
1  Renunciatie en(de) opdracht van Drijss 

  Gerardt Peterss(oon) van Peter op de Blackt 

  van haere patromonialen oft rechte aen(de) Blackt 

 

 Wij Jacob Engels en(de) Andrijs Claess Schepenen des kerspels 

5 Venradt doen condt en(de) tuijgen mits desen dat voor ons in eijgent 

 personen gecompareert zijn Drijss Gerardt Peeterssoon en(de)  

 Jenneken Jan Heijnendochter zijne huijsfrou ende hebben op de 

 allerbestendichste manier en(de) forme rechtens mit hande halm 

 en(de) monde renunciatie, cessie en(de) vertichnisse gedaen van alle en(de) 

10 ijegelicke goederen, erffgronden, hoffstede en(de) getimmer, ge- 

 heeten de Blackt gelegen inde jurisdictie alhijer tot Venraijt 

 en(de) mede insgelijcken van eenen sekeren stuck boulandts groot 

 derthijen mergen onder Oirlo gelegen mit eener benevens Kerstien 

 Sijmonss en(de) mit de ander zijde beneven Derick Pastoors 

15 erffen. Alle de voorgaen(de) in zijne appendentien en(de) dependentien 

 rechten gerechticheijden en(de) begrijpen van gronden daertoe staen(de) 

 aen(de) behoeren(de) nijet vuijtgesondert Ende deselve voorss(eyt) 

 erffgronden en(de) goederen (voor soowel haer voorss(eyt) Jenneken 

 eenichsins daervan soude mit recht aengevallen mogen zijn 

20 van haeren zal(ige)r vader voorss(eyt) Jan Heijnen) ten behoeff van 

 Peeter op de Blackt haerer comparanten stijffvader 

 en(de) Trijnen op de Blackt eheluijden haeres Jennekens moeder 

 haerer erven en(de) naecomenlinge opgedragen en(de) oivergegeven 

 draegen op en(de) geven over mits desen aen(de) selve ter saecken 

25 dat deselve erffgoederen aen(de) voorss(eyt) haere moeder Trijnen 

 naer haeren tweede houlijck inden weduwelijcke stoell 

 sittende van haeren broeder Gerardt op de Blackt aen- 

 gevallen sijn nae halffscheijt en(de) de anderhalfft deselve 

 haeren stijffvader en(de) voorss(eyt) moeder int derde houlijck van 

30 Dijbeldt Bandts en(de) Jacob Drijskens en(de) haerer medegedeij- 

 lingen aengecoft hebben.  En zij voorss(eyt) Jenneken 

 mit sekeren houlixe penninck ad drijhondert gulden beloo- 

 pende.  En een eerlicke vuijtsettinge inhoudts de hijlicx 

 versschrijvonge anno 1628 in februarie op gericht daervan 

35 afgegeven en(de) affgegoedt en(de) affgescheijden is sonder ijet 

 meer daeraen te hebben te pretenderen noch te suijcken noch 

 te hebben te eijsschen.  Dewijle zij voorss(eyt) comparanten 

 Drijss en(de) Jenneken echteluijden bekent hebben en(de) bekennen 

 cracht desen ten vollen vernuecht, betaelt en(de) geconten- 

40 teert te zijn. Scheldelick derhalve haeren stijffvader 

 Peeteren en(de) haerer moeder Trijnen echteluijden haeren erven 

 en(de) naecommelingen dewelecken van allet gemelte erffgoederen 

 gereede hijlicx penningen en(de) vuijtsettonge loss ledich 

 en(de) onaenspraich.  En(de) scheijdende mits desen van alle 

45 haere rechte en(de) geaechticheijt tot deselve goederen gehadt 

 hebbende oft volcrijgende ten erffelicken behoeff de 



 voorss(eyt) haeren stijffvader en(de) moeder haeren erven en(de) 

 naecommelingen allet in bestendiger accordt en(de) bespreek 

 ter saecke van 't houlick tusschen haer comparanten Drijs 

50 en(de) Jenneken op voorss(eyt) dato besloten beraempt en(de) daernae 

 tot eenen godts gecelebreert sonder alle argelist, deser 

 ter waerer oircondt en(de) waere getuijchnisse soo wij 

 voorss(eyt) schepenen hijer [over] geroepen zijnde soo hebben wij dese 

 ondertekent opten XXIII
en
 decembris a(nn)o XVI

C
 en(de) negen 

55 ende twintig ondertekent Jacob Eingels 

 Andrijs Klaes Matt. Alartss(oon) landtschrijver 
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