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16. 1525, 14 december. 

Noy Smyetz van Stramprode bedankt Corst van Hackaert voor betaling van het goed dat hem in 

Molenbeersel in het Bontven was achtergelaten.  

1546, St.-Andriesdag. 

Adam Verheyen, gehuwd, mede voor Kathrinen zijn zuster, lenen van Goirt Moenen van Stramproede, 

100 Hornse gulden (1 Hornse gulden = 12 st. Brab.), rente 5½%. Pand: de twee delen die hen 

toebehoren aan huis en hof tghe heyde, waar hun broer Johan Verheyen het derde deel van heeft. 

Gelegen tussen huis en hof van Lemmen int Dorp en Maes van de Mortell, uitschietende "dy hostaert" 

achter aan die Nywstrait. 

Naschrift: In 1551, daags na Beloken Pasen. Goert Monen kwijt het voorschreven pand vrij. Jan 

Verheyden met Rut Vouckens als borg, belooft de penningen tegen St.-Andries weer te geven. 

1553, 26 januari. 

Thonis Stapers van Stramproed als man van Geertruyt, dochter van Joest Ffijen†, werd uit de goederen 

van zijn schoonvader gekocht door zijn zwager Hencken Joesten. Thonis zal dat ook bekennen voor 

andere schepenbanken, zo nodig en gewenst.  

97. 1556, 22 oktober. 

Nyell Claessen van Stramproey als man van Neelken Scroers†, heeft niets meer te zoeken op de 

goederen waar zijn vrouw uit geboren is en gelegen in het Heyensvenne. Dat verklaart hij tot behoef 

van zijn zwager Jan Scroers. 

132.  1555, vrijdag 15 februari. 

Op die dag hebben jonker Arnt Waest, Lambrecht int Dorp, Jan Verheyden, Lenart Rutten en Lenart 

Slichten als schepenen van Nederitter de vindplaats onderzocht waar de man vermoord is in de heide 

achter houbruggge, op deze zijde, een worpweegs van Henttens kruis op de heerlijkheid van de heren 

van St.-Lambrecht, naar uitwijzing van de rollen der reingenoten. Er werd bevonden dat die van 

Stramprooi de man op Neeritters gebied gehaald hebben en dan werd het lijk naar Stramproy gevaren, 

op 't kerkhof, in de school. En hielden het daar "besloetten". Jonker Arnt, in naam van de Eerwaarde 

heren, met instemming van de meier van Thorn en de gezworen bode Jacob Tilmans en enige 



schepenen, heeft gezegd dat zij de man wederom zouden leveren waar ze hem gehaald hadden; t.t.z. 

onder de heren van St.-Lambrecht.  

In Stramprooi waren daar nog bij: Jonker Jacop, heer tot Kessenich, het gerecht van Neeritter en de 

gemene naburen van Stramprooi. Jonker Waest zal de man dan naar Itter doen varen om hem daar 

eerlijk te laten begraven. Daarop antwoordde Jacob Thilmans dat mevrouw van Thoren hem bevolen 

had de man te halen, naar Stramprooi te voeren en daar te begraven. Ze hebben hem de dode man 

geweigerd. (?) Tilmans zei verder: "Men zou een kruis zetten op de vindplaats. Wie zulks hindert, dat 

hij dat uittrekke." Jonker Arnt zei daarop dat hij geen kruis te zetten had op der heren aarde. Dat zou 

de jonker zelf wel doen.  

Het verslag werd genoteerd door Lambert int Dorp als notarius, in het bijzijn van jonker Jacop, heer 

tot Kessenick, Jan Verheyden, Lenart Rutten, Lenart Slichten en Michiel Henkens.  

1560, 21 november. 

Schepen Symon Symons is borg voor Jan Millen, opdat Thijs Verdonck van Stramproey, Jan Millen 

met recht verwaren zal in de brief van de kinderen van Mertten onder die Lynde, ook de onmondige 

kinderen zodra ze mondig zijn. Thijs Verdonck en zijn zuster Gertruyt, dochter van Jan op de Zavel 

beloven Symon te kwijten van de borgtocht. 

1569, 30 juni. 

Vaes van Hoxit en zijn broer Thijs van Hoxit zijn uit het ouders huis en hof op de Nuwerstrait gekocht 

door hun zwager Rut Cryssers van Stramproey. De broers staan ook hun recht af op een hypotheek van 

100 Hornse gulden staande op huis en hof van meier Geryt van Kaerloe in Eyck.  

Naschrift: Op 21 oktober 1569 heeft Hilla, dochter van Meerten van Hoxit, met momber Jan 

Verheyden, bekend uitgekocht te zijn uit het huis en hof op de Nuwerstrait, waar haar ouders uit 

gestorven zijn, door Rut Crysers, haar zwager. Eveneens uitgekocht uit voornoemde hypotheek. Ze 

beurde ook het deel van haar zuster Beert. 

244.  1571, 1 maart. 

Arnt Van hoiff; Willem Joesten en Wilhem Verclingen van Stramprooi als mombers van Jaexken, 

dochter van Jan Verclingen en Margriet, dochter van Arnt voorschreven, verkochten op 1 maart 1569 

huis en hof in 't dorp van Neeritter, waar Mathijs Van hoiff uit gestorven is. Arnt schonk dat eens aan 

zijn dochter toen die trouwde met Jan Verclingen. Aan meester Claessen Bosuyn van Horen uit 

Waterland en diens vrouw Elisabeth Michiels. (Waterland = Noord Holland) Voor 100 daler; 1 daler 

ad 30 stuivers. Arnt van hoiff stond zijn vruchtgebruik af. Margareta, de moeder van Jaexken deed 

hetzelfde met instemming van haar man Wilhem Joesten.  

1617, 21 maart. 

Griet Martens, erfgenaam van het goed in dy hey bij Stramproy onder Itter, gaat haar tocht uit. Marten 

Martens draagt iets over aan Reynen. Present: Jan Rutten, Heyn Schors, Korst vanden Weme, 

schepenen van Itter. De rechten belopen 6 gulden. 

460. 1601, 24 mei. 

Rut Petens van Stramproe ontving in naam van Giel Verbaerstraeten 100 Hornse gulden van Mewis 

Vanden boumen alias Res. 



35. 1607, 25 oktober. 

Martten oppe Cloet van Biersel, Jan Groeten van Stramp Rhoe en genoemde Martten namens zijn 

zuster Berben, worden door hun zwager Hencken Joesten alias Swennen, uitgekocht uit een bampt 

onder Nederitteren; palende: Willem Nyssen bampt en de beek. 

36. 1607, 30 oktober. 

Steven onder die Eycke wordt door Heyn Swennen uitgekocht uit een bampt in Biersel, naast Jan 

Hellermans erf en Jan Versiers bampt, en de beek. Heyn Joesten alias Swennen verkoopt hem aan Jan 

Helremans. Belast met 9 st. aan de kerk van Stramp Rhoe en herencijns. 

77. 1612, 12 juli. 

Ruth Voesten, alias Bosmans, Jan Verdonck van Stramproy, Willem inghen Slay en Jan Coelen 

verkopen een bampt op de Manestraat; naast: Jan Gieren bampt, de bemden van de weeskinderen van 

Lenert Billen, uitschietend op de Ren; voor 100 gulden. 

1610, 23 mei. 

Vullinck van Pollart, ritmeester, stelt mede voor zijn vrouw Margareta van Nunom en hun erven, als 

gevolmachtigde aan: Lambricht Reuthen, lic. rechten, om al zijn zaken te regelen. O.a. verkoop van 

een baampt, te Kessenich achter het herenhuis en langs het schoor gelegen.  

Gedaan in Stramp Roede.  

1611, 12 mei. 

Meuwen Ress en zijn vrouw Catharina dragen de ganse hof tghenen boemen tot Beersel over aan hun 

schoonzoon en dochter, Reyn Kuenen van Stramp Roy en Elisabeth. De ouders houden een bunder 

land uit de hof om hun wil daarmee te doen; gelegen aan Stapperhoef. 

In de notariële akte staan nog volgende gegevens: Gerardt Adams is gehuwd met Geertruydt 

Verschueren, de weduwe van Rut Goyen. Bij de hof hoort een bampt onder Thorn gelegen. 

Woonplaats, schuur en moeshof worden niet meegemeten. Lynardt zal binnen 3 à 4 dagen 

dagen 200 gulden betalen te zijnen huize. Duizend gulden zal hij rond e.k. Pasen betalen te 

zijnen huize en de rest voor Reyner en Waschardt met St.-Jan. Lynardt mag geen hout kappen 

vooraleer de koopprijs ten volle betaald is. Lasten: op een baant onder Stramprooi 15 st. 

jaarlijks aan de schutten van Stramprooi, te betalen op St.-Anthonisdag. Gedeelte onleesbaar, 

wegens slechte kopie. 1½ gulden aan rentmeester van 't graafschap Horn en 4 pachtvat haver 

jaarlijks; 30 st. aan heren van St.-Lambricht, Luik; 3 pachtvat rogge jaarlijks aan de kerk van 

Neeritter.  

Lynardt kan jaarlijks eisen:  

1. 2 st. op een half bunder in Truyegoed;  

2: 4 st. te Verstappen op die Veltbraeck;  

3. 1. st. bij Jen indySye op 't kempken aan 't huis;  

4. te Willen op 't kempken, 2 st.  

5. bij Billien Van de Laer 2 st. op een half bunder;  



6. 4 st. op het ghene boemen;  

7. 6 st. bij het Slichten op Schuerendael;  

8. tghene Venne op hun erven in de Zandt 10 st.;  

9. het Verkissen op hun erven in de Zandt 2 st.;  

10. Thijs in dy Hey op hun erven in de Zandt met een half bunder;  

11. op Vrouweland 2 st.  

Jan zal de halve lycop mogen drinken waar het hem belieft; Reyner en consorten de andere helft waar 

't hem belieft. Godspennink: 8 st. Getuigen: Guert Grieffkens van Stramp Roede en Guert Pelsers. 

1622, 14 juli. 

Johan Lynardt van Stramprooi leent van de weeskinderen van Rut Goyen† en Gertruyt Verschueren, 

900 gulden à 5%. Via de mombers Reyner Verschueren en Gerith Adams. Pand: Verschuerenhof. 

1623, 4 mei.  

Thijs Geritz van Stramprooi verkoopt aan Willem Bruynen een bampt in Muelenbiersel; palende: 

Steven Stevens van Winckel bampt, Jan Hanssen erf, straat. Voor 226 gulden. 

176. 1622, 7 maart. 

Reyner Gebelen verkoopt aan E.H. Johan van Lochem, pastoor in Stramp Rhoe, 5 vrechten land, 

heyerkamp geheten, naast 't dorp Stramp Rhoe rondom in de hei. Voor 13 st. 

In de marge: op 15 maart 1629 verscheen Paulus Engels, zoon van Gerit Engels van Stramp Roy voor 

schepenen van Neeritter. Mede voor zijn broers en zusters. Mede ook op bevel van Jan Wendelen als 

momber van Peter en Jan van Lochem. Paulus Engels en de twee van Lochems dragen bovengenoemd 

land weer over aan Reyner Gebelen. Ze werden betaald.  

182. 1623, 13 juni. 

Thijs Geritz van Stramp Rhoe, mede voor zijn c.s., verkoopt aan Jaeck Macken een derde deel van 

Faeren bampt in Muelenbeersel. Palende: Jaeck Beertten goed, de straat en de beek. Geritz verkoopt 

hem ook zijn deel in een bampt in Muelenbierssel, de Vijest geheten. Palende: Guert der Mueleneer 

erf, Jaeck Beertten bampt, Steven Stevens goed. Voor 110 gulden. 

218. 1614, 1 december. 

Ruth, zoon van Gierken inghen Hey, koopt Thijsken Deckers en Jaecken de Smeet, zijn broeders, uit 

uit huis, hof en boomgaard in Mulenbiersel onder Neeritter,waar hun ouders uit gestorven zijn. 

Getuigen: Flips Lemmens, Johan Lochem pastoor te Stramp Roy. 

223. 1628, 24 februari. 

Willem Deckers van Stramp Roye, mede als momber van Lyba, Anna en Dyrck Deckers, met 

instemming hunner moeder Lijsken Deckers, deden afstand van huis, hof, stal, schop, schuur, land, 

zand, hei en wei te Molenbeersel, genoemd 't goed inghen Segge, tot behoef van Jaeck Macken. 

235. 1628, 9 november. 



Jaeck Gheren, alias inghen Segge, gevolmachtigd als volgt, verkoopt aan Jan aen dy Muelen van 

Mulenbiersel 53 roeden land inghen segge. Palende: de straat en Gierengoed. Voor 29 st. per roede. 

Voor schepenen van Halen in 't land van Horne werden Jaeck Geeren van Biersel en Marten Raetzen 

gemachtigd door Goert Willemsen van Stramproy als oom, momber der kinderen van Lys Vrinsen†. 

1634, 30 maart. 

Vóór haar dood had Lem Slichten, weduwe van Simon Symkens, haar vader Jan Slichten den ouden, 

haar broers Heyn Slichten en Jan Slichten den jonge gemomberd. Die mombers leenden 500 gl. à 5% 

van Emont op die Heys en consorten. Pand: 't goed of de hof tot Symkens te Molenbeersel. 

In de marge: Willem Vande boumen heeft deze 500 gulden terugbetaald aan: Arit op de Heys, Peter 

Heermans, Willem op de Hees. Dat bevestigden de schepenen: Thies Vaesen, Reyner Clotiens, Simon 

Rutten en Geraerdt Jacops op 9 februari 1673. De inschrijving is getekend door Joannes servaty, 

substituut secretaris. Aan het einde van de akte staat dat de mombers of "Simon Simkens" deze 

jaarrente zullen lossen. Met het geleend bedrag is het kindsdeel betaald van de zuster van Simon, nl. 

Neys gehuwd met Goert Arets van Stramproy. 

120. 1653, 3 februari. 

Reyn en Peter Vanden berch verkopen aan Anthonis Teunen van Stramproy ± een vrecht land te 

Meulenbeersel; palende: de straat, Thijsken Simons erven, voorhoofd Boomherhoff; met zijn 

opstaande last. Voor 100 gulden, een vat rogge en een eikenboom. Goedspenning: 2 stuivers.  

Gedaan voor Joannes Frerix, stadhelder en de schepenen Jacop Stalmans en Reyner Clooten. W.g. 

Joannes Frerix, secretaris. 

123. 1653, 29 maart. 

Erken Schoemekers, als man van Ummel Slichten, verkoopt aan Theunis Theunen van Stramproye ± 

½ bunder baempt in de Stock gelegen. Palende: Jaeken Geeren stock, Rut Vrensen stock, voorhoofd 

de beek, uitschietende op de hei. Belast met 1 blank cijns aan de grondheren van St.-Lambrecht. Voor 

210 gulden en twee vaten boekweit. Goedtspenning: 4 stuivers. Lijcoop: naar  lands gewoonte.  

Gedaan voor J. Frerix, stadhelder en de schepenen Jacop Stalmans en Dirck van Roy. 

131. 1653, 9 oktober. 

Testament van schepen Dirik van Roye. Na zijn dood zal zijn dochter Catharina van Roye, gehuwd 

met Jan Teuwen de zoon van Leenardt Teuwen, alles hebben wat op hem, Dirik, verstorven was van 

zijn andere dochter Margareta van Roye; t.w.: de 3 stukken erven gelegen binnen of omtrent 

Stramproye. Ze horen niet bij de hof gen Roye; nog de 1600 gulden die van Margareta wedergekomen 

zijn en verder alle gereed geld dat hij zal achterlaten. Catharina moet dan wel 50 gulden aan de armen 

geven. De testamentmaker geeft de reden van zijn wilsbeschilkking. Volgens de 

huwelijksvoorwaarden tussen zijn zoon Jan Van Roye en diens vrouw Lisbeth Teuwen, zal die de 

gehele hof Genroy behouden; er is een ruil geschied van de halve hof Genroy tegen Lisbeth Teuwens 

kindsdeel; een ongelijke ruil. Daarom wil de testamentmaker dat zijn zoon Jan, bij de hof, enkel nog 

één vrecht land krijgt die vader Dirik van Gerardt Macken verkregen heeft. Indien zijn zoon Jan 

hiermede niet tevreden is, moeten hij en Catharijn alles in deling brengen wat zij van weerszijden van 

hunne ouders genoten hebben zo roerend als onroerend en dan in twee gelijke delen delen. De armen 

zullen dan vooruit 50 gulden hebben tot troost van zijn en zijn huisvrouws Geertruyt† ziel. W.g. J. 

Frerix, secretaris. 



Naschrift: op 27 april 1662 bezorgt Catharina van Roye 50 gulden aan de schepenen, om die volgens 

de wil van haar vader te laten uitdelen onder de armen van Nederitter, Beersel en Manestraat, daar 

waar het geld het hoogst nodig is. 

134. 1653, 6 november. 

Paulus Engels van Stramproye als gevolmachtigde van Jacop Janssen van Hesselt, als man van 

Janneken Mattijs, verkoopt aan  Reyner Caters de helft van een bempken, waarvan Thonis Millen de 

wederhelft heeft. Gelegen in Nederitter, nabij de molen in 't Dorp. Voor 4 gouden souvereinen en 4 

rijksdalers of 16 gulden Maaseiker cours. Godshelder: 1 blaumuyser. De volmacht waarvan sprake is 

is geschreven door notaris Jan van Verhoven, notaris in Utrecht. Hierin is sprake van Hasselt. 

303. 1665, 15 januari. 

Jan Joosten, zoon van Heijn Joosten† gewezen schepen te Nederitter, draagt over aan zijn broer Heijn 

Joosten zodanig goed met huizinge, landerijen, beemden, hei, wei, plantingen en aanklevende 

gerechtigheid, te Moelenbeersel en elders gelegen, zoals dat aan hem, Jan, door zijn ouders bij 

huwelijksvoorwaarden gegeven werd in 1646, de 1 augustus. Nu overgedragen voor 550 gulden 

Brabants. Daarbij moet Heijn alle punten uit die huwelijksvoorwaarden nakomen. Jan mag zijn leven 

lang de vruchten van 2 appelbomen in de boomgaard genieten; met dien verstande dat Heijn zich de 

twee beste bomen vooraf mag tekenen en voorbehouden. Huwelijksvoorwaarden opgesteld door H. 

van Asch, pastoor te Nederitter, op 1 augustus 1646. Partijen: Jan Joosten van Nederitter, geassisteerd 

met zijn vader Heijn Joosten alias Souts en zijn moeder Henrick(!) Joosten; met Dirick Souts en 

Thonis van Hove alias Coene, beiden zijn ooms en beiden wonend in Stramproye - ter ener zijde - en 

Cathrijn Greefkens geassisteerd met Nelis Greefkens haar halve broer; Thijs Beckers van Maeseyck 

als zwager; Thijs van Immesen als zwager onder de heerlijkheid Thoor; Corst Jetten als oom onder 

Ophoven; Jan Cremers als neef te Stramproije - ter ander zijde.  

Heijn Joosten alias Souts geeft zijn zoon Jan al zijn goed te Joosten genaamd, gelegen te Moelen 

Beersel, zo onder Itter als Kessenich; behalve: 

1. drie vrechten land, uitschietend op de Scheijtenhoevel, die Heijn gekocht heeft van Jan 

Verkissen en consorten;  

2. de Bovenste Biesenbampt aan’t Pootvenne;  

3. het halve boomgaardje aan Theeven schuur.  

Na dood van de ouders keren die drie percelen terug naar het stokgoed. Jan zal zijn ouders 1200 

gulden geven; 600 terstond; 200 als zoon Hendrick 15 jaar is; 200 als zoon Leonaert 15 is en nog 200 

als zoon Peeter 15 jaar zal zijn. Heijn zal die drie elk een koe geven als ze huwen. Als ze overlijden 

zonder lijfserven vervalt de verplichting van het geven van een koe. De afstaande kinderen behouden 

vrije in- en uitgang op het goed zolang ze onbestaat zijn. Sterft één der afstaande kinderen zonder 

lijfserven, dan zullen alle anderen gelijk delen. De ouders behouden voor zich: het huis op de Schans 

en ook de zolder op de Schans te Stramproije. Jan Joosten, hofhelder, belooft samen met Jan vande 

Venne als zwager en Lem Philips als zwager, hun broers en zusters, zijnde en komende, te zullen 

voorstaan en behulpelijk zijn, dat de ene zo ver zal delen als de andere, zo de kleinste als de grootste. 

Jan Joosten, hofhelder, zal zijn ouders de gewone tocht laten volgen, te weten de vierde gerve. De 

hofhelder zal 1 vat lijnzaad zaaien op een bekwame plaats; op zijn kosten 1 koe onderhouden, winter 

en zomer, waar de ouders het profijt van zullen hebben. Zo de hofhouder enige schapen houdt, is hij 

schuldig 'vree'schapen te onderhouden. Zo er biggen opgetrokken worden, tot drie toe, zo zal hij één 

geven; zijn er meer dan 6 of 7, dan zal hij ook maar 1 geven.  

De bruid, Catharina Greefkens, zal inbrengen: 600 gulden tegen a.s. St.-Andries en daarbij, al hetgeen 

die andere zuster of broeders gehad hebben. Wat er volgens testament van vader over zal zijn, zullen 

zij zusters en broers, gelijk delen. De langstlevende van beiden zal de een de andere 300 gulden 

verbeteren, indien ze sterven zonder erfgenamen. De bruid zal dan 29½ gulden weder krijgen voor een 

koe. Bed en kist, hetgeen ze inbrengen zal, zal keren ter rechte linie daar het van gekomen is.  



Gedaan ten huize van Neelis Greefkens. Getuigen: Andries Rutten en Thonis vande Boomen. 

1670, 24 april. 

Jan van Keyaert, als momber der kinderen van Geurt vande Venne† x Jenneken Schoeffs, laat volgend 

bescheid registreren. Op 18 oktober 1668 gaven pastoor Servatius Vleugels en meier Reyner Caters, 

namens de Armen van Nederitter, 2 bunder land uit aan Jan van Keyaert q.q. Gelegen langs Keyaerts 

veld en ter ander zijde 'te Maenlo offte Fellengoet', uitschietend op erve van voornoemde kinderen. 

Voor 9 vaten rogge jaarlijks. Te weten: telkens 3 vat aan respectievelijk de armen van NederItter, 

Ittervoort en Stramproije. Pand: de erfgoederen van de kinderen. De handeling droeg de goedkeuring 

van baron de Leerodt, aartsdiaken van het Kempenland. 

580. 1681, 12 juni. 

Gilis Bongers van Stramproije, mede voor zijn broers en zusters, verkoopt aan Tijs Smets: 1. huis met 

boomgaardje te MolenBeersel; palende: Thenus vanden Boom en de straat; 2. ½ bunder land, ook te 

Molenbeersel; palende: Tijs Simons land en dezelfde straat. Voor 250 gulden Brabants. Godsgeld: 1 

blauwmuyser. 

1682, 1 april. 

Gilis Bongers van Stramproije verzoekt, in naam van zijn zoon Hendrick, naderschap van huis en 

bijliggende erven te MolenBeersel, zoals op 12 juni 1681 verkocht werd aan Jan Smets voor 250 

gulden Brabants. Betaald: 2 rijksdalers met belofte van af en toe te doen.  

Gedaan voor schepenen Pieter Fabri en Willem Stalmans. 

587. 1682, 1 april. 

Gilis Bongers van Stramproije zet voornoemd huis met bijliggende boomgaard en akkerland, gelegen 

te MolenBeersel, voor 50 jaren in belening aan Tijs Smets voor 275 gulden Brabants. Is de som na die 

tijd niet terugbetaald, dan gaat een nieuwe toust van 50 jaren in. Tijs zal het huis mogen afbreken, 

bomen kappen en nieuwe planten.  

Gedaan voor schepenen als voor. 

624. 1686, 2 mei. 

Registratie van de huwelijksvoorwaarden tussen Paulus vanden Venne, zoon van Jan, en Geert vangen 

Roije, dochter van Jan†, d.d. 11 mei 1673. Bruidegom is geassisteerd met zijn vader Jan vanden 

Venne en diens vrouw Geert; Lee Joesten, Pieter Joesten als omen en Jacob Langen en Wilm 

Bouwers. Bruid is geassisteerd met haar mombers Hendrick Bruijnen, Jacob op de Hees en Cornelis 

Pieters; Dirick vangen Roije haar broer en Theunis Bouwers als nabuur. Jan vanden Venne geeft over 

aan bruidegom en bruid de gehele hof te geVenne onder Itter gelegen: huizinge, stallinge, land en 

zand, onder welke jurisdictie ook gelegen. De vader blijft nog 4 jaren meester; dan zal Paulus 

aanvangen, zoals het gelegen is in huis en in het veld. De bruidegom zal aan de afstaande kinderen 

2400 gulden moeten geven; iedere afstaande dochter een koe en een bed met zijn toebehoor. Binnen de 

vier jaren zal de vader onder de 3 zonen de bijen delen en aan de twee jongens ieder 5 schapen, zo die 

er zijn; als er geen zijn zullen ze er geen hebben. Komen er enige kinderen te sterven, tot twee toe, 

zonder lijfserven, dan zal de hof of de helder niet mede delen. Komen er meer te sterven dan zal hij 

indelen gelijk een ander kind. Na vier jaren zal Paulus aan zijn vader, in naam van de afstaande 

kinderen, 1800 guldens tellen. Voor de meerrest (= 600 gulden) geeft de vader een termijn van 6 jaren 

om te betalen. De vader zal de echtelieden jaarlijks ½ vat lijnzaad zaaien. Als na vier jaren blijkt dat 



het jonge koppel zich niet kan verstaan met vader en moeder, zal de jaarlijkse erfpacht die op het goed 

ligt voorafgaan, en daarna zullen de ouders van koren en boekweit het vierde vat hebben. Blijven ze 

bij elkaar, dan zal Jan en zijn vrouw eten en drinken hebben zoals het er dan is in huis. De vier jaren 

zullen oogst 1677 uitgaan. Als de ouders hun koren en boekweit trekken zullen ze ook de vierde part 

van het fruit trekken en de vierde boot vlas. De bruid brengt in: 1800 gulden, een koe en bed met 

toebehoor. Kwam bruidegom of bruid te sterven zonder lijfserven, dan zal de langstlevende het 

vruchtgebruik hebben en daarna keert alles ter rechter linie waar het van gekomen is; zowel geld als 

erfdom. Als de bruidegom uitbetaald heeft zullen de kinderen, op bruidegoms kosten, wettelijk afstand 

doen van de hofsgoederen. De kinderen die binnen de vier jaren tot staat komen krijgen van de vader 

een koe. Als vader en moeder de tocht trekken, dan zullen ze ook een tochtkoe mogen melken; wel te 

verstaan, ze zullen om melken en dan weer vooraan gaan. Opgemaakt ten huize van Dirick vangen 

Roije, in tweevoud. Wie het zijne verliest zal zich hebben te reguleren naar het ander. Zo er iemand 

ziek wordt, die zal zijn uitgang in het huis mogen hebben, zich warmen bij het vuur en zijn eigen 

dingen verteren zolang hij/zij onbestaat is.  

Was getekend: Goddefridus ab Ummessen, koster in Stramproije. 

640. 1687, 19 augustus. 

Geurt Moest leent van Lenert Spierkens 100 gulden Brabants à 5%. Pand: 2½ vrecht land aan de 

Saevelcuijl; palende: de weg van Ittervort naar Stramproije en Nijs Nijssen land. 

27. Zonder datum. Los blad. 

Ik, Francis Tonen, geef mijn vader Michel Lemmen volmacht 1 vrecht land te verkopen, liggend te 

Bersel onder NeerItter. Gevolgd door merkteken van Francis Tonen en "(..) wordt bevestigd door 

Franciscus Schmitz, kapelaan in Stramproy." 

48. 1693, 12 februari. 

Jan Seerden van Stramproije staat zijn vruchtgebruik af van volgende goederen:  

1. 1 vrecht akkerland op de Maenestraet in Hubensvelt; palende: Gerit Nijssen, Hubenshoferve 

en de straat; 

2. 75 roeden, een 'lepken' onder Kessenich neven Hoever land en Cilken land; 

3. ½ vrecht baempt onder Kessenich, uitschietend aan Dresserstraetervelt; palend: Cilken erve en 

Theuven erve;  

4. zijn aandeel in een onverdeeld stuk akkerland onder Kessenich aan de Ghoor neven Krekers 

bonders en Hovers erven;  

5. zijn deel in een stuk land, de Cuyper, onder Kessenich; palende: joufr. Smets en Pieter 

Martens, 

ten voordele van zijn voordochter Lijn in den Enckel, geassisteerd met haar mombers: Willem 

Schroen en Nelijs van Hoef. Ze verkopen de percelen aan: Reijner Steijvers, de voorzoon van Jan op 

de Ghoor; welke Reijner geassisteerd is met zijn mombers: Reijner Snijckers en Corst Steijvers. Voor 

205 gulden Brabants. Godsgeld: 1 blauwmuyser. 

121. 1698, 19 juni. 

Overeenkomst tussen: 1. schepen Jan Versiers, en 2. Pieter Grieffkens, om een einde te maken aan 

geschil en proces over een paardenkeur op hun goed, Keunengoed, te Stramproije; alsook over een 

cijnsboek onder Hunssel. De tweede geeft aan de eerste 20 rijksdalers en heeft dan verder niets meer te 

maken met die keur. De eerste comparant neemt de kosten van de procedure op zich en zal dan met 



Reijn Vanden boom drie vierde parten genieten van het cijnsboek; ¼ blijft voor Grieffkens. Bij elke 

ophelding van het cijnsboek zal de eerste comparant zijn quote moeten betalen. 

133. 1699, 26 maart. 

Jan Geuijtens van Stramproije en Jacob Berben van Kessenich leggen de momberseed af voor de 

kinderen van Nelijs Hennen† x Trijnken Tulkens†. 

215. 1706, 25 februari. 

Jan Seirden van Stramproye en Jan Segers van NeerItter, respectievelijk vader en oom van het kind 

van Seirden verwekt bij Trijncken ingen (L)Enckel†, aanvaarden het momberschap over het kind, in 

verband met een erfenis van Helene van Heyler† verstorven op het kind. 

226. 1706, 10 juni. 

Heijn Vande Venne van Groot Beersel en Severen Halermans van Stramproije aanvaarden, als naaste 

familie, het momberschap van het kind van Hendrick Joosten† x Anna Halermans. 

391. 1721, 8 mei. 

Lenert Seerden van Stramproije verkoopt aan Rut Heijer van de Maenestraet:  

1. ± 1½ vrecht land op de Manestraet in Silkens kamp; palende: Thijs Schoufs, Jan oppe Goort en 

Silkens kuijl. Jaarlast: ⅓ vat rogge aan de armen;  

2. 18 roeden land op de Manestraet; palende: met twee zijden Jan oppe Goort en de straat.  

Voor 200 gulden. Godshelder: 5 stuiver. 

422. 1723, 1 juli. 

Lenert Seerden van Stramproije verkoopt aan Thijs Cuppens van de Maenestraet ± 1 vrecht land op de 

Maenestraet; palende: Corstiensland, Rut Cuppens en de straat. Jaarlast: 1 vat rogge aan de armen en 2 

stuivers in Keijershof. Voor 60 gulden boven de lasten. 

424. 1723, 14 oktober. 

Vandersmissen, kapelaan alhier, laat in naam vam Jacob Christus een akte registreren van notaris 

Laur. Fabri, d.d. 20 november 1713. Jan Nijs alias Wevers van Groot Beersel onder Kessenigh leent 

van Anne Stals, weduwe van Willem Christus van NeerItter, 150 gulden Brabants à 4%. Pand: zijn 

huis en hof op de Maenestraet, met bijhorende landerijen, genaamd te Wevers.  

Gedaan ten notaris huize in Maeseijck. Getuigen: Hendrick Stals van Stramproije en Thijs Meijlers 

van Neeroeteren.  

In de marge: op 7 december 1724 verklaart Jacob Christus, met een eigen handschrift, voldaan te zijn. 

Getuigen: Marten Claeren en Hendrick Leurs. 

469. 1728, 25 november. 

Franciscus Smets, kapelaan te Stramproije, met toelating van de aartsdiaken, verkoopt aan Catharina 

Severs, weduwe Lambrecht Bouwens, 6 vrechten land te Molen Biersel in het Santvelt; palende: Vaes 



Verschueren erve, de straat naar Stramproije en van de andere kant aankopers erve. Voor 500 gulden 

Brabants. Godsgeld: 5 stuivers. Jaarlast: 6 oorden herencijns in te brengen in Schueregoed.  

Dan volgt in het Latijn het octrooi van de aartdiaken, getekend door diens notaris Mathias Panis. 

553.  1734, 17 juni. 

Christiaen Rega verkoopt aan Martina Heurckens 12 vrecht land te Meulen Biersel. Palende: 

aankopers erve, Jan Jansen, molenmeester te Tongerlo erve, met een hoofd op de weg van Biersel naar 

Stramproije, met het ander hoofd op Nelis Greffkens erve. Voor 137 gulden Brabants. Godsgeld: 5 

stuivers. Last als voor. 

36.  1736, 19 januari. 

Cristiaen Rega van Ophoeven verkoopt aan Martina Hurxkens 1½ vrecht akkerland te Molenbeersel. 

Palend: de aankoopsters erve, Lambricht Bouwen erve, uitschietend op het voetpad van Molenbeersel 

naar Stramproij. Voor 102 gulden Brabants. Godsgeld: 5 stuivers. Jaarlast: een kleine cijns naar 

proportie in Bouwensgoed. 

142.  1742, 8 november. 

Coen Christus leent van Geurt van Ummissen van Stramproij 150 gulden Brabants à 5%. Pand: zijn 

geheel goed, Enckeler goet, te Meulenbeersel.  

143.  1742, 8 november. 

Filip Janssen van Bockholt verkoopt aan Geurdt Lemmen een bunder heide of nieuw erve, omtrent de 

Heijer kemp, nabij de Stramproijer wallen. Palende: Jan Cleukers erve, de weg lopend langs de 

Stramproijer wel op Bockholt en verder rondom in de heide. Voor 24 gulden Brabants. Godsgeld: 1 

stuiver. Jaarlast: 1 capuin, 2 stuiver cijns en de tienden aan het domkapittel en de schat in 

Meulenbeersel. 

154.  1742, 14 december. 

Dirik Remers verkoopt aan Aret Cleuts ½ bunder en enige roeden erf onder Neeritter, omtrent de 

Stramproijer walle. Palende: Jan Clockers, Hobbers Geurdt, uitschietend op de heide. Voor 52 gulden 

Brabants. Godsgeld: 1 blaumeuser.  

In de marge: op 3 december 1743 bekent Aret Cleuts naderschap aan Jan Weilters als naaste 

bloedverwant van Dirik Remers. De eerste genachten na Driekoningen moet Weilters nog 14 gulden 

geven aan Cleuts, die afziet van zijn mestrecht. 

156.  1743, 17 december. 

Voor de schepenen Mathijs Smeets, Marten Claeren en Herman Hermans verkoopt Wilm Halers aan 

Cornelis Cremers ± 3 vrechten akker en heide, bij Stramproij, onder deze jurisdictie. Jaarlast: 7½ 

stuiver cijns aan het domkapittel. Palende: Willem Haelers en met de andere zijde en voorhoofd de 

gemene heide. Voor 85 gulden Brabants. 

164.  1744, 11 januari. 



Schepen Hermen Hermans en zijn vrouw, de weduwe van meier Everaerts, als vruchtgebruikster van 

een kapitaal van 225 gulden, staande ten laste van de gemeente, en meier Everaerts, zo voor hem als 

zijn zuster en broers kinderen, eigenaars, verkopen aan Peter Cremers, alias Teunen van Stramproij, 

die obligatie voor 225 gulden. Lambert van Deusen trekt dat bedrag op, als zijnde gevallen tot 

kindsdeel van zijn vrouw Agnes Theresia Everaerts. Na moeders dood zal dat korten aan hun deel. 

Lambert van Deusen x Agnes Theresia Everaerts beloven aan Hermen Hermans, hun stiefvader, de 

intrest te betalen zolang diens vrouw, hun (schoon-)moeder leeft. 

340.  1754, 14 november. 

Voor Mathijs Cremers, stadhouder, en Peter Claeren, Christ. Coulen en Jan Teulkens, schepenen, leent 

Dirick Seven, geassisteerd met zijn dochter Catharina Seven, 125 gulden Luijx (1 gulden = 20 

stuivers) van Henderick Geelen, koster, x Gertruij van de Winckel. Daarvoor zet Seven een land in 

belening, gelegen aan de Wall: palende: Bill op den Heuvel en de erven Jacob Curvers. Jaarlast: 4 

capuinen en 9 oord cijns aan het domkapittel.  

Voorwaarde: de drie voorkinderen: Geradus Seven, Catharina Seven en Maria Elisabeth Seven mogen 

de penningen leggen mits 2 maanden op voorhand aan te kondigen. Het land komt van de zijde van 

Dirck en viel hem ten deel voor 200 gulden. Blijkens kwitantie telde hij daarvan, tijdens zijn tweede 

huwelijk, 125 gulden aan zijn broer en zusters. Bleef staan: 75 gulden, zijnde zijn kindsdeel. Geelen 

zal Seven daarvoor jaarlijks 2 gulden en 5 stuivers betalen. Kwitanties: Mechel Seven, weduwe Mat. 

Janssen, ontving van haar broer Dirick Seven 50 gulden Luijx, zijnde haar deel: ¼ van het land.  

Getekend te Maeseijck, 20 oktober 1754. Het land is gelegen binnen het Dorp aan het Entvaer. Mechel 

Seven bekent dat haar broer Dirick 25 gulden betaalde aan hun zuster die in Holland gestorven is.  

Peter Seven bekende op 5 november, binnen Stramproij, 50 gulden voor zijn patrimoniaal goed 

ontvangen te hebben van Dirick Seven. W.g. voor eensluidend afschrift: J.J. Frische, secretaris. 

477.  1761, 5 november. 

Wilm van Raetingen leent 150 gulden à 3½% van Joannes Smeets van Stramproije. Pand: aankoop uit 

vorige akte. 

509.  1764 9 februari. 

Mathijs Smeets van Moolenbiersel leent van Jan Teeven van Stramproije 1000 gulden à 4%. Pand: 

zijn huis en hof, genoemd Geerenhof, onder deze jurisdictie gelegen. 

530.  1766, 24 april. 

Peter Dirix x Elisabeth Seegers verkoopt aan Reiner Segers x Elisabeth Snijckers de helft van huis en 

hof, waarvan de aankoper het weerdeel reeds bezit. Gelegen buiten het Valderen. Palende: de 

heerbanen naar Kinroij en Stramproije. Voor 300 gulden. Godsgeld: 5 stuivers. 

683.  1771, 21 november. 

Hendricus Stals x Elisabeth Meeckels van Stramproije verkoopt aan Peter Dirix x Barbara Geelen 1 

vrecht akkerland te Neeritter. Palende: Moubroecker boomgaard en de erfgenamen van secretaris 

Driessens†. Met het recht van mestweg over de erven van voornoemde Driessens. Voor 260 gulden. 

Godsgeld: 5 stuiver. 


