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Houlicxe voorwaerde tusschen Johan Janssoon
Boumanss ende Geertgen Adam Verrijcktsdochter
Inden naeme ons heeren Amen
Sij condt ende kennelick eenen yederen bij den inhoudt van dit tegenwoordich
instrument dat op huyden desselfs ons heeren Jesu Christi XVIC ende dertich
opden twelfften dach des maents julij is concipiert, bededingt ende gesloten
een toecomende houwelijck tusschen Johan, zaliger Johan Boumanss ende Peerken
eheluyden wittige soone geassisteert mit zijnen broeder Willem ende
vrynden ondersseyt ter eenre. Ende Geertgen, Adam Verrijckts ende
Geertgen zijner huysvrouwen wittige dochter, oyck geassisteert mit
haeren voorsseyte vader ende moeder ende ondersseyte vrynden ende getuygen ter
ander zijden. Ende dit houwelick te solemniseren nae het gebodt
der heyliger kercken, ter eeren godes ende tot vermerderonge der
Christenheijt ende haerer zielen zalicheyt. Godt geve daertoe zijnen
segen Amen.
Maer om te verhueden alle geschillen welcke hyernaemaels tusschen de vrynden vande eersten afflijvigen ende langstlevende souden mogen oprijsen, soo hebben dese toecomende
bruydegom ende bruyt mit voorraedt ende goetduncken haerer tegenwoordiger ende ondersseyte vrynden (ende dese vrynden tselve met malcanderen mede alsoo als volgt acoordeert hebben) gemaeckt ende
gesloten seeckere contract antenuptial ende houlixe voorwaerde
inder vuegen, manieren ende conditien off voorbedinge alhyer volgende.
Ierstelick soo is merckelicken versproecken ende gesloten dat die voorsseyte
Johan toecomende Bruydegom tot subsidie ende onderstandt van t houwelick inbrengen sal alle zijne erfflicke gereede ende ongereede goederen ende penningen soo hij eenichsins in wesen heeft berekent ende sich
bedragende ad negenhondert gulden ende allet ghene daertoe hij berechticht soude mogen sijn, nyet vuyt gescheijden welcke penningen voorsseyte
mits dese tot erve gemaeckt ende daervoor ingestelt worden
hyertegens soo sal de voorsseyte Bruijt tot onderstandt van het houlijck
inbrengen alle die allinge hostede, behuysingen, getimmer, erffgronden, bouw, hoij ende weylanden mit allen gereede ende ongereede goederen welcke voorsseyte haerer Vader ende moeder tegenwoordich in possessie ende besit, gebruyck ende gewalt hebben, deghene daervan
vuijtgerscheyden. Dewelcke erffelick gereede ende ongereede
goederen die voorsseyte Adam ende Geertgen Eheluyden (om sonderlinge
moverende haere redenen, ten besten mitte ende profijt voor haere
andere noch onmondige kynderen onder genomineert, gelijck zij
Eheluyden ende haer zijdts ondersseyte vrynden verchaerden om den sonderlinge
lasten ende schulden daerop staende) overgegeven ende verlaten hebben
ten eynde van dese houlijck aen de voorsseyte toecomende Eheluyden om
deselve te beërven behalve besitten ende erffelicken te gebruycken
gelijck deselve in lasten ende jaerlicxe vuijgangen rechten ende
gerechtichheyden gelegen sijn. Schulde ende wederschulde daervan
te betalen ende te beuren. Welcks berekende schulde bedraegen ongevaerlick negenhondert gulden.
Doch mede opde last ende verbintenisse dat de voorsseyte toecomende Eheluyden
haere voorsseyte ouderen vande voorsseyte goederen sullen eerlick ende betamelick
onderhalt, woninge, ende sustentatie mitsgaders lijven ende wullen
cledongen geven. Ende soo lange zij leven, sieck en(de) gesont, wachten
ende waeren, alles eerlickt ende betamelick alsoo datten mit geene
redenen op en sal vallen te claegen. Alsoo oock alles wat dese
ouderen op kynderdoope ende eerlicken state vannooden souden crijgen,
eerlicken vuyt te richten, ende aende voorsseyte Geertgen haere moeder
soo lange zij leven sal jaerlicx twee steeenen vlass te verrichten
die sij sal mogen spinnen ende reijden ende laten sal mogen daer haer
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beliefft.
Daerbeneffens soo souden dese
ouderen haer leeffergen inde hoij off hopp
drije vulle schapen, die tot haer ondersseyte profijt vande goede voorsseyte
gehoedt ende gevoedt sullen worden. Dess soo sullen dese ouderen
voor dese toecomende Eheluijden op den goede nae vermogen wercken ende dese
goets profijt mede suecken ende doen.
Noch hyerbeneffens soo sullen toecoende Eheluyden gehouden sijn vande
goede vuijt te richten aen Pouwelss haeren broeder eens de somme
ad tweehondert gulden opt St Andre inden jaere van XVIC ende twee
ende dertich off dat volgents de pensioon jaerlick tot affloisse
sal gegeven worden d'eerste te verschijnen anno 1633 op St Andre
ende soo volgents. Ende ten tijde sijne houlicx eene kooij vuit de
stall naest eene de keur, een kiste, een broeck een wambeijs,
een paer cousen, ende eenen hoedt, alles eerbaerlick ende gelegenheijts des
goedts.
Item aende voorsseyte Bruijts susteren Leenken, Yetgen ende Encken
een yderen int besonder vuijt te richten op als voorsseyte haere broeders
conditie nae ad nenant ende successivelicken een jaer d´eene nae d'ander
off de pensionen, succcessivelicken d'een als d'ander een jaer naest macanderen te weten op St. Andree 1634, 1635 ende 1636 te
verschijnen ende tot affloiffe te geven off de hooftsomme
aen eenen ydere suster ad eenhondert ende vijfftich gulden te
verrichten.
Mitsgaders op haeren houlicxen dagen yder op voosseyte conditie eene
koei, eenen kiste, eene bedde mit XXVIII pondt ganssen [vedeen]
een sargie, een paer goede slaeplakens, eenen rock, een huijcke,
een lijfken, alles eerlick vijff g(u)l(den) d'el werdich.
Sij houden dese voorsseyte bruijdts broeder ende susteren op de goed
haere opgaen ende Eheloopse gerechticheijt ende off sij sieck
off suchtich werden te genieten in den tijde haerer Eheloopsheijt
van het gene opt goed is tot sustentatie ende dat sij anders
begeren nae aenganck der pensionen sullen sij vande haren becostigen
[Sij soo g] Oijck aende voorsseyte broeder ende dry gesusteren op haeren
houlijck inden vuijtganck yder een halff ton biers vuijt te richten
Sij soo geschille in eeniger saken ende vuijtrichtonge gebeurden
sal van vier naemen aen beijden sijden te kiesten beslicht ende geaccordeert worden.
Item is merckelick gesloten ende bevoorwaert dat offt sake werte
('t welck godt v(er)huede) dat een van dese toecomende Eheluyden binnen
een jaer omloops aenvangende vande kerckelicken troudach deser werelt
quame afflijvich te worden sonder naer te laten wittich levende kyndt
off geburte van haerer beyder lijve geprocreert ende geboren, dat
soo ingevalle de voorsseyte Bruijdegom d'eerste afflijvige alsoo als
voorsseyte weere. Soo sal de voorsseyte Bruijt van des Bruijdegom
goederen hebben, halden, genyeten ende profiteren eens de somme ad
eenhodert ende vijfftich gulden. Ende ingevalle der Bruijt alsoo
als voorsseyte d'eerste afflijvige is, soo sal de voorsseyte Bruijdegom van
des Bruijts goederen hebben, halden, genijten ende profiteren eens de
somme ad eenhondert gulden. Ende die overgeblevene aen beijden
zijdts goederen, waeraen dat gebeuren mocht, sullen alsdan werden
keren devolveren ende vallen aen de zijde van daer zij off [hergetomm.].
Ende dat nae omganck van eenen jaer int houlick sal toedraegt
soo van gewonnen ende geworven goederen, dat sal aen beyden [zijden]
maer den landrechten observeert ende gehouden worden
Dese voorsseyte punten clausulen ende articulen beloyven voorsseyte Bruijdegom
83
ende bruijt ende elcker zijdts ondersseyte maegen ende vrynden, elck voor
soo wel hem aengaen sal, malcanderen bestendich te onderhouden sonder
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shyer tegen te doen off laten geschieden in eenigerhande manieren dessen
t'oircondt soo hebben voorsseyte bruijdegom ende bruijdt dese te ondertekenen aende
ondersseyte versocht. Ende van wegen des bruijdedoms sijnder over ende aende
geweest, Willem sijn broeder, Thijs Huijberts d'oom, Herman Cuppen
de styffvader, Willem Groenen, Rutghen Rutgens, Jacop Coppelenbergh als neeffen, van wegen des voorsseyte bruijts haere voosseyte ouderen,
Bastiaen op Rijbroeck, [Harman op Rijbroeck] de bestevader, Lennardt
Verrijckt d'oom, Gaert op Rijbroeck, Hermen op Rijbroeck, oomen ende
Henrick op de Blackt als bruijts swager ende Jan op Rijbroeck de neeff
ende hebben ghenige welcke schrijven connen dese voor haer selffs ende
mede op begeren ende versuecken die nyet schrijven connen dese onderschreven.
Ende tot meerdere getuychnisse ende bestendicheijt soo hyer over
geroepen zijnde. Jacob Engels ende Thijs Hijpts als schepenen
tot Venraidt ende mij ondersseyte landschrijver hebben dese mede
ondertekent op voorsseyte date, was ondertekent Hermen
Cueppen, Lenaert Verrijckt, Jacop Deckers Copplenberch
noch onder Jacob Eingels, Thijs Hijpt III merckt
Matt(ias) Allartss(oon) landtschrijver.
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