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Contract oft voorwaerde propter nuptias
tusschen Pouwels Adams en(de) Jenneken Tijelen eheluden
Inden naeme ons heeren Amen
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Sij kennelick eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwoordich instrument,
dat inden jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVIC twee en(de) veertich
opten XIIII julij is gemaeckt en(de) besloten een bestendich contract en(de)
veraffscheijdonge tusschen Pouwels Adams Verrijckt en(de) jenneken Thijelen
Eheluden en(de) dat in manier en(de) forme van voorwaerde propter nuptias onlangs voor eenige dagen gecelebreert en(de) dat inder vuegen als
volgt.
Iertstelick sal Pouwels int houlick inbrengen alle zijne erffelicke gereede en(de) ongereede vaderlicke en(de) moederlicke goederen soo hem eenichsins nae quote mogen toecommen en(de) op huijden maegscheijdinge [tegens]
en(de) van zijne medegedeijlinge als samptlicke erffgenaemen voorrege(noemde) en(de)
aen hun voorss(eyte) eheluden voor affguedinge [penningen] ingeruijmt zijn
eegeene vuijtgescheijden
Daertegen die voorss(eyte) Jenneken oijck tot houlixe penningen (alsoo van
haere vader en(de) moeder als andersins haer naergelaten en(de) haer toecomen(de)
zijn) oijck inbrengt tot onderstandt van desen houlick de somme ad vijffhondert gulden off meer Dewelcke voor erff ingestalt worden en(de)
daerbeneffens alle haere gereede haer eenichsins toecomen(de) en(de) alwaer
zij [aenberchticht] is off vuijt staen(de) heeft.
Dergestalt als voorss(eyt) beerfft te worden tusschen hun voorghe(noemde) eheluden en(de)
hunne erven
Maer is besproken en(de) bevoorwaert Soo ingevalle mocht gebeuren
dat ijmandt van dese voorss(eyte) eheluden binnen jaers aenvangen(de) op hijden
deser werelt quame afflijvich te worden sonder achter te laten wittich
leven(de) kijndt oft geburte van haer beijder lijve geprocreert en(de) geboren
dat soo ingevalle dese Pouwels d' eerste afflijvge als voorss(eyt) mocht
zijn Soo sal dese Jenneken zijne huisfrou van haere voorss(eyt) ehemans
geoderen gebetert zijn en(de) profijteren de somme ad twee hondert gulden
En(de) ingevalle dat Jenneken al soo d'eerste afflijvige mocht zijn
soo sal dese haere eheman van haere Jennekens ingebrochte penningen
en(de) goederen gebetert worden en(de) profijteren de somme ad een hondert vijfftich
gulden Ende de andere ingebrochte alle erffeli(ick) en(de) gereede goederen
sullen als dan te beijden oijck [keeren] en(de) vallen aen(de) zijde van daer ze sergecomen zijn. En(de) wat sich voorders int houlick mocht
toedraegen dat sal ten beijden zijden soo van(de) tochte als andersins van
gewonnen ofte geworven goederen aengaen(de) naeden landtrecht onderhouden worden
Dese voorss(eyt) punten beloiijven voorghe(noemde) eheluijden malcanderen t' onderhouden en(de) begeren(de) oijck alsulcx door wederss(eyts) vrijnde en(de) maegen en(de)
die dese eenichsins sijdnde naemaels mocht aengaen(de) zijn al soo onderhouden
te worden. Sonder eeniger hande bedroch. Deser tot vaste bestendichuijt en(de) oirconde. Soo hebben de voorss(eyt) eheluden dese ondertekent off
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onderhandtmerqt. En(de) daerbeneffens hyer [over] en(de) aen gewest
aen zijde des voorss(eyt) Pouwels Henrick op de Blackt en(de) Johan
Crijtenberch de swagers en(de) aen zijde des voorss(eyt) Jenneken
Henrick Thijelen haere broieder mit Gaert Lijssen haere gewesene
momber Jacob Michels en(de) Derick Heijnen de neeffen en(de) Gaert
Verbeten op de Rijckt, Johan op Rijbroeck en(de) Marten Hendricx bonma
op Schoijr en(de) Meus Gerits de nabueren. Die welcks tot
meerder oirconde dese mede sullen ondertekent oft ondersandt
merqt en(de) worden landtschrijver laten beschrijven en(de) onderschrijven
Actum op voorss(eyt) dach ende date Ondertekenen
Dit is tmerqt I bij Pouwels Adams geset.
Dit is 't merqt bij Jenneken O Thyelen geset
Henrcik op de Blackt III merqt, Jogan op Creijtenbergs III
merqt Hanrijck Tyllen Gaert Lijssen X merqt
Jacob Michels, Derick Heijnen X merqt
Gaert Verbeten O+O merqt, Johan op Rijbroeck II merqt
Marten Henricx III merqt, Meus Gerits I merqt
Matt(ias) Alartss(oon) landtschrijver

RHCL, schepenbank Venray, 3825.

