Henrick ..... 
(rentebrief 1551)  

1658 7 Jan Evarts verkoopt heiveld 2lo aan de Mechelmansdijck aan Willem Cuijcken c.u.; r.: 
afgedeeld, Willem Jacobs, Art Ariaens, Goijer. Peeters  

1658 8 Aflossing obligatie (1639 Jan Hendrick Kersmans) Jan Luijcas en Jan Janssen Becker, 
erfgenamen Margrita dochter van Marcelis Daems  

1658 9 Paulus Peeters leent van Laureijns Bartholomeus 100 gl à 5%  

1658 10 Deling erfgoed "gelegen in de prochie van Westerhoven opde gehuchte van Borckel" : 
Anthonis Aerts Heuvels, Catharina Aerts Heuvels, Dionijs Anthonis (Eelcken Aerts) 
Gerardt Henrick Pauwels (Digna Aerts, zijn moeder), kinderen/erfgenamen van Aert 
Wouter Neelen x Anneke. (45 st p.j.aan altaar te Achel) 

1658 12 Aert Sijmons verkoopt aan zwager Andriessen Michielsz x Jenneken [Aerts] en dochter 
Maijke huis en grond te Schaft, cijns aan rentmeester;  minnelijk accoord over 
levenslange onderhoudsplicht van vader  Aert Sijmons. 

1658 13 Aert Janssen en Jan Peeter Adriaens lenen 75 gl van Corstiaen Claessen.  

1658 14 Gerart zoon van Jan van Hesburgh [ind.: Goijaert Jan Heijsborchs] erfgenaam van 
Lijsabet Aerts ..[?] zijn moeder, verkoopt aan Bartel Willems c.u. zijn deel in rentebrief uit 
1628: Willem Cornelis 2 stuiver en 3 oort per jaar aan Mr. Peeter Rijthovius; en aan 
Willem Willems[?], zijn halfbroer, zijn deel in rentebrief uit 1609. 

1659 15 Peeter Peeter Stevens [tekent: Fazen] x Pasijn Jansse "bedenckende de brosheijt der 
menselijcker nature ende de seckerhijt des doodts" maken testament op de 
langstlevende, getekend ten huize van Dries Janse te Bergheijck..  

1659 16 Heijlken huisvrouwe Frans Meus, "sieckelijk naer den lichame bijden viere sittende haer 
verstant ende vijff sinnen soo ons blijckende was wel machtig" maakt haar testament ten 
overstaan van Cornelis Claes, haar momboir; o.a. de Cuijpers Bempt aan Ida Fransse, 
haar dochter. Op15 juli 1668 wordt het testament herroepen. 

1659 17 b Dirck Servaessen? leent van zijn zoon Dierck Dircks 100 gl.  

1659 17 c Jacob Peter Willems x Agneesken verkopen  aan Jannen Peter Willems, de halve 
Rijbempt, gelegen aan den ouden Dijck te Riethoven.  

1659 18 Anneken wed. Jan Franssen draagt over aan dochter Peetken en zoon Henrick Jan 
Franssen haar deel in erfgoed te Riethoven, met recht van levenslange kamerbewoning 
en gebruik van 'den ouden Hoff' en 12 gl p.j. op 'Bamisse daege" en 10 gl. eenmalig;. 

Pagina 1 van 18P. Aarts: samenvatting RA Bergeijk 31 2-9-2012



jaar t folio inhoud

1659 18 vo Peetken en Hendrick Jan Franssen (zie f 18) komen tot minnelijke scheiding en deling 
van het erfgoed gelegen op de Hobbel te Riethoven.  

1659 20 Peetken (voogden Frans Daniels en Peter Joachims) en Hendrick Jan Franssen (zie f 17-
18-19) verkopen publiek akker op de Hobbel aan Jannen Jaspers en weiveld het Eussel 
aan Jan Wouters c.u.; zij verrekenen 'verkochte haeffelijcke ende mobile goederen' [folio 
21]. 

1659 21 Frans Daniels en Peter Joachims, voogden van Peetken  Jan Franssen, rekening en 
verantwoording van verkochte roerende goederen.  

1659  t 22 Jan Hendrick Goossens, afrekening met kinderen Hendrick, Michiel en Merike Janssen, 
Rijnder Sijmons, Jan Willems te Pelt, rentmeester Abraham Tempelaer en Panckeraet 
Lambrechts van Hoogeloon, aan de hand van "schultboeck" door Michiel Janssen 
bijgehouden. (vgl f55) 

1659 23 Gijsbrecht Jacobs verkoopt aan zijn zoon Mathijs Gijsbrechts x Anneke Thomas Jans 
huis, schuur, hof en heide 'opden gehuchte' Schaft, met den Broeckbempt.  

1659 23 vo Lucia dochter Hendrick Lambrechts x Jan Hogaerts, Hendrica dochter Hendrick 
Lambrechts .. Jan Janssen haeren man te overstaan van Jan Hendrick Lambrechts, 
broer,  Jenneken Hendrick Lambrechts x Wouter Henrix verkopen aan Peter Janssen x 
Lijsken Henrix Lambrechts ouderlijk erfdeel op Schaft. 

1659 23 vo Peter Janssen x Lijsken lenen 100 gl, 5gl p.j te betalen aan hun zuster Henrica Hendrick 
Lambrechts op 'Lichtmissedaege'.  

1659 24 Gijsbrecht Jacobs heeft in belening gegeven aan Hendrick Peters akker de Kesmaecker 
gelegen op Schaft, 160 gl in ducatons (3:3) of pattacons (2:10) of gouden .. à 15 gl per 
stuk.  

1659 25 Erasmus Sijmons van der Heijden, afrekening van zijn administratie inzake oud-pastoor 
Mr. Peter van Balen, Jacob en Ambrosius van der Lijnden.  

1659 26 Sijmon Laureijssen en Anneke Laureijssen x Laureijs Bartholomeus Ooms verkopen aan 
Jacobus van der Lijnden huiis, hof, schuur en aangelag "ontrent de kerk" r. neven den 
kerkhoff, Marie Heijstex, erf van Abt van St. Jacob, gemeijn straat; en akker het 
Bijstervelt, r. erf Prelaat van Postel, Jan Adriaens van Poppel en .., Wouter Driedonx, 
Geertruijt Bernaerts; cijns aan bisdom van 'sBosch.  

1659 27 Michiel Jan Joosten [ondert.: Megiel Jansen] en Heijlcken Adriaen Hemelers? [Heijlken 
Adriaens], bruidegom en bruid, sluiten huwelijksvoorwaarden  

1659 28 Peter Sijmons "woonende op Borckel onder de prochie van Westerhoven" leent van 
Lambrecht Henrix 100 'cruijsrijcxdaelders genoempt pattacons' tegen 13gl 15st p.j.  

1659 29 Lambrercht Hendrix verkoopt aan Adriaen Cornelis, Willem Willems, Jacob Vrijssen, Jan 
Cornelis, broers en zwagers, obligatie t.l.v."de gemijne ingesetenen van Borckel ende 
Schaft onder Westerhoven" t.n.v. Peeter Schanen, kopers schoonvader; en nog een 
obligatie van Peter Simons te Borkel 1659. 

1659 30 Helana dochter Adriaen Aertssen - mits absentie van haren man - ten overstaen van 
Frans Peeter Dirck Aertssen, Art Adriaens, Dirck Hendrix "mondelinck lasthebbende voor 
Pihlips Adriaens verkopen aan Jan Matheussen en Anneken Adriaens, zwager en zuster, 
huis, hof onroerend goed "tot Westerhoven als elders gelegen". 

1665 30 vo Alsoo geschapen  ist alrede aparent waeren eenige onlusten ende bij gevolge proces te 
gerijsen tusschen Philips Adriaens ter eenre ende Jan Matheusen met Anneken Adriaens 
sijne huijsvr. partijen ter andere zijde" aangaande voorgaande transport, afgedaan met 
transactie "14 eicken boomkens op het voorhoff der huijsinge staende". 

1659 31 Scheiding en deling tussen de 5 kinderen Michiel Nijssen x Adriana Dirx (Dionijs 
Michielssen (mede namens Hendrick, zijn absente broer), Anna Gielis, Maijke en Johan, 
onmundigen (voogden Wouter Antonis en Jan Dirck Boons)  
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1659 33 Aert Peeters Verlijnden, Margrita en Jenneken Aertssen, onm. kinderen (voogden Gerart 
Verlijnden en Dirck Hendrix) Adriantien Aertssen met haar man Jan Artssen, verkopen 
aan Hendric soone Aert Verlijnden 'alle harer comparants gerechtichijt actien ende 
pretensien egeene uijtgeschijden" in het erfgoed te Borkel. Uit de erfenis moet 100 gl 
toekomen aan Barbara Aertssen, dochter van Thomas Goris te Bergeijk op grond van 
prothocol xi april 1620? 1650?; aan Margarita te betalen 150 gl 'om 't ongeluck ende 
verlies van hare [oom?]' en aan Jenneke 125 gl., aan Adriantien 59gl.

1659 35 Aerdt Peters verklaart geleend te hebben van Laureijs Dirck Gijskens uit Achel: 8 dubbele 
ducaten, 2 ducatons en 20 gulden, tegen 5%; getekend te Westerhoven 1645, met 
stempel Willem Peeters; deze obligatie wordt verlengd en hernieuwd.  

1659 36 Jan Willem? Goossens verkoopt aan Andries Aertsz c.u. de Heijl van Balen Akker te 
Riethoven.  

1659 37 Anthonis Michielssen x Maijke lenen 100 gl. van mr. Jannen Berchmans x Maijken tegen  
5gl rente per jaar; hiermee is lening door wijlen Marie van Loon van Lijsb. wed. Jan Jans 
van Boshoven[?] gecasseerd.  

1659  t 38 Dirck Jan Dirkcx x Truijcken Willem Hendrick Goossens verkopen aan Jannen Willem 
Henrick Goossens hun erfdeel van Heijlcken Henrick Goossens.  

1659 39 Jan Peters de Smet als momboir van de 4 onm. dochters [Perijntke, Catelijn, Maeijke en 
Henrixke vgl f41] van zijn broer Hendrick Peters leent 80 gl à 4% van de kinderen aan 
Willem Claes Janss.  

1659 39 vo Jan Peters de Smet (zie f39) leent 50gl ....Peter Goijaert Adriaens 5% rente jaarlijks met 
Lichtmis te betalen.  

1659 39 vo Jan Wouters te Riethoven in 't Heijereind leent 50 gl. van Jan Peters, momboir van de 4 
onm. kinderen van zijn broer Henrick; 2gl 10 st rente (=5%) te betalen op "St. Jacobs 
dach"  

1659  t 40 vo Huybrecht Wernarts? legt op 3 april eed af als momboir van Willem, onm. zoon van 
Henrick Wille. Jannis x Heijlcke Catharina Henrick Willems Brick?  

1659 41 Jan Peters de Smet 'als vaderlijck oom ende gesworen momboir van Perijntken, Catelijn. 
Maeijken ende Henrixken, onm. dochteren wijlen Henrick Peters sijns broeders, alhier 
present neffens Peter Jacobs hennen neve comende in plaetse van wijlen Henrick Jacobs 
hennen gewesene toesiender, doende sijne tweede reckeninge van sijne administratie'.  

1659 42 Catelijn d[ochte]re Mathijs Willems Smolders x Mathijs Willem Stappers verkopen aan 
Sijmon Mathijs Willems Smolders, hun broer en zwager, hun part ouderlijk erfdeel te 
Riethoven 'ontrent der kercke ende die daertoe waeren gehoorende soo huijsinge, 
hovinge pootinge landerijen bempden heijden ende weijden egeene erffgoederen 
vuijtgescheijden'; chijns aan Abt van Egternaken, etfg. Jonker Coenen, Pastorie van 
Riethoven en 'aenden custer aldaer' 

1660 42 vo Sijmon Mathijs Willem Smolders transporteert en cedeert an Catelijn Mathijs Willem 
Smolders x Matijs Willem Stappers de helft van 100 pattacons door Agneta dochter Jan 
Eijssen[?] volgens gelofte in schepenenobligatie te betalen, tevens de helft van 50 gulden 
die Huijb. Willem Smolders te Dommelen schuldig was. 

1659 43 Dirck van Esch, Rogier Cocx, Jan de Becker en Aert Baten oud-schepenen getuigen dat 
voor schout en schepenen in gebannen vierschaar is gecompareerd Aert Goijert Jans als 
man en momboir van Perijntke Joost Peters die Willem Wouter Jacobs x Jenneke Peter 
Wijnen aanklagen wegens 3 jaar achterstallige rente van 18 gl p.j. te voldoen uit huis, hof 
en aangelag op de Hobbel te Riethoven, de Cuijpersbeemd, akker de Hobbel, 
(erfrentebrief uit 1616). 

1658 45 Testament Maria Wouters wed. Jan Peeter Hauckens?; haar jongste zoon Adriaen Jan 
Peeter Hauckes prelegateert wegens vele jaren trouwe bijstand; o.a. beemden het 
Hemelrijk en de Helle, over de Keersop te Dommelen.  
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1659  t 47 Scheiding en deling: Jan Adriaens c.u., Jenneke Adriaens x Gijbel Janssen, Maijken Arts 
[=Adriaens?]x Willem Sijmons tutor uxoris, Christina Ariaens onmondig t.o.v. 'haren 
bloetvocht ende vader' Adriaen Janssen Kesmaeckers: huis, schuur, schop, de Langen 
Bempt, Wouten Neelen Bempt met twee heivelden, beemd de Groote Colck, Hooijbempt, 
Clotvelt over d'A, Metten Velt, de Groote of Hooge Acker aan de Papenakker, Putacker 
neffens erve kijnderen Hendrik Franssen, Neffens acker, den Bocht neffens erve Cornelis 
Janssen.

1659  t 48 Adriaen Janssen Kesmaeckers draagt zijn erfgoed op den Berkt over aan zijn kinderen 
behoudens levenslang recht op kamerbewoning.  

1659  t 48 vo De kinderen van Adriaen Kesmaeckers dragen renten over aan hun vader en doen 
gelofte van alimentatie.  (renten/obligaties: Claes Boers kinderen, Meus Custers, Willem 
Dirck Jacobs, Art Janssen in de Rund, Peeter Gijsbrechts, Adriaen Vercolcken, Jenneke 
Peter Schoone, Jan Peter Pael

1659  t 50 Vervolg scheiding en deling goederen van Adriaen Janssen Kesmaeckers op den Berkt: 
het nieuwe huis, r. Peeter Gijsbrechts, Clotvelt r.Abt van Everbode en Sijmon Raessen, 
beemd Clijne Colck, Gageldries r.Jan Paelen; het HoeveVelt r. Jan Willems;  akker op 't 
Bruxkenseijnde aan Eerselse weg, Clijn Ackerke r.  Hendrick Peter Pael, Clijn Putackerke 
neffens Art Adriaens, Patacker. 

1659 51 Rekening Jan Aertssen Schooff als momboir ten overstaan van Marten Jan Hoex, over de 
onm. kinderen Jan Baers verweckt bij Lijsken Aerts; overzicht van ontvangsten zoals 
huur, pacht, vorderingen, goederen bij scheiding en deling (Art Commenaerts, Willem 
Baers, Dries Jan Schoff) en uitgaven, zoals schulden, erfpacht (wed. Peeter Schoonen, 
Willem Janssen, Goijart Sijmons, Bartel Janssen, Jasper Gerritsen, A.van Heuvel, 
Goijaert Janssen, Jasper Gerarts, Evert Wachtelaer, Dries Gerarts, rentmeester 
Tempelaer, Frans Dridonx, Jan Rutten, Jan Oppers, closter van der Hagen, Hr. Scuijl.

1658 55 Panckeraert Lambrechts van Hoogeloon mede namens erfgenamen wijlen Willem Peters 
van Hoogeloon verkoopt aan Michiel Jan Hendrick Goossens x Digna erfrecht van 10gl 
p.j. die Wouter Jans x Mechtelt Claes aan Dirk Thonis? schuldig was (7 mei 
1635).vergelijk f22 

1658 56 Akte van schenking. Catharina Peter  .. weduwe Huijbrecht Diricx schenkt aan Henrixke 
dochter van Hendrick Peters x Martijntje Huijbrechts, haar nicht, "een bedde met sijn 
toebehoorte, een kiste met xxv gulden, terstont naer haer afflijvicheijt".   

1658 57 Aert Peter Daemen verkoopt aan Adraen Lambrechts van Aelst de rechten van 1,5 
carolus gulden per jaar die Gijsb[recht] Vermaijen schuldig was aan Aerde Smets van 
Balen uit twee beemden op den Berkt (april 1533)   

1658 58 Peter Adriaen Starckenbrouck en Wouter Laureijss x Perijntken verdelen kavels met Aert 
en Cathelijn hun broer en zuster,van wijlen broer en zus Willem en Margriet: de Voorste 
en achterste Lisset, Smisacker, Lange Voren Akker, Riethoven 

1658 59 Laureijs Peter Slegers met zijn moeder Adrianke wed. Peter Slegers verkopen aan Goijert 
Adriaen Sijmons c.u.rente van drie car gl p.j. "metten achterstellen vandijen" die Hendrick 
Cortens x Lijsbeth schuldig waren aan Hendrick van der Colcken uit een beemd te 
Riethoven (1552) 

1658 60 Henrick Peter Sijmons voogd van de kinderen van Sijmon Peter Sijmons (Maijke en 
Perijntke) presenteert zijn administratie in aanwezigheid van Jan Peter Daris, toeziender 
en aan Cristina, de moeder en Anthonis Helesmans, de schoonvader. 

1658 61 Jan Willem Goossens vekoopt aan Maeijken wed. Laureijs Sijmons de erffkoop in een 
bocthe[?] gekomen van Jan Goijaert Kenens.  

1658 61 Jan Willem Goossens verkoopt - bij naderschap- aan Jan Henrick Eijsschen c.u. de 
Halven Bempt  op Broekhoven, Riethoven, die hij gekocht had van de de kinderen Jan 
Jans Eijsschen.  

1658 62 Peter Pauwels Smolders leent van van Peter Peterssen 70 gl tegen 5%, en van Jan 
Peters 100gl.  

1658 63 Sijmon Jans Verbeeck, koper van een rente van 4,5 gl p.j. op de goederen van Truijken 
Joosten, het Haer? Bemdeke op Broekhoven, Riethoven, v/h van Engel en Marie van 
Loon, door de erfgenamen verkocht aan Anthonis Michielssen. 
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1658 64 Art Lenarts en Michiel, burgemeester van Westerhoven, lenen van Maria dochter van 
Bartholomeus Willems 100 gulden.  

1659 65 Jan van Poppel verkoopt aan Andries Jan Arts c.u. akker de Claes Hoorst, r. Adriaen 
Vercolcken, Art Jan Hoecks, Willem Ariaens Cuijcken, verkoper  

1659 65 Jan Aertssen Artssens verkoopt aan zijn oom Jan Artssen Schoff het Biesvelt, 
reengenoten: Hendrick Wouter Ermen, koper, leistraat, verkoper  

1659 66 Philips Helssemans verkoopt aan Gijsbrecht Gielens c.u.1lo land in de Molenakker, r. 
Willem Aerts, Marten Jan Rademaeckers, de bucht, de gemene weg; 70 gulden,  
uitgestelde betaling tegen 5%.  

1659 67 Scheiding en deling door de erfgenamen van Joris Artssen "van parsonele crediten 
hantscriften etca" in eigendom geweest voor 1/2 wed. Dirck Bijens, Hendrik Dirk Bijens en 
Pouls Smolders, in twee 'clachten' (soort beslaglegging?)  - door loting - aan Goijart 
Janssen 200gl, Bartholomeus Peter Custers 50gl , Jan Hendrick Sijmons 200gl , Marten 
Willems 237 gl , Jost Josten volgens Joris Artssen 'scultboek' 95gl , Cornelis Meus 
obligatie uit 1656 100gl , Dirck Aert Bijens 90gl , Maria Oppers volgens schulboek 73gl; in 
de tweede clachte: Nijs Bartel Meus Plas (momb. Cornelis Adriaens) Michiel Bartel Meus 
Plas (Herman Martens momb.) kinderen van Willem, van Jan en van Catalijn Meus Plas: 
(vgl f85)

1659 67 vv: Goijart Janssen 200gl, Gerart Willems volgens manuael scultboeck 26gl, Huijb. 
Heijsteck 200gl, Peter Willem Loijen105gl Peeter Pouls Smolders 100gl, Peeter Matijssen 
uit Bladel 50gl, Huijb Jan Van Hoeff uit Hapert 60gl, Jan Hox 16gl, Peeter Maessen 60gl, 
Adriaen Oppers 129gl 9st.; alles met alle verlopen pachten.  

1659 72 Catalijn Wouter Jan Berghmans verkoopt aan Hendrick Peeters 0,5 lo land in de Langen 
Akker, r. koper, wedergedeelte, Antonius Peeter ..., Peter Maessen, Peter Arts; chijns 1 st 
aan abt van Postel.  

1659 73 Jacob Hendrix van Borkel ruilt grond met Hendrick Pouls van Borkel, zijn vader, beemd 
de Vonderpat, r. Jan Peter den Smet, aen de voirt, gemeijn straat, Jan Jansen van Lomel 
met chijns aan bisdom, ook de Startakker, 1,5 lo,  r. wedergedeelte, Cornelis Janssen, 
leiweg, met chijns aan St. Barbara altaar te Westerhoven 9 à 10 stuivers p.j.; hij lost 
schuld van 137 gl af die Jacques Sijmons aan Willem en Heijltjen Jan Bars zijn zuster, 
had; geruild wordt tegen de Hoeff Bempt 1lo, r. Jan Jacobs van Borkel, Jan Jan Nijssen, 
Jaob Franssen, Jan Folders en nog 'twee stucken lants onder Luijxgestel'

1659 73 vo Hendrick Pouls van Borkel verkoopt de Startakker, door erfwisseling met zijn zoon Jacob 
Hendrix van Borkel verkregen, zie f73, aan Wouter Hendrick Ermen. Die blijft de koopsom 
schuldig en belooft over een jaar veertien pattacons of 100 gl,  met 5% rente te betalen 
aan Hendrick Drick Pouls; in marge: acte gecasseerd met toestemming van Henrick Dirick 
Pauwels omdat zijn zoon door Wouter Ermen betaald is 26 febr 1660 in tegenwoordigheid 
van Willem Aerts Cuijcken.

1659 74 Hendrick Dirck Pouls verkoopt aan Willem Arts Cuijcken cum uxore beemd de Vonderpat 
(vgl f73 - f73vo).  

1659 74 vo Hendrick Wouter Ermen leent van Jacob Jacobs en Laureijs Wouters, voogden van de 
onm. kinderen van Wouter Janssen x Jenneken Wouter Berghmans 100gl à 5%.  

1659 75 Overzicht van enkele publieke verkopen: "mijners" en aantal slagen, berekening van 
kosten: Jan Jan Thijssen, Jan van Poppel, Vreijs Wouters, Jan Matthijs Plas, Adriaen van 
Poppel, Jan Thijs Peters, Wouter Janssen, Cornelis Hendrix.betreft o.a.: Langen Akker, 
Eijker Akker, Puecke Akker, Cuijper Bempt, de Breij Reijt. 

1659 76 Jacob Jacobs voogd, en Laureijs Wouters toeziender over de onm. kinderen van Wouter 
Janssen x Jenneke Wouter Berghmans verkopen -'met advies van seven wettigen 
mannen (zie f79)'- aan Jan Thijs et uxore de helft van 3 gebont huijsinge naast erve 
Peeter van Eersel met 1/4 aangelag; zij verkopen aan Hendrick Peeters 1/2 lo in de  
Langenakker, r. wedergedeelte, heer Henricis Plasmans, kindn. Heijl Art Adriaens, Peeter 
Maessen; aan Vreijs Wouters verkopen zij akker Teijlke 3sp, r. afgedeeld, leiweg, Jan 
Evarts, leiweg, met 1/2 oort cijns aan Vrouwe van Thoor; aan Jan Jan Thijssen c.u. 1/2 lo 
Akker de Start, r. Jan Tijssen afgedeeld, Peeter Meus Eijkens,
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1659 76 vv: Gerart Jan Daris, Peeter Willems; aan Vreijs Wouters c.u. Puecken Akker 3sp r. 
wedergedeelte, Jan Arts Schoff 2x, leiweg; aan Peeter Raessen c.u.de Cuijpers Bempt 
r.wedergedeelte, Adam van Poppel, Jan Evarts; aan Vrijs Wouters beemd de Ackenaer 
3sp, r. 2x afgedeeld, gemeijn straat, Vrijs Wouters.  

1659 79 Jacob Jacobs, voogd, en Laureijs Wouters toeziender over de onmondige kinderen van 
Wouter Janssen x Jenneke Wouter Berghmans verkopen  een aantal percelen grond ten 
behoeve van de kinderen (zie f76) met advies van "seven wettige mannen" ; deze 
mannen verklaren "dat de goederen nutter vercoght als gehouden sijn om redenen dat 
d'onmogelijck is dat de kijnderen tselve om hare sculden ende victalien costen 
behouden"; In de marge worden de 7 mannen genoemd: Jan van Poppel, Jan Peter Pael, 
Jan Hendrix, Bartelmeus F...?, Ariaen Stevens, Hendrick Ermen en Jan van Poppel. (vgl. 
f74vo t/m 79, alle akten op 18 febr. 1659).

1659 80 Dirck Aert Daems 'opde Scaft' [Schaft] leent van Goijert Janssen Daems 20 ducaten van 
5gl per stuk, emn 40 pattacons van 2gl10st p.st., samen 200gl.à 4,5%; in 1668 afgelost.  

1659 81 Frans Daniels als momboir en Peter .. .. toeziender van Pertken, dochter wijlen Jan 
Franssen verklaren dat zij samen men Henrick Jan Franssen, haar broer, publiek 
verkocht hebben een akker en een beemd en administratie van het momboirschap 
hebben overlegd met een batig saldo van 2gl 8st. 

1659 82 Marie Adriaens, wed. Bartel Jans Luijcks met oudste zoon Jan mede namens zijn zuster 
en andere broers lenen 100 gl van Lambrecht Henrrix van Poppel, tegenwoordige arm- of 
Hijlige Geestmeester van Weerde.  

1659 83 Het corpus van Riethoven, (Reijnder Sijmons en Jannis Berchmans borgemeesters, 
Anssem Jans H. Geestmeester, Jan Lucas Sijmons, ... Jacobs en Michiel Jan Goossens 
verpondingsetters; Bartholomeus Gerarts en Hendrick Anthonis rekenmeesters, Jan van .. 
Wijnants en Hendrick .unten, oud-borgemeesters, en Sijmon Adriaens. ... .. ,schepenen 
Rogier Cox en Aert Baeten) lenen 500 gl van Laureijs Marcelissen te Weerd tegen 4% 
rente p.j. 

1659 84 Marten Willemsz Anthonissen, mede namens Michiel Willems zijn broer en Marie, 
Luijtken, en Antonette zijn onm. zusters en het onm. kind van zijn zuster Heijlken, 
verkoopt aan Jan Corstiaens de Becker c.u. beemd de Horssick[?] te Westerhoven aan 
de A. 

1659 85 Ten Huize van Sijmon Raessen zullen diverse percelen grond publiek worden verkocht 
namens wed. Dierck Beijens, Hendrick Dierck Beijens en Pouls Smolders voor 1/2 en 
Dionijs Bartholomeus Plas (momb. Cornelis Adriaens), Michiel Batholomeus  

1671 88 los Het Corpus van Bergeijk: Antonus Peeter Berghmans president, Antoni van Esch en 
Hendrick Wouter Ermmen, schepenen, Jan Jacob Gaukens, Jacob Franssen, Jan 
Hendrix, Jan Meus Helssemans, Adriaen Peters en Adriaen Goijaerts, Willem Dirix, 
raetsmannen; Adriaen Vercolcken, Willem Goijaerts Thomas en Paulus Peeter Blox en 
Jacob Jacobs borgemeesters, Gijsbert Michielssen, Anrtonus Helssemans, Willem 
Sijmons, Laureijns Ooms, Willem Cuijken, Peeter Wijnants, geburen en geerfden

1671 (t) 88 los Het corpus van Bergeijk sluit financieel akkoord met Raes Sijmons van der Heijden 'waer 
mede alle bedenckelijcke actien vande voors[creven] Raes comen te cesseren,  doodt 
ende teniette gedaen worden'.; met handtekeningen van 't complete corpus. 

1659 89 Overzicht van slagen en 'mijners' op publieke koopdag, zie 91vo t/m/ 93.  

1659 91 vo Lijsken wd. Dirck Beijens met momber Pauwels Jan Smolders voor de 1/2; Dionijs 
bartholomeus Plas (momb. Cornelis Ariaens), Mechelt dochter Barth. Plas (momb. 
Goijaert Goossens; kinderen Willem Meus Plas (Huijbrecht Wijtvens en Joannes 
Berchmans); kinderen Jan Bartholomeus Plas (momb. Roeloff Peeters); kinderen ... 
Bartholomeus Plas (Herman Martens), erfgenamen Joost Aertssen, verkopen publiek, 
met advies van 7 wettige mannen, (Jan Peters Paelen, Bartel Jacobs, Willem Jan Hoecx, 
Pauwels Willem, Barth. Joosten, Jan Barth. Goijaerts, Joost Joosten) aan Pauwels Pieters 
c.u. 44? roijen land in de Achterste Acker op de Weebosch, r. koper, Sijmon Janssen.

1659  t 92 los Ongedateerd los briefje van Lijsken wed. Dirck Bijens die verklaart 100 gl ontvangen te 
hebben van Peter Willems, schuldig wegens erfkoop op de koopdag van Jores Aerts.  
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1659 92 De erfg. Joost Aertssens (zie 91vo) verkopen aan Jan Oppers c.u. de Luijcker Bempt 3lo 
op de Weebosch, r. Goijart Janssen, kinderen Meuis Bacx, Marten Willems; zij verkopen 
aan Peter Willems c.u. 5 sp land in de Spaenrijt, r. Barth. Bacx, Sijmon Janssen, aan de 
hoef, Willem Janssen; en een stuk in de Binnen Akker 2lo min 5 roijen en een half, r. 
kinderen Claes Anthonis, kinderen Jan Joris, gemeente, koper; aan Gerart Claes Bars het 
Hannen Nelen Bemptien 63 ro r. Gerart Claes Bars, wedergedeelte, Peter Willems, Jan 
Janssen.

1659 92 vo De erfg. Joost Aertssens (zie 91vo) verkopen aan Jan Adriaens c.u. 288 roijen in de akker 
van de Hoeve r. Goijart Janssen, Willem Martens, gemeente, koper; en de Achterste 
Bempt 'metttet busselken ende heijde' r. gemeente, Goijart Janssen, gemeente, erfg. 
Martens; zij verkopen aan Sijmon Janssen de Hoef in de Spaenrijt r. Pauwels Peeters 
Blocx 3x  en de koper; en de Hoogen Bempt 2lo 29 ro met het heiveld daaraan gelegen r. 
Peeter Willems, de gemeijne A, heiveld, koper; ook het Driesken in de Spaanrijt r. 
kinderen en erfg. Meus Bacx, Willem Janssen, Meeus Bacx, koper. 

1659 93 De erfg. Joost Aertssens (zie 91vo) verkopen aan Goijart Janssen de Neren Acker mette 
heijcanten 2,5lo r. gemeente en koper; en een Voirt metten Koolhoff daaraan gelegen, 2 
lo 5ro r. Jan en Marie Oppers 2x en koper; zij verkopen aan Peter Keres de Rijtacker r. 
Sijmon Janssen, Peeter Willems 2x, Jan Goijarts. 

1659 93 vo Peter Willemssen leent van de 3 kinderen van Cathelijn Meus Plas (momboir Herman 
Martens) 105 gulden, uit de nalatenschap van Jooris Aertssen tegen 5gl en 5 stuivers 
rente per jaar.  

1659 94 Bertel Jacobs x Jenneke leent van Goijart Andriessen, momboir van Mechtelt Meus Plas 
125 gl à 5%.  

1659 94 Peeter Willemsen leent van de drie kinderen van Cathelijn Meus Plas (momboir Herman 
Martens) 105 gl uit nalatenschap van Joris Aertssen.  

1668 95 a Lijsken wed. Dirck Beijens verklaart door Marten Willems volledig betaald te zijn "van 
wegen Jores Aerts van den erfboecx"  

1659 95 b De selve [vermoedelijk de erfg. Joost Aertssens (zie 91vo)) verkopen aan Peter Willems 
(doorgehaald) de Langen Akker 1lo, r. Bartholomeus Bacx kinderen, Sijmon Janssen, 
Frans Goijarts kinderen, leiweg, gemeente; zij verkopen aan Jan Hendrix Sijmons de 
Rijtbempt 90ro, r. .. Goijart, Sijmon Janssen, kinderen Barth Bacx, Peeter Peeters; het 
huis, de halve schuur en aangelag in de Middelsten Bempt metten Koijedriesch? r. 
..Adriaens, Jan Oppers, gemeijne heijde; en 4lo in de Hoeve r, Jan Oppers, Jan Adriaens, 
de voorschreven Koijdriesch.

1659 105 De vier kinderen van Sijmon Goijaert Sijmons x Anneken Sijmon Wijne[?]m.n. Adriaen, 
Elisabth x Marten Delis, Goijert en Maijken [minderjarig, momboir Reijnder Sijmons en 
Jan Goijaert Sijmons toeziender]: scheiding en deling van ouderlijk erfgoed te 
Riethoven.o.a.Heuffkens Bempt, de Coppel, Delis Veldeke, Acker achter Goijaert kenens 
Boecht, Walicker Bempt [daaruit mag clot worden gestoken], Akker de Kuil, Hoekakker, 
de Tompte, de pootinge opt Heestervelt, Drieske achter de schans; chijns o.a. 2 mut 
rogge p.j. en een kan wijn aan de kerk te Riethoven, 3 stuivers aan de custer, 15 st. aan 
de pastoor van Eersel.

1659 106 Nadere verdeling van erfgoed te Riethoven  tussen Adriaen Sijmon Goijart Sijmons en zijn 
zuster Elysabeth x Marten Delis  (vgl.f105).  

1746 106 los Los document uit 1746: Adriaan van de Pol, president-schepen van de Dingbank,  door 
Hr. Johan van Aggel te 's-Bosch gemachtigd tot cassatie van schepen-schuldbrief van 
1428 gl 18st 8p t.l.v. Bergeijk t.n.v. Geerit Tieleman van Breugel uit 1659. 

1659  t 107 Erasmus, Jacob en Ambrosius van der Heijden, erfgenamen van Hr. en mr. Peter van 
Balen; lening van 1428 gl 18 st 2 p. ten laste van gemeente Bergeijk, op naam van Gerart 
Tielmans van Breugel.(Johan van Achel) (vgl. f106los)  

1659  t 108 Vierschaarvonnis aan de kerk van Bergeijk: Laureijs Anthonissen, oom en voogd van de 
vier onm. kinderen van zijn broer Aert Anthonis x Jenneke Frans Rombouts, klager tegen 
wed.Marcelis Joosten over schuld n.a.v. obligatie uit 1650; beslag op Kuijlakker en 
Rouwvelt. 
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1659 109 Maijken weduwe Hendrick Martens de Smet met Jacobus haar zoon lossen schuld van 
100 gl af aan Peter Lenaert Peters, waarvan obligatie "nijet vijndtbaer is off int ongerede 
gecomen".  

1659 110 Henrick Goijaerts verkoopt aan Peter Janssen Vreijssen c.u. de Hulsacker op Schaft.  

1659 111 Jan Janssen Schrijvers, momboir van Dirk Janssen? (document beschadigd )rekening en 
verantwoording, Peter Michielssen toeziender.   

1659 112 Henderick Jans Michielssen als vaderlijke oom en momboir van de zes onm. kinderen van 
zijn broer Jan Jans Michielssen x Geertruijt Jan Stappers en Hendrick Gijsbrechts van 
Waelre als moederlijke oom en toeziender, cederen en transporteren wegens schulden, 
de kindsdelen aan de vader Jan Janssen Michielssen.die de zorgplicht krijgt. 

1659 113 Jan Jans Michielssen verkoopt publiek aan Jan Franssen c.u. het ...akkertje te 
Westerhoven, chijns een vat rogge aan Abt van St. Jacob   

1659 113 Jan Jans Michielssen verkoopt de Aker Acker te Westerhoven aan Bartel Willems c.u.  

1659  t 114 Margriet x Handerck Handericx verkoopt aan Flips Bartolomeus Helsemans c.u. een 
halve akker de Pecken, r.de koper, verkoper, Sijmon Raessen.Daaruit te betalen 2 st 2 
oort? chijn p.j. aan Abdisse van Toer. In marge: met deselve penningen van den acker 
coomende de opdragersse moet betaelen de eerfgoederen gecoecht met haeren man 
van Willem Bergmans off Stemper off sijne erfgenaemen. Actum ut supra. Peter 
Bechmans ende Sijmon Raessen". 

1659 115 Anneke Adriaen Thomas x Jan Henrick Pauwels verhuren aan Aelbrecht Delis c.u. het 
Vorrit te Westerhoven.  

1659 116 Geridt Adriaen Mathijssen en Henrick Jans Michielssen als vader en voogd van zijn 
voorkinderen uit eerste huwelijk met Mariken Adriaen Mathijssen als erfgenamen van 
Elisabeth Adriaen Mathijssen, zuster van Geridt en "moeijke" van de kinderen; 300 gl valt 
ten deel aan de kinderen. 

1659 117 Wouter Anthonis als voogd en Jan Dierck Boons als toeziender van de onmondige 
kinderen van Michiel Nijssen leggen rekening en verantwoording af  

1659 117 Dionijs Michielssen, mede namens broer en zusters Jan, Maijke en Anneke en Hendrick 
Michielssen ...............  

1659 117 vo Dionijs Michielssen mede namens zijn broer Henrick Michielsse - absent sijnde - en nu als 
momboir van Jan, Anneke en Maaijke zijn broer en zusters.......  

1659 118 Ingevoegd: attest van Notaris C de Carel van Tessel over einde momboirschap  

1659 119 Vervolg van 117vo:  

1659 120 Goris Cornelis en Andries Janssen ..........  

1659  t 121 Isaak Wachtelaer, oud-president der dingbank, in 'sijnen hooghsten ouderdomme, daer bij 
ten uijttersten impotent, nijetconnende gaen off staen', legateert aan zijn oude-dag-
verzorger/knecht Jacob Jan Aerts Vgl: Panken, beschrijving van Bergeik, blz. 372.

1659 122 Peter Aerts Cuijpers 'genoempt den Cleijne en Jan Henrick soone Peter Aerts genoempt 
den Grooten', erfgenamen van Aert Peter Cuijpers x Margriet, mede namens broers en 
zussen, verdelen erfgoed van de ouders te Schaft. 

1659 124 Henrick Henrix Minten, voogd onm. kinderen Jacob Jans x Anneken Martens Verbeeck, 
leent van Peter Martens Verbeeck. momboir, 10 gl tegen 11 stuivers een oort per jaar, 
pand: huisje te Riethoven.  

1659 125 De voogd van de kinderen van Anneken Martens Verbeek (waarschijnlijk haar broer, akte 
beschadigd) is 15 gl schuldig aan Henrick Henrix Minten, pand: huisje te Riethoven.  

1659  t 126 Aendracht (aanklacht)  betreffende Huijbrecht Wilvarts, momboir onm. zoon Hendrick 
Willem Jannis; moeilijk te begrijpen tekst over achterstallige rente en evictie; getuigen: 
Sijmon Adriaens Verbeck, Marten Jacobs, Mathijs Stappers, Wilb. Henrix, Dielis Anthonis, 
Adriaen Peter Henrix, Jan Lucas Sijmons. 
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1659 127 Maijke en Adriaen Kesmaeckers? met Willem soone Sijmon Henrix haeren man ende 
momboir lenen van Willem Aerts Cuijck "tegenwoirdich arm = off heijlich Geestm[eeste]r 
des dorps van Bercheijck de somme van 100 gl elck gl tot xx st. hollants gereckent in 
specien van cruijsrijxdaelders genoempt pattacons"; erflosrente 6gl p.j.; onderpand: de 
Hooijbempt op den Berckt, neffens erff Henrick Peters Pael, en huis, schuur, hof en 
aangelag, r. wed. Marcelis Joosten, wedergedeelte, gemeijn straet, gelovers erf. Kapitaal 
ofkomstig van Mathijs Gerart Willems, 'woonende opde Schaft'. 

1659 128 Openbare verkoop in herberg van Bartel Willems: Jan Jans Michielssen verkoopt twee 
percelen te Westerhoven: het Luijten ackerke en de Aken? acker  

1659 130 Testament Jan Art Artssen x Alentien Hendrick Franssen  

1659  t 130 ing Accoord tussen Jan Peeters Pael namens de gemeente Bergeijk en Isack Wachtelaer.  

1659 132 Scheiding en deling tussen erfgenamen van Maria Jan Thijssen x Peter Jansen 
Berghmans: Antonus, Adriaen, Jan, Hendrick, Lijsken x Janm Peter Engelen. x Vreijs 
Wouters, Anneken x Pouls Willems, kinderen Peter Jacobs. onm kinderen Gerart Claes 
Baers x Jenneken Peter Bergmans: beemd.in het Zuijtsbroeck., Willigen Acker neffens 
erve Jan Arts en Adriaen Stevens erve, de Varenheuvel neffens den dijck en Adam van 
Poppel, de Achtersten Bocht neffens Jan Thijs erve, het Merx Velt; huis met schop en 
aangelag.

1659 134 Testament van Adriaen Stevens x Elijsabet Jan Franssen op langstlevende, opgemaakt 
ten huiize van schepen Willem Cuijcken.  

1659 136 Publieke verkoop door Peeter Bartholomeus [Ooms], beemd 1lo r. kinderen Huijb 
Scraeven, kinderen Gerart Jan Scoonen, heikant, afgedeeld; en 2,5 lo akkerland; gemijnd 
door Peeter Willem Janssen en aan hem overgedragen.  

1659 138 Aert Jansen en Koernelijes Huijbrechts lenen van Geraert Jan Darijes [Daris] 50 gl. op 11 
febr. 1659; Lijsken Dries huisvrouw van Gerart Daris bevestigt terugbetaling in 1669.  

1659 138 vo Hendryck Waeuter Eerme [Ermen] leent eveneens [vgl. f 138] van Geraert Jan Daryies 
[Daris] 100 gl à 5,5%, vervallend 'op Lychtmys Dach toe koemende ende oeft ghe 
buerden dat de penninge laengher stoenden als een jaer soe sal den intrest sijnen koers 
ende gaenck hebben tot der aeffetuwelijcke [effectuele] voeldoeninghe toe'. (handschrift 
lijkt van schepen Peter Berchmans). 

1659 139 Accoord n.a.v. geschil tussen Hendrick Tielens enerzijds en Gerart Langens en Art 
Kenens anderzijds over zeker broek, gelegen te Borkel, gen. de Molder.   

1659 140 vo Hendrick Tielens verklaart uit handen van Gerart Langens 25 pattacons ontvangen te 
hebben en een pattacon voor zijn vrouw Maria; op grond van accoord: zie f139.  

1659 141 Sijmon Raessen [vander Hijde] (zoons: Raes en Johan Sijmons) verklaart 75 pattacons 
ontvangen te hebben van Jan Janssen Covel.  

1659 142 Henderick Peters de Smet draagt over in naderschap aan Heer Hendrik Plasmans de 
akker verkregen van de momboirs van de kinderen Wauter Jans van Poppel.  

1659 143 Peter Adriaens verkoopt aan zijn zuster Lijsken Adriaens zijn deel in het woonhuis.  

1659 144 Laureijs Cornelis momboir van de onm. kinderen van Huijbrecht  Scroven x Elisabeth legt 
rekening en verantwoording af over inkomsten en uitgaven; mondige voorkinderen van 
Huijbrecht Scroven: Jan en Alidt.  

1659 145 Willem Jan Aerts Ketelaer verkoopt 1/2 beemd in 't Berkter broek die hij verkregen heeft 
van de erfgenamen van Willem Jan Bergmans, aan Huibert Willem Jan Bergmans; 
transactie met zijn broer Cornelis Willem Jan Bergmans.  

1659 146 Testament van Jenneke Peeters, weduwe van Gerit Janssen; vermaakt haar goederen 
een broer Jan Peeters en 8gl aan haar zusters Maria en Anna Peeters.  

1659 147 Peeter Delis x Gertien lenen 150 gl van Hendrick Peeters; belening 2 lo van een beemd te 
Westerhoven, grenzend aan de Lover Dijck en aan de 'goederen gecompeteert hebbende 
den biscop van den Bosch'.  
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1659 148 Ten huize van Jan Bartolomeus Oppers wordt recht van overpad beschreven betreffende 
de Luicker? Bemt, gekomen van de erfgenamen van Joris Aertsen en vernaderd door 
Gooijert Jansen.  

1659 149 "Koempreerende voor schepen oendergheschreven wellem aedaems van westeroeven 
[Willem Adams van Westerhoven] be kendt wel ende deuchdelijck ghe lendt te hebben wt 
haenden vaen geraert aerjaen tijsen de soemme van sestijen duckotoens ien speceijen 
en dat voor den tijt van een jaer en daer van te be tallen jaers tot ientrest tw goelden en 
tijen stuijuers". Ondertekend door Peter Berchmans en Frans Drijdoncx. vgl. 154a!

1659 150 Willem Claes Jansse verkoopt aan zijn zuster Jenneken x Jan Jans Jacobs zijn erfdeel in 
de Grote Lisset op Broekhoven, Riethoven.  

1668 151 los Eelken x Dirck Maes Seijen verklaart - "mits d absentie van mijnen man" 300 gl. Brabants 
ontvangen te hebben van Godefridus Berchmans, als aflossing van erfrente getekent in 
Peelt den 1e meert 1668 

1659 150 vo .. Jasper Wouters x Will. Claes Jansse verkopen de Langen Akker op de Hobbel aan de 
molenweg te Riethoven aan Lucas ...   

1659 151 Maeijcken Adriaens wed. van Bartel Jans Luijers[?] erfloste van 10 gl per jaar 
verschuldigd aan Jonas Geridts Stroodeckers van Overpelt, te betalen uit huisinge, 
bakhuis, hof en aangelag te Riethoven, Broekhoven (gulden à 20 stuivers, patacon à 2gl 
10st; ducaton à 3gl 3st.)  

1659 152 Huijbrecht Thomas, voogd, en Jan Huijbrechts, toeziender, over onm. kinderen Geraert 
Sijmons x Lijske Peters, leggen rekening en verantwoording af over inkomsten en 
uitgaven tegenover Adriaen Anthonis x Adriaentje Henrick Sijmons en Aert Henrix.  

1659 153 Huijbrecht Thomas, voogd, en Jan Huijbrechts, toeziender, over onm. kinderen Geraert 
Sijmons verpachten aan Willem Roeloffs het erfgoed van de kinderen te Westerhoven.  

1659 154 a Frans Hendrijck Poepellijers (Popeliers) c.u verkoopt aan Jan Tijse c.u. akker aan het 
Eijkereind, r.Jan Jansse Koevel (Kovel), Aert Hendrijck (Hendrik), erfg. Bendert Vijessers 
(Vissers), leiweg.  

1659 154 a Wellem Aedaems van Westeroven, enz. Dezelfde tekst als f 149.  

1665 154 b Heer en meester Henricus Plasmans, priester, verkoopt 'seckeren bocht' op 't Loo, r. 
Peter Diericx, erfg. Rombout Franssen, erfg. Adriaen van Poppel, de gemeente; aan 
Elisabeth Jans Covels x Adriaen Stevens sone Stevens; belast met cijns aan rentmeester 
en aan armentafel; acte opgemaakt te Leuven, getuigen Jan van Baelen en Aert Peters, 
1665. 'Heer ende meester Nicolaus Nuijts, priestere, licenciaat in de H. Godtheijt ende 
tertiarius vanden grooten begijnhove alhier' als testamenteur van wijlen voorschreven 
Heere Plasmans' heeft de koop vernieuwd en geapprobeerd. 

1659 155 Wijnandt Hertochs als momboir 'is advoijerende, approberende', 'secker transpoort van 
erffve' voor Elisabeth dochtere wijlen Anthoni Hertochs aan Peeter Janssen Blocx; welke 
goederen worden getransporteerd wordt niet vermeld.    

1659 155 Huijbrecht Goijaert Creijtes [?], vader en momboir van zijn voorkinderen, en Goijard zijn 
oudste zoon, en Elisabeth dochter van Anthoni Peter Hertochs: overdracht van ouderlijk 
erfgoederen gelegen 'aen de Ravens Eijnde' [den Berkt].      

1666 156 De conventuale susteren van 't Clooster van Sinte Agnetendaele tot Dommelen verkopen 
publiek beemd de Groote Weert r.:neffens erve Francoijs Dridoncx, rivier de Aa, Goijaert 
Peeter Thomas, Pauls Gooris; beemt de Cleijnen Weert, r. Thomas Gooris, Jan van 
Poppel, gemeijne Aa, gemeijnt; v/h toebehoord hebbend Marten Janssen Schepers en 
huijsvrouwe, laatst eigendom of gebruikt door Laureijs Martens en wed. Lambert 
Joordens. de Grote Weert wordt 'gemijnd' door Jan Laureijssen voor 120 gl.

1666 157 vo Zuster Anneken Wagemans, procurator van de 'conventualen van Ste. Agneten Dael tot 
Dommelen' draagt beemd de Weert, door haar bij evictie van Laureijs Martens verkregen, 
over aan Jan Laureijssen.  

1666 158 Gehucht Schaft leent "omme te betaelen een half jaer extraoordinaire verpondingen 
waarmede dit dorp belast is" 180 gl van Dirk Voets te Neerpelt; in de marge: 1706,  Anna 
Gevers, erfg. van Dirck Voets en Laurens Boelaers, mede namens consorten, verlenen 
kwijting voor kapitaal en intrest.  
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1666 158 vo Adam van Poppel, Raetsman de Vrijheijt Bergeijk, verleent volmacht en procuratie aan 
advocaat Harmen van Breugel [?] te s-Hertogenbosch om debiteuren te dagvaarden.    

1666 159 Ten huize van schepen Bartel Willems te Westerhoven verklaren borgemeester en 
rekenmeesters van Goijaert Sijmon Bots 300 gl geleend te hebben à 4,6%   

1666 160 Jan Goijaert Kennis en Aert Baeten schepenen, Michiel Janssen en Joost Aertssen 
borgemeesters, Johannes Berchmans, Dielis Meus, Adriaen Peters en Anthonis Goijarts 
geswooren reeckenmeesters, Jan Hendricx Verspeck out borgemeester, Marten Hendrick 
Minten, Jan Lucas Sijmons en Marten Jacobs gesooren boeckhouder en Willem 
Laureijssen, lenen namens  Riethoven i.v.m. exraordinaire verpondingen 325 gl van 
Sijmon Adriaenssen Verbeek à 5%; in marge:aantekening van Joh. van Beverwijk: in 
1733 verleent Peter Bluijssens namens zijn echtgenote kwijting. 

1666 161 Scheiding en deling van de erfgoederen tussen Jan Andriessen en Anneke Andriessen x 
Marten Willems te Riethoven, met voorzieningen voor moeder Margrita Joosten: o.a. huis 
en schop, H.Geestakker naast de schans, de Santcuijl, de Groenbocht, Hobbeler Akker, 
Tijssen Beemd, Vlasbeemd, Walicker Beemd; waterput en mishoff blijven in gezamelijk 
gebruik. 

1666 163 Bartel Willemsen en Delis Coppens, schepenen, Hendrick Martens en Jan Dirck Aerts, 
borgemeetsers, e.a. lenen namens Westerhoven i.v.m. betaling van extraordinaire halve 
verpondinge 220gl van Niclaes Lenaerts tegen 9gl 10st rente per jaar.   

1666 164 Peter Adriaen Bartels, momboir en Marten Willems toeziender, onm. nakinderen Michiel 
Willems x Anna Willems zaliger, leggen de eed af tegenover schepen Jan Everts.  

1666 164 Maria Adriaen Bartels wed. Anthonis Michielssen van Lieshout verkoopt aan Michiel 
Hanssen Goossens beemd de Stevaert, grenzend aan de 'gemeijnte van Waelwijck' en 
de 'gemeijne Aa', Riethoven.  

1666 165 Peter Adriaens x Neesken Hendricx uit Borkel sluiten erflosrente af, 8gl 5st per jaar aan 
Maria Henrcik Shanen te Neerpelt, te betalen uit de Molenbeemd aan de rivier  te 
Westerhoven; toevoeging van secretaris Dullaert in 1690 dat Digna wed. Lambert 
Hendrick Shanen te Borkel verklaart als erfg. van Maria kapitaal en rente ontvangen te 
hebben. 

1666 166 Pauls, Jan en Bartholomeus Peter Pauls, kinderen van Peter Pauls x Magrita Goijert 
Loijen enerzijds en Marten Willems als momboir en Peter Peters als toeziender van de 
onm. nakinderen van Peter Pauls xx Willemijna Janssen anderzijds, sluiten akkoord over 
boedelverdeling. 

1666 166 los Kort persoonlijk briefje van Marten Willems dat het 'oock met mijnen sin is soo sij met 
malcanderen verackerdeert sijn'; zie 166.  

1666 167 Goijaert Hendricx verkoopt erf en goed te Borkel aan zijn zwager Hendrick Cornelis; 
aantekening in de marge dat beiden verklaren 'dat dese opdrachte ende cessie 
abusievelijck bij hen is geschiet' en dat zij publieke verkoop overwegen.  

1666 168 Jenneke Aert Janssen x Hendrick Jan Aerts verkopen aan Cornelis Huijbrechts Toremans 
c.u. hun vierde part en erfdeel van moederszijde, gelegen in de Rund.  

1666 169 Sr. Wijnant Moors met last en procutatie van Sr. Johan van Yswijke[?] enerzijds en 
Hendrick Jansse Popeliers x Anna wed. Aert Goijaerts, met Herman Dircx, momboir van 
de door Aert Goijaerts nagelaten weeskinderen, sluiten akkoord over betaling van 74 
pattagons waartoe de tweede partij veroordeeld was. 

1666 170 Jan Hendrick Roelofs verkoopt aan Marten Adriaens c.u. zijn erfdeel in het groot heiveld 
en de smelen tegenover de Witten Bocht, neven Gerit Lemmens.  

1666 171 Geschil over scheiding en erfdeling tussen Hendrick Berghmans x  Jenneke Gerit 
Janssen en zoon Goijaert Hendrick Berghmans enerzijds en Hendrick Cornelis x Heijltien 
Hendrick Berghmans anderzijds; sluiten akkood over erfgoederen te Borkel.  

1666 173 'Rekeninge, bewijs ende reliqua' van Goijaert Peter Thomas, momboir, ten overstaen van 
toeziender Dirck Servaessen, uitvoerig verslag betreffende uitgaven en ontvangsten 
wegens de onm. kinderen van Bartholomeus Anthonis Meus.  
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1666 177 Geschil tussen de kinderen van Jan Aelen enerzijds en Ida weduwe Jan Willems de Laet 
anderzijds aangaande verkoop van 'seckere huijsinge, scoppe, hovinge, aengelaege'; 
accoord gesloten voor schepenen: de kooppenningen zullen o.m. gekort worden voor 
'eene geestelijke rente van thien stuijvers uijtgaende aen de capelle op den Webos'. 

1666 177 vo Willem Michielssen, momboir, en Goijaert Huijbrechts [Berchmans?] als toeziender der 
onm. kinderen Anthonis Michielssen x Henrica Huijb. Berchmans, voor de ene 1/2, en 
Goijaert Huijbrechts zelf voor de andere 1/2, schuldig aan Jan Aerts Schooff 120gl à 5%. 

1666 178 Peter Willems en Jan Janssen Hoemans, accoord na geschil: Willems is 60 gl schuldig 
aan Hoemans, met 5% rente.  

1666 179 Wilboirt Goijaerts leent 25gl van Peter Henricx; i.p.v. rente gebruik van huis, hof en 
aangelag 'tot Bergeijck aen deijnde gelegen' r. z. Sr. Anthoni van Esch, n. Willem Dircx.  

1666 180 Marten Adriaens, als man van Jenneken Adriaens, verleent kwijting en ontslag als 
momboir over Jenneken aan Adriaen Heuvels met dank voor gevoerde administratie.  

1666 181 Dirck Anthonis Heuvels verkoopt aan Thomas Janssen c.u. de Goijens Dries te Borkel, 
1/4 deel in 't Goijens Vorrit.  

1666 182 Jenneke Peters xx Henrick Lenaerts, met procuratie van Goossen Creijten, momboir der 
2 onm. kinderen van Jan Borduijns, haar eerste man, verkoopt voor onderhoud der 
onmondigen, 1lo bocht op 't Eijkereind r. Matheus Jacobs, Hendrick Janssen, Thomas 
Janssen, Matheus Jacobs.  

1666 183 Goijaert Henrick Berchmans en Heijltien Henrick Berchmans x Hendrick Cornelis 
verkopen publiek aan Goijaert Sijmons Bots 4 lo beemd de Slager Maeij te Borkel; en nog 
4 lo beemd Dijkens Maij; 4gl cijns aan erfg. Heer Wouter Ooms; de Bruijnen Beemd aan 
Dirck Dircx; 't Cleijn Ackerke aan Aert Dircx x Elisabeta; 't Eussel aan wed. Goijaert 
Joordens; 4lo land in de santhoeve aan Gerit Sijmons Bots en de schuur aan Thomas 
Janssen. 

1666 185 Dirck Dircx verkoopt aan Cornelis Janssen akker te Borkel, Biestven? genaamd.  

1666 185 Thomas Janssen verkoopt aan Dirk Jacobs de Dircx Akker te Borkel.  

1666 186 Laureijs Ooms  enerzijds, Anthonis Jan Delis en Anneke Janssen Delis geassisteerd met 
Wouter Peter Hermans anderzijds accoord over uitgaven en inkomsten van Wouter Ooms 
als momboir.  

1666 186 vo Anneke Jan Delis, met haar momboir Laureijs Ooms, verkoopt aan haar broer Anthonis 
Jan Delis haar deel in obligatie van 100gl. wegens afgekocht erfgoed te vorderen van 
Wouter Peter Hermans.  

1666 186 vo Gijsbert Michielssen verkoopt aan Jacob Hendricx de halve Jans Beemd, Broekstraat, 
2,5lo r.Frans Aerts, wedergedelte, Postelse Hoeve, Willem Lambrechts; hieruit jaarlijks te 
betalen de helft van 3,5 gl erfrente aan Andries Daris, Jacob Hendricx verkoopt aan 
Gijsbert Michielssen 'een tuschvelt de Wiel? gen, r. wedergedeelte, Jan Janssen van 
Lommel, verkoper, Marten Helsemans. 

1666  t 187 Onderhoudsregeling voor het onmondig kind van Jenneke Joosten x Adriaen Aerts, 
momboir Willem Peters  

1666 188 Peter Willems en Jenneke Gerits verkopen aan Willem Jan Lambrechts c.u. beemd de 
Leman 2lo r. gemeijnte, Jacob Cuppens, koper, Jacob Joordens; kost 110 gl en 'eene 
kermisse geestimeert op vier gul[dens] daervan de opdrageren in spetie van ducatons 
bekennen voldaen te sijn'. 

1666 189 Laureijs Anthonis verkoopt aan Adriaen Aert Spooren c.u. akker de Waterlaat 5 sp.; r. 
wedergedeelte, Jenneken wed. Claes Roest, Philips Helssemans.de Molenweg.  

1666  t 190 Staat van inventaris Dirck Willems x Anna Janssen.  

1666 191 Jan Peters c.u. verkopen aan Peter Peters akker gen de Peete[?] 1lo r. Peter Peters, 
Lambert Aerts, gemeijnte, Goijaert Jan Piggen,  en ook zijn deel im 't Beemken r.Gojaert 
Jan Piggen, koper, beide einden Jan Oppers; ook een 'roije hooffs' r. koper, Goijaert 
Janssen; ook nog een halve schuur op de Kleine Witrijt. 

1666 191 Anthonis Heuvels verkoopt aan Dirck Jacobs c.u. een akkertje 5sp te Borkel.  
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1666 192 Gerit Janssen Gijsberchs verkoopt aan zijn zuster Cicilia Janssen zijn erfdeel in de 
nalatenschap van zijn broer Willem.  

1666 193 Marten Stevens met dochter Magdalena, schuldig aan Evert Willemsen Cuijck 232gl 1st 
wegens vernadering van den Adriaensbeemd; in plaats van interest akker in belening 
gegeven.  

1666 194 Adam van Poppel verhuurt 'uijt crachte van vonnisse' beemd op 't Loo, eigendom van Aert 
Peters van Eersel.  

1666 195 Willem Janssen verkoopt aan Wouter Peeter Hermans het Putsakkerke op de Weebosch, 
0,5lo, r. wedergedeelte, Aert Matheus kinderen, Eelken Oppers?, koper.  

1666 196 Hendrick Cornelis Berchmans met procuratie van Henrick Cornelis Bots, 'sijnen swagere' 
(schoonzoon?) en Heijltien Hendrick Berchmans, vrouw van Hendrick Cornelis (Bots) 
'geloven' jaarlijkse erflosrente aan Peter Meus te Neerpeelt van 12gl p.j.uit huis en 
aangelag te Borkel en beemd 't Maaijke, af te lossen met 200gl. 

1666 196 Steven Henricx verkoopt daan Goijaert Adriaens c.u. de Putbeemd te Riethoven.  

1666  t 197 Leonaert Willems en Maria Huybrechts getuigen over inval van soldaten van de bisschop 
van Munster in herberg van  Bartel Eysschens; "absent in den Lande van Luyck om sijn 
coopmanschappe aldaer te doen" (vergelijk: 31_f197vo)  

1666  t 197 vo Inval in herberg van Bartel Eysschens te Bergeijk, absent wegens "coopmanschappen in 
den lande van Luijck" (zie f197) 

1666 198 Peeter Lenarts, borgemeester; Hendrick Martens, Jan Dirck Aerts, afgegane 
borgemrs.;Nicolaes Lenarts en Dirck Jan Smets, rekenmeesters; Jan de Becker, Willem 
Adams, Jan Marcelis, oud-regenten en inwoners van Westerhoven, 't corpus van W'hoven 
leent van Bartel Willems, schepen, 103[?] gl à 5% 'tot betalinge van t'lan[d]s comtoire'.  

1666 199 Hendrik Jordens te Borkel 'gelooft' erfrente aan Hendrick Peeter Cremer van 9gl 
10stuivers, te lossen met 160gl.  

1666 200 Kinderen/erfgenamen Jan Michiels Wijnants: Cathalijn [momb. Jan Luijcas], Anna [momb. 
Jan Lommel], Jenneke [momb. Sijmon Jan Verberk?], Elsabet, Wijnant, Elken, Meijken x 
Jan Everts[?] delen nalatenschap te Riethoven: huis, stal, schuur, bakhuis, hof, Hobbelder 
akker, Buchtakker, Roelofs beemdje, Heuffke, Eussel, Daelakker, Pluijer? akker, Stelt 
akker, Lisset beemd, Hanghorst, Korte Streep, Driessen beemd, Duisteren dries, wei bij 
de Wolders molen. 

1663 203 a Hendrick wed. Jan Aerts xx Thomas Peeters verkoopt aan Jan Aerts Schoff c.u. 1/2 
beemd op 't Loo, r. leijstraatje en rondom koper.   

1663 203 b Jan Hendrick Jacobs leent 50 gl van Anton Lenarts als momboir van de kinderen Gerart 
Lenarts.  

1666 204 Sijmon Winants, mede namens zijn broers Jan en Adriaen, verhuurt aan Marcus Willem 
Janssen Merx, 'woonstede mette appendentie ende dependentien van dien'  te 
Riethoven.  

1666 (t) 205 Borgemeesters, schepenen en raetsmannen lenen 250 gulden van Willem Aerts Cuijken, 
president der dingbank tot betaling van verpondingen.  

1666 206 Testament Rijnier Janssen Tempelaer x Hendrixke Franssen, testament op 
langstlevende.  

1666 207 Staat van inventaris mobiele en haeffelijcke goederen ten sterfhuijse van Herman Dirck 
Malimans, volgens verklaring van Agnete en Hendrick, vrouw en zoon.  

1666 209 Verdeling van de inventaris van Dirck Malimans, zie f207.  

1666 210 Adriaen Cornelis c.u. verkopen aan Jacob Peeters c.u. de halve Delisakker, 7 sp. r. 
kinderen Peetr Willems, koper 2x, afgedeeld, en Peeter Grauwen?  

1667 211 Jan Dirck Rinckens verkoopt aan Jan Jansen op de Weijer te Neerpelt jaarrente van 
anderhalve rixdaelder (1629 Gerart Dirix).  
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1667 211 '"Protocol beginnende den 29e Januarij 1667, loopende neffens d'andere. Nota desen 
neffens d'ander beginnende 1663.' Hierna volgt 1 pagina - doorgehaald - register op 
voornaam, o.a. 'Maijken ende Art Hendrix f 42bis'  

1667 211 vo Register op voornaam, doorgehaald.  

1667 211 b Perijntken dochter Jan Wouters x Jannen Anthonis lenen 100 gulden van AdriaenHenrick 
Bijnen en Perijntken, zijn huisvrouw; 'alle jaer op onser lieven vrouwen dach Lichtmisse te 
gelden ende te betaelen eene jaerlijxen pacht van vijff gulden'; pand: huis en aangelag te 
Broekhoven, Riethoven en o.a. beemd de Closter? aan de molenbeemd en rivier de A, 
beemd het Pertsveldeke aan de molenbeemd, de Galberch, de Hasselt. 

1667 212 Aert Baten cedeert aan Jan Luijcas c.u. 'alle sijns transportants erfelijcke, haffelijcke, 
mobile, immobile goederen, soo gereede penningen. conditie: Aert Baten sijnen leven 
lanck geduerende tsij siek ofte gesont, te onderhouden, alimenteren ende adopteren. 

1667 213 Koopcedule Aert Peeter Damen te Schaft: Peeter Aert Daems [Daemen] verkoopt publiek 
huis en grond; kopers: Hendrick Peeters, Hendrick Hendricks (de Hoefakker), Jan 
Goijaerts (de Peeter Corsten Dries).  

1667 216 Sijmon ..[Scoeffen?] c.u. verkopen aan Hendrick Peeter Schonen de helft van de Grooten 
Bempt op den Berkt, 4,5 [7,5?] lo, r. 'Raes Sijmons erffenisse, een leijstratie, een gemeijn 
stratie, aende gemeijnte'.  

1667 217 Mathijs Gijsbrechts (en Gijsbrecht Thomas, voogd, en Hendrick Goijarts, toeziender) zal 
in de herberg van Jan Arts publiek verkopen: 'huijs, stallinge ende scoppe, metten 
aengelage gelegen opde Schaft' (hieruit 2 mud rogge p.j. aan de kerk van Achel, 
gewoonlijk betaald met twee pattacons), akker de ...Beemt, de halve Bochtakker. de 
Broekbempt, de Ieuwe Hoevenakker, de Berger Bempt aan de Dommel, de Elssen 
Bempt. Kopers: Jan Arts, Gerart Cornelis, Dirck Dircks,Hendrik Peeters.

1667 219 Gijsbrecht Jacobs verkoopt op Schaft aan Adam Janssen [Adam Jan Schrijvers] de Elsen 
Bempt, aan Dirck Dirxc de halve Bochtakker, aan Hendrik Peeters de Bergh Bempt.  

1667 220 Mathijs Gijsbrechts (vgl. f217) verkoopt aan Jan Ariaens Boots c.u. huis, stal, schop en 
aaangelag op Schaft en de Nieuwe Hoevenakker; aan Gerart Cornelis de Broekbempt.  

1667 222 Jan Luijcas Sijmons, als transport hebbende van Aert Baten, verkoopt publiek te 
Riethoven ten huize van herbergier Marten Jacobs: het aangelag aan de Molenstraat (aan 
Jan Andrissen) (chijns 15 st. aan de pastorie en 5 st. aan H. Geest-armentafel), de 
Robben Bocht, de Stoppelen Bocht (Marcelis Wouters-doorgehaald-), de dries aan het 
Moleneinde en de Coppens Akker (Willem Laureijssen), de Coppelbempt (Gerart Peeter 
Gijsen) 

1667 225 Daniel Mathijs, mede namens erfgenamen, verkoopt aan Jan Luijcas Sijmons de halve 
Eijnderbeemd te Riethoven.  

1667 225 Adriaen Peeter Corttens c.u.verkopen aan Bartel Janssen c.u. Kennisakker te Riethoven.  

1667 225 vo Jan Andriessen verkoopt aan Marten Willems c.u. de halve Hobbeler Akker te Riethoven.  

1667 226 Verkoopcedulle Peeter Berghmans, momboir, en Adriaen Goijaert Philipsen, toeziender, 
onm. kinderen Dirck Willems, publieke verkoop ten huize van de momboir.  

1667 227 Peeter Berghmans, momboir, en Adriaen Goijaert Philipsen, toeziender, onm. kinderen 
Dirck Willems verkopen publiek aan Anthonis Janssen Delis c.u. 5 sp. in 't aangelag aan 't 
Eijkereind r. Peeter Berghmans, wedergedeelte 2x, gemeijnte; 1/4 in de Geen van Poppel 
beemd r. wedergedeelte, de Postelse Hoeve, wedergedeelte, Mathijs Bunnens (cijns 1 vat 
haver p.j. aan Abt van St. Jacob te Luik; 1/4 in de Achterste Beemd, r. wedergedeelte, 
Postelse Hoeve, de gemeijne Aa, wedergedeelte; 1/2 lo in de Rijakker, r. wedergedeelte, 
Jan Janssen, Peter Berchmans, Adriaen Peters (chijns aan Heer van Blarthem);

1667 227 vv: Peeter Berghmans, momboir, en Adriaen Goijaert Philipsen, toeziender, onm. 
kinderen Dirck Willems verkopen publiek aan Anthonis Janssen Delis c.u.  1/2 lo in de 
Breeakker r. wedergedeelte, Goijaert Thomas, Jan Joosten; 5 sp in de Langen Akker, r. 
wedergedeelte, Mathijs Bunnens, gemene weg, Jan van Poppel; de Clatelaer Akker 1lo r. 
wedergedeelte, ....,  Jan Janssen Covel?, gemene straat; 1lo in de Achtersten Bocht, r. 
afgedeeld, , Aert Bartholomeus, Wilbort Goijaerts, straat.
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1667 227 vv: Peeter Berghmans, momboir, en Adriaen Goijaert Philipsen, toeziender, onm. 
kinderen Dirck Willems verkopen publiek aan Anthonis Janssen Delis c.u.  een aantal 
percelen op advies van 7 "wettige mannen": Thomas Goris, Huijbert Thomas, Marten 
Franssen. Jan Laureijssen. Huijbert Hendricx, Thomas Janssen en Matheus Jacobs. 

1667 227 vo Jacob Hendricx verkoopt aan Gijsbert Michielsen drieske in de Vliet r. koper, kinderen 
Joost Gerits, Gijsbert Gielens, gemene straat ( een braspenning chijns aan de domeinen); 
ook een akker gen. de Molenakker 5sp r. koper, Jan Andriessen, de Bisschopse Hoeve 
(chijns aan Clooster van .. (Averbode??)) 13 st 1 ort p.j.; een Bochtje NN, 1sp. r. koper, 
Maria van Lommel,  5 st chijns; een heiveld 1lo r Joost Gerits, Frans Arts, Gijsb. Gielens, 
gemene straat. 

1667 227 vo Jacob Hendricx verkoopt aan Marten Rademakers de Driesakker, Broekstraat, 5 sp r. 
Gijsbert Gielens, kinderen Anthonis Michielsen, leiweg 2x; hij verkoopt aan Adriaen Aerts 
Drieske in de Vliet 1,5lo r. koper, Frans Aerts, Ida wed. Jan Willems de Laet, gemeijne 
Dijck; chijns: 13 st aan H. Geest en 1st 1p aan Abdisse van Thoir. 

1667 229 Scheiding en deling erfgoed Laureijssen: Sijmon, Wouter, Henrick, Anneke x Aert 
Janssen, en Maria Laureijssen: 't Huis op den Hoogen Berkt, schuur, aangelag (grenzend 
aan Jan Peters Pael), akker de Streep, beemd 't Rouwvelt (chijns 1gl 1st geestelijke pacht 
aan rentmeester Tempelaer), 2 beemde de Bevaert, beemdje de Stemper, 't Cleijn 
Beemtien, een quaet velt den Bieshoff genaamd, akker het Teelken, de Langenakker, de 
Geerakker, akker de Waterlaet, heiveld (5 st.aan H.Geest, 12 st 2 ort geestelijke pacht 
rentmr. Tempelaer, 4 st 2ort Jan Wouters); Sijmkens Akker r.Goijaert Geneesen, de 
Hoijbeemt (r. Jan van Poppel en 't Rouwvelt); 2 velden de Ginderstraet gen.(1gl 1st aan 
Tempelaer).

1667 230 Jan Peeters leent van Bartel Janssen van Oers 100 gl; hypotheek op huis en grond te 
Riethoven.  

1667 230 Dielis Bartholomeus Rademaekers en Jan Wouters, voogden over de onmondige 
kinderen van Peter Rademaekers, lenen 133 gl van Bartel Janssen van Oers, à 5%.  

1667 230 vo Willem Laureijssen verkoopt aan Jan Andriessen c.u. akker 'gelegen tot Riethoven tegens 
de Tonte" r. Sijmon Tijssen, de koper, 'aen[de] pastorale goederen, aen[de] 
gemeenstrate.  

1667 231 Ariaen Peeter Corttens, momboir, en Michiel Janssen, toeziender, over het onm. kind van 
Jan Corttens (x Margrita Janssen) sluiten akkoord ten overstaan van vader Jan 
Gijsbrechts dat de moeder nog 15 jaar "alle des onmundichs erffelijcke goederen  ende 
renten als obligatien sal mogen gebruijcken ofte verhueren ..haren soon geloft te 
addopteren, onderhouden in cost, dranck, clederen.. ende oock tsijner tijt te laten leeren 
lesen ende scrijven". 

1667 232 Briefje met losse notities: Op heede den 7 december 1666 soo sijn naer voorgaende 
onbelette publicatien ende wettige ondertrou wettelijck getrout Martinus Frans Popeliers  
ende Maria [Janssen?] Hendrix; Marten Stevens c.u. verkopen aan Evart Willem Cuijcken 
c.u. 42 ro in de Jan Verhoeven Bempt aan de Mechelmansdijck, r. koper, wedergedeelte, 
gemene straat, Ida Lambrechts;  nototies over advieskosten inzake proces tussen Prijn 
Sijmons en Antonius Peters en proces tussen Laureijs Adams en gemeente Westerhoven.

1667 233 Digna Janssen ten overstaan en Peeter Jacobs, haar momboir in desen, transporteert 
aan Hendric en Jacob Hendrix van Balen 'kijnderen vande voorschr. opdragersse' hun 
deel in huis en grond.  

1667 233 Marten Meus Custers verkoopt aan Peeter Wouter Hermans 1lo grond op de Weebos, r. 
Jan Hox, Cornelis Meus Custers, Jan Hox, M. Willems.  

1667 234 Hendrick en Huijb. Janssen Rombouts, mede namens zussen Lijskje, Maaijke en Jenneke 
Janssen, verkopen de Wouten Bempt aan de Dommel te Borkel aan Dirck Jacobs.  

1667 234 Adriaen Lenaerts verkoopt aan Wouter Lenaerts c.u. 0,5lo grond op Schaft aan "d'acker 
straete...soo partijen dit gepalt hebben"  

1667 235 Jan Meus Custers verkoopt aan Ariaen Jan Hox een stuk grond 'soo dat aangewesen is' 
op de Weebos in de Martens Bocht r. wedergedeelte, kinderen Corstiaen de Scheper, 
Ariaen Henrix, de gemijne straete; en een stukje 'in den achtersten hooff, soo partijen dat 
getekent hebben' r. wedergedeelte, Elken Oppers, Cornelis Meus Custers. 
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1667 235 Jan en Cornelis Meus Custers verkopen aan Adriaen Janssen Hox een gedeelte in 't Clijn 
Bemptie op de Weebos r. Huib Art Theus, wedergedeelte, Jan Claes Bo.. [Boer? Bols?], 
Jan Hoevenaer.  

1667 235 vo Dirck Jacobs verkoopt - bij naderschap - aan Jan Henrick Kersmans de Wouten Beemt te 
Borkel, v/h van Cathelijn Rombouts.  

1667 236 ontbreekt in de nummering.  

1667 237 Scheiding en deling erfgoed van Herman Dirck Malimans x Maijken Janssen Smolders, 
nagelaten voor 1/2 aan Hendrick Hermans t.o.v. Huijbrecht Jan Smolders, momboir, en 
Willem Peeters, toeziender,   

1667 241 Hendrick Goijarts leent van Jenneken Corstiaens wed. Jacob Janssen tot 
Verckensweerde 110 Car. gulden à 5%  

1667 242 Jan Adriaen Heuvels, momboir, Peeter Smolders, toeziender, en Adriaen Cuijcken 
lasthebber van 7 wettige mannen: publieke verkoopp te Borkel: aan Peter Smets de 
Hoccart?Bempt, aan Aart Hendrix de Scrabbert Bempt, Dirk Boons 't Clijn Ackerke, Jan 
Jansen Kersmans 1lo in de Santhoeve; 7 'wettige' mannen: Peeter Peeters, Hendrick 
Arts, Dirk Boons, Hendrick berghmans, Adriaan Heuvels, Lamb. Hendrix Tsanen?, 
Laureijs Laureijssen. 

1667 245 Jan Hendrix Lambrechts gelooft aan Goijart Peeter Smets alias Cremers van Neerpeelt 
erflosrente 6gl. per jaar uit huis en grond te Schaft.  

1667 245 vo Gerit Jacobs te Westerhoven 5gl jaarlijkse pacht aan Adriaan Janssen alias Verlinden, 
Neerpeelt, uit 8,5 lo akker te Westerhoven, te lossen met 100gl / 40 pattacons.  

1667 246 Gerit Jan Lambrechts te Westerhoven leent van Jan opden Weijer te Peelt 40 pattacons.  

1667 246 Akkoord tussen Michiel Jacobs en Heijltien wed. Pr. Raessen over 55 gl schuld, bij Raes 
Sijmons 'met hanttastinge geaccepteert'.   

1667 247 Jenneke wed. Aert Janssen, met haar broer Lambert Henricx Vercolcken als momboir, 
verkoopt aan Marten Willems c.u. verkoopt akker 7sp. op de Weebosch r. wedergedeelte, 
Laureijs Cornelis, Wouter Hermans, Gerit Claes.  

1667 248 Gerart Hendrix, 'molder tot Westerhoven' leent van Lambrecht Hendrix te Borkel 100 gl à 
5%. (in 1692 verlenen de kinderen van Lambert Hendrix kwijting v.h. bedrag)   

1667 249 Peter Adriaens verkoopt aan Jan Claus c.u. zijn deel in de Groten Bempt te 
Westerhoven.  

1667 249 a Maria x Jan Janssen - mits d'absentie vanden selven Jan Janssen met Dirck Goijaerts als 
voogd en assistent - draagt - bij naderschap - het onlangs van de wed. en kinderen 
Huijbert Wouters publiek gekochte stuk grond over aan Lijsbeth Aerts[?].  

1667 249 b Onenigheid tussen Raes Sijmons als vader van zijn drie onm. kinderen bij Catharina 
Hermans enerzijds en Jacob van der Linden, momboir,  en Andries Sijmons,  toeziender, 
anderzijds. Raes accepteert zorgplicht voor zijn 3 kinderen, hen te laten leren lezen en 
schrijven, met regeling van bekostiging. Hem vallen toe de stenen, hout en ijzer van het 
afgebrande huis om een nieuw te bouwen. 

1667 250 Minnelijke scheiding en deling tussen kinderen Adam Hendricx: Hedrik Adams, Elken? 
Adams x Meus Willems, Peeter Adams, Arike Adams met Matteus Peeters huijsinge, 
aengelagh, Buchtje, Peltmans Beemd, Sijmons Beemd, Eussel, 't Land achter 't aangelag, 
Hulsakker? 

1667 252 Maijken Hendricx x Pr. Jan Aerts voor de helft en Aert Hendrix voor de andere helft 
verkopen aan Thomas Corsten 1lo beemd aan de Aa te Riethoven, cijns aan den Hoogen 
rentmeeter 1 duijt p.j.; Maijken verkoopt aan haar broer Aert Hedricx haar deel in huisinge 
en hovinge met aangelag te Riethoven, de halve Beli?bocht, de halve Rijbeemd. 
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1667 253 Publieke verkoop van diverse percelen door Hendrick Stappers te Riethoven, o.m. schop, 
huis, hof, schuur en aangelag; de Steijgelinck Dries, de Heijbocht, het Lepperbeemdeke, 
het Geurten Aangelagh, de Reijbempt,de Hoogen Acker; hij reserveert voor zichzelf o.a. 
de grote kamer, de helft van 't bakhuis en de schuur, 'de eijcke boomen staende opde 
graft bijde bie hal ende achter 't backhuijs'. Het Gurten Ackerke wordt verkocht aan Aert 
Hendricx c.u., het Lepper Bemptie aan J. Andriessen, het Gurten Aengelach aan Sijmon 
Ariaens; cijns aan Jonker Coenen.

1667 256 Corstiaen, Hendrick, Willem en Margrita Jans Hendricx x Huijbrecht Thomas verkopen 
aan Dirck Antonus b.u. hun erfgoed te Borkel; cijns geestelijke pacht aan rentmeester 
Tempelaer.  

1667 257 "Staet ende inventaris vande haeffel[ijcke] ende mobile goederen bevonden inden 
sterfhuijse van wijlen Maijken Wouters Verhowelen? tot Rijthoven", bij Jan Adriaens 
weduwnaar. 'een peerdt met zijn getuijch, drie melck koijen, een calf, enz; beschreven in 
categorieën: in de keucken-opden solder-inde schuere-proffijtelijcke schult (geleend geld 
aan Jan Driessen, Jan Verspeken, Jan Evers, Jacob Hendricx, Hendrick Wouters 
Verhowelen) en schult t.l.v. de boedel (schuld aan Jan Willems, Bartel van Oerse, Jan 
Antonis, Michiel Goossens, Jan Verspeken, Maria Laureijssen, Cathelijn Aerts, Cornelis 
Adriaens, Wouter Peters, Peter de Scheper, Jen Teunene, Maijke Iwens, Jacob Cremers, 
Jan Adraens, Dilis Meus.

1667  t 260 ing Jeronimus Anthonissen, Jan Hendr. Rinckelants, alias van Pelt, momber en toeziender 
onm. kind van Peeter Bartholomeus Anthonissen x Perijn Janssen verkopen kindsdeel in 
huijsinge, land en beemd op de Leegen Berkt: Eelkens velt, 3,5lo r. o. wed. en kindn. 
Henr. Peeter Pael, z. Sijmon Vreijssen, w. de gemeijnte en wed. Pael, n. secr. Wijchmans; 
en het  Stempers  Bochtien, 3lo r. Peeter Gijsbrechts 2x, wed. en kindn. Jan Peeters Pael 
aan Jan Bartholomeeus Wijnants x Heijlken met alimentatieplicht voor het kind.  

1667 260 Jan Adriaen Folders verkoopt aan Peter Jan Wouters beemd te Riethoven, r. erfg. Pr. 
Coenen, wed. Peter Adriaen Folders en gemeijnte 2x; en ook nog heiveld de 
Hoochsmolen en 1/4 in 't Lanck Heijvelt.  

1667 260 Maijken Mathijssen x Jan Jannis verkopen aan Michiel Janssen c.u. hun 1/5 deel in de 
aanbestorven goederen van grootvader Jan Joosten, gelegen te Borkel.  

1667 260 vo Overzicht van slagen en 'mijners' bij publieke verkoop; hoort vermoedelijk nog bij f253 
e.v.   

1667 262 vo Gijsbrecht Michielssen als momboir en Adam Geraerts als toeziender over onm. kinderen 
Andries Janssen verkopen aan Hendrick Hendricks c.u. 'met advies van seven wettege 
mannen' de schuur met de grond; aan Goijaert Sijmons de Halven Acker Bempt, 2lo, r. .. 
Gijsbrechts, Jan Hendrix, Peeter Peeters, d'eijcker straete; aan Willem vasn der Biest c.u. 
een eussel, 1,5 lo, r. Jacob Gijsbrechts, .., Peeter Smets?, d'eijcker straete; aan Jacob 
Gijsbrechts c.u. ..  Drieske, 0,5 lo, r. Jacob Gijsbrechts 2x, de straat, erfg. Jan Goijarts; 
aan Peter Lenarts ..Acker r. Jacob Gijsbrechts, Jan Hendrix. Peeter ..., Jacob Gijsbrechts.

1667 263 vo Gijsbrecht Michielssen als momboir en Adam Geraerts als toeziender over onm. kinderen 
Andries Janssen verkopen aan Jan Adam Gerarts 'met advies van seven wettege 
mannen' de Hulsacker met het Drieske r. Wouter Lenarts, Goijart Jan Goijarts, Albrecht 
Adriaens, G.. Cornelis en Jan de Scrijver; aan Jan Jan Hendrix c.u. 't Gueijkens Ackerke 
3lo, r. kinderen Goijart .. Goijaerts, Jan Hendrix, Geraert Aerts, Dirck Daems; eveneens 
aan Jan Hendrix c.u. de ... Hoff, 5lo, r. Jan Aerts, Jacob Gijsbrechts, Hendrick Hendrix, 
Wout Hendrix, rest onleesbaar

1667 264 a Willem Claes c.u. verkopen aan Thomas Corstiaens c.u  beemdje de Claesser? te 
Riethoven, 32 roeden, r. wed. Hendrick Antonis, Jan Wouters en Gerart Lemmmens, Jan 
Wouters, de gemeente.  

1667 264 a Hendrick Janssen Stappers verkoopt aan Jan Willems c.u. aangelag te Riethoven, groot 
'112 roeden min een voet'.  

1667  t 282 b Register op voornaam, hoort bij verplichtingen aan armentafel in inv. nr. 32, f 214 - f 223  

1668 283 Corstiaen Janssen op de Clijn Schaft  
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1668 304 Catharina Joosten x Jan Wouter Tilborchs verkopen aan Frans en Jenneke, zoon en 
dochter van Joost Martens, .. schuur en grond op 't Loo, 1,5 lo, reeng: de gemeijnt, de 
waterlaat, erfg. Peter Meus; en nog een akker 2lo, r.: kinderen Peter Meus, Aert Schoof, 
Willem Daris, gemeijne wech. 

1668 305 Goijart Sijmons verkoopt aan Laureijs? Hendricx perceel grond op den Berkt; document 
verder onleesbaar door schimmelaantasting  
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Register vant folium 214 tot het flolium 223 inclus, alsoo op deselve staen geprothocolleert
de renten den h.... Taeffele der Armen tot Bergeijck ....  sub litteris sequentibus, et id 
brevetatis causa.

A Jan Peeter Diricx 220
Arnoldus ende Anthonis van Esch 215 Jan Lambert Elens 220
Adriaen Pr. Berchmans 215 Joost Hedricx 220
Adriaen Aerts 215 Jan Everts 220
Adriana wed. Hendr. Peeters Pael 216 Joost Adriaens 220
Antonia wed. Jan Verstraeten 217 Jan Oppers 221
Aert Bartholomeeus 217 Jan Andriessen 221
Adriaen Stevens 218 Jan Huijbert Tooremans 221
Adriaen Goijaert Creijten 218 Jan Marcelis Joosten 221,222
Adriaen Goijaert Philipssen 219 Jan Adriaens van Poppel 22bis
Adriaen Hendrick Geeraerts 220 Jan Willems 222
Adriaen Hendrick Schoonen 221 Jan Wouter Tilborgs 222

Jan Peeter Willems 223
B Jan Aerts Ketelaer Ketelaer 223
Berten Adriaen Oppers 207
Bartholomeeus Bijnen 215 K
Barbara wed.Willem Jans Gnesen 217 Kijnderen Goijaert Jans Gnesen 221

C M
Cornelis Claes Janssen 219 Matthijs Jan Rombouts 216

Marten Jan Rademakers 216
E Maijke wed. Frans Popeliers 217
Elken Huijb Schrooven 219 Merten Willem Loijen 220

F N
Frans Aerts 216 Nicolaes Poet 221
Frans Peeter Daris 217

P
G Pauwels Adam Swagers 214
Gijsbert Michielssen 214,215 Peeter Goijaert Berchmans 215
G. Wijchmans 216 Peeter Delis 220
Gommer Anthonissen 217 Philippus Helssemans 222
Goijaert Jan Peggen 220 Peeter Janssen Schoenmaker 223

H R
Hendrick Sijmon Henricx 214 Raes Sijmons 215
Hendrick Sijmons 216 Rombout Aerts 218
Hendrick Jansse Peggen 217
Hendrick Peeter Berchmans 218 S
Hendrick Meeus 218 Sijmon Raessen 220
Heijlken wed. Gerrit Schrooven 219
Hendrick Ermen 220 T
Hendrick 220 Thomas Peeter Blocx 220bis

I/J W
Ida wed. Jan Willems de Laet 214 Wouter Hermans 214
Jan Janssen van Loemel 215 bis Willemina wed. Jan Hopmans 214
Jan Rutten 216 Willem Jan Laukens 218
Jan Wouter Mercx 217,218 Wouter van Brussel 219
Jenneke en Cathelijn GoijaertAertssen 218 Wille Janssen Merx 221
Jan Thijs 218 Wouter Jans van Poppel 221
Joost Hendricx van Pelt 219 Willem Sijmon Hendricx 222
Jacob Anthonis Cloots 219 Willem Dirick Jacobs 222
Jacob Jacobs Jan Joosten 218 Willem Heijsborchs 223

Dit register is opgesteld aan de hand van de verplichtingen aan de Armentafel zoals vermeld in inventaris nr. 32, f214- f223
en los ingevoegd in inv. nr. 31; zodoende waarschijnlijk in het verkeerde boek terecht gekomen.



 Schepenbank Bergeijk inv.31  f22                  1659 
 
Jan Hendrick Goossens, vader van Hendrick, Michiel en Merike Janssen 
 
Dat voor ons comen sijn Jan Hendrick Goossens als vader van sijne drije kijn[deren] ter eenre ende Michiel 
Janssen sijnen soone ter anderen sijden verthoonden ons seeckere affreeckeninge bij geschrift gestelt ende 
voor getuijge geanoteert ende dat vande administratie ende bewint als ontfanck ende vuijtgeven die Michiel 
ettelijcke jaeren ten huijse sijns vaders heeft gedaen, welcke acte van affreeckeninge de bovengenoemde 
partijen versochten ten prothocolle van schepenen gebrocht te hebben omme elck te dienen daer.. alsoo 
behooren sal, welcke acte was luijdende van woorde tot woorde soo hier naer is volgende. 
Op den vden dach van Januario 1659 soo sijn minnelijck overcomen ende veraccordeert Jan Henrick 
Goossens tegens sijne kijn[deren] naemelijck Hendrick Janssen ende Michiel Jansz met Meriken haerlieder 
suster. Soo heeft Michiel Janssen op datum deses sijne reeckenboecken laten blijcken ende voor getuijgen 
gevisiteert ende gereeckent alle sijnen ontfanck ende vuijtgeven hoedanich dathet isdie van wegen sijnen 
vader tot datum deses heeft onder hem gehadt soo datter bevonden is meer vuijtgegeven te hebben als 
ontvangen eene somme van achtentachtentich gl ende xv st[uijvers], noch aen een ackerken gegeven de 
somme van thien gl ende dat wegen sijns vaders Ende soo heeft Michiel Jansz in handen gelevent sijns 
vaders een schult boeck groot sijnde de somme van derthienhondert guldens ende tsestich, daer vuijt sal den 
vader betaelen aen Reijnder Sijmons de somme van vijfftich gl ende xij st.ende  aen Jan Willems tot Pelt te 
betaelen tweehondert gl capitaels ende aen den Heijlich Geest een hondert gl ende sesse gl capitael Ende 
aende Rentmr. Abraham Tempelaer vijfftich gl capitael alles metten interest van dijen ende den chijns 
van[den] gronde. Dus bedanct Jan Hendrick Goossens Michiel Janszn sijnen soone van alle sijne goede 
diensten die hij van sijn vuijtgeven ende ontfack heeft gedaen. 
Dies geloift Jan Hendrick Goossens met Hendrick sijnen soone ende Meriken haerlieder sustere nijet meer 
te soecken oft doen soecken nu oft ter eewigen dage dan altijt te houden goet ende gestendig ende dat op 
verbant van ijder een sijnen persoon ende alle haere goederen hebbende ende vercrijgende ende daer mede 
met egeen recht daer tegens te behelpen. Act[um] als boven ende is ondertekent bijde persoonen dwelck sij 
methen eijghen hant ende merck hebben ondertekent beneffens twee getuijgen ende was ... ende geschreven 
aldus  Dit is het + merck van Jan Hendrick Goossens. Dit is het + merck van Hendrick Jansz, ende mij 
present als getuijge Jan Le... ende Jan Berchmans als getuijgen. Item stont alsnoch geschreven Aldus ende 
alle verlopen pachten gereckent van derthien hondert tsestig gl beloopen tot het jaer 1659 medegereckent 
belopen de somme van een honderttwijntich guldens Bovens alles twelck voorschreven is soo heeft Michiel 
Janssen aen ons schepenen visie gedaen eene acte van affrekeninge die hij gedaen..heeft tegens Panckerart 
Lambrechts van Hoogeloon bij deselve partijen ondertekent opten xv aprilis 1658 bij dewelcke was 
blijckende dat Panckerart noch was goet comende de somme van xx gl ende dat van wege Gerart Jaspers 
ende waermede gecasseert is doot ende ternijet tgenede voorschreven Panckerart Lambrechts aen Michiel 
heeft opgedragen op den ix meert anno 1656 in prothocolle berustende inhoudende een evictie ende … 
brieff respective als oock doot ende ternijet eene geloffte die Michiel aende voorsc. Panckerart geloofft 
hadde. Daer en bovens verclaert[?] Jan Henrick Goossens dat die voorsc. Panckerart van sijne … … gelt oft 
waer is … ghadt als de  somme van 47 gl die aen Michiel voorsc. sijn reckenboeck heeft goet gedaen ende 
aen Gerart Jaspers bewesen  
Ende soo int voorschr. …. Boeck de gelofftens ende erff… staen geschreven opden naemen van Michiel 
Jansz voorscr., weshalven …. Hij Michiel daeraff ten behoeff van sijnen voorscr. Vader, overmidts? Sijnen 
vader te dijertijt hem Michiel  alsulcken last ...hadde bevolen? Gelovende hij Jan Henrix vader voorschr. 
Opte … als voor tgene voorschr. Is altoos vast ende stendich te houden ende op Michiel sijnen soone 
dijenaengaende nijet meer te soecken oft te pretenderen nu oft in eeuwigen dagen. Ende alles sonder bedrog. 
Actum den ix Januarij 1659. 
 
Present schepenen dese ond[erschreven]  
 
R. Cox            d’merck + van Aert Baten   schepen 
 
 
 
 
 
(vgl. f55) 
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Dat voor ons comen is Dirck 
Jan Dirkcx als man ende 
momboir van Truijcken 
Willem Hendrick Goossens 
sijne huijsvrouwe ende 
midts haerder absentie hem 
voor de selve fort ende 
sterck maekende heeft in 
dijer qualiteijt in eene 
erffelijcken recht ge.n [?] 
ende getransporteert Jannen 
Willem Henrick Goossens 
sijnen swager cum uxore het 
versterff hem comp[aran]t 
no[min]e uxoris 
gecompeteert hebbende ende 
deselve aengecomen van 
wijlen Heijlcen Henrick 
Goossens partijen respective 
... was constituerende 
tvoorsc[reven] versterff i...  
.... obligatien etc? ende 
generalijcken? alle actien 
ende pretentien die sij nu off 
naemaels daer op souden 
pretenderen daer aff 
renuntierende gehelijck 
bekende hij comp[aran]t 
van[de] voors[chreven] 
sijnen swager ter ... van 
dijen volcomen voldoeninge 
gelijck hij oock bekent ten 
volle verneucht ende betaelt 
te sijn van versterff hens 
vaders Wille. Henrick 
Goossens, Gelovende 
sup[er] se etca? op dese twee 
verstervens nijet meer te 
soecken, doen off laeten 
soecken door hem off 
iemanden anders nu off ten 
eeuwigen dagen. Actum den 
xxx Januarij 1659 testes 
schepenen dese 
on[deschreven] 
 

Rogier Cocx               d'merck                +        van         Aert      Baten 
schepenen 
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Huybrecht Wernarts? legt op 3 april eed af als momboir van Willem, onm. zoon van Henrick Wille. Jannis x 
Heijlcke Catharina Henrick Willems Brick? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heden den iij Aprilis 1659 heeft Huybrecht Wernarts den behoirlijcken eedt ghedaen als momboir van 
Willem onmondigen soone Henrick Wille. Jannis verweckt bij Heijlcke Catharina Henrick Willems Brick, 
om denselven wese ende desselfs goederen te administreren als sijn eijgen goet, reeckeninge beweijs ende 
reliqua te doen ende voorts gelijck eenen goeden momboir naer deser banck recht schuldich is te doen. 
Present Schepenen deser vr[ijhei]jt 
 
R[ogier] Cocx,  dmerck + van Aert Baten 
 Schepenen 
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Op huijden den 24 Januarij 1659 soo hebben Jan Adriaens cum uxore ende Jenneken Adriaens met Gijbel 
Janssen haren man ende momb[oir] ende Maeijken Arts [Adriaens?] ten overstaen van Willem Sijmons 
tutor uxoris, ende Cristina Ariaens onmundige ten overstaen van Adriaen Janssen Kesmaeckers haren 
bloetvocht ende vader, gedaen schijdinge ende deijlinge vande gronden ende goederen van erven gecomen 
van harer comperanten vadere ende moedere soo ende gelijck als volcht ende hebben de voorsc[reven] 
condividenten gedelt twee ende twee soo ..is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inden iersten Jan Adriaens met Maijken Adriaens cum uxore tutore t samen indivis te deele gevallen het out 
huijs metten aengelagh dat den vader tegenwordig in wont mette scure ende scoppe, waer inne den 
voorsc[reven] vader .. confirm.. voorde cessie op heden gedaen, toecompt t gebruijck vande camer met vier 
zoo den hooff, ende als dan te devolveren opde voors[creven] Jan Adriaens ende Lenneken sijne sustere 
cum uxore tutore. 
Item den Langen Bempt met tbusken aen 't aengelagh, Item den Wouten Nelen Bempt ende den Hooijbempt 
met twee hijtvelden daeraen gelegen, Item Wouten Nelen aengelagh mettet Calvervelt ende een hijtvelt 
daeraen gelegen, Item eenen bempt genompt den Grooten Colck, Item twee parten ofte het derde part in een 
clot velt over d'A soo dat aengewesen is, Item twee lopensaet lant min ofte meer in Metten Velt, Item inden 
Grooten dico Hoogenacker een lopensaet meer als de helft aen erve de Papenacker, Item den halven 
Putacker neffens erve de kijn[der] Hendrick Franssen, Item den halven Neffens Acker neffens den leijwegh, 
Item een lopensaet meer als de helft in den Bocht neffens erve Cornelis Janssen 
[De tekst waarin beschreven staat wat de anderen krijgen toebedeeld, is foutief gebundeld = folio 50]   
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Adriaen Janssen Kesmaeckers draagt zijn erfelijke goederen op den Berkt over aan zijn kinderen, vgl. f47 
 
Comparerende voor schepenen ondergesc[reven] Adriaen Janssen Kesmaeckers draght op ende geeft 
erfelijck over bij gewone vertijdenisse, aen Jan Adriaens cum uxore sijnen soone ende aen Jenneken ten 
overstaen van met Gijbel Janssen sijne dochtere ende schoon soone ende aen Maeijken ende Willem 
Sijmons haren man ende aen Cristina sijne dochtere waer voorens hij opdragere sich sterck mackt als vader 
ende momb[oir] alle sijne goederen verstaende erfelijcke goederen reserverende de haeffelijcke, gelegen de 
voorsc[reven] erfeloijcke goederen op Berckt onder Bergheijck eegene van dien uijtgescheijden, mettalle 
commeren, lasten chijnssen daer op staende ende uetgaende, als oock alle sculden eegene uitgescheijden 
opde gesijde goederen staende ofte uitgaende ende bij den obdragere sculdich ende ten achteren sijnde. 
Gelovende hij obdragere dese sijne opdragte ende cessie altijt vast ende werdich te houden ende opde 
erfelijcke goederen niet meer te soecken, doen ofte laten soecken nu ofte ten euwigen dagen, renuncierende 
in forma, 
Actum den 24 Januarij 1659, testes 
Peter Berchmans ende Sijmon Raessen. 
 
In marge:  
.. de woonhuijse reserverende hij opdragere int out huijs sijn leven lanck t gebruijck vande camer mette 
geteckende eijcke boomen ..sijn .. uijtcoopen met vier zonder stooff.. tegens de camer aen te gebruijcken[?]   
 
 



 

 Schepenbank Bergeijk inv.31  f48 vo                1659 
 
De kinderen van Adriaen Kesmaeckers dragen renten over aan hun vader en doen gelofte van alimentatie. 
 
Dito compareren Jan Adriaens cum uxore, Jenneken Adriaens ten overstaen van Gijbel Janssen haren man, 
Maijken Adriaens ten overstaen van Willem Sijmons haren man, ende Peter Berchmans voor Cristina 
onmundige momb[oir] in desen dragen op ende geven erfelijkck over aende voorsc[reve] Adriaen Janssen 
Kesmaeckers haren vader ende schoon vaderdese volgende erfrenten te weten aende kijnderen Claes 
Boers[?] twelff gul[dens], aen Meus Custers sesse gul[dens] 8 st[uijvers], aen Willem Dirck Jacobs sesse 
gul[dens] vijff st, aen Art Janssen inde Runde 9-10-0 gecomen vande opdrageren moedere, aen Peeter 
Gijsbrechts xij-0-0, Adriaen Vercolcken 8?gl, een obligatie aende selven Adriaen 26 gul[den] cap[itae]l, 
Jenneken Peeter Schonen 25 st jaerlijx, Jan Peeter Pael obligatie ad 125 gl cap[itae]l alle mette uitkopen van 
dien, 
Item geloven sij voorsc[reven] comparanten t samenderhant te betalen in recognitie vande voorsc[reven] 
cessie alle jare een mudde cooren te betalen ende xxxx pont leverbar[?] booter  
 
 
 
 
te betalen den iersten termijn van nu oixt over een jae[r] onder conditie nochtans dat den voorsc[reven] 
Adriaen Kesmaeckers, mette voors[creven] victalien niet en conde toe comen ofte behoorlijck leven, sal als 
dan tot noodruft sijn levens mogen vercoopen twee bempden, genompt bijde de Colcken Bempt groot 
tsamen ontrent seven loopensaet. 
Gelovende sij respectieve comparanten quatem? juris dese selve cessie van renten ende geloften van 
alementatie altijt weldogende te maecken ende geloften in forma te  voldoen, daer voorens verbindende se et 
sua. 
Actum et testes ut supra.  
Peter Berchmans ende Sijmon Raessen. 
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Vervolg scheiding en deling  Adriaen Janssen Kesmaeckers goederen op den Berkt. 
 
 
Ten deelen gevallen aen Jenneken Adriaens met Gijbel Janssen haren man ende aen Cristina onmundige ten 
overstaen van haren vader ende momb[oir] tsamen individuis 
Inden iersten het nieut huijs, scuere ende aengelagh, groes ende lant daer aen gelegen met deen sijde ende 
een eijnde aen erve Peeter Gijsbrechts, Item eenen geheelen bempt genampt de Neffens Bempt, Item twee 
clijn bempten met een wijtvelt aen malcanderen gelegen met een geheel ende een halff eussel daeraen 
gelegen, Item een derde part in een wijtvelt over d'A soo dat aengewesen is ende aff gepaelt sal worden, 
Item een Clotvelt aen Cristina, proprijts alles gelegen d'een sijde aende Apt van Everbode, d'ander sijde 
Sijmon Raessen, Item eenen bempt genompt de Clijne Colck, Item noch een drieske mette hijkant genompt 
den Gagel Dries, Item een hijtvelt met een halff velt gedelt de helft tegen Jan Paelen, Item een halff hijtvelt 
gelegen met d'een sijde Jan Willems genompt het Hoeven Velt, Item eenen acker gelegen op t 
Bruxkenseijnde metten hijkantaenden Eerselsen wegh, Item het Clijn Ackercken d'een sijde erve Hendrick 
Peter Pael, Item het Putackerke neffens Art Adriaens genompt 't Clijn Putackerke, Item de helft opde 
Patacker Patacker neffens erve der mede condividenten, Item ontrent 4 lopens[aet] inde Hoogenacker soo 
dat gepaelt sal worden, Item de helft in de Neffens Acker voor aen' Item de helft in den Bocht behoudens 
een loopensaet neffens de kijn[der] Hendrick Franssen. Alles mlcanderen te wegen ende waterlaten soo 
recht is ende oock malcanderen te helpen dragen alle lasten ende chijnssen daerop staende ende uitgaende 
ende oock desnoots sijnde te helpen defenderen ende de boomen die niet geteckent sijn te helpen deelen. 
Gelovendesij voors[creven] condividenten respectieve ende den momber op verbant vande persoon ende 
goederen van de onmundigen dese scijdinge ende deijlinge altijt vast ende weldogende te maecken soo recht 
is. Actum ut supra, testes  
Peter Berchmans,    Sijmon Raessen 
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Het corpus van Bergeijk sluit financieel akkoord met Raes Sijmons van der Heijden 'waer mede 
alle bedenckelijcke actien vande voors[creven] Raes comen te cesseren’. 
 
 
Het Corpus van Bergeijk: Antonus Peeter Berghmans president, Antoni van Esch en Hendrick 
Wouter Ermmen, schepenen, Jan Jacob Gaukens, Jacob Franssen, Jan Hendrix, Jan Meus 
Helssemans, Adriaen Peters en Adriaen Goijaerts, Willem Dirix, raetsmannen; Adriaen 
Vercolcken, Willem Goijaerts Thomas en Paulus Peeter Blox en Jacob Jacobs borgemeesters, 
Gijsbert Michielssen, Anrtonus Helssemans, Willem Sijmons, Laureijs Ooms, Willem Cuijken, 
Peeter Wijnants, geburen en geerfden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus gepassert tot Bergheijck den 9 maij 1671, testes ende der oirconde dese bij partijen geteckent: 
 
Jan Helssemans, Jan Hendricks, Adriaen Goijaerts, Willem Dierix, Jan Jacob Gaukens, Adriaen Peters, 
Poulus Peeter Blocks, Jacob Jacobs, Adriaen Vercolcken, Willem Aerts [Cuijken], Gijsbert Michielssen, 
Laureijs Ooms, Peeter Wijnands, Antonus Helssemans, Antonijes Berchmans, HXE=Hendrick Wouter 
Ermen 
 
De handtekeningen van Antoni van Esch, Jacob Fransen en Willem Goijaert Thomas ontbreken. 



 

 Schepenbank Bergeijk inv.31  f92 los document                1659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ick Lijsken wedewe Dirck Beijens bekenne ontfangen te hebben uit handen Peter Willems de 
somme van hondert guldens de welcke hij mij schuldich was van erfcope spruijt[ende] vuijt den 
copdach van Jores Aerts Daer mede bekenne ick mede ten volle betaelt te sijen ende begeer dat op 
he[den int] Schepen boeck gedoet te h[ebben]  
Dit is het merck + van Lijsken Dirck Beijens met haer kijnderen. 
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Dat voor ons comen sijn Erasmus Sijmon van der Heijden als man ende momboir van Catharina sijnder 
huijsvrouwe ende Jacob en Ambrosius van der Heijden, erfgenamen wijlen Heer en[de] m[eeste]r Peter van 
Balen, verclaerende dat de gemeijnte van Bercheijck hebben opges... eene rente van 72-10 tjaers als de 
gemeijnts? opden iij febr. inden jaer 1640 hebben geloift aen[den] voorsc[reven] Heer en[de] m[eeste]r 
Peter van Balen volgens de brieven daer aff sijnde ende vande capitaele p[enninge]n ad 1428 - 18 - 2 
wederom op te .. delijck de gemeijnt bij pro.. tot dijen eijnde hebben laten passeren eene geloiffte opden 
naemen van Gerart Tielmans van Breugel borger binnen de stadt van [den] Bossche die deselve penningen 
aen hand van[de] borgem[eeste]r tot Bercheijckk sal over tellen met ... ende quiitantie van[den] ouden 
brieff, .. de borgem[eeste]r wederom sijne hantlichting doende aende bovengenoemde comparanten, Soo 
geloven deselve comparanten hebbende betaelinge vande selve capitaele pe[nninge]n metten onbetaelden 
achterstelle dat sij de gelovers inden .. geschreven .. .. .. sijnde deselve gemeijnte van Bercheijck altoos 
sullen aentael die de gelovers off de gemeijnte eenigssints soude mogen overcomen ter res.. van[de] 
voor[schreve]n afflossinge, daervoorens sij comparanten hebben verobligeert ende verbonden henne 
respective persoonen ende alle gemene goederen haeffel[ijck] en[de] erffel[ijck] present hebbende en[de] 
naermaels vercrijg[end]e gesamenderhant en[de] elck voor al als schuldenaer principael onder renunciatie 
van allen exceptien off defentien tsij in rechte off daer buijten uijtsgaders(?) van alle beneficien va.. tsij 
haeffel[ijck] off we.. mede van alle btieven van ee...ing off annu... dese eenichssints contrarierende da. .. 
voor al namptisatie ingevalle alles sonder bedroch. 
Act[um] den iij martij 1659, Present schepenen dese on[derschreve]n 
Peter Berchmans 
Rogier Cocx,  Schepenen 
 
in de marge: 
 
Adriaan van der Pol, president-schepen der Dingbanke van Bergeijk bekent uijt cragte van procuratie van de 
Heer Johan van Achel wonende tot Sbosch gepasseert voor de notaris C; Wijgart en getuijgen binnen 
Sbosch dat gem. van Achel van dese tegenstaande somme van 1428 : 18 : 8 met den interest van dien , door 
de Regenten van Bergeijk is voldaan, en betaalt en der halven de selve ter sake van dien quiterende, en inde 
cassatie deses consenterende, Actum Bergeijk den 2. Maart 1747, T oorconde bij mij ondertijkent.  
A:v:d:Poll 
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Vierschaarvonnis 
 
Wij Dierck van Esch, Rogier Cocx, Sijmon Raessen ende Willem Aerts Cuijcken oude schepenen tuijgen 
onder onsen gemeijne segele is gecompareert in gebannen vierschaer tot Bercheijck Laureijs Anthoniszen 
als vaderlijcken oom en[de] momboir der vier onmundige kijn[deren] Aerts Anthonis sijns broeders 
verweckt bij Jenneken dochtere Frans Rombouts ende heeft in rechte doen lesen eene scabinaele geloiffte 
bij extract vuijt schepenen prothocolle van Bercheijck on[derschreve]n G: Wychmans Sec. ende is 
inhoudende onderanderen dat Marcelis Joosten cum uxore heeft geloift op verbant van sijnen persoon ende 
alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende te geven ende te betaelen Laureijs Anthoniss in qualiteijt als 
boven over erffcoop de somme van 162 gl van doen halff meert voorleden over twee jaeren metten interest 
tegens de pe[nning] xvje allet naer breeder vermellens van[de] selve obligatie in date den xv meij 1650 . 
Concluderende tot voldoeninge van[de] selve pro ut in obligationis ... ende waer op wij schepenen naer .. 
des heeren schouthets hebben gewesen voor recht dat de v[oor[s[chreven] Laureijs Anthonissen sijn a.. 
voorschreven als ... .. sal mogen richten aen d achtergelaeten goederen Marcelis Joosten daertoe de weduwe 
rechtelijck gedaeghe ende voorts gelopen is tot voldoeninge van[de] bovenges[chreven] somme vuijtwijsens 
de voors[chreven] schabinaele geloiffte in date voors[chreven] ende dat goettijts binnen veerthien daegen 
alsdoen naestcomende mette costen vandijen alles naer breder vermellens van[de] vonnisse daeraff sijnde in 
dato xxij meije 1656 ondersc[reven]? G. Wychmans Secrs, waer naer die voorschreven ....  .... stellende  t 
voorsc[hreven] vonnisse ter behoirlijcke executie aen haeffel[ijcke] ende mobile goederen der weduwe 
Marcelis Joosten ende seker dijergelijcke goederen vijntbaer? bestant? totte voorsc[reven] voldoeninge 
volgens het rapport ende ... van schepenen heeft hij claechere? opde iij Julij van[den] jaere 1656 wederom 
in rechte geexhibeert een schriftel[ijck] vers... ende daerbij versocht naerder vonnis opde erffgronden van 
wijlen Marcelis Joosten ende derselver weduwe, waerop naer ... des heeren schouthets bij ons schepenen is 
geappoincteert ende gewesen voor recht dat den ... qualitate qua  .. hen sal mogen richten aende gronden van 
erff.. die voor de bovengeschreven pe[nningen] geprocedeert waer[en] ende dat binnen veerthien daeg[en] 
mette costen vandijen .. ontfanck sal cortteen?,.. volgende welck vonnisse heeft den heer off vorster met 
Dierck vanm Essch ende Willem Aerts Cuijcken d.... voorgaende hen gelevert twee erffgerichten te weten 
als op seckeren bempt genoempt het Rouwvelt ende als op seckeren acker genoempt den Kuijlacker, welcke 
twee gerichten de voorsc[reven] ... door sijnen ge... heeft gebracht in gebannen vierschaer eenmael, 
andermael ende derde mael, ende diversche vonnissen daerover gemaent ende gewesen sijnde heeft de 
voors[chreven]  ... off sijnen gemechtichden deselve erffgerichten aender kercke tot Bercheijk doen veijlen 
eenen verhuerdach daeraff volder herberge doen leggen den selven beseten met Heer ende schepenen soo 
recht is, ge.. .. schaeden van .. tot dijertijt daerop geloopen ende bevaen? ende bedaeght sijnde de 
voors[chreven] erffgerichten, heeft deselve aende voors[chreven] kercke doen veijlen eenen coopdach 
daeraff in volder herberge doen leggen denselve beseeten soo recht is ende daeraen is nijemant comen die 
deselve erffgerichten heeft comen coopen quijten off onderstaen soo verre geprocedeert met recht ende .. 
poincten van rechte... dat wij schepenen weten dat .. alle wegen ende middelen van rechten de 
voors[chreven] aenleggere qua[litat]e qua .. is gewesen tott voorsc[reven] bovengenoempde onderpanden 
daer aff de Heere van den lande sijnen weir sijn sal hen tot sijnen goeden rechte behoudelijck den Heere 
ende een ider sijns goet recht. 
Act[um] den v martij 1659 voor Peter Berchmans, Frans Dridonx ende Willem Beckers, tegenwoordige 
schepenen. 
 
Peter Berchmans, Frans Drijdoncx 
Willem Beckers 
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Willem Berchmans off Stemper.. 
Dat voor ons coomen is Margriet huosvrou van Handerck Handercx met gea.... .met Peter Berchmans 
haeren momb[oi]r in desen Draecht op ende geft eerffelick over Acops? Bartolomeus Helsemans com 
uxssoore eenen halven acker genoemt den Pecken genoemt den Pecken ecker in vieghen gelick den selven 
ecker geleghen is in rengenoten soo ende gelick naervoolcht het eene sijde oost nevens des coopers eerve, 
het ander sijde nevens des opdraederse erve, het een eijnde neffens Sijmon Raessen erve het ander eijnde 
Jan Peter Dircx.soo sij seijden loos ende vrij sonder dorps lasten met afgesette lasten ende daer uit te gelden 
2 st twe ort sjaers aen de abdisse van Toer sijns.Geloovende dit opdraeghen altijt vast stendich ende bondich 
te houden ende te weeren voor vorderen commer gelick men eerf met recht recht schuldich is te ... 
Actum den iij martij 1659 present schepenen desen ondertekent hebbende. 
In marge: met deselve penningen van den acker coomende de opdragersse moet betaelen de eerfgoederen 
gecoecht met haeren man van Willem Bergmans off Stemper off sijne erfgenaemen. Actum ut supra. Peter 
Berchmans ende Sijmon Raessen". 
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Dat voor ons comen is Isaack Wachtelaer oudt president deser dingbancke verclaerde gecomen te 
sijn tot sijnen hooghsten ouderdomme daer bij ten vuijttersten impotent nijetconnende gaen off 
staen als moetende gedraegen worden met eenen stoel van deen plaetse tot dandere oock moetende 
geassisteert wordden met sijn cleeden , ontcleeden, te bedde helpen, oock met hulpe ende bijstant 
om sijn dagelijx natuerlijck gevoegh te doen gelijck dat al voor alle man genoech kennelijck ende 
notoir is. 
Ende dat den persoon van Jacob Jan Aertse tsedert de markt van september van voorleden jaer tot 
noch toe ende noch daegelijcx soo bij avonden, des smorgens ende bij dage, oock bij nachte inden 
noot hem comparant altois heeft geassisteert ende alle overcomende[?] occasien des lichaems  
# [in marge:] en[de] noch sich verobligeert te doen geduerende den leven van[den] 
voors[schreven] comp[aran]t #  
heeft hij comp[aran]t omme denselven daerven eenichssints te recompenseren gewilt ende 
vuijtterlijck begaen[?] gelijck hij wilt ende begaaet midts desen bij forme van verhueringe den 
voors[creven] Jacobus Jan Aertsz cum uxore te… … ende dat doende den selven vereert nae sijns 
comp[aran]ts doot ende afflijvicheijt alsnoch sesse continuele volle vaste jaeren hueringe in het 
huijsske mether stalle soo hij tegenwoordich nu daerinne is woonende tot het ierste poortken toe 
ende dat los ende vrij van alle lasten ende huerp[enning]en behoudel[ijck] dat hij Jacob tselve 
huijsske ende stallen sal onderhouden in goede? reparatien van ... ende ..... 
Ende ofter eenige van[de] erffg[enamen] nae de doot van[de] voors[creven] comp[arant] quamen 
die dese verhueringe wilden infr...eren.. ende annuleren tsij met recht oft anderssints dewelck hij 
comp[aran]t hen nijet toevertrouwt[?] soo is des comp[aran]ts meeninge des nijettegenstaende    
…. dat sijne erffgenaemen off ins...eur deser aenden selven Jacob Jan Aerts sullen hebben te 
voldoen van sessen 
 
f121 vo 
jaeren wooninge tegens elck jaer twee halve ducatons in specie oft de waerde daer voor. Ende oft 
gebeurde dat de voorsc[reven] Jacob middeler tijt oock quaemp afflijvich te worden voor sijne 
huijsvrouwe, dat sijne huijsvrouwe hetselve beneficie sal genieten, gelijck Jacob haeren man. 
Gelovende hij comp[aran]t in goeder trouwe op verbant soo als eerst is tgene voors[creven] staet 
altijt vast ende stendich te houden, renuntierende op alle exceptien off defentien dese 
contrarierende dan begeren dat den inhoude deses sijn volle macht ende effect sal sorteren. 
Daertoe hij comp[aran]t (Ingevalle van wegen turbatie nae sijn afflijvicheijt) de inst... vande weth 
deser dingbancke oijtmoedelijck is recommenderende, van den voors[creven] Jacob Jan Aertss 
ende sijne huijsvrouwe ter lieffdegodts te willen helpen, dewelck doende sal wesen een werck van 
caritates ende bermhertticheijt. 
Actum den xviij martij 1659 present schepenen dese ….neffens …. comparant. 
 
Rogier Cocx,    d. merck  + van Aert Baten 
Schep[enen]. 
     Isaac Wachtelaer 
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Aendracht (beschuldiging) ende interrogatorium voor Huijbrecht Wilvaarts[?]als geswoiren momboir van 
Willeme onmundige soone Hendrick Willem Jannis in dijer qualiteijt produccent[?] 
  
Die vers[creven]? producent is hem gedragende aende marginale persoonen ten delen vande vrienden ende 
maegschappen van de wesen en als geburen kennisse van der saecke ende aendrachte hebbende, off 
gebeurde dat de vader vande weese voor de helft genootsaekt wordde de erfdgoederen te moeten vercoopen, 
soo de selve erffgoederen tegenwoordig in rechte wordden  ..gewonnen ende geevinceert voor eene rente 
van vijffhondert vijffentseventich gl capitaels verachtert acht jaeren onbegrepen. Ende dat deselve 
erffgoederen tegenwoordich soo veel nijet en souden in coope valideren als de lasten voorgenoempt soude 
quijtscheldinge van de achterstelle als  .. capitael. In alsulcken gevalle off d'ander helft de voors[creven] 
wesen competerende, oock nijet beter ende proffijtelijcker voor deselve en dienen medevercocht metten 
vader als langer gehouden hier aff . conden tsij min off meer Hier inne wort noch geconditioneert dat de 
voors[creven] Hendrick Willems vader ende de momber van de wese deselve erffgoederen sullen proeven te 
vercoopen bij alsoo verre dat sij de ... der voors[creven] rente op lichtmisse daegh erstcomende nijet en 
voldoen gelijck sij metten anderen veraccordeert sijn te weten met de somme van 450 gl capitaels sonder? 
prejuditie? vande voorsc[reven] renthe? ende ingevalle dat de voorscr. erffgoederen soo veele in coope nijet 
connen te gelden, soo transporteren .. vander .. momboir aen hem rentier deselve erffgoederen en voorsc. 
rente verobligeren staen om de selve erffgoederen selffs te vercoopen omme het sijn daer aen te 
vermaecken. Gelovende op verbant als naer recht behoort tgeen voorsc[reven] is vast ende stendich te 
houden, present schepenen dese ond[erscreven]. 
Rogier Cocx dmerck + van Aert Baten, schepenen 
 
 
in de marge: 
Sijmon Adriaens Verbeck, Marten Jacobs, Mathijs Stappers, Wilb. Henrix, Dielis Anthonis, Adriaen Peter 
Henrix, Jan Lucas Sijmons. De marginale deponenten rechtel[ijck] bes... geeedt sijnde ende haerlierder de 
aendrachte voorgelesen sijnde hebben eendrachte[lijck] onder solemnelen eedt verclaert ende getuijghe 
conform de voorsc[creven] aendrachte daer toe sij hen waren .. Act[um] den iij Aprilis 1659 present 
schepenen dese ond[erschreven] R. Cox, d merck + van Aert Baten, Schepen 
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Accoord tussen Jan Peters Pael namens gemeente Bergeijk en Isaack Wachtelaer 
 
Alsoo voor wethouderen der Vrijheijt ende dingbancke van Bercheijck proces is geinstrueert[?] geweest op 
den naeme van Jan Peters Pael als last ende procuratie hebbende van de borgem[eester]s ende gemeijnte van 
Bercheijk aenlegger ter eenre ende Isaack Wachtelaer verweerdere ter andere sijden waer inne soo verre 
geprocedeert is geweest dat naer  ... antwoord.. .ter wedersijden is oprechtel[ijck] ende. .. ten langen lesten 
met advies van rechtsgeleerde is absoluijt vonnisse geslagen tot voordeel vandan aend[rager]e ende toto 
naedeel van den verweerdere van welck vonisse de ver[weerde]re oock heeft geapelleert van meijninge 
oock geweest deselve appellatie te verheffen aenden Hoogen.richter daerdat behoorde daer mede de 
intercessie ende tuschenspreken van goede mannen hebben partijen ter wedersijden hen gesubmettert gehadt 
om voorder costen te schouwen van elcke partije daertoe gecommitteert die nae.eenige conferentie de 
saecke soo verre hebben te wege gebrocht dat sij aengegaen hebben de middelen van accoorde ende 
transactie hieronder naerder ge.. waertoe de tegenwoordige borgem[eester]s hebben gegaen van huijs tot 
huijs der gemeijne inwoonderen op aldijen offter iemant waere die metten accoorde hen voorgehouden nijet 
tevreden en waeren ...redelijx souden comen allegaer off in .. naermaels. Ende soo nijemants gecompareert 
is die daer tegens heeft gemurmureert? ende omme t voorsc. accoord alsnu finalijck te besluijten, soo sijn de 
middelen van denselven accoorde soo hier naer is volgende. Dat is te weeten voor ierst dat de costen vanden 
processe daer inne de verw[eerder]e in  gecondemneert is sullen blijven gecompenseert. Ten tweede soo 
geloifft Isack Wachtelaer verw[eerder]e dat hij de gemeijnte van Bercheijck nu sijnde ende naermaels als 
gemeijnte representerende van alsnu voor alsdan, ende alsdan voor alsnu ten eeuwigen daege toe costeloos 
ende schuldeloos sal houden ende indemneren tegens eenen igelijck ter cause? van seeker? tweehondert gl. 
captaels pen[ningen] metten verloop vandijen als den Heer Rentm[eeste]r Tempelaer tot laste van de 
gemeijnte heeft gepretendeert. Datter de voorsc[reven] gemeijnte van Bercheijck henne oiren erven ende 
naecommelinge daeraff sullen sijn ende blijven onbelast nu ende ten eewigen dagen daervoorens hij Isaac 
Wachtelaer is verbijndende end verobligerende sijnen persoon, ende alle sijne goederen soo haeffel[ijck] als 
erffelijck, ruerende ende onruerende, gereet ende ongereet, present hebbende ende vercrijgende, waer ende 
tot wat plaetse die gelegen off gevonden sullen wordden omme in cas offter naermaels nae sijns geloivers 
afflijvicheijt bij eenig van sijne erffgenaemen daerop eenige pretentie wilden maecken op desselffs sijns 
geloivers als sijne erffg[enaemen] te bedeijlen erffgoederen te verhaelen. Renuncierende daerbeneffens hij 
geloivere van alle exceptien off .. tsij geestelijck off weirlijck mitsgaders op alle brieven van reli.., resci.. off 
.... dese acte van accoorde eenigssints contrarierende. Finalijck ten derden soo verclaeren de tegenwoordige 
borgem[eeste]rs ende schepenen van Bercheijck inden naemen vande gemeijnte dat sij den voorsc[reven] 
Wachtelaer consenteren sijn guarandt off .. te versoecken aen alsulcke personen daer sijnen raedt sal 
gedraegen gebruijckende daer toe de qualiteijt vande voorsc[reven] gemeijnte, nochtans onder alsulcke 
conditie dat tselve sal staen tot sijnen laste alleen ende tot ontlastinge vande gemeijnte, alles op verbant als 
voor om ingevalle off de gemeijnte ... de guarande eenige schade over quame tsij bij sommatie, 
arrestemente off vonnisse alle alsulcke schaden soo dick ende meenigmael die sullen vallen als des 
geloivers persoon ende alle sijne goederen soo haeffel[ijck] als erffel[ijck], gereet ende ongereet sonder 
recht te verhaelen daertoe hij geloivere sich submittert voor alle .. hoven, wetten ende gerichten, arrestabel 
ende converubel? alles sonder arch off list # 
Act[um] Bercheijck den xix meij 1659 voor schepenen dese on[derteijkent] 
 
R[ogier] Cox ende Willem Beckers?  
 
# in de marge: 
ende hier is bij gestaen Frans Dridoncx schoonsoon van Isaac Wachtelaer stellende hem cantionaris 
principael voor de geloiffte sijns schoonvaders onder verbant van sijnen persoon ende alle sijne goederen 
haeffel[ijck] ende erffel[ijck], hebbende ende vercrijgende, onder clausule van indemniteijt, soo recht is. 
 



 
Schepenbank Bergeijk  inv. 31  f187        1666 
 
Onderhoudsregeling onmondig kind van Jenneke Joosten x Adriaen Aerts 
 
Comparerende voor schepenen naerbeschreven Adriaen Aerts met Jenneke Joosten sijne huijsvrouwe ter 
eenre ende Willem Peters als momboir van t onmondich kijnt van Jenneke Jalijn Jacob Peters verweckt 
aende voorschreven Jenneke Joosten partije ter anderen sijden, ende verclaeren bijdesen annopende de 
haeffelijcke ende mobile goederen metten anderen veraccordert te sijn in voegen, manieren  ende op 
conditien naerbeschreven, dats te weten ende ierstelijck verclaert den voorschreven momboir aende 
voorschreven Jenneken Aerts Joosten met Adriaen haren wettigen man te cederen ende te transporteren alle 
de haeffellijcke ende mobile goederen  egeene altoos uijtgesondert.den voorschreven onmondigen kijnde 
met de voorschreven ierste partije enichsints competerende sonder hierop te pretenderen, doen ofte laeten 
pretenderen, nu ofte immer, waer tegens ende ter respecte van welcker cessie geloven de voorschreven 
ierste partije de voorschrevn kijnde te onderhouden in eten en drincken cledinge ende van alle 
nootsaeckelijcke behoeften eenen tijdt ende termijn van sesse volgende jaeren aen te gaen op datu. 
ondergeschr. ende alswanneer voorschreven kijnt sal gecomen sijn tot houwel[ijckse] ofte anderen 
geapprobeerden staet tselve mede te geven vijffentwintich gul[dens] eens ofte eene ..in plaetse tegens de 
weerde van dien boven allen dien te betaelen alle ende iegel[ijcke] personele schulden waer inne 't 
voorschreven onmondich kijnt eenichsins mede soude mogen gehouden sijn. Alles met verstande dat 
aenbelangende de erfgoederen ider partije blijft in sijn geheel verbindende daervoor ende tot naercominge 
van desen accorde partijen? .. ende den momb[oir] op 't vebant van des onmondichs persoon ende goet 
eigen[?]ende te vercrijgen, met renuntiatie in desen van alle .. ende oppositien ter contrarie ..der oirconde 
voor schepenen dese gepasseert op heden den 1e Mert 1666 tot Bergeijck. 
Willem Aerts Cuijken ende Jan Everts Schepenen. 



Schepenbank Bergeijk  inv. 31  f190        1666 
 
 
Staet ende inventaris gedaen maecken bij Peter Berchmans, momboir der kjin[deren] Dirck Willems, van 
haeffel[ijcke] ende mobile ende erffelijcke goederen bevonden inden sterfhuijse van wijlen den 
voors[creven] Dirck Willems ende Anna Janssen sijne huijsvrouwe was: 
 
 In de keucken 
Een schapperaij, eene bedde coets, eenen troch, een melckvat, eene wan, eene strooijen cooff, drie quade 
stroijen stoelckens, eene coperen ....., een cleijn coperen keteltien, hael, tangh, wantijser, een tenne schotel, 
eenen siepot, een tob vat, een gaerf seijsie, een sicht, een gootbancke, met noch wijders eenige verdere 
rammelinge inde keucken van geene immers seer weinige importantie, een bedde, eene ...lamp?, eenige 
aerded potiens, een stande 
 
 Opden Solder 
eenich roggen ende bockweij caff 
 
 Inden Stalle ende schuere 
een swarte coije, een calff, een peert, een ploech, een aertkarre, een hoochkarre sonder rader, eene eggde, 
eenen snijbak, twee hoenders. 
 
 
Aldus gedaen ende geinventareseert bij ons schepenen ondergeschreven ten versoecke van[den] 
voors[creven] Momboir, behoude[lijck] soo noch ietwes bevonden wordt tallen tijde bij t geene 
voors[creven] bij te voegen ende des oirconde voor schepenen dese geteeckent opden den 11 Mert 1666 
Willem Aerts Cuijken ende Jan Everts, schepenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schepenbank Bergeijk  inv. 31  f197       1666 
 
Inval soldaten van Munster in Bergeijkse herberg 
 
 
Wij Dirck van Esch ende Jan Everts  schepenen binnen der Vreyheyt van Bergeyck doen condt 
eenen iegelijck ceretificeren mits desen voor de gerechte waerheijt dat opden dachder datum 
ondergeschr voor ons in eygene persoone sijn verschenen ende gecompareert den eersaemen 
Leonaert Willems out 22 jaeren ende d eerbare Maria Huybrechts out 24 jaeren ofte elcx daer 
ontrent resp[ectiev]e knecht ende Maert.. van Bartel Eysschens herbergier tot Bergeyck 
vers[chreven] die welcke ter requisitie van Sr. Francoys Dridoncx out president der Vreyheyt ende 
Dingbancke van Bergeyck voors. ende den voors. Bartel Eysschens onder solemnelen eede aen 
handen vande voors. Dirck van Esch schepen mits d absentie van ... gepresteert, hebben vercl[aert] 
getuycht ende gecertificeert sulcx sij doen bij desen waerachtich ende  hun kennel[ijck] te sijn dat 
alswanneer des nachts tusschen den iersten ende den 2 e deser maent Aprilis ten huijse ende 
herberge vanden voors. Bartel Eyschens quamen ingevallen eene parthije soldaeten hen noemende 
te sijn vanden Bisschop van Munster alsdoen daerbij de .. Dridoncx requirant in desen niet gesien 
te hebben nogh oock inde selve herberge niet  geweest te sijn, gelijck sij comparanten oock 
verclaren dat doenmaels den voors. Bartel Eijschens herbergier daer oock niet bij ofte present is 
gewest, yvers voor redenen van welwetentheyt sij comparanten voorgen[oem]t dat sij bijde voors. 
soldaten altijts sijn bij ende pr[ese]nt gewest ende haer bier om gelt getapt sonder int aencomen te 
connen ... wat voor volcke eene eene parthije het was, ende dat ter selven tijdt den meergenoemden 
Eijsschens herbergier absent was in den Lande van Luyck om sijn coopmanschappe aldaer te doen, 
sulcx hij gewoonl. sijnde, eyndig[ende] sij comparanten hier mede henne vercl[aeringe] ende want 
goddel. is de gerichte waerheyt te betuyghen ...derl. hiertoe gerequireert soo hebben wij schepenen 
dese in oirconde van tgene voorsc. getekent ende Godefridus Berghmans in absentie vande 
Secr[etari]s Wychmans geauthoriseert ende veresogt dese acte in gescrifte te redigeren ende Secr. 
copye uyt te leveren op heden den sevenden Aprilis 1666 tot Bergeyck 
Item verclaeren de bovengenoemde     
Dierck van Esch ende Jan Everts ....                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schepenbank Bergeijk  inv. 31  f197 vo       1666 
 
Inval soldaten van Munster in Bergeijkse herberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item verclaeren een bovengenoemde elck van hen besonder onder solemnelen eede aen handen als 
voor gepresteert ende voor ierst den voors. Dridoncx dat op datum voors. hij te bedde was ende 
egeene soldaten te voorens gesien ofte gesproocken te hebben noch kennisse gehadt te hebben dat 
wat deselve hadden uytgericht voor des anderen daechs, gelyck oock den voors 2e requirant vercl. 
op dato voors. te sijn absent gewest om sijne coopmanschappen te doen in Lande van Luyck 
alwaer hij denselven nacht tot Overpeelt gelogeert heeft ende niet geweten van t attentaat der 
soldaeten voor dat hij in den dorpe ende thuys is gecomen. 
Eyndig[ende] hiermede hij comparant henne vercl[aeringhe] presenterende deselve des noot ende 
versocht voor alle heeren ende hoven van justitie te renouvelleren ende vernieuwen, ende want 
Goddelijck is etc.a. Soo hebben wij schepenen dese getekent ten  dage maende ende jaere als voor 
ende den voors. Berghmans geauthoriseert te schrijven als voor. 
Dierck van Esch ende Jan Everts, Schepenen 



Schepenbank Bergeijk  inv. 31 f 205                    1666 
 
Wij schepenen ende thien raetsmannen der Vrijhijt ende Dingbancke van Bergheijck bekenden bij 
desen ontfangen te hebben uijt handen Willem Aerts Cuijcken onsen iegenwerdigen president eene 
somme van 250 guld[ens] ofte een hondert specie pattagons welcke ofte gelijcke somme geloven 
wij voorgenamde regenten ( alsoo die voors[creven] penningen geemplojert werden tot betalinge 
van t lants verpondingen ... enz...enz)… geloven aenden voors[chreven] Willem Cuijcken te 
restitueren van datu heden over 6 a 12 jaer.....enz .tegen 5 per centum........enz. ..met renunciatie 
van alle oppositien dese contrarierende.....enz ...opden 7 9.br [= 7 november] 1666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
In de marge: 
Christiaen Goijaerts Peggen in qualiteijt als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Aart 
Willems Kuijken als actie ende transnsport hebbende vanden voors[chreven]? Willem Aarts 
Cuijken bekent vande nevenstaande obligatie ende interest vandien voldaan ende betaalt te wesen 
uijt handen van Adriaan Bruijns ende Anthonis Helssemans op heden den 5.e  Novemb. In 
presentie van Dirck Anthonis Helsse Berghmans, Schepen  
Dirck Berchmans  
Mij present 
J. Dullaart 1692 Secret[ari]s  
 
  
 
 
 
 
 



Schepenbank Bergeijk  inv. 31  los document, ingevoegd bij folio 260      1667 
 
 
Dat voor ons gecomen sijn Heronimus Anthonissen ende Jan Hendrick Rinckelants alias van Pelt, 
respective momboir ende toesiender vanden onmondigen kinde wijlen Peeter Bartholomeeus 
Anthonissen verweckt aen Perijn Janssen, hebben naer rijpe deliberatie, ende bij gewoone 
vertijdenisse erffelijck opgedragen ende getransporteert alle des kints erffelijcke goederen, soo ... 
die gelegen sijn ter plaetse genaempt den Leegen Berckt bestaende in huijsinge, lant, ende 
beempt, off weijtvelt aen Jan Bart.Wijnants met Heijlken sijne huijsvrouwe,ende dat onder alle, 
ende alsulcke commeren, ende lasten, tsij reele,off personeele, als uijtte voors[creven] goederen 
mochten worden geheven,ende daer uijtgaende sijn, waervoorens gelooft die versc[reven] Wijnants 
met sijne[voor[screven] huijsvrouwe denselven onmondigen kinde t'alimenteren, cost ende dranck 
te geven, reeden ende cleeden, ende voirders t'onderhouden gelijck sijn eijgen kint, sieck ende 
gesont, ende daermede te doen soo eenen Chri.........schuldich is te doen, .............. soolangetot dat 
het voorsc[reven] onmundich kint tot de ouderdom van ?a 18 jaeren sal weesen gecoemen,ofte 
sijns broots wel machtich, waervoorens hij Wijnants cum uxore sullen houden ende in erftdom 
besitten ierst des kints aenpaert in een huijsken gelegen inde parochie van Bercheijck tot Berckt 
voor[screven] met het kints aendeel int lant aldaer, item een weijtvelt het Eelkens velt genaemt 
groot ontrent 3 1/2 loopensaet, oist de wed[uw]e ende kinderen Henr. Peeter Pael, zuijt Sijmon 
Vreijsten(?) west de gemeijnte, ende de vers[creven] wed[uw]e ende kinderen ........ noort des 
Secrs.Wijchmans erf...   
Item een stuck ackerlants genaempt het Stempers bochtien ontrent de drie loopensaet deen sijde 
... neffens Peeter Ghijsbrechts erffue, a.l. de gemeijne a f. derffue der weduwe, ende kinderen Jan 
Peeters Pael  
Deselue erffenisse aen te veirden van stonden aen op alsulcken commeren ende lasten als daer uijt 
sijn gaende, mitsgaders te betalen alle de schulden die opde voorsc(hreven) goederen mochten 
werden bevonden uijt te gaen, ende soo reele als personeele, die welcke die voors(eijde) Wijnants 
cum uxore voors(chreven) geloouen alsoo te betaelen, dat die voorsc[hreven] momboir, ende 
toesiender in hunne respectieve qualiteijt daer van sullen sijn ende blijven ongemolesteert, 
Item is geconditioneert dat dievoor[noemde] Wijnants deselue goederen voor het expireren van de 
voors[chreven] 15 a 16 jaeren niet en sal mogen vercoopen , maer op de selve wel eenig gelt tot 
betalinge der schulden sal mogen opnemen op interest , ende dat tot ontrent de 25 a 30 gld capitael 
sonder meer. 
Geloouende die voors[creven] transportanten op verbant van hunne respectieve persoonen ende 
goederen hebbende ende vercrijgende dit ... opdragen ende erffel[ijck] overgeven altijt te sullen 
houden vast, stendig ende van weirden. Ende die voors[chreven] Jan Bartholomeeus Wijnants 
mette voornoemde sijne huijsvrouwe oock op verbant van hunne persoonen ende goederen de 
bovenges[chreven] conditien te achtervolgen ende naercoomen. 
Aldus gedaen, ende getransacteert opden 8 martij 1667, cost 145 ... 
Peter Berchmans     
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