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1  Opdracht van wegen Thoniss, Jacob Thielen ende Peerken Verrijckts zaliger 
  sone door zijner momberen aen Gaert Verbeten vande Rijckt 

 
 Wij [Johan Crebbers Richterbode inde plaetse des heeren landtscholtis] Derick 

 Cremers ende Johan Claes schepenen des kerspels Venradt doen condt ende tuijgen 
5 mits desen dat voor ons # [personelicken gecompareert zijnde] Johan Calckers ende 

 Jacob Scgreven als gerichtelicken gecozen ende geautoriseerde momberen van 

 zaliger Thoniss Jacob Thielen ende Peerken Lennart Verrijcktsdochter sone 
 ende daer de merckelicke groote schulden alsoo opdes voorsseyte Thonissen aenpart 

 der erffgronden, goederen ende hoffstede bij de Rijckt gehoorende ende in erve 
10 ongedeylde, halffscheyt appendent zijnde ten achteren stonden dese voorsseyte 

 halffte vande Rijckt opentlicken nae verscheyden publicatien ende verscheijden 

 sitengen daerover gehouden, vercocht aen Gaert Verbeten als leest 

 ende meestbiedende voor de somme ad vierhondert vijff ende twintich gulden, 

 ende daerbeneffens op hoogers recht daerop gehooght Thyn gulden allet 
15 bovens den vuijtgaende erffelicken last ende pacht ad een vat herberchs  

 coren ende des landtheren, thinssen ende sijne gerechtheyt wye oock aende 
 tijtlicken vicarie van St Anne altaer in deser prochiael kercke 

 alhyer jaerlix twee malder rogge. Soo ist dat de voorseyte mombers 

 mit hande, halm ende monde cessie ende vertichnis gedaen hebben, hadden op 

20 de allerbestendichste forme der landtsrechten gecedeert, getranspor- 

 teert ende opgedraegen, cederen, transporteren en(de) draegen op mits desen 
 aande voorghenoemde Gaerdten ende Thonisken Verrijckt eheluijden desen voorsseyte 

 ongedeylden halff scheijden, tot de Rijckt ende der serlver appenderende 
 goederen ende gronden gehoorende. Versueckende ende begerende daeromme de 

25 voorsseyte momberen (van een Eersamen gerichte slhijer geauthoriseert, ende 

 de goederen te vercoopen ende de schulden soo veel mogelicken te beslichten 

 gevolmachticht sijnd) van dese voorsseyte halffscheijt der voorghenoemde Rijckt 

 onterfft ende ontguedt, ende den voorsseyte Gaerdten ende Thonisken Eheluden 
 daeraen geerft ende geguedt te worden. Soo hefft den voorsseyte Richter 

30 bode in voorss(eyte) qualiteijt de voorghe(noemde) Thoniss en(de) sijne  
momberen voorss(eyt) in hunne voorghe(enoemde) 

 qualiteijten daervan onterfft en(de) ontguedt en(de) daeraan den voorss)eyte 
 Gaerdten en(de) Thonisken Eheluijden hunne erven en(de) naecomelingen 

 vast en(de) staede geerfft en(de) geguedt in hunne erffelicken behoeff 

 den landtheren en(de) een ijder sijne rechte daervan voorbehalden doch 
35 ter oirconde. Soo hebben wij voorss(eyt) richterbode en(de) schepenen dese ondertekent 

 actum op dato voorss(eyt) den XXVIIIen augusti a(nn)o XVIe en(de) veertich 
 

  nota  dat over mits t'affsterven van Johan Crebbers Richterbode 
   den voorghe(noemd) brijff in zijne leven nyet ondertekent zijnde daer- 

   nae eenen nieuwen bryeff daervan gemaeckt ende verandert ende 
   ondertekent is, gelijck ende marginale [lunen] ende de doorga 

   staecken voorden te sun is ende in sulcke veranderde forme den 

   nieuwen bryeff daervan vuytgegeven is  
# 

ende [nae] Johan Creb- 
bbers richterbode 

is zijnen tijt in 
plaatse des heeren 

landscholtis perso 

nelick gecompareert 

[waren] opten XXVIIIen 

augusti anno XVIC 
ende veertich 
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