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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Wij Cornelis Govertsz. ende Engbert Jansz. scepenen der stede van Asperen doen condt een
ijegelijck dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn in properen personen Peter Dircxz. de Wit
ende Jenneken Willemsdr. sijne geëchte huijsvrouwe mit Engbert Jansz. voorsz. heur gecoren voecht
die sij mit consent van heuren man voorsz. daer toe vercoren heeft, beijde clouck ende gesont
wesende, gaende ende staende op sheeren straet, ongehouden ende ongebonden heure verstant,
memorie ende vijff sinnen wel machtich wesende ende gebruijckende als scheen ende ons bleecke.
Wederroupende eerst ende annullerende alle voorgaende makinge, testamenten ende anders die sij
voor date van desen enichsins gedisponeert, gemaect offte gesloten mogen hebben. Willende dat
dese heurlieder makinge ende dispositie altijt gehouden sal worden over goet, vast en van weerden,
tzij vuijt crachte van testament, codicillen, donatien inter vivossen causa (mortis) oft anders, soe
ijemants dispositie off testament aldus vaste ende starckste gemaeckt ende bevonden mach worden.
Hebben daer omme de voorsz. comparanten omme saecken hem beijden bekent, gedisponeert ende
malcanderen reciproce gemaect, disponeren ende maecken midts desen dat de lanxte levende van
hem beijden voorsz. in recht ende lijftochte hebben, besitten ende gebruijcken sal mogen, tleven van
hem geduerende ende nijet langer alle goeden zoe mobile als inmobile die sij nu ter tijt hebben off
noch naemaels vercrijgen sullen mogen tsij landt, sandt, huijs, hoff, huijsraet, gelt, gout, silver gemunt
ende ongemunt, coperwerck, tinnewerck, ijserwerck, houdtwerck, linnen, wollen, bedden, bedsteden,
cleder, juwelen, renten en allen anderen, gheen daer van vuijtgescheijden, oeck soe waer ende in wat
plaetsen ofte heeren landen die gelegen ende bevonden sullen worden. Mit voorwaerden indien Peter
de Wit Dircxz. voorsz. storve ende aflivich worde al eer ende voor Jenneken Willemsdr. sijn
huijsvrouwe voorsz., soe sal Jenneken voorsz. gehouden wesen vuijt te reijcken ende te geven
Adriaen Augustijns dochter ses gulden siaers lijfpensie heur leven lang geduerende ende nijet langer,
of Jenneken mach heur die assigneren of versekeren daert heur gelieven sal. Ende ingevalle sij
testanten voorsz. beijde storven en aflivich worden sonder wettige blijvende blijckende geboort bij
malcander gewonnen after te laeten, soe sullen alle goeden voorsz. weder gaen succederen ende
erven upte rechten ende naeste erven van Peter Dircksz. voorsz. ende op ander nijemant, alsoe die
van hem alleen gecomen sijn of daer sijluijden bij testamente op maecken sullen, sonder alle arch.
Desen toirkonden hebben wij scepenen voorsz. onsse zeegelen hier beneden aen desen brief
gehangen. Gedaen upten 29e aprilis anno 1500 zessende tsestich.
Up huijden is Jenneken Willems dochter weduwe van wijlen Peter de Wit Dircxz. mit Dirck Jansz.
heuren gecoren voecht in dese, gesceijden ende gescift in een ewige erfscheijdinge tegen de soons
kinderen van Peter de Wit voorsz., te weten Jan Aertsz. als man ende voecht over Marijken
Augustijnsdr. sijne huijsvrouwe, Aert Augustijnsz. ende Claes de Wit Dircxz. als oom ende bestorven
voecht van Ariaen Augustijns dochter innocente ende voor heur gelovende bij Dirck Jansz. ende
Lambert van Haerlem burgemeesters inder tijt der stede van Asperen. Ende dit van allen goeden soe
mobile als inmobile sulcx ende in alre manieren Peter de Wit Dircxz. voorsz. die aftergelaten ende
mitter doot geruijmt heeft, sulcx hier naer volcht. Inder eersten dat Jenneken Willemsdr. voorsz. voor
heur vrij eijgen hebben ende behouden sal, eerst eenen rentbrieff van elff gulden siaers ter losse mit
hondert een ende tseventich gulden, sprekende op een huijs staende binnen Woudrichem inde
Kerckstraet ende noch eenen rentbrief van twee schilden siaers van den welcken den eenen scilt
siaers gevrijdt ende afgelossent is, sprekende op Govert Henricxz. in date den 3 e novembris 1536.
Waer tegen de voorsz. kinderen weder tsamen hebben ende behouden sullen, eerst eenen rentbrieff
van vierdalve gulden siaers, ter losse mit vijftich gulden, sprekende up Stees Henricxz. in date den
21e aprilis 1500 negen ende vijftich. Noch eenen rentbrief van de somme van seven gulden siaers,
sprekende op Willemken, Gijsbert Anthonisz. weduwe in date de 13 e martij 1500 ses ende tsestich
ende de huijsinge ende hofstede staende ende leggende binnen Asperen inde Afterstraet. Item den
huijsraet, inboedel ende andere tilbaer haeff hebben sij onder malcander gedeijlt, sulcx dat sij des ter
allen sijden te vreden sijn. Voort sullen de voorsz. drie kinderen tsamen hebben ende ontfangen allen
inschulden die den boedel noch aencomen ende diemen den boedel noch sculdich is. Ende
Jenneken Willemsdr. voorsz. sal alleen betalen de sculden die den boedel sculdich is ende dit ter

summe toe van vier ende tseventich gulden, daer up huijden voor hemluijden verclaringe af gedaen
is. Ende indien hier naemaels noch enighe sculden meer op quamen dan ter summe toe voorsz. ende
op huijden gheen mentie af gemaect en is, ofte nijet bij gebrocht ende verclaert en sijn, die selve
sullen sij elcx ter beijden sijden half betaelen. Te weten Jenneken Willemsdr. deen helft ende de
voorsz. kinderen tsamen dander helft. Van gelijcken sullen sij elcx half betalen de sculden die sij Lijn
Otten weduwe sculdich sijn ende weder halff bueren ende ontfangen eenen rentebrief van twee
philips gulden siaers die daer tegen gestelt ende ongedeijlt gebleven is. Des sal Jenneken Willemsdr.
voorsz. weder heffen ende bueren sekere penningen die den boedel noch resterende sijn van eenen
rentbrief vande summe van hondert gulden die de boedel sprekende hadde op Arien Aertsz. tot
Meeuwen. Is noch overdragen ende geaccordeert tusschen den kinderen voorsz. alsoe dat Jan
Aertsz. als man ende voecht van Marijken Augustijnsdr. sijne huijsvrouwe voorsz. hebben ende alleen
behouden sal den voorsz. brief van vierdalve gulden siaers, sprekende op Stees Henricxz. Ende Aert
Augustijnsz. mit Ariaen Augustijnsdr. sijn suster tsamen den voorsz. rentbrief van seven gulden
siaers, sprekende op Willemken, Henrick Anthonisz. weduwe. Ende ingevalle enighe vande voorsz.
parthijen enige connen off swaricheijt in heure lot bevonden off cregen, sulcx dat sij mit heure brieven
nijet voort vaeren en mochte als voorsz. staet, tselfde sullen sij malcanderen verthijen deen tot des
anders behoef als recht is. Desen toirkonden hebben wij burgemeesters voorsz. onssen zeegellen
hier beneden aen desen brief vuijtgehangen. Gedaen upten 29 e dach in augusti inden jaeren ons
heeren duijsent vijfhondert seven ende tsestich.

