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1  Req(ues)te voor Johan Heijnen tot Lull 

 
  Aen een Eersaem gerichte des kerspels 

  Venradt 
 

 Geeft mit behoorl(icke) reverentie seer dienstel(ick) te kennen Johan 
5 Heijnen inwoner tot Venradt weduwer man van Lijsken Seel  

 Arts dochter geassistert mit Drijs van Kercken, Gijsken Peijtsen 

 en(de) Gerardt Claess(oon)als gerichtel(ick) geauthoriseerde momboren van 
 voorss(eyt) Johans en(de) zijner z(alige)r huijsfrouwen Lijskens naergelatene 

 kijnderen namentl(ick) Johan, Cathelijn en(de) Geritgen, noch jonck 
10 van jaeren te weeten d'outste ongeverlick negen jaeren, de mid- 

 delste vier jaeren en(de) de jongste een jaer out zijn sonder 

 alnoch opgevoedt zijn(de) om den cost en(de) onderhalt te connen winnen. 

 Welcker gestalt dat nu de voorss(eyt) Johan suppl(ian)t om zijne 

 huijsshoudinge staen(de) te houden en(de) zijne kijnderen eerbaerl(ick) 
15 te mogen oft te connen optrecken van meijnonge ware, om  

 sich tot de tweede Ehestandt te begeven en(de) te trouwen 
 Yetgen Adam Verrijckts dochter, mit de welcke hij suppl(ian)t 

 mit assistentie vanden voorss(eyte) momberen om alle aencomen(de) 

 en(de) voorvallen(de) onheijlen en(de) inconvenienten der voorss(eyt) kijnderen 

20 en(de) de kijnderen die int tweede houwelick geboren en(de) te samen 

 geprocreert souden mogen worden voor te comen(de), [sijger..] 
 souden eenkijndschap maken, Vermeijnende en(de) verhopende suppl(ian)t 

 en(de) de voorss(eyt) momberen tselve nijet onraedtsaem noch schade- 
 lick dan soo wel de voorkijnderen voorgh(enoemd) als die noch in 

25 toecomende houlick geboren mochten worden profijtelicker te 

 zijn, nemende tselve op hunne conscientien aen Ehestadt 

 tgene sij te samen int beraemen van(de) houlicx contracte 

 sullen besluijten en(de) verspreken. Aengemerckt ten ierste 
 dat de voorkijnderen noch cleijn en(de) opte voeden zijn en(de) de 

30 middelen van suppl(ian)ten gereede goederen sober en(de) van cleijne 
 importantien daertegen zijn. Des suppl(ian)ten erffgronden mit 

 swaere erffpachten en(de) oick schulden (bij 't leven van(de) voorvrouwe 
 Lijsken en(de) andersins tot der kijnderen laste gemaeckt zijn(de)) be- 

 last en(de) beswaert. Oijck der selver Lijskens aengestorven en(de) 

35 noch aende kinderen te versterven goederen in Brabant gelegen 
 (soo lange de Vader Seel, als de selve noch in tochte hebben(de)) 

 suppl(ian)t tot optreckinge zijner kijnderen noch ter tijt nijet ge- 
 nijeten noch gebruijcken en can. Dan mits genijeten(de) (ingevalle 

 de tochte vande Vader expireerd) eenige tijden tot optreckinge 
40 sijner v(oor)ss(eyt) kijnderen eenige profijten daervan deselve goederen 

 des voorss(eyt) Lijsken in Brabant gelegen, sullen verblijven en(de) te 
 samen van(de) voorkinderen erffelick gelaten, En(de) 't gene te samen aen- 

 gewonnen en(de) geworven soude mogen worden mit gaders zijnes 

 suppl(ian)ten erffgronden en(de) goederen onder Lull gelegen (aengemerckt 
            152 

 
45 de voorkinderen noch mit groote costen opte trecken en(de) tijden 

 seer beswaerlick en(de) lastichvallen(de) oijck de erffgronden belast mit 
 pachten en(de) schulden beswaert zijn)  tusschen de voorkindern en(de) de naekin- 

 deren gelijck als eenkijnderen gemaeckt worden beerfft souden worden 

50 doch dat de naekinderen haere moeders aen te brengen houlicx goederen 

 alhier oijck sullen behouden en(de) [beerven] mit vuijtsluijtinge der voorkinderen. 

 En(de) alsoo Supliant en(de) de verss(eyt) momberen verhoopen en(de) vermeijnen dat een 
 Eersaem gericht (mits dese puncten en(de) articulen en(de) den erffpacht 

 ad vier mal(de)r een vat rogge jaerlix en(de) de erffschulden ad hondert 
55 vijff en(de) twintich gulden bedraegen, beneffens noch merckelick gereede 



 schuldig, en(de) erffgronde nyet wijdt en sijn aenmercken(de)) bij margi- 

 nael decreet en(de) Ap(ost)ille1 mede de voorgeslagene Eenkijndtschap sal 

 aggreeren en(de) consenteren, om allen misverstandt en(de) geschillen, sijne 
 mere maels tusschen de kijnderen voor te comen en(de) te verhinden, d'welck 

60 doende.. 
  D'ap(ost)ille in de marge boven aen staen, als volgt 

 die schepenen Gesien dese Req(ues)te en(de) den inhoudt mit malcanderen over- 
 merck en(de) overwoghen, daerbij bevindende, geene onredlickheijt aggre- 

 eren en(de) consenteren suppl(ian)t t versoeck daerbij gedaen om door suppl(ian)t 

65 en(de) de geassisteerde momboren de eenkijndtschap op somme conscienten 
 bij hijlicx contract te mogen passeren deselve daertoe octroijende 

 mits desen. Alhier gedaen in volle vergaderinge der schepenen opten 8en 
 junij anno 1647. Onderstondt ter ordonneren de Eersamen schepenen 

 voorszeyt, en(de) ondertekent Matt(ias) Alartss(oon) landtschrijver. 

 

RHCL, schepenbank Venray, 3825, folio 151v-152. 

 

                                                 
1
 Een apostille is een officieel document, ter bevestiging van de echtheid en geldigheid van bijvoorbeeld een 

geboortebewijs of een huwelijksakte. Met andere woorden een bevestiging dat de persoon die destijds het 

officiële document heeft ondertekend ook daadwerkelijk bevoegd was om dit te tekenen.  

 


