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1  Maechge-scheijt tusschen Henrick op de 
  Blackt ende siner kinderen 

 
 Conde ende kennelijk sije eenen yderen dat 

 op huyden thienden novembris 1663 met voorbedachten 
5 raede een vast, vrindt, ende minnelijcke acordt 

 ende maechgescheijt is gemaeckt ende getroffen 

 tusschen Henrick opgen Blackt ende Merij sijne huijs- 
 vrouwe ter eendere ende Adam, Trintgen ende 

 Geertgen der selver eheluijden wettige kinderen 
10 geassisteert bij Drijes Verkercken, Poulus opgen Rijckt 

 ende Jan Heijnen tsamentlijcke oomen vande 

 voorsseyte kinderen ten overstaen twee schepe- 

 nen hieronder onderteckent 

 Ten iersten is versproken ende geconditionert 
15 dat die voorgemelte eheluyden aen Adam haere soon 

 voorsseyt overgeven alle haere erven, gereede ende ongereede 
 goederen, huijs, hof, bomgart, bouw- ende weijlandt met 

 alle apendentien ende dependentien soo ende gelijck die ehe- 

 luyden voorsseyt die selve goederen in gheven erffelijcken behoeve 

20 ende gebruijck genooten ende beseten hebben. 

 Maer voor Adam voorsseyt sal gehouden wesen Henrick ende 
 Merij voorsseyt des selven vader ende moeder t onderhouden in 

 eten ende drinck, cleden enden reijden, lijnen ende wullen, 
 wachten ende waeren, sieck ende gesont, oock wat 

25 ongelegentheden bij sieckten ofte kranckheden (daer Godt 

 voor verhoeden wille) die selve mochten  overcomen, 

 alsoo datter met gheen redenen op en valt te clagen. 

 Daerbeneffens sall Adam voorsseyt aen Trineken ende Gertgen 
 oock voorsseyt yder een oock wijtrichten ende betaelen de  

30 summe van vijff hondert ende vijftich guldens eens 
 welcke summe aen Trincken seggens toecomende sest 

 van St. Andries oude een iaer 1664 ende aen  Geertgen 
 wederom een jaer daer naer opden voorsseyte sest 1665 

 sal betaelt worden, ofte andersyns den intrest van 

35 dien. 
 Noch sal Adam voorsseyt voor een wijtguedinge aen 

 Trineken ende Geertgen yder een gehouden sijn te ge- 
 ven een kiste met eenen nieuwen rock, eene heucke 

 ende lijfken, ofte voor yder een van t laecken daertoe 
40 diendende vijff gulden lioepende veerde, noch een bedde 

 .ne een paer kussens gevult yder bedt met 35 pont 
 goede veren, een paer kustiecken, een deken ende 

 twee paer laeckens, ende [aen] Trincken ende Gertgen 

 yder een op eens nae die beste koye wijt de stall 
45 mogen kiesen naer hunnen besten goedtduncken. 

 Ten lesten is besproken dat Hendrick ende Merij sijne 
 huysvrouwe wyt die voorsseyte over gegevene guederen voor 

 haer beyde sullen .... ende eniste hondert daelders eens, ende 
 jaerlicks twee steenen was, ofte een ducaton daerva 

50 Twelcke van Adam voorseyt onfelbaer betaelt moet wor- 

 den. neffens een jaerlickx pont groot, voor Henrcik den vader alleen 

 In oyrconde dat alle t ghene voorsseyt alsoo sonder 

 arch ofte list gepasseert is, soo hebben boven gemelte partijen, 
 vrienden ende maegen dese neffens schepenen ende 

55 lantschrijver op dato voorsseyt ondertekent 
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