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TRANSPORT YAN DE EOEYE STRIJBOS IN 1'52.

Eéir van de belengrÍjkst€, zoni€t de enige bronnen, aliê to
g:obruiken zijn voor de beachriJving van de lotgevallen van
hoeven en landeriJen z{in tte trênsportakten. Eoe belangriik zi

ook zijn, het blljven nonentopnanen en vaak is naar al te
dnialelijk, itat cie schepenen, diê de akteu opstelden (ui-
tereard) geen rekening h€bben gehouilen net letsle ge-
scbiealvorsers.
Zorn uonentopnêEe voor de hoeve Strijbos t€ Gsnert is cle
transportakte, die hieronder volgt.
De ektê betreft een tranaport door de kinalelen StriJbosch
aan Jacop Corn€Iis Evgrots.
Yoor genealoger is van belang, dat elle kÍnèelen van An-
thonis StliJbosch en Xetken ziJn vroun geaoend vorilen, te
veten I Jen,\JilJ-en, Eeijluig en Mar8reta.
De akt6 bcgint els volgt.

"Dat voer ons coDen is Jan Anthoniszoon van Strijbosch ende
net hen tíillen zijn vi.ttige brotler ende noch net hen Jan
Gheret EesBelganszoon als vittich naa enile nonber EeiiluiSen
ziJnder vittiger huljsffrouven, d.at ves een vittige alochter
Anthonis voorschreven.. Ende noch net hen êrgretê oeck eea
rÍittige dochtet Anthonis voorecreven nêt hsren gecoersn non-
ber, haer gegêven van dgr hee! Dêt vonnis van scep€nonr 8e-
Iick <lat geyoenalelÍck entle recht is."

Vervolgene vordt de handeling beechreven. líen l€ttê op
de onschliJvins,die er op gelicht is on voorel duitleliJk
t6 lakenr dat verkellJk alles inbegrepen 1s.

"Ende hebben gesanenilerhant vittelick ende erffelick ver-
coeft opgetlregen ende ovêrgegeven Jacoppen Cornelig Eve-
retszoon e1len henne actie rocht end6 toes.Sgenr tlat zlJ
hebben off hebben Euchten in iler hoeve van StriJboch8 net
hacrdèr togbeholten in hog6! e! l€8en in diepen ên drogen
heiJ ofte w€ij bljnnen Genert off buiit€n Geuert' aoe í8€r
die guêd€n gelègen entle bevonden lullen worden".

0r ook voor de toekongt elle problsnen voor do kopêr te
voorkon€n Hord.t tenslotte de volgendB tekst opgenoren,

'iMett€r coaditl€n toegedaen dat dese vercoepers alle cornner



r -4-
end€ c^engi6 van henal€ruege 1n hen gctbelt couende of v16s11-
tle ilên cope! al-teneel êff rullen iloea'r.

D€ laateta ,in "Di€e etc.etc. ut aupra'r ( Dag enz.enz. ela
boven) vcrviJot nèar €en voolgaanda akte, vaerin datun €n
g€tuLgên zljn genoeud, zoale ve hierna zullen zlen.
Ectz€lfale gezelschap beeft naneliJk alie zelftie d.ag aI een
andere akte laten opnaken. Deze begint ook net het v€r-
nel-rlen van alle kinderen Yaa Ànthonig ven StrÍJbosch €n
gaet ilen aLdua verder:

I'halo bêbb€n geeaaenderhant geloeft alg aculalers principe€L
op hen entle op Êll€a henne gueilen hebbenile enale velcrigenale
els tlet letken, eertiJte reduve Thotri8 van StriJbos ga1 be-
elttel bruicken ende besingen tot hêeraler lijfuochten ty€e
gulden tsiaers haren 1êven lanqt. Ende nas heerder doot
sullen veder die tree gulilen co^nen totten yoorscleven kijn-
dcren.
En<te eI Bonaler algelist. Actum anno LIï ilen (YII sopten-
brig. Teatee D1€rck vs,n c€Eert, oheret Yeraa, Gheret
Schoei J l i.

Dat dlt nlet zuiver vriJgovlghaid vee vu rlc kintleren
StriJborch, bliJkt ll g8uy, vent rocês! Ltlen ro6t er
yat tsg€nov€r stellen.. ZiJ v€rgchiJnt ook denlfde rtag
voor ile gcheponbank en laat de volgende akte opuaken:

ndet yoer ons cotèn ig Xetteken yeduuc Anthonis l{ellazoon op
StliJboschs enile ie effgegecn haer tocht die aiJ nucht heb-
ben Sehealt in il1e hoeve op StliJbosch tot behoeff haren
vittigen. kin<leren, very€ckt biJ den selven Anthoni.es êen-
gacnde den gueden op StliJboBchs",

Elsrnêde ziJn elle lestèn van de hoeve yeggenonen en de
verkoop ken geachi.eilsn: noeder heeft haar 2 gul<len per
Jaa! aer liJftooht en d6 kope! ken zonder konner genieten
van ziJn nieuv bezit.
E! is tro8 naar éón probleenr ala cc[ten. ]earover verheal,t
ile volgenrle ekte, ook op tlezÀfde <leg opgeleakt.
Jacop Corne1l6 8v€letlzoon verpllcht zich aan de kinaleren
StllJborcb te bêtolen
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nt1u tot lichtois8e toecorend.e alls sorle vea vl,fftr.Iff hoa-tlert guklen entle vijfftiieu 

^enat. "o"-r.f- ,Ëoro3.o Jacop op-brengt nu tot lichtriJsse toccoDelalo 
"*i--'n{ do€l .otal.rpecht n.

Daarna roest hlJ pacht of rente betalen.Of Jêcop het hoofatboven vater heeft kunnea houden ;;;i;' de g€scbled.nise€rst lêtar.
(Rijkssrchiof I s-Eelto3€nborch R Genert 106)

X-1. ven iter H{ir t . Eeerlca 
"

De Lealer ven otra Eeenkuadekrlng yaran voor d.oz6 avoad
l* f "":f .'t!J! uit8enoeligd o! i"- -t"."i-ï"tst€!€D 

traar .crvoordracht van de haer Kiippenberg or"i- istirtdalea en Bc_giJatJee.r' Behalve de olrcà-)5 feásn-vai onze krilg yar€a oatye€ beEtuurslêiler yetr onz€ zuatervercaiglng uit Bcek onDonk aenyezigral. Th.van RoeauD 
"" e.i"i-fii".o.r en tlc heerL.van Geaugten uit Aarle-Rirtcl

. ra zrJn opeaiaSevoord zer de voorzitter hct Ja.cr tavlnd.en, alet €r uiet neer personen ult orze eigen krlag can_y.zig yar6n. h alit nog ie nee!, ond.et ;;;" I€zlng yegonrhêt Jêer van rle vrouv or epecleel op garlcbt yaa o! ta 1a-t€t! zie! hoveel goede bepaitae vrouiei-ii-Ic roop aer J8!êt!€n_eeuyen gedaen hebben.HlJ gaf daarrra hct voord arn dr beartl.Xnlppenberg, de tprcker ""i 0""" ;;;";--ïu zlJn inle!.dend voord zei de spre{er de colbr.Datr.e vanxonu!€nt€nJaar €n het Jaar yán d.ê Vró"r--i" aÉt t.vel ve1Julat te vlrrdcn, oralêt ale vrouven, 
"""ror", hat biar ge8t,aan gloot eantal Dolurente! hebbea uagrlet€n la dc von ya.n

-ltiftrn of beglJaboyer. l{.n vildt .r- ;;;-- v€r.ebilt.!!il. i!l.al6rla^Dil en BrIgiE, aI yord.ea ze d;" ;;i n1.t aeer bevooaildoor Stlf tdenr of BrgiJnen.
. 8rt oudate atlft, ah,têrcttd. vra 650 cn al! soataDig ia 6o_bruik geys€st tot 1795.viartt l.tt íi -iili.r 

tn BolgtE. Eotveril gcaticht iloor pepiJn vrn Laad.e I zrja" cocutc, c.rtruili!vea €r <le eergte rbdle. Dcza trecg iatei aic ec E.OeltrualÍ!€.n slots naan. veto kerken in de orgevios "s" rili"i-i.iilihear alr patronee en zÍJ rerd .."gËo"p"ï o.a.t€gin ilc rul_


