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Fol. 1 – Martis 15. Januarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
Erschenen Engelbert Storm, die bekande voor sich Sweentien Verschaege sijn huijsvrow, daervoor de rato cavierende, ende 
sijnen Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops 
avergelaeten ende verkofft te hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende cracht deeses aen Dersken Weduwe van 
zall. Peter Swart ende derselven erven, seecker huijssken alhijr binnen Bredevoordt, tusschen die behuijsungh van Beerndt 
Haeck ende des Hr. Commijs Henrick ten Hagen hoff gelegen, streckende mede aen d’andere zijde aen des Heeren Drosten 
sijnen hoff mett desselven toebehoer ende gerechtigheijt voor doorschleghtigh kummervrij, nargens mede beswaert als mett 
gemeijne Heeren Lasten, moeten daeruijt tegenwoordigh volgens accordt bij Coeperschen aen verpondinge betaelt worden, 
Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop  

Fol. 1 v - mitt handt, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae 
Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Lunæ 28. Januarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Harmen van 

Basten. 
Erschenen Jan Nachtegal, Catrina Verschaegen sijn huijsvrow, daervoor de rato cavierende, mitzgaeders Joachimus 
Duijmen, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewigen ende 
onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben, gelijck dieselve averlieten ende verkofften hijrmede 
ende cracht deeses aen Derck Bolandt Enneken Henderixen sijn huijsvrow ende deren erven, ongevehr d’Halffscheijt van 
seecker kempken Landes buijten d’Aelter Poorte aenden Kruijsenboom In sulcker voegen ende gestalt, als t’selve 
tegenwoordigh affgepaelt is, gelegen naer de sijt 

Fol. 2 – van Aelten, mett eenen eijnde anden Wegh van zall. Peter Cloecks hoff, metten anderen an Pastorien Landt – sijnde 
d’ander halffscheijt van voorgemelte kempken – mett d’eene sijt naer den Aeltenschen wegh, mett d’ander sijtt aen zall. 
Peter Cloecks hoff, mett desselven toebehoer ende gerechtigheijt voor doorschleghtigh kummervrij, nargens mede 
beswaert, als mett gemeijne Heeren Lasten, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde 
vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer 
goederen, Sonder Exception und argelist . 

 
 Mercurij 30. Januarij 1661 - Stadtholder Joost Ter Vile, Coornoten Derck Bredthouwer, Jan ten Brincke,  Harmen 

Huijninck, Jan Nachtegal. 
 Erschenen Willem Dropper, Henderssken Buijninck eheluijden, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene 

welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewijgen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende cracht deeses  

Fol. 2 v - aen Henrick Arentsen ende Mette ter Braeck eheluijden ende deren erven,, een seecker gedeelte van hofflandt, recht 
achter Coeperen behuijsinge gelegen In sulcker voegen ende gestalt, als hett tegenwoordigh uijtgepaelt is, Sullende mede 
Coepere eenen ganck hebben achter Jan Struncks ende Henrick Janknechts huijs, tott den Aelter Esch toe, Deeses in maeten 
voorssn. erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter 
verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem  
 In de marge : Aº 1664 den 16. Julij Erschenen Berent Mets voor sijn huijsvrou de rato caverende ende bekande van dese 

pandtverschrijvinge summa ende alles te dancke voldaen ende betaelt te sijn. Ergo Vacat Quod testor T. Bronckhorst 
Landtschrijver. 

 Erschenen  Henrick Arentsen woonachtigh tott Varssevelt, die bekande voor sich, Henderssken Bröckelers eheluijden 
daervoor de rato cavierende ende sijnen erven, voor eene welbetaelde summa gelde ondergemelt, in Pandtschap sampt 
rustlijcken vreedsamen besit nut ende gebruijck avergelaeten ende verkofft te hebben aen Beerndt Metz Fijcken ten Ruijle 
Eheluijden ende haeren erven, haere Pandtverkooperen Landerijen, gehoerende onder hett goedt Oberinck in de Bourschap 
Lin tel gelegen, 

Fol. 3 – naementlijck den geheelen hoogen Limborgh ongevehr vier Molder geseij groot, soo dieselve in sijne kennelijcke 
bepalinge nu is gelegen, daerbeneffens den halven Pass mett den Hiller Camp daerin gelegen, als oock den Hillen gaerden, 
alles mett haere gerechtigheden ende daertoe gehoerende Vreede, so ende als Pandtverkoopers hetselve dusverre 
int’gebruick gehadt hebben, niett daervan uijtbescheijden, Om dieselve parcelen Pandtschaps wijse voor den Interesse van 
een Capitael van Dertijnhondert gulden hollans Jaerlix, te gebruijcken. Deeses in maeten als boven, gecediert ende 
uijtgegaen, daerop mit handt ende monde vertegen, die Loese een Halff Jaer voor Pauli bekieringe beijdersijts 
voorbeholden und demnae, mett die gemelte summa van dertijnhondert guldens in drie termijnen – gelijck als dieselve 



ontfangen sijn – wederom te lossen ende quijttecoopen to weten op Lichtmis met duisent gulden op Maio mett 
derdehalffhondert guldens ende die rest op St. Jacop desselven Jaers, mett vijfftigh gulden, Alles bij verbant van obgemelte 
parcelen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Jovis 31. Januarij 1661 - Stadtholder Joost Ter Vile, Coornoten Rotger Poelhuijs, Evert Craenen. 
Fol. 4/5 -   Erschenen BorgerMr. Gerhardt Rabelinck, ende Gerhardt Elschot, cavierende de rato voor haere huijsvrouwen, die 

bekanden, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten 
ende verkofft te hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende kracht deeses aen Hendrick Emminck Grete Boijnck 
Eheluijde ende deren erven, een seecker stucke Landes van het Suijlens pessken, omtrent Sess schepel geseij, mett drie 
eijnden aen Frerix Ess ende Landerijen, mett die andere sijde aen het Landt soo Jan …….(opengelaten) daervan gekofft, 
gelegen, mett sijn olde ende nieuwe gerechtigheijt voor vrij allodial, uhtgenomen die ordinaris Heeren Laste ende beswaer, 
naer quota vant’Suijlens huijs mede te draegen, Deeses erfflijck gecediert ende uhtgegaen, Daerop mitt handt, halm und 
monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbandt haerer 
goederen, Sonder exception und argelist  

 
Fol. 6 – Lunæ 4. Februarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Harmen Joerdens, die bekande voor sich Catrina Schaers Eheluijde, daervoor de rato cavierende, ende sijnen 

erven, voor eene welbetaelde summa geldes ondergemelt, in Pandtschap sampt rostlijcken vreedsamen besit nut ende 
gebruijck avergelaeten ende verkofft te hebben aen Berent Metz, Fijken ten Ruile eheluijde ende deren erven, een 
stucksken Landes van dardehalff schepels geseij, gelegen opten Nellekes Pass, met eene sijt naest die Sijde Weijde van 
Poppinck, met d’ander sijt, naest Jan Cortz Landt, mitt eenen einde aenden wegh, metten anderen aen Sijbelix Landt 
schietende; Deeses in qualiteit voorss. gecediert ende uijtgegaen, die Loese een Vierendeel Jaers te vooren te verkundigen  
voorbeholden, und demnae op den 4. Februarij mett die summa van Vijff ende Vijfftigh Daelder Bredevoordischer 
wehrong wederom te lossen ende quijttecoopen, alles bij verbant van obgemelte stucksken Landes Voorders is 
geconditioniert datt in vall Pandtverschrijver t’selve Landt moghte willen vercoopen datt Pandtholder daertoe die naeste 
sall wesen, doende als een ander, Sonder exception und argelist. 

 
Fol. 6 v –Martis 5. Februarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
Erschenen Jan Wissinck den Olden voorts Jan Wissinck den Jonger, tegenwoordigen Bowman op Wissinck, als Man ende 
Momber van sijn huijsvrow Hinderssken Wissinck, Mitzgaeders Stijne Wissinck, Marten, ende Mette Wissinck, ten 
overstaen van Willem Hartlieff haerer tott deeser saecken erkorenen ende toegelatenen Momber, die bekanden voor sich 
ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewijgen ende onwederroeplicken erffkoops 
avergelaeten ende verkofft te hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende kracht deeses aen Geerdt Bessinck ende 
desselven erven, haerer verkoperen Caetstede genant die Elserstede in eenen wal gelegen, to weeten den Elser Camp, mett 
den Elser goorden, ende het huijs ,met sijn toebehoer ende gerechtigheijt inde Bourschap Miste, tusschen Dijrkinck ende 
Rosen gronden, respectivelick gelegen, voor doorschleghtigh allodial vrij goedt, nergens mede beswaert als metten 
gewoontlijcken tins ende gemeijne Heeren Lasten Deeses in qualiteijt voorssn. gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt 

Fol. 7 -  mitt handt ende monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij 
veronderpandongh haerer goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Jovis 14. Februarij 1661 - Stadtholder Joost Ter Vile, Coornoten Rotger Poelhuijs, Evert Craenen, 
 Erschenen Jan Lammerdinck Jenneken Naberinck eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene 

welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende kracht deeses aen haeren Swaeger Geerdt Heijnck Marrie sijn 
huijsvrouwe ende deren erven, haerer verkooperen halve Kaeterstede, genoemt die Nijers Stede gelegen inden Kerspel 
Wenterswijck, Bourschap Medehoe, soo ende als dieselve haer van haeren zall. Vaeder Jan Lammerdinck is angeerfft, ende 
nae dato oock van haer broeder ende Susters angekofft hebben, voor vrij allodial uijtgesundert Vierdenhalven stuijver tins 
ende Vijfftijn str. voor een Roeckhoen soo daeruijt Jaerlix aen den tijtlijcken Rentmr, van Sijn Hoocheits domeinen moeten 

Fol. 7 v – betaelt worden, Deeses gecediert ende uhtgegaen, Daerop mitt handt ende monde vertegen, wahrschap, verner und 
beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbant haerer goederen, Sonder exception und argelist. 

 
 Mercurij 20. Februarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Beerndt Kannenborgh die bekande voor sich Beerndeken Lobeeck sijn huijsvrow, daervoor de rato cavierende 

ende sijnen erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops 
avergelaeten ende verkofft te hebben, averlieten ende verkofften hijrmede ende kracht deeses aen Jan Clunder Trijne 
Werners eheluijde ende deren erven, sijn behuijsinge alhijr binnen Bredevoordt aende boven graffte tusschen Veendrigh 
Ittersum ende Clooster Geertiens behuijsinge gelegen, met een plaetsken daervoor mett sijn recht ende gerechtingheijt voor 



doorschleghtigh kummervrij nergens mede beswaert als met gemeine Heeren Lasten ende Negen stuijver min een oort 
Jaerlixer 

Fol. 8 – tins, Deeses gecediert ende uhtgegaen, Daerop mitt handt ende monde vertegen, wahrschap, verner und beter 
verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbant sijner goederen, Sonder exception und argelist. 

 
 Veneris 22. Februarij 1661 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Geerdt Heijinck woonenede opte Nijrs Stede in Medehoe, die bekande voor sich Marrie Lammerdinck 

eheluijden, daervoor de rato cavierende ende sijnen erven, datt hij van Geertken Strobants Weduwe van zall. Henrick 
Wahlien heeft opgenomen ende ontfangen  de summa van t’Negentigh Daelder ad dertigh str. t’stuck, daermede desselffs 
andere Susters ende broeders affgegoedet sijn. Ende heefft daerbeneffens noch tott sijnen laste genomen een Capitael van 
hondert thijn Daelder, waervoor Johan Lammerdinck – des Comparants zall. Vrouwen Vaeders – opden 5en Martij 1646 
uijtwijsens Prothocols sess daelder Interesse Jaerlix op Martinij totter affloese toe, aen Henrick Wahlien, Geertien 
Strobants eheluijden, uijt de Nijrs Stede heefft verschreven, Dewelcke Nijrstede hem Comparant 

Fol. 8 v – van sijn huijsvrouwen broeder gerichtlick den 14den deeses is getransporteert ende opgedraegen In voegen datt 
voorssn. Geert Heijinck aen meergemelte Geertien Strobants Weduwe Wahliens ende derselven erven bekent schuldigh to 
sijn de summa van twiehondert daelder Capitael Bredevoordtscher geweerden; Belovende dieselve Jaerlix ende alle Jaer 
totter affloese toe dewelcke beijdersijts een vierendeel Jaers te voren sal mogen verkundight worden, te willen 
verpensionieren mett thijn dergelijcke daelders waervan het eerste Jaer sal verschijnen tegens aenstaende Martini, Stellende 
daervoor t’onderpande die Niers Stede voorts alle sijne geriede ende ongeriede goederen om in val noots sich met 
peindinge nae Landtrechte daeraen te mogen verhaelen, Sonder exception und argelist. 

 
 Mercurij 27. Februarij 1661 - Statholder Joost Ter Vile, Coornoten Rotger Poelhuijs, Evert Cranen.  
 Erschenen Eggert Gevers in naeme ende van wegen sijnen Vaeder Michael Gevers, daervoor de rato cavierende, die 

bekande in voorige qualiteijt voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen  
Fol. 9 - ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben aen Berendt ten Hietbrinck Engele sijn 

huijsvrow, een kampken aen de Schaers voort gelegen,  het Voorder kempken geheeten, allergestalt hetselve bij Cedenten 
Vaeder van Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoel uijtt den goede Debbinck in Corle gelegen is aengekofft, voor 
doorschleghtigh kummervrij, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde vertegen, 
wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Sonder exception und argelist. 

 
 Martis 19. Martij 1661 - Stadtholder Joost Ter Vile Coornoten Willem Hertlieff, Harmen van Basten. 

Erschenen Abraham Hardes, die bekande voor sich Willemken Elschot sijn huijsvrow, daervoor de rato caverende, ende 
sijn erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten 
ende verkofft te hebben aen sijn Sohn Jan Hardes een stucksken bowlandt van omtrent anderhalff schepels geseij, gelegen 
opte Wuppelbeecke int’ 

Fol. 9 v – Darpbuhr, mett eene sijdt aen Coepers landt, mette ander sijdt aent’ Velt, metten eenen eijnde aenden voerwegh, 
metten anderen aen Henrick Waliens grondt gelegen, voor doorschleghtigh kummervrij, hebbende vercooper d’ander 
halffscheijt van dit voorssn. Landt in het Jaer 1658 den 25. Junij oock aen Coeper Jan Hardes albereijts getransporteert, 
Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter 
verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Eodem   

Erschenen Abraham Hardes, voor hem selffs, ende uijt den naeme van David Hardes, Andries Elschot Jacob Volmerinck, 
ende Joost Schutte, als Erffgenaemen van Comparants zall. Vaeder Abraham Hardes, die bekande in voorige qualiteijt, 
voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende 
verkofft te hebben aen Jan Hardes, een stucke Landes omtrent van Sess schepel geseij, gelegen int’ Darpbuhr inde Horst 
mett deene sijtt aen Coepers grondt, mett d’ander sijt rontom aen Elinck und Pelckwijck hoeijgrondt, voor doorschleghtigh 
kummervrij, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde vertegen, wahrschap, verner 
und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goederen, Sonder exception 
und argelist. 
 

Fol. 10 – Eodem 19. Martij 1661  
 Erschenen Jacob Willinck die bekande voor sich Mechtelt Hasskers sijn huijsvrow daervoor de rato caverende ende sijnen 

erven, van Willem Wahlien opgenomen ende ontfangen te hebben de somma van twiehondert ende dartigh gulden hollans 
Belovende dieselve Jaerlix ende alle Jaer te verpensionieren tegens Sess ten hondert waervan het eerste Jaer sall 
verschijnen opten 19. Martij 1662 verbindende tott dien fine alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om in val noots 
soo wel voor het Capitael als Interesse sich daeraen mett peindinge nae Landtrechte te mogen verhaelen Die loese een 
Vierendeel Jaers te vooren te verkundigen beijdersijts voorbeholden, Alles sonder exception und argelist. 

 



Fol. 10 v – leeg 
Fol. 11 – Martis 2 Aprilis 1661 – Stattholder Joost ter Vile, Coornoot Willem Hertlieff. 

Erschenen Henrick ten Hietbrinck, die bekande voer sich, Garretien Nachtegal Eheluijden, daervoor de rato cavierende 
ende sijnen erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops 
avergelaeten ende verkofft te hebben aen Jan ten Bullens, Beerndeken Mages Eheluijden ende deren erven, een seecker 
kempken bij Coopers Jan ten Bullens huijs gelegen, mett die eene sijtt aen het Boinck Velt, mett d’ander sijtt aen Coepers 
goorden gelegen, soo ende als hetselve onder het Goedt Bulsinck is gebruijckt ende daeronder heefft gehoert, mett sijn olde 
ende nije gerechtigheijt voor vrij allodiael goet, nargens mede beswaert, als datt Coeper Jaerlix ende alle Jaer aen het goedt 
soo Berendt Bulsinck tegenwoordigh bowt, achtijn stuijver tott haeren beswaer belaefft te betaelen, Deeses erfflijck 
gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt und monde gerenuntieert ende vertegen, wahrschap, verner und beter 
verschrijvongh und vestnis belaefft nae Landtrechte, onder verbant sijner goederen, Sonder exception und argelist. 

 
Fol. 11 v – Martis 16. Aprilis 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Marten Nijlandt, Geertien sijn huijsvrow, die bekanden voor haer ende haeren erven in eene vaste buijtenschap 

ende tegens genoeghten erstadongh, gecediert ende getransporteert te hebben aen Garrit int’Vrede, Geessken sijn huijsvrow 
ende deren erven, haerer verkoperen behuijsungh staende op kercken grondt, neffens den goorden sijnde vrij allodiael, 
inden Kerspel Dinxperloe, Bourschap Hoerne, tusschen Ormel ende den Aelter Hemmel, in sijn kennelijcke bepaelinge 
gelegen, waerbij noch voor t’einde (van) het huijs een kleijn bongertien, mett eenen kamp ende eenen hoff nevens het huijs, 
soo toecompt de kercke tott Aelten, waervan Comparanten deeses aengaende van haere pacht debiteren, ende deselve pacht 
mett believen vanden kerckmeijsters Jan ten Brincke ende Harmen Huijninck aen Garrit int’ Vrede overlaeten. Waertegens 
gecompariert Garrit  int’ Vrede Geessken sijn huijsvrow ende hebben tott vordel van Marten Nijlandt, Geertien sijn 
huijsvrow ende 

Fol. 12 -  ende erven mett believen vanden kerckmrs. voornoemd opgedraegen ende getransporteert haere behuijsinghe 
int’Kerspel Aelten Bourschap Lintel tusschen Lensincks Weijde ende Lubbert Naves Maete gelegen, waervan den grondt 
de kercke tott Aelten mede is toestendigh, Deeses in maeten als boven gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt ende 
monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbandt haerer 
goederen, Sonder exception und argelist. 

 
 Martis 17. Aprilis 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Berent Beernekamp ende Jan Beernekamp gebroederen, die bekanden voor sich ende haeren erven voor eene 

welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewijgen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben aen Jan ten Kortenhoorn Stijne sijn huijsvrow ende deren erven, een hoeckhuijssken offte Bracke, bijt’ Amonitien 
Huijs, mette einden tusschen Kalffs ende Harmen 

Fol. 12 v – Derxen huijs, mette eene sijdt aen Commijssen huijs, mette ander sijt aende straete gelegen, voor vrij allodiael, 
sonder eenigen thins offte beswaer, uijtgenomen gemeijne Heeren Lasten, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, 
Daerop mitt handt und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, 
bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder exception und argelist  

 
 Sabbati 27. Aprilis 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Jan Tambel, kracht volmacht voor Luffrid von Osterwijck, ende Willem Hogewandt Schepene der Stadt 

Emmerick den 9. Maij 1661 styl. nov. onder gemeltes Stadt Segel, ende subscriptie van Gerardt Louwerman  Jur. Licentiaet 
Secret. handt gepassiert, die bekande uijt den naeme ende als volmechtiger van den Heere Doctor Henrick Noeij, Schepen 
der Stadt Emmerick ende Joffer Johanna Christina van Haegen Eheluijden voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes 
steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben aen Gerrit inde Vosshoerne 

Fol. 13 – Geessken Doinck Eheluijden ende deren erven, hett Stedeken offte Goedtien die Hemmelmaete genoembt, gelegen 
int’kerspel van Aelten, Bourschap Linteloo – sijnde nochtans inde volmacht per abuijs den Esch t’Iser gestelt – mett eenen 
einde aen Willem ten Ruijls Maete, ende sonsten rontomme in die Gemeijnte, mett sijn recht ende gerechtigheijt, Deeses 
ecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm und monde vertegen, waerschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, 
onder verbandt van des Hr. Constituents goederen, Sonder exception und argelist 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Gerrit inde Vosshoerne Geessken Doinck Eheluijden, die bekanden voor sich ende haeren erven, , voor eene 

welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben aen Derck ten Naves, Lubbeke sijn huijsvrow ende deren erven, hett stedeken off Goedtien die Hemmelmaete 
genoemt gelegen int’kerspel van Aelten Bourschap Linteloe, mett eenen eijnde aen Willem ten Ruijls Maete, ende sonsten 
ront omme inde Gemeijnte, met sijn recht ende gerechtigheit, Deeses gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm 



und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbandt haerer goederen, Sonder Exception 
und argelist. 

 
Fol. 13 v -   Sabbati 4. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff. 
 Erschenen Thomas Hanssen voor hem selffs ende mede caverende de rato voor d’Erffgenamen van zall. Derck Wolters, die 

bekande voor sich ende mede in naeme der Erffgenaemen voorssn. voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, 
eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben aen Henrick  Tenkinck Stijnken 
Roerdinck sijn huijsvrow ende deren erven, de behuijsinge van zall. Derck Wolters binnen Wenterswijck inde voorstadt 
tusschen Geerdt Tenkinck ende Beerndt Wamelinx behuijsinge met een hoff daerachter, schietende aen den Werner 
goorden, sijnde vrij allodiael erff und goedt, nargent mede beswaert als mett gemeine Heeren Lasten, Deeses erfflijck 
gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt und monde gerenuncieert ende vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae 
Landtrechte, onder verbandt van vercooperen goederen, sonder Exceptie und argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Henrick Poppinck Cornelia sijn huijsvrow 
Fol. 14 – ende Lucas Schaelen der rechten Lt.  als Man ende Momber sijner huijsvrow Elisabet Erpenbeeck naegelaetene 

Dochter van Margareta Poppinck, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes 
steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben aen Carst Gijsbers Willemken 
sijn huijsvrow und deren erven alsodaenigh stuck hoijlandt inde groote Morss, als den Weduwe Schomakers in pandtschap 
und gebruijck heefft, schietende mett de eene sijtt naest de Sonnebrinck aen des Koepers Landt, mett d’ander sijtt aen zall. 
Wander Romps hoeijgrondt, mett beijde einden aen des Heeren groenlandt gelegen, Sijnde vrij allodiael erff und goedt, 
nergens mede beswaert als mett gemeine Heeren Lasten, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt und 
monde gerenuntieert ende vertegen, voorts waerschap und vestnis gelaefft als nae Landtrechte, onder verbandt haerer 
goederen, Sonder exception und argelist. 

 
 Mercurij 8. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Joost Ter Vile, Willem 

Hertlieff.  
 Erschenen Juffer Adelheijt Lehnars Weduwe van wijlen den Heere Lieutenant Jochim van Ceppel geassistiert met  Beerndt 

Haeck, haerer 
Fol. 14 v – tott deeser saecken erkooren ende toegelaeten Momber die bekande voor haer ende haeren erven voor eene 

welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewijgen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben aen Beerndt Grever Gertruijt Mollenaers eheluijde ende deren erven, eene Hoff gelegen buijten die Mister Poorte 
mett d’eene sijtt aen Beerndt Haeck sijn hoff mett d’ander sijtt aen Henrick ter Maets hoff, mett eenen einde aen Reiner 
Grievinx Camp, mett anderen einde aent’Swaenenbroeck, voor vrij allodiael ende Commervrij, nargent mede beswaert als 
mett gemeijne Heeren Lasten, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mett handt ende monde gerenuntieert 
ende vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder exception 
und argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Beerndt Grever, die bekande voor sich sijn huijsvrow ende erven, schuldiger wettelijcker schuldt schuldigh to 

sijn aen Joffer Adelheijt Lehnars,  Weduwe van wijlen den Heere Lieutenant van Ceppel voorssn., de summa van Vijfftigh 
Rijx dll, Belovende dieselve Jaerlix te verpensionieren tegens Sess ten hondert, waervan hett eerste Jaer sall verschenen 
sijn op Meij 1662. Die loese een Vierdel Jaers te vooren te verkundigen beijdersijts voorbeholden verbindende soo voor het 
Capitael als Interesse alle sijne geriede ende ongeriede goederen om in val noots sich met peindinge daeraen te mogen 
verhaelen, Sonder exception und argelist. 

 
Fol. 15 – Eodem coram ijsdem 
 In de marge : Aº 1675 den 26. Augusti erschenen Henrick Sellekinck ende bekan(d)e van dese summa (ende In)teresse 

volkoment(li)ck voldaen ende betaelt te sijn. ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 
 Erschenen Jan Schuijrinck in Medehoe, die bekande voor sich ende sijnen erven deughdelijck opgenomen ende ontfangen 

te hebben van Henrick Sellekinck ende deren erven, de somma van hondert daelder. Belovende daervan Jaerlix in plaets 
van Interesse te betaelen sess schepel rogge mett het stroe, waervan hett eerste Jaer sal verschenen sijn op aenstaenden St. 
Jacop. De Loese een vierendeel Jaers voor den Meij te verkundigen beijdersijts voorbeholden ende alssdan op Meij 
obgemelt hondert daelder wederom promptelijck te betaelen. Daervoor verbindende alle sijne geriede ende ongeriede 
goederen om in val noots sich mett peindinge nae Landtrechte te mogen verhaelen, Sonder exception und argelist. 

 
 Sabbati 11. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Willem Hertlieff, Bitter van 

Raesvelt. 



 Erschenen Harmen Rosen, Henderssken Borninckhove eheluijden die bekanden voor haer ende haeren erven voor eene 
welbetaelde somma geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te 
hebben aen Jan Pijper Geessken Mentinck 

Fol. 15 v – Eheluijden ende deren erven, haere eijgentoebehoerende Caemer, so dieselve alhijr binnen Bredevoordt gelegen, 
sijnde fondamentlick boven den kelder soo Adolph Ahlers toebehorende is, Jedoch mett sulcke conditio – aengaende 
Adolph Ahlers – datt dieselve niett meer als bloetelijck den kelder tott sijnen behoeff gelijck denselven te voren luit 
prothocol verkofft is geweest, toebehooren sall maer dat koeper die kaemer voornoemt binnen s’huijses in haere wijte, 
breete off lengte met gerechtigheijt buijten ahn affloop des dacks ende geste als oock niett weiniger boven die Caemer 
optrecke ende rechtschuvere in dack wesende gerechtigheijt ende pertinentien allergestalt gelegen, wesende hett vorste deel 
ahn Coepers behuijsinge ande eene sijde aen Willem Raesvelts huijs langs schietende, voor Commervrij, voorbeholden die 
Heeren verpondinge nae advenant. Deeses in maeten als boven erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt, halm 
und monde vertegen, waerschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder 
exception und argelist. 

 
 Lunæ 13. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Willem Hertlieff, Henrick ter 

Woordt. 
 Erschenen Derck Reeckman Aeltien sijn huijsvrow die bekanden voor haer ende haeren erven,  voor eene welbetaelde 

summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende  
Fol. 16 – ende verkofft te hebben aen Wichardt te Buckel ende Geerdt Storteler, Bowman op Ubbinck een Iegelick een part 

van vercoeperen Camp genoembt den Reeckmans Essinck gelegen int’ kerspel Wenterswijck Bourschap Miste tusschen die 
Buijninck  Weijde ende des Coepers Wichart te Buckels Landt, in sijn kennelijcke voor ende bepaeling gelegen, Sijnde 
tegenwoordigh tusschen Coeperen verdeijlt, In voegen datt Wichart te Buckel beholt t’geenen tusschen desselffs beijde 
Cempkes mette sijden is gelegen, metten eenen eijnde aent’ Buijninck broeck, mett het ander einde aen den Mister Esch, 
omtrent vijff schepels geseij groot, Sijnde het ander gedeelte soo Ubbinck gekofft, mette eene sijt naest de Buijninck 
Weijde, mett de ander sijt naest Wichart te Buckels Landt, mitt eenen einde aenden Mister Esch, metten anderen aen 
Wichers kempken gelegen, groot omtrent sess schepels geseij mette leechte, voor vrij allodiael erff und grondt, nargens 
mede beswaert als mett gemeine Heeren Lasten Deeses erfflijck gecediert ende uhtgegaen, Daerop mitt handt, halm und 
monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft als Landtrechtens, onder verbandt van alle haere geriede ende ongeriede 
goederen, Sonder Exception und argelist . 

 
Fol. 16 v – Mercurij 15. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Willem Hertlieff. 
 Erschenen Henrick Poppinck die bekande voor sich Cornelia Isengardt sijn huijsvrow - daervoor de rato caverende - ende 

sijnen erven, also t’goedt Wassinck bij Maeghgescheijt tuschen d’Erffgenamen van zall. Adrian Poppinck op hem 
Comparant is gedevolviert, datt hij oversulx ten sijnen laste aenneemt ende beloofft te betaelen sodaene rentverschrijvinge 
als voorssn. Adrian Poppinck - Comparants zall. Vaeder - aenden Hr. Quartiermeijster Dethmar Poppinck Josine Uhtens 
Eheluijden ende haeren erven, ter summa van Elffhondert gulden Capitael, Jaerlix opten Sesten Augusti mett negen ende 
viertigh gulden thijn str. te verpensioneren anbeloefft heefft ende daervoor het gemelte Erff ende goedt Wassinck op dato 
voorssn. Gerichtelijck testante prothocollo heefft verbonden, Belovende also sijne MedeErffgenaemen deesen aengaende 
van alle naemaninge ende Anspraeck te bevrijen onder verbandt sijner goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
Fol. 17 – Eodem Mercurij 15. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Jan ten Brincke, 

Jan Nachtegal. 
 Erschenen Harmen Huijninck die bekande voor sich Agnes Smitz Eheluijde - daervoor de rato caverende - ende sijnen 

erven, datt hij voor eene welontfangene Summa geldes heefft gecediert ende getransportiert gelijck hij cediert ende 
transporteert bij deesen, aen Harmen Evers Garritien Huijninck Eheluijden ende deren erven, sodaene Pandtverschrijvinge 
als zall. Engelbert van Dijren in sijn leven, vermoge Gerichtlijcken Prothocols, in dato den 21. Januarij 1659 op hem 
Comparant heefft gedaen, nopende seecker stuck Landes omtrent van drie Molder geseij te weeten die halve Cemenaer 
Maete om deselve Pandtschapswijse voor een Capitael van achthondert Caroli gulden tott die affloese toe soo voor Meij 
een vierendeel Jaers te vooren sall mogen worden verkundiget, te gebruijcken allet in conformite van deselven 
Pandtverschrijvinge waeraen Comparant verclaert gien recht offte gerechtigheijt meer te hebben, offte te beholden, maer 
Harmen Evers desselffs huijsvrow ende Erven daeraen in plaets van hem, absolutelick berechtiget to sijn, Sonder Exception 
und argelist. 

 
Fol. 17 v – Jovis 16. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coornoten Rotger Poelhuijs, Evert 

Craenen. 
 Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoel die bekande voor sich ende sijn Weled. Erven, voor eene welbetaelde 

summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben aen Dr. 
Rodolph Weddinck Gertruijt Wisselinck Eheluijde ende deren erven, seeckeren Gaerden, achter Jan Volmers, Jan 
Wehninx, Coepers, Kreijls, Beckers ende andere goerdens gelegen, mette eene sijtt naest Schomaeckers hoff, metten eenen 
einde aenden Wegh tusschen gemelten Gaerden ende soo nu die Becker gecofft heefft, in sijne tegenwoordige bepaelinge 



gelegen, mett eenen Erfflijcken voerwegh om mest daerin onverhinderlijck te moegen vaeren voor doorschleghtigh vrij 
allodiael erff und goedt nargens mede beswaert als mett gemeine Heeren Lasten Deeses erfflijck gecediert ende uhtgegaen, 
Daerop mitt handt ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, onder verbant van sijn HoochEd. 
goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem. 
 Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoel die bekande voor sich ende sijn Weled. Erven, voor 
Fol. 18 - , voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende 

verkofft te hebben aen Lisabeth Romp, Weduwe van zall. Jan Schomaecker, ende deren erven, (D)erck Schomaeckers 
(ende) dessen huijsfr Hen(dr)ixken Hardess, seeckere gaerden achter Jan Volmers Coeperschen, Willinck ende Jan 
Huijsinck uijtganck gelegen tusschen Poppincks Weduwe Wahliens ende Dr Weddincks gaerden, met den anderen eijnde 
aen den Voerwegh in sijne bepalinge gelegen met eenen Erfflicken voerwegh om mest daer in onverhinderlick te mogen 
vaeren, voor doorschlechtigh frij allodiaell Erff ende Goedt, nargens mede beswaert als met gemeine Heeren Lasten, 
Deeses erfflick gecediert ende uhtgegaen, Daerop mit handt ende monde vertegen, waerschap und vestenisse gelaefft nae 
Landtrechte, onder verbandt van Sijn HoochEd. goederen, Sunder Exception und argelist. 

 
 Eodem die coram ijssdem   
 Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich ende Sijn Weledl. Erven, voor eene welbetaelde 

Somma geldes, rechtes steeden, ewigen ende onwederroplicken Erffkoops overgelaten ende verkofft te hebben ahn die 
weduwe Wahliens Geesken Strobandt ende erven zall. ……(opengelaten)Wahlien seeekeren gaerden tussen Johan Volmers 
ende Schomaekers gelegen ende mit den eijnde schietende ahn Poppinckx gaerden ende aen den Vohrwegh, mett eenen 
Erfflicken Vohrwegh om mest daerinne onverhinderlick te moogen vaeren, voor doorschlechtigh frij  allodiaell Erff und 
Goedt 

Fol. 18 v -  nargens mede beswaert als met gemeijne Heeren lasten, Deeses Erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit 
hande ende monde vertegen, wahrschap und vestenisse gelafft nae Landtrechte, onder verbandt van Sijn HochEdl. 
Goederen, Sonder Exception und argelist. 

 
 Eodem die Coram ijsdem 
 Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich ende Sijn HochEdl. Erven voor eene welbetaelde 

Summa geldes, rechts steeden, ewigen ende onwederroplicken Erffkoops overgelaten ende verkofft te hebben ahn die E. 
Rotger Wehninck Maria Thebens Sijn huijsfr. Ende haeren Erven eenen seekeren gaerden, tussen Johan Volmers gaerden 
ende de gaerden so Sternenborgh in pacht heefft, mit den anderen einden schietende tegens Boelinck ende Klumpers landt 
in sijne bepalinge als tegenwoordigh gelegen, met eenen Erfflicken voerwegh, om mest daerin onverhinderlick te mogen 
vaeren, voor doorschlechtigh frij allodiaell Erff ende goedt, nargens mede beswaert als met gemeijne Heeren lasten,  
Deeses Erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit handt ende monde vertegen, waerschap und vestenisse gelaefft nae 
Landtrechte, onder verbandt van Sijn HochEdl. Goederen, Sonder Exception und Argelist 

 
 Eodem die ut supra Coram prænominatis 
 Erscheenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich ende Sijn HochEdl. Erven voor eene welbetahlde 

Summa geldes,  
Fol. 19 - rechtes steeden, ewigen ende onwederroplicken Erffkoop ewigh ende Erfflick overgelaten ende verkofft te hebben 

ahn die E. Derck Sonsveldt Maria Katten eheluijden ende haeren Erven eenen seeckeren gaerden gelegen tussen den gaerde 
so Sternenbergh ende Willem Volmer gebruijcken mit die andere eijnden liggende tussen den gaerden so die Maiorsche 
Volmers gebruickt ende Willem Schutten landt met eenen Erfflicken vohrwegh, om mest darinne onverhinderlick te mogen 
vahren, voor doorschlechtigh frij allodiaell Erff ende goedt, nargens mede beswaert als met gemeijne Heeren lasten,  
Deeses Erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit handt ende monde vertegen, waerschap und vestenisse gelaefft nae 
Landtrechte, onder verbandt van Sijn HochEdl. Goederen, Sonder Exceptie offte Argelist 

 
Eodem die Coram prænominatis 
Erscheenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich ende Sijn HochEdl. Erven voor eene welbetaelde 
Summa geldes, rechts steeden, ewigen ende onwederroplicken erffkoops overgelaten ende verkofft te hebben ahn die E. 
Jacob Volmer eenen seekeren gaerden schietende met eenen eijnde aen Sonsveldts gaerden, mett den anderen eijnde aen 
den Voetpadt nae Beckers gaerden ende tussen Willem Schutten landt ende Willem Beckers gaerden gelegen, met eenen 
Erfflicken Vohrwegh, om mest daerinne onverhinderlick te mogen vaeren, voor doorschlechtigh frij  

Fol. 19 v - allodiaell Erffe ende goedt nargens mede beswaert als gemeijne Landts beswaer,  Deeses Erfflick gecediert 
getransportiert ende uijtgegaen, Daerop mit handt ende monde vertegen ende renunciert, waerschap und vestenisse gelaefft 
nae Landtrechte, onder verbandt van Sijn HochEdl. goederen, Sonder Exceptie offte argelist 

   
 Eodem die coram ijsdem  



 Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich ende Sijn HochEdl. Erven voor eene welbetahlde 
Summa geldes, rechtes steeden, Ewigen ende onwederroplicken Erffkoops overgelaten ende verkofft te hebben ahn Willem 
Becker ende sijnen Erven een seecker stucke gaerden landts, schietende mit den eenen eijnde aen den Voetpadt ende den 
anderen eijnde an welgemelte Jr. Eerdens grondt gelegen tussen Dr. Weddincks ende Jacob Volmers gaerden, met eenen 
Erfflicken voerwegh, om mest darinne onverhinderlick te mogen vaeren, voor doorschlechtigh vrij allodiaell Erff ende 
goedt,  nargens mede beswaert als met ordinaris Landts beswaer,  Deses Erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit 
handt ende monde vertegen, waerschap ende vestenisse gelaefft nae Landtrechte, onder verbandt van Sijn HochEdl. 
goederen, Sonder Exceptie ende Argelist 

 
 Eodem die Coram prænominatis 
 Erscheenen  Lijsebeth Rump Weduwe Gijsberts mett Hendrick Poppinck haeren hijrtoe erkorenen Momber 
Fol. 20 –ende bekande met authoriteijt haeres mombers voor eene welbetahlde Summa geldes in eenen steeden, vasten ewigen 

ende onwederroplicken Erffkoops Ewigh ende Erfflick overgelaten ende verkofft te hebben aen Ahlbert Engberts 
Wichmoet sijn huijsfr. een seekeren Hoeck opten Harster Esch in Meddehoe gelegen, mett eene sijde naest Revekamps 
huijs ende hoeveken, mette ander langs Sewincks landt gelegen, mett den eenen eijnde aent Horster feldt, met het ander nae 
den Rucampes gaerden schietende,  deeses in mathen voorssn. gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit handt ende monde 
vertegen, wahrschap ende vestenisse gelaefft nae Landtrechte, onder verbandt van haer goederen, Sonder Exceptie offte 
argelist. 

 
Fol. 20 v – Sabbathi 25. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Evers.  
 Stijntjen Meisters huijsvrouwe van Herman Mentinck swack van lijve, dooch goedes vernunffts ende verstandts als aen 

haer niet anders te sien was, hefft verclaert haer uijtersten wille te sijn, datt haere beijde dochters Enneken ende Dercksken 
bij haer zal. Man Lubbert Bruns geprocreert haer Vaeders goet in gevolge van het maeghescheijdt dienthalven opgericht, 
naer haeren doode vooraff sullen trecken ende alsdan met haer Schoonvaeder (lees: Stiefvader) Herman Mentinck in 
gelijcken deijlonge sullen treden, daerenbovens hefft sij haer dochter Dercksken voor aff gemaeckt het grootste silveren 
gordel, mett die sloetelketten, een sijden schorteldoeck, eenen swarten lackensen rock mett een groff greijnen manteljen 
ende sulx ter cause dieselve bij haer in huijs geweest ende soo veel niet genooten als haer suster Enneken, daerenbovens 
hefft sij noch aen haer Dochter Enneken vooruijtgemaeckt een silveren sloetelketten ende t’gheene dan overig blijfft, 
gehörende tott het moeders lichaem sullen beijde Dochters halff ende halff deijlen, mitz haer Dochter Enneken  

Fol. 21 – aen haer kindtsdeel sal hebben te missen, die Summa van t’achtentich gulden, soo voor haer tott Amsterdam voor 
deesen, als haer kennelick sijn uijtgegeven, Sijnde haer  ernstlick versoeck, datt naer haeren dode ghien quæstie over haere 
naelaetenschap tusschen haere kinderen ende derselven Stieffvaeder möge moviert worden, maer alles geschiede in vreede 
ende eenigheit. 

 
 Eodem  
 Erscheenen Geesken Ludgers, Wedwe van zal. Willem Woordes, met derselver Dochter Hindersken Woordes, ten 

overstaen van Jan Busemann,  haerer tott deeser saecken erkorenen ende toegelaetenen Momber, die bekande voor sich 
ende mede uijt den nahme van haer respective Dochter ende Suster Aeltjen Woordes, darvoor de rato cavierende, ende 
haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes gecediert ende opgedragen te hebben aen haer respective 
Schoondochter ende Schoonsuster Jenneken Schuijrhoff Wedwe van sal. Jan Woordes, haere vercooperen behuijsingh mett 
eene kamer, soo Comparantinne Hendersken Woordes ende haere absente suster Aeltjen voor desen bij verdragh was 
toegelaght, darvan mits deesen renuncierende, gelegen alhijr binnen Bredevort tusschen Jan Busemans Herman Arninx 
ende Berendt Grevers huijsen mett beijde einden an die straete mett sijn recht ende gerechtigheit voor doorschlechtigh 
kummervrij, uijtgenohmen 14 ¼ str. Jahrlixer tijns, voorts gemeine Heeren lasten. 

 
Fol. 21 v – Erschenen Jenneken Schuirhoffs ten overstaen Lubbert Schoemaecker haeren tott deeser saecken erkorenen ende 

toegelaeten momber, ende he(fft) op haer genohmen ende beloefft te bet(a)len sodaene Vijfftich daelder, als har(e) 
Schoonmoeder Geesken Lutgers Wed(we) van zal. Willem Woordes, vermöge obligatie an Henderick Pijrckes offte 
desselffs Schoonsohn Herman Cocks is verhafft, belaevende haer Schoonmoeder voors. voor alle naemaeninghe dies 
aengaende te bevrijen, verbindende tott dien eijnde haer huijs ende hoff,voorts alle haere goederen om in vall noots sich 
daran te mogen verhaelen, Sonder exception und argelist. 

 
 Lunæ 27. Maij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts.  
 Erschenen Warner Grievinck, die bekande voor sich 
Fol. 22 – sich ende sijnen Erven, voor eene welgecontentierde summa geldes, gecediert getransportiert ende bester forme 

rechtens overgelaeten te hebben aen Henderick Warners in die Burschap Medehoe en sijnen erven eene rentschrijvinge 
gedatiert op den 20. Augusti 1649  - diewelcke hijrmede ten eenemael gecassiert ende geannuliert wordt – slaende op 
Derck van Recke, gelaevende deeses alles voor steedt, vast ende onverbroecken te holden, renuntijrende tott dien fine alle 
beneficien ende indulten rechtens, bij veronderpandong sijner goederen sonder fraud ende argelist. 



 
 Voorts Erscheenen Derck Reeckmans ende bekande voor sich ende sijnen Erven besten nutt ende eijgen proufijt van 

voorss. Henrick Warners opgenohmen ende ontfangen to hebben daerentbovens die summa van vijfftich Dllr.  ende 
aengelaeffde dieselve Jairlix ende alle Jahr te verpensioniren ad 3 Dllr.  ad 30 str. stellende tott meerder assecuratie des 
voorss. capitaels ten onderpande alle sijne geriede ende ongeriede, tegenwoordige offte toekomende goederen, om sich 
gemelter pension 

Fol. 22 v – sampt hofftsumme als kosten ende schaeden bij manquement van betalong hijrdoor aengewendt mit peindinge nae 
Landtrechte sich te mogen verhaelen. Die loese eenen Jed(er) met denuntiatie eenes vierdendeel des Jahr tevoren 
præservierende. Alles sonder arge list.    

 
Fol. 23 – Vacat 
Fol. 23 v – Vacat 
Fol. 24 – Martis 18. Junij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts,  Willem 

Hartlieff. 
 Erschenen Abraham Peters Liesebet Cortschott sijn huijsvrouw, darvoor de rato cavierende, die bekande voor sich ende 

sijnen erven, voor eene welbetaelde summa geldes erfflick gecediert ende overgelaeten te hebben aen sijn Swager Jan 
Martens Trijne eheluijden ende haeren erven het negende part offte deel van het goet Nijenhus in Burschap Dalen Kerspel 
Alten gelegen, allergestalt hem t’selve van sijn zal. dochter Jenneken aengestorven ende sulcks voor allodial kummervrij, 
uijtgesondert kennlick beswaer ende laesten opt’ geheele goet staande pro quota te dragen, Deeses gecediert ende 
uijtgegaen, Daerop met handt, halm und monde vertegen, wahr ende wahrschap belaevende onder verbandt sijner goederen, 
Sonder exceptie ende arge list. 

 
Fol. 24 v – Mercurij 19. Junij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Derck Bretthouwer, 

Jan ten Brincke. 
In de marge : NB: der voght Crock Jan ten Brincke ende Bretthouwer als kerckmeisters tott Aelten in den Gerichte 
præsent, protestijrden hijrteges seggende datt het een pacht was ende gien uijtganck soude alsoo nae believen des Kercken-
raedts sijn Jairlix in crement ende decrement verhoginge ende verteginge lijden könnem ende moeten /: sæc. obiter :/ 

 Erschenen voor desen Edl. Gerichte Henrich Schulten cavierende de rato voor sijn huijsvrouw Engele Hartmans ende 
sijnen erven ende hefft aen Aeltjen Sinnigen Wedwe van zal. Hinrick Grevinck voor eene welbetaelde summa geldes 
gecedijrt getransportijrt ende opgedragen twie stucke landes te weten het eende den Vuxhol ende daran liggende stucke 
landes groot een molder geseij so van Schulten steede was affgedeilt ende bij Henrick Schulten weeder an sich gekofft, 
maeckende int geheel ongevehr twie molder  geseij, mett daerbij liggende haveken, soo die kercke tot Alten toekomt, alles 
voor doorschlechtigh kummervrij, nergents mede beswaert als gemeene landes lasten, ende uijt den kercken grondt Jairlix 
NB vijffthijn stuijver aen die kercke ende aen de tijdtlicken rentemeister van sijn Hocheits domeinen  

Fol. 25 – domeinen Jairlix drij str. sijnde gelegen int’Kerspel Aelten Burschap Linteloe, mitt d’een zijde langes d’Heijn steege, 
d’ander zijde langes den Vuijsers kamp, het eene eijnde aen het Hacht, het ander eijnde aen het Steggesken soo van Heijnen 
huijs nae het Kolenbroeck gaet, deeses gecediert ende uijtgegaen, darop mitt handt, halm ende monde vertegen, stellende 
tott wahr ende wahrschap sijn tegenwoordige ende toekomstige goederen ende belaevende voorder vestenis nae 
Landtrechte, Sonder fraud ende arge list. 

 
 Eodem coram ijsdem  
 Erscheenen Jan Brass ende Aeltjen sijn huijsvrouw daervoor de rato cavierende die bekande voor sich ende sijnen erven 

voor eene welbetaelde summa geldes onverbreecklicken erffkoops gecediert ende verkofft te hebben aen sijnen Swager Jan 
ter Horst het kindtsdeel hem van sijn huijsvrouwen olders angeerfft met alle appertinentien recht ende gerechtigheit, deses 
gecediert ende uijtgegaen, daerop met handt halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap, oock vorder vestenisse nae 
Landtrechte gelaevende onder verbandt sijner goederen, sonder exception und argelist. 

 
Fol. 25 v – Eodem  
 Erschenen voor desen Edl. Gerichte Henrick Schulten ende Engele Haartmans sijn huijsvrouw, daervoor de rato 

cavierende, die bekande voor sich und sijnen erven voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden ende 
onwederroeplicken erffkoops verkofft te hebben an Jan Brass Aeltjen sijn huijsvrouw ende haeren erven eenen gaerden int’ 
Kerspel Aelten Burschap Linteloe allermaeten hij in sijne bepalinge ende limiten is gelegen, met d’eene zijde langes des 
Fuisters Kamp, die andere het Vuxhols, het eene eijnde op het Koolenbroeck het ander ant Luxholt schietende, mitt die 
daerbij gehörige uijtdrifft, voorbeholdens datt den Verkooper an den Bouman op Schulten steede voor Heeren lasten jairlix 
sall uijtkehren 1 gl ad 20 str. voorts allodiael kummervrij, met sijne appertinentien ende gerechtigheit, deses gecediert ende 
uijtgegaen darop mit hand, halm ende mondt vertegen, wahr ende wahrschap oock vorder vestenisse nae Landtrechte 
gelaevende onder verbandt sijner goederen, sonder argelist. 

 
Fol. 26 – Martis 2. Julij 1661 - Drost und Richter Goswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts,  Willem 

Hartlieff. 



 Erscheenen Trintjen Schaers wedwe van zal. Harmen Joordens geassistiert met haeren hijrtoe erkorenen momber Willem 
Hartlieff, die bekande voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde summa geldts onwederroeplicken koops verkofft 
te hebben an Maria Stemers ende haeren erven soodanigh recht van twie koeweijden opt ‘Swanenbroeck, gelijck sij voors. 
wedwe altijdt in besitt ende gebruick gehatt met haer kennelick beswaer van tijns ende Heeren lasten. Deeses gecediert 
ende uijtgegaen darop met hand, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap, oock vorder vestenisse nae Landtrechte 
gelaevende, onder verbandt haerer goederen, sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 26 v – Mercurij 3. Julij 1661 -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.  
 Erscheenen Jacob  Everts als man ende momber sijner huijsvrouwen Dercksken Brussen darvoor de rato cavierende voorts 

Willem Raessfeldt ende Jan Wesselinck als erkorene Mombaren van zal. Jan Hüffekes kinderen, die bekanden in qualiteijt 
voorschreven voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde summa geldes in Pandtschap sampt rustlicken ende 
vreedtlicken besit jure antichreseos overgelaeten te hebben an die wedwe van zal. Berendt Mensinck Joanna van Asten het 
halve erve ende goet Grievinck Kerspel Wenterswick ende Buirschap Miste gelegen, om darvan geduijrende deeser 
Pandtschap soo van pachte Jahrgelicke dienste ende voorts watt darvan te genieten is, niet darvan uijtbescheiden, te 
gebruijcken ende te proufijteren bis ter tijdt der loese soo beijderzijdts Jairlix op kerst- 

Fol. 27 – missen, van sulckes een vierdendeel Jahrs te vooren verkundiget ist, sall vrijstaen ende demnegst met die summa van 
twieduijsendt Caroli gulden affgeloeset worden, deeses in maeten voorss. gecediert ende overgelaeten wahr ende 
wahrschap oock voordere vestenisse nae Landtrechte gelaevende, ende alsoo gemelte weduwe die voorss. penningen 
tegenwoordigh uijtgetellt ende het voornoembde goet niet eerder als aenstaenden Kerstmis des loopende Jaers sall 
anvangen te genieten, ende alsoo die voorss. penningen een halff Jahr voor die tijdt verschooten hefft, hebben 
Pandtverkooperen an haer loco Interesse darvoor belaevet tegens aenstaenden Kerstmis te betaelen 50 derselver gulden, 
Alles sonder exception und argelist. 

 
Fol. 27 v – Jovis 4. Julij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Willem Hartlieff .    
 Erscheenen Jan ter Hunnepe, ende Heijle Eckerveldt sijn huijsvrouw die bekande voor sich ende sijnen erven voor eene 

welbetaelde summa geldts steeden vesten ende onwederroeplicken koops cediert, transportirt ende verkofft te hebben an 
Claes Marsman Trijne Konerong (lees: Koenderinck) eheluijden ende haeren erven, haer behuijsingh mitt daertoe 
gehoerende olde beswaer, darin liggende tott drij goltgulden ad 28 str. Jaerlix, Sampt toebehoor und gerechtigheit 
allergestaldt dieselve gelegen is alhijr binnen Bredevoort tusschen Berendt Eckerveldts behuijsingh ter eenre und zal. 
Hindericks Volmerinck behuijsingh, schietende van vooren an die gemeine straete van achteren met twie huijskens opten 
gekofften grondt mede staende,  

Fol. 28 – an des stadts wall, met dartoe gehoerende uijtganck ende weg nae die poorte hen uijt met all het gheene 
tegenwoordigh in die gekoffte behuijsingh naegel ende paelvast, soo ende als hij het selffs gebruijcket hefft, Dieses 
gecediert ende uijtgegaen, darop met handt, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap, oock voorder vestenisse nae 
Landtrechte gelaevende, onder verbandt haerer goederen, sonder exception und arge list. 

 
 Veneris 18. Julij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Caspar Everts. 
 Erscheenen Berendt Roeckhuijs die bekande voor sich ende sijnen erven voor eene welbetaelde summa geldes naerder in 

den coopbrieff expresseert, steeden vasten ende onwederroeplicken erffkoops verkoefft ende cediert  ende Krafft dieses 
transportijrt te hebben aen Dierick Dulmes ende Hinrica sijn huijsvrouw 

Fol. 28 v – ende sijnen erven die gerechte halffscheijdt van die Broeckes steede in die Brinckhörne Karspel Wenterswick 
gelegen mett sijnen olde ende nijen gerechtigheden voor allodiael ende kummervrij onbeswaert van tijnde off tijnse, 
uijtgesondert uijt die geheele steede Jairlix een roockhoen ende sijn kennlick beswaer van Heeren diensten, naemlick om 
panden te leijden, te drijven, off te dragen nae olde gewoonte ende wijders niet. Deeses in maeten als boven gecediert ende 
uijtgegaen, darop met handt, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap, oock voorder vestenis nae Landtrechte 
aengelaevende, onder verbandt in val van onverhoopten evictie sijner persohn ende goederen, dieselve allen Heeren Hoven 
ende judicatuiren onderwerpende, sonder exception und argelist. 

 
Fol. 29 – Martis 30. Julij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Caspar Everts,  Willem 

Hartlieff. 
 In de marge : Vacat quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver  
 Erscheenen Willem Hartlieff die bekande voor sich voor sijne huijsvrouw Enneken Löbbeke de rato cavierende ende sijnen 

erven, voor eene summa geldes onder in die pandtverschrijvinge naerder geexpressiert in pandtschap, sampt rustlicken 
vreedtsamen besitt ende gebruijck vercofft te hebben an Tobias Cortz Gertruijdt Jaspers sijn huijsvrouw wohnachtig tott 
Deventer seeckere behuisjinge binnen Bredefordt staende aen die straete met d’eene zijde an zal. Dr. Wisselincks 
achterhuijsen, soo Hans van Braeckel nu is bewohnende, met de ander zijde schietende an Harmen Mentincks plaetz mett 
sijn pertinentien, recht ende gerechtigheit, deeses in maeten als boven pandtschapswijse te besitten offte nae believen te 
verhuiren voor den Interesse van die summa van drijhondert 25 gulden, warvan pandtbesitter den eersten termijn sall op 



huijden betaelen ad 50 daelder, den twieden termijn is gestatuiert aenstaenden Michaëlis deeses loopenden Jahrs om alsdan 
t’exsolvieren die summa van anderthalff hondert dll. 

Fol. 29 v – waertegens hij pandtbesitter op den voorss. tijdt bij die twiede termijn tott sijn nutt ende gebruijck hetselve huijs sal 
mögen bewohnen offte verhuijren Die laeste termijn, noopende die restijrende 25 gl. sall volgenden Jahr naemlick 1662 op 
Paesschen erlaght worden,  met deese naevolgende gespecificierde conditien beijdersijts ingewillight datt indien hij 
pandtbesitter eenige noedigee kosten tott proufijt des huijses sall offte möste anwenden ten allen tijde bij liquidatie sal 
hebben te defalcieren, twiedens, datt hij pandtbesitter Tobias Cortz neffens behoorlicke burgerlasten ende beswaer an 
Willem Hartlieff alle Jahrs aengaende die verpondinghe sall uijtkoopen 2 gulden, Dardens datt gemelten pandtbesitter sall 
vrij staen den plaetz achter het huijs als oock den putte tott sijn besten nutt ende proufijt mede in communie te genieten, 
ende soo hij pandtbesitter eenen stall off swijnen schott van doen hadde, op sijne eijgen kosten te maecken deeses in 
maeten ……… gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, die loose eenen Ieden een vierdendeel  
des Jahrs præservijrt holdende, ende is die tijdt des pandtverschrijvongh hijrmede geextendiert ad 6 jahr  

Fol. 30 – met 3 Jahren eenen Ieden op te seggen ende oock den pandtversetter sijn recht van redemptie voorbeholden, 
Stellende hij pandtversetter in cas van onverhoopten evictie ditt huijs tott speciael onderpandt ende voorts 
verhypothesierende alle sijne geriede ende ongeriede goederen, Sonder exception ende argelist. 

 
 Mercurij 31. Julij 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts,  Willem 

Hartlieff. 
 In de marge : Vacat quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver   
 Erscheenen Willem Hartlieff, die bekande voor sich voor sijn huijsvrouw de rato cavierende ende sijnen erven hoogsten 

nooden, besten nutt ende proufijt opgenohmen ende ontfangen te hebben naemlick om die obligatie van Eckerveldt op hem 
Comparant beswaerlick staende te cassieren ende annulieren van den hochedelgebohren Gestrenge Wilhelm Mauritz 
Haenekroot Vaenderich, militierende onder die Compagneij van den Hochedelgeb. Gestrenge Gooswijn Wilhelm vander 
Lawick, die summa van drijhondert gulden hollandischer valuatie ende belaeffde dieselve Jairlix ende alle Jahr te 
verpensionieren ad 18 derselve gulden ad 6 pro centum, waervan het eerste Jahr sal verscheenen wesen anno 1663 opden 1. 
Martij, stellende tot dien fine ende  

Fol. 30 v -  meerder assecuratie ten onderpandt sijn toegehoorigh parceel landes gelegen voor die Mister Poorte tusschen den 
kleinen ende grooten dijck, schietende met d’een zijde an Raessfelts hoff, met d’andersijden rondom in den gemeenen 
wegh includiert,  voorts neffens ditt specifi(eke) onderpandt verhijpothesierende alle sijne meubile ende immeubile 
goederen, die loese eenen Ieden 1 vierdendeel Jahrs te vooren preservierende te vercondigen Alles sonder exception ende 
argelist. 

 
 Jovis 1. Augusti 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts,  Willem 

Hartlieff.  
 Erscheenen voor deesen Edl. Landtgerichte die Woledle Anna Maria van Assbeeck Capitulaire Juffer der Hochadlijcken 

vrijweltlicken Stiffts binnen Boeckholt, ten averstaen ende met assumptie van Caspar Everts haer WelEdl. tott deeser 
saecken speciaelicken gecoren ende vant Edl. Gerichte toegelaten Momber, ende bekande voor eene welbetaelte summa 
geldes al haer jus, recht prætension ende ouderlijcke angestorvene quote offte anpart an het huijs Dravenhorst in 
d’Heerligheit Bredefoort Kerspel Wenterswick gelegen, ende daeronder gehörende allodiaele ende feudale goederen, 
mitsgaeders allen achterstandt van renthen, incompsten ende vruchten darvan alnoch competijrende ende wegens die van 
den oudsten broeder affgehouwene bömen 

Fol. 31 – aen haeren L. Broeder des WolEdl. Joobst Henrick van Asbeeck gecedijrt, getransportijrt ende opgedragen te hebben 
gelijck haer Wel Edl. het voorss. jus aen het huijs te Dravenhorst an haeren L. Broeder voorss. bij deesen cedijrt 
transportijrt ende opdraeght, bekennende daran ghien vorder recht ende prætensie te hebben, met renuntiatie van alle soo 
gerecht- als wereltlicke beneficien ende indulten rechtens ende exception doli mati fraudulente inductionis offte diewelcke 
sonsten eenighsins mochten connen erdacht worden, sijnde  darop mit handt halm ende monde vertegen ende belaevende  
vorder vestenis ende wahr, ende wahrschap te præstijren naer Zutphenschen Landtrechte. 

 
 Veneris 2. Augusti 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Willem Hartlieff. 
 Compariert Herman van Munster der Rechten Doctor de rato cavierende voor sijn suster Jenneken van Munster, ende 

bekande tegens voldoeninge der cooppenningen gecediert, transportiert ende opgedragen hebben 
Fol. 31 v – gelijck sij doet mits deesen aen Elisabeth Rump Wedwe van zal. Jan Gijsberts ende desselffs erffgenahmen seecker 

camp bouwlandt den Willinck Kamp genoembt in den Kerspel Wenterswick Burschap Henxele gelegen mett die eene zijdt 
langes den gemeijnen wegh, met die ander zijdt nae Boonen huijs met den eenen eijnde nae het Grootenhuijs, mett den 
anderen eijnde aen Blesius Volmers Kamp gelegen, ende sulx voor vrij allodiael ende onbeswaert van thienden, tijnsen 
offte renthen, uijtgesondert Heeren offte landes lasten darop staende offte naemaels mochten darop gesett worden. 
Renuntijrende Comparant voor hem, sijnen Erffgenamen ende gemelten suster, van het voorn. parceel met handt, mondt 
ende alle nottruftigen seckerheit, sich mede sijne erffgenamen darvan onterffende,  cooperse ende haere Erffgenamen daran 
beerffende, onder beloffte van wahr ende wahrschap nae Landtrechte ende veronderpandinge sijner geriede ende ongeriede, 



tegenwoordige ende toecomstige goederen, wahr dieselve oock mögen gelegen sijn, om sich daran in evictionis casu offte 
in nohtvall genoegsaam te mögen  verhaelen, Sonder argelist. 

 
Fol. 32 – Voorts compariert Herman van Munster der Rechten Dr. de rato cavierende voor sijn Suster Jenneken van Munster, 

ende bekande tegens voldoeninge der cooppenningen gecediert getransportiert ende opgedragen te hebben gelijck hij doet 
mits deesen aen Jan Volmer ende Berendt Schoemaecker derselven respective huijsvrouwen ende Erffgenamen seecker 
stuck bouwlandts den Cloecken gaerden genoembt, bij dorp Wenterswick op den Oldenhuijs mett d’eene zijde langes den 
weg offte steege, mett d’ander zijde langes Baelinck landt gelegen, ende sulx voor vrij allodiael ende onbeswaert van 
thijnden offte renthen, uijtgesondert seeckeren thijns soo Jaerlix uijt het voors. Stucke bouwlandts an den hoff te Boelinck 
betaelt wordt, renuncijrende Comparant in qualiteijt nae forme ende formule van assecuratie als hijrbevoren ende Sonder 
arge list.  

 
 Sabbatti 3. Augusti 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoet Willem Hartlieff. 
 In de marge : Anno 1663 den 10. Martij Erschenen die Moeder Anna ter Weemhoff(?) met haer Man Aelbert van Borcken 

als Moeder en Stiefvader van zal. Jan Willemsen als desselven Erfgenamen van zal. gemelte Jan Willemsen bij accoort 
toegevallen die bekanden van dese summa voldaen ende te dancke betaelt sijn Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver  

 Erscheenen voor deeser Edl. Gerichte die gebroederen Herman ende Goris Brandts die bekanden voor haer sampt ende 
sonders, als ghienen 

Fol. 32 v – Curatoren tott administratie haeres goedes noodigh erachter hebbende, hoogsten noot besten nutt ende proufijt 
ontfangen te hebben van Jan Willemsen und Agnes sijn huijsvrouwe die summa van 200 gld hollandischer valuatie, warfur 
sij gemelten broederen loco interesse verhijpothesiren ende kracht deeses veronderpanden haeren toegehorigen hoff buijten 
die Alter poorte tussen Derck Theben ende Sonnenschijns gaerden situirt ende gelegen, voor allodiael ende kummervrij 
nergents mede beswaert om desen gaerden jure antichriseos ende pandtschapswijse nutt ende proufijt te gebruijcken, In 
voegen datt gemeltte  Jan Willemsen offte sijne Erven het huijsken voor an den hoff staende erfflick ende eewigh sal toe 
behooren ende nae believen hetselven mag vercoopen offte andersints veralieneeren voorbeholts nochtans aengaende die 
veronderpandingh van den hoff – het huijsken als pandtbesitter met deesen erfflick gecediert exclusiff blijvende – datt den 
gebroederen sall vrijstaen een vierdendeel Jahrs voor St. Petri als deeses Jahrs darop aengevangen zijnde, met die voorss. 
summe te redimieren ende vrij te coopen, deeses in maeten voorss. gecediert ende uijtgegaen, darop mit hand ende mondt 
vertegen, belaevende wahr ende wahrschap nae Landtrechte ende renuntijrende tott dien eijnde allen beneficien indulten 
ende privilegien rechtens soo haer wegens haer Jonckheit mochten  

Fol. 33 - favorabel können wesen Allet sonder argelist. 
 
 Mercurij 21. Augusti 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts, Willem 

Hartlieff. 
 Erscheenen Henderick Praest in sijn qualiteijt als Majoor der Stadt Bredevoordt als geauthorisierde ende genoegsaem 

hijrtoe erkande administrateur der Armen goederen, soo wijlen die Gestrengen ende Manhafften Gouverneur Wolf Misslich 
beliefft hefft an den armen te dispensiren ende te legiren, ende bekande tott besten nutt ende proufijt der armen voor een 
welbetaelde summa geldes die oock tott dienst der Armen sal emploijeert worden vercofft, cediert ende transportiert te 
hebben an Aleff Ahlers ende sijnen Erven soodaene behuijsingh binnen Bredefoort gelegen, schietende met den eenen 
eijnde achter Aleff Ahlers offte Coopers behuijsingh, met den anderen offte vornsten an der gemelten Armen huijsen ende 
haer noch toegehoorig, die eene sijde aen Willem Raesfeldt, d’ander zijde aen Lubbert Schoemaeckers gronden schietende, 
voor allodiael ende kummervrij, nergents meede beswaert als gemeijnen Heeren lasten ad 35 ½ str. Jairlix Deeses in 
maeten als boven met believen des Officiers 

Fol. 33 v -  gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde verteegen, belaevende in nahmen der Armen wahr 
ende wahrschap oock voorder vestenis nae Landtrechte te præstieren. Sonder Exception und argelist.  

 
Fol. 34 – Martis 10. Septembris 1661 - Stadtholder Joost ter Vile Coernoten Wilhelm Hertlief, Caspar Everts.  
 In de marge : (aantekeningen zijn onvolledig en moeilijk leesbaar) 
 Erschenen Harmen Eppenhoff ende Wilhelm Waeliens wonende tot Wenterswijck als Volmachtigers van David Willinck 

ende Hilgonde van Dijck Eehluiden vermogens volmacht voor Burgemeestere ende regierdens der Stadt Amsterdam onder 
des selfs Stedesegel in groene Wassche ende die signature van Hr. Van de Poll den 7. Julij Aº 1661 tot navolgen ende acte 
gepasseert in den gerichte gesien ende gelesen, ende bekanden voor haer, haer principalen ende haeren Erven, wegens 
verstreckte penningen deuchdelijck schuldich te sijn an Jan Schimmelpenninck ende des selfs huisvrou ende haren erven, 
een Capitael van vijventwintich hondert Caroli gld. om te interessen jaerlijckx ende alle jaer tegens vier van’t hondert waer 
van het eerste jaer renthe sal sal verschijnen den 10. Septembris des jaers 1662 ende voorts jaerlijckx ende alle jaer, ende 
sulckx so lange tot dat eene van beide parthien het Capitael sal komen op te seggen een vierendeel Jaers voor den Verschijn 
dach nootsaeckelijck sal moeten de offacie gedaen worden ende tot nacomingh van t gene voorss. ende tot verseeckeringe 
van ’t capitael met de interesse van dien verbinden comparanten voor haer ende harer principalen derselven erven haers 
constituenten erve ende goedt, genoemt het Lutteke Koesinck gelegen in den Ampt Bredevoordt onder het dorp 



Wenterswijck in de Buirschap Hencksele, om in val van noot ende onverhoopte misbetalinge sich daeran met parate ende 
reele executie cost- ende schadeloos te mogen verhalen, sonder enige exceptie ende argelist. 

 
Fol. 34 v – Lunæ 16. Septembris 1661 - Stadtholder Joost ter Vile Coernoten Wilhelm Hertlief, Casper Everts. 
 Erschenen Jan Planten die bekande voor sich voor sijn huisvrou de rato caverende ende sijnen erven, voor een wel 

gecont(ent)eerde summa geldes rechtes steden ende onwederroeplijcken erfcoop verkoft ende overgelaten te hebben an den 
E. Jan ten Brincke ende sijnen erven sijnen eigenen toebehorende sack- ende bloettiende uit den goede Welinck in de 
Bourschap Dale gelegen ad vierdehalf molder rogge jaerlijckx op Lichtmisse verschenen neffens voornoemde bloetthende 
op Lamberti verschenen, voor vrij ende alodiael uitgesondert Heren lasten ende gemein beswaer. Deses gecediert ende 
uitgegaen ende in maten als boven voorschreven met handt halm ende monde vertegen, belovende hij koperen ende sijnen 
erven ten allen tijden waer ende waerschap nae Landtrechte te præstieren, stellende tot dien fine in cas van onverhoopte 
evictie ten onderpande alle sijne gerede ende ongerede goederen, om sich in val nodes na Landtrechte daeran te verhalen 
alles sonder argelist. 

 
 Martis 24. Septembris Aº 1661 – Stadtholder Wilhelm Hartlief, Coernoten Caspar Everts, Gerhardt van Hengel. 
Fol. 35 – Erschenen Geesken nagelaten Weduwe zal. Dries Kocks geassisteert met den manhafte heere Maximiliaen Richolts 

capitein harer in deser saecken erkoren ende van den Edl.Gerichte toegelaten momber die bekande kracht obligatie 
gedateert op den 6. Novembris 1656 wettelijcker schuldt schuldich te zijn an Gerrit Harckinck die summa van 45 gld 10 str 
waer voor sij gemelte Weduwe met authoriteit haeres Mombers voorschr. op heden om die genomineerde obligatie te 
cassieren ende annulieren, cediert ende overgelaten heeft gelijck sij doet kracht deses 1 molder saet boeckweiten geseij op 
den Herikes Es, waer voor sij defalcieren sal an gemelte summa 13 gld. 10 str Item transportiert sij gemelte Weduwe aen 
voornoemden Harckinck 2 stucke int Clooster op den Nien camp  ‘tsamen een molder geseij met den plackenhoop ad 30 
gll. daerenbovens heeft sij Weduwe voorseit noch an bevorens gespecificeerden Harckinck tot vollentreckingh der voors. 
Summen 2 verckjens an betalingh gedaen, geæstimeert ende verkoft ad 5 gld, welcke summa ’t samen gemontiert sich 
extendiert ad 48 gld 10 str. ende met die voorschreven summa van 45 gld 10 str geconteriert ende het creditum daervan 
gedefalciert, restiert die voorn. Weduwe van voors. Harckinck 3 gld, diewelcke 3 gulden sij Weduwe tot abolitie der 
schulden an Caspar Everts als onderschreven van Harckinck te betalen, ingewillicht ende deses met handt tastinge 
bevesticht ende in maten voors. gecediert ende uijtgegaen. Sonder argelist.  

 
Fol. 35 v – Voorts erschenen die voornoemde Weduwe met authoriteit haers Mombers in sijn (qualiteit) voorschreven ende 

heeft an Caspar Everts actuelijc(k) tot abolitie haerer schulden overgelaten een .... geastimeert op 22. gld. 10 str neffens die 
bovengen(oemde) 3 gld haer van Harckinck restirende so C(aspar) Everts mitsdesen oock in solutum anneemt voor e(en) 
seecker summa herkomende van verschoten H(eren) penningen, imposten ende borchtael diewelcke gemonti(ert) ende 
tsamen gehoopt tot een veel hooger summa sal excrescieren, alles op wijder reeckeninge ende clausule ut supra. 

 
 Lunæ 30. Septembris 1661 - Stadtholder Wilhelm Hertlief, Coernoten Caspar Everts, Gerhardt van Hengel 
 Erschenen Hendrick Schulten voor sijn huisvrou Engele de rato caverende die bekande voor sich ende sijnen erven voor 

een welbetaelde summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken erfcoop cediert transportiert ende overgelaten te 
hebben an Claes Oijeman Aeltien sijn huisvrou ende sijnen erven sijn gerechte goet ende erve gelegen in den Kerspel 
Aelten Buirschap Linteloe genaemt Schultenstede met huis ende hoff sampt allen getimmer daerop staende, voorts met alle 
appertinentien recht ende gerechtigheit allermaten dieselve Schultenstede in sijn bepaelinge is gelegen 

Fol. 36 – mett de eene zijde an Coldenbroeck met d’ander an de beecke, voor allodiael ende kommervrij nergens mede 
beswaert als gemeine Heeren ende Landtslasten mits dat die vier kampen die voor desen uit het voors. Goet verkoft zijn 
sullen nu ende tot allen tijden aen quota van swaricheit tot ontlastinge ende faveur des gemelten goedes Schultenstede 
genoemt dragen ende voldoen, Deses in maeten voors. gecediert ende uitgegaen daerop met handt ende monde vertegen, 
gelavende vercoper wahr ende waerschap verner ende beter verschrijvenis na Landtrechte te præstiren om in cas van 
onverhoopte evictie sich daer an te verhalen Alles sonder argelist. 

 
 Martis 2. Octobris 1661 - Drost und Richter Gosewijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts, Gerhardt van 

Hengel. 
 Erschenen Joost de Roller der rechten Dr. Als volmachtiger van den Hoochedelgeboren Heere Johan van Welfeldt Heere 

tot den Diepenbroeck ende Arenshorst cracht speciale procuratie alhier in den gerichte vertoont de dato den 11. deses onder 
Segel der Stadt Boeckholt ende handt of onderteickeninge van Johan Cohaus Gerichtschrijver ende heeft alhier iudicialiter 

Fol. 36 v – geexhibeert seecker besloten testament bij Heere Principael op den voors. dach ende voor (den) selven gerichte 
versoeckende dat ten (saecke) van die Drentische goederen alhier in den (Ampt) gelegen ‘tselve testament gelijckfalls moge 
geagnosciert ende daervan acte ten protocolle geinsinueert worden ten fine als Landtrechtens.  

 
 T Gerichte gesien hebbende het selvige testament besloten ende besegelt met het ordinaris segel des Ampts ende Stadt 

Boeckholt alsmede die gerichtelijcke volmacht op Hr. Comparant gepassiert, accordeert het versoeck van comparant ende 
ordiniert dat desen, neffens bovenstaende mach geprothocolleert worden, Actum ut supra. 



 Martis 9. Octobris 1661 -  Stadtholder Willem Hartlieff, Coernoeten Caspar Everts, Gerhardt van Hengel. 
 Erscheenen Wichart te Buckel met sijne E. Huijsvrou Dercksken Beeckincks mede (voor) den Gerichte præsent, die 

bekanden voor sich ende haeren erven voor eene welgnoegde ende betaelde summa geldes, rechtes steden eewigen ende 
onwederroeplicken erffcoops vercofft te hebben aen Derck ter  

Fol. 37 – ter Steege ende sijnen Erven, het Erve ende guidt te Winckel in den Kerspel van Wenterswick Buhrschap Woldt 
tusschen seeckeren camp in het witte Clooster tott Boeckholt gehörende, langes den gemeinen weg und an Wibbelts goet in 
verner vaer undt bepalongh gelegen, voor doorschlechtigh kummervrij, uijtbesondert aen den tijdtlicken rentemeister van 
de Bredefoordische domeijnen elfftehalff stuijver neffens een Roeckhoen undt aen die diaconij offte kercke tott 
Wenterswick acht Stuijvers. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, 
gelaevende Vercoperen ende haere Erven wahr ende wahrschap ende voorder specialer vestenis nae Landtrechte, mede 
pollicierende haer Cooperen van alle prætensien ende actien soo deeses aengaen mochten ten allen tijden t’indemnisiren 
ende schaedeloos te holden, stellende vercoopere tott meerder assecuratie ende tott deesen eijnde alle haere geriede ende 
ongeriede goederen ten onderpandt om sich in vall noots met parate executie daran te verhaelen, Sonder fraud ende argelist. 

 
Fol. 37 v – Martis 15. Octobris 1661  -  Stadtholder Willem Hartlieff, Coernoeten Caspar Everts, Gerh. van Hengel. 
 Erschenen Gerritt Jegerinck met Aeltjen Rosiers sijn huijssvrouw, die bekanden voor haer ende haeren erven voor eene 

welbetaelde summa geldes vercofft te hebben, gelijck sij deden hijrmede ende cracht deeses an Jan Boelandt Willemken 
Sibelinck Ehluijden ende haeren Erven een stuck Bouwlandts soo kooper voordeesen pandtschapswijse beseten, in Kerspel 
Dinxperloe met d’eene zijdt aen den gemeenen Kerckweg, met d’ander aen zal. Frerick Wehlincks landt, met den eenen 
eijnde aen Berendt Könincks hoff met den achtersten eijnde aen des Voghts Grotenhuijs Bleijckhoff situirt ende in sijn 
verner bepaelingh gelegen, voor allodiael ende kummervrij, uijtgesondert gemeijn Landes beswaer, mits conditie, datt 
Berendt Konincks Jairlix ende alle Jahr het spindt rogge soo d’Heer van der Empel uijt het voors. Landt vordert voor hem 
Cooper ten allen tijden sall ende wil betaelen, ende deese last ende beswaer uijt ditt voors. Landt gaende neffens op sijn 
aenschietende landt wil gelegen hebben. Item 

 
Fol. 38 – Item vercoopen gemelte ende bovens gespecificierde vercooperen ende haere Erven aen voornoembden cooperen 

ende haeren Erven een halffscheijdt van een hoff aldaer, mett d’eene zijdt langes des Voghten graffte, mett d’ander zijdt 
aen vercooperen hoff, mett den eenen eijnde nae het huijs des voghts Grotenhuijs, mett den anderen aen Wennekincks landt 
gelegen, voor allodiael uijtgesondert gemeijne Heeren ende landes lasten, Deeses in maeten voors. gecediert ende 
uijtgegaen, darop mitt handt ende mondt vertegen, gelaevende vercooperen wahr ende wahrschap oock verner vestenisse 
nae Landtrechte te præstieren, bij veronderpandong haerer geriede ende ongeriede goederen, sonder fraud ende argelist. 

 
 In de marge : Aº 1664 den 25. Maij Erschenen Abraham Walien ende bekande naemens sijn Moeder Geertjen Strobant 

Weduwe Walien uijt oock haer gemelte weduwe geexhibeerden handt van dese summa ende capitael te dancke voldaen 
t’sijn Ergo Vacat Quod Testor T. Bronckhorst Landtschrijver  

 Erschenen Henderick Craenen die bekande voor sich ende sijnen erven deughdelicker ende oprechter schuldt schuldigh te 
zijn aen die Wedwe zal. Henderick Wahliens ende haeren Erven die summa van hondert ende vijff ende negentich Dllr. 
Hollandischer valuatie t’stuck as 30 str. gelaevende dieselve Jairlix ende alle Jahr op Maij te verpensionieren ad 4 
dergelijcken dllr. Warvan het eerste Jahr verschienen sall op aenstaenden Maij 1662 ende deeses 

Fol. 38 v – tott der affloese toe, diewelcke eenen Ieden een vierdendeel Jahrs te vooren (vrij) staen sall te vercundigen, 
Stellende Comparant Henrick Craenen tott mee(rdere) assecuratie ende verseeckeronge der W(edwe) creditricen off haere 
Erven ten spec(ialen) onderpande den hem Comparant toegehor(ige) gere(chte) vierde part ende aendeel van den 
Hercka(mp) in den Kerspel Wenterswick voor het darp achter op den Schulten Ess in sijn verner bepalongh gelegen, om in 
cas van misbetaelinghe soo van Capitael als Jairlixen Interesse sampt costen ende schaeden sich daran te verhaelen, alles 
nae Landtrechte, Sonder argelist. 

 
 Mercurij 16. Octobris 1661 – Stadtholder Derck Bretthouwer, Coernoeten Jan ten Brincke, Herman Huijninck, Jan 

Nachtegall. 
 Erscheenen Henderick Arents voor sijn E. Huijsvrou Henderisken de rato cavierende met ratificatie ende in bijwesen des 

sohns Gerrit Arentsen, die bekanden voor haer ende haeren erven voor eene welbetaelde summa geldes overgelaeten ende 
vercofft te hebben aen Jan ter Stroete ende sijnen erven, het vornste Heecht met het huijs darop staende aen Gert Oberinck 
int Kerspel Aelten Burschap Linteloe gelegen, met alle olde ende nieuwe gerechtigheit daertoe gehoorende, streckende 
twaelff voet buijten gravens aent 

Fol. 39 – aent Wittgoor, met het vornste vreh achter het Heecht tott an den gevlickten willigenboom, voor allodiael ende vrij 
nergents mede als gemeijne landtlasten beswaert, mitt reserve datt cooper van die swarigheijt darop staende validieren sall 
5 spindt rogges sonder van den bloedigen thijnde Ietwes te dragen, deeses in maten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop 
mitt handt ende monde vertegen, gelaevende vercooper deesen coop ten ewigen  tijden te wachten ende te wahren, als men 
erffcoop nae Landtrechte behoort, bij veronderpandongh aller sijner soo tegenwoordigen als toecoemende goederen, 
Sonder argelist.  

 



 AaltenStadtholder Rutger Poelhuijs, Coornoeten T. Bronckhorst, Derck Schoemaecker. 
 Erschenen Christina van Basten wedwe zal. Henderick Helmes geassistiert met Jan Höffekes haerer tott deese acte 

speciaelick erkorenen ende toegelaetenen mombers, die bekande met auctoriteijt haeres Mombars voors. voor haer ende 
haeren Erven voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden ewigen ende onwederroeplijcken erffcoops avergelaeten 
ende verkofft te hebben an Rudolph Romp ende sijnen Erven haere vercooperschen behuijsingh in die voorstadt tott Vreden 
negst 

Fol. 39 v – die Koesteege eenerzijdts, d’ ander zijde ae(n) den Fahrt naer den gaerden tott Wente(r)swick mitt den eenen eijnde 
aen Roose(linck) kamp situirt ende gelegen voor allodiael (ende) kummervrij, sonder eenigh beswaer, (mett die) reserve 
datt die weduwe vercooperschen haere kinder den Osstall sullen hebben te (ge)nieten, Deeses in maeten voors. gecedier(t) 
ende uijtgegaen, darop mitt handt ende monde ve(r)tegen, gelaevende vercoopersche an cooperen ende haeren Erven wahr 
ende wahrschap nae Lan(dt)rechte te præstieren, bij veronderpandongh haerer soo tegenwoordigen als toecoemenden 
goederen, Sonder argelist. 

 
 Erschenen Herman Eppenhoff die bekande kracht generale Volmacht den 19.den Augusti deeses onderbenoembden Jahrs 

op hem Comparant gerichtelick binnen Bredefoort gepassiert mede in conformite der opgerichtede coopzedul onder 
d’handt van vercooper Ananias Willinck gesigniert, nahmens hem Vercooper ende sijnen erven voor eene welbetaelde 
summa geldes avergelaeten ende vercofft te hebben aen Berendt Heijroes(?) Delcken Hesselinck haere naekomlingen ende 
erven des vercooperen toebehoorende maete, genoembt die Kallinckamps maete int’ Kerspel Wenterswick Burschap Ratum 
in sijn kennlicken bepaelinge gelegen voor allodiael ende kummervrij nergents meede als gemeijne Heeren ende landes 
lasten beswart. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mitt handt ende monde vertegen, gelaevende mits 
deesen vercooper ende sijne Erven wahr ende wahrschap, oock verner ende beter verschrijvinge nae landtrechte te 
præstieren, bij veronderpandongh aller sijner vercooperen 

Fol. 40 – cooperen beweglijcke ende onbeweglijcke goederen, mits deesen hijrvoor speciaelick verhijpothesirende een stuck 
landes die Wibbelbeecke in Pelckwijck gelegen, genoembt, hem vercooper eijgendoomlick toestendigh, dieselve alle in cas 
van onverhoopte evictie sich daran te verhaelen, allen heeren Judicatuiren richtern ende Gerichten, in specie den Hove van 
Gelderlandt vrijwillig submittierende. Sonder exception ende argelist. 

 
 Sabbati 26. Octobris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts,  Gerh. von 

Hengel 
 Erschenen Herman Brandt voor sijn broeder Goris Brandt de rato caverende die bekenden voor haer ende haren erven in 

een steden vasten ende onwederroepelijcken erfkoop overgelaten te hebben voor een welbetaelde summa geldes, overlieten 
kracht deses an Henrick ten Broeck Mechtelt Krabbenborch Eluijden ende haeren erven, haeren anpart van een hoff – so 
haer van haer zal. bestemoeder angeerft – gelegen buiten de Stadt Bredevoorde voor de Aelterpoorte tusschen Jan Pipers 
sijnen hoff ter eenre ende tusschen die Erfgenaemen van zal. Stoffer Sergiant van die Compag(n)ie van Capitein Ploos 
haren hoff ter ander sijde, schietende met een einde achter tegens die erfgenamen van zal. Moeselhagen hare hoven, van 
vooren an de gemene weg so langhs de hoven gaet, voor allodiael ende kommervrij, uijtgesondert Heere Lasten, hebbende 
hetselvige met handt halm ende monde 

Fol. 40 v – en monde vertegen, so dat met gevolg (des) Gerichts Verkoperen daer van onterft ende (Kopere) daer an weder 
geerft ende gerechticht sijn. (Gelavende) verkopere den Koep te staen, waeren ende (wachten,) jaer en dach verbindende 
alle gerede ende onge(rede goederen) om in cas van onverhoopte evictie sich d(aran) te verhaelen, alles sonder exceptie 
ende argelist. 

 
 Jovis 31. Octobris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hartlieff, Caspar 

Eeverts.   
 Erscheenen Aelcken Bemers weduwe van zal. Gerdt Bemers met authoriteijt van Caspar Evers haeren hijrtoe erkorenen 

ende toegelaetenen mombaer und gaff t’erkennen hoe datt sij ende haer zal. Man in den Jahre 1649 Trincke Oissinck met 
Jan ter Beest in die eerste ehe tredende op die Bemers stede voor haere kinderen angenohmen,  alles nae luijdt van die 
hijlixvurwaerden doemaels in bijwesen van beijdersijdts vrienden opgericht, gelijck sij oock nog bij het maghescheijdt soo 
gemelte Trincken Oisinck nae t’overlijden van haer zal. Man van den 29. Martij 1658 gecontinuiert hebben, ende noch bij 
t’weede Maghescheijdt als wanneer gemelte Trijncken Oissinck  

Fol. 41 – met Gerdt Planten in die twiede ehe getreden wel expresselick bedongen hebben, datt sij ende haer man tijdt haeres 
levens van die Bemersteede souden onderholden worden, ende dat nae haeren doot die gemelte stede met alle haere 
naelaetenschap bij Gerdt Planten ende Trijncken Oissinck nae luidt van die hijlixvoorwaerden ende maghescheijdt sonder 
ijmandt darin t’erkennen erfflick soude verblijven, alles in bijwesen ende believen van die naeste vrienden, ende hoe datt sij 
Comparantinne opten 26. Januarij 1659 donatione causa mortis an gemelte tegenwordige Eheluijde Gerdt Planten ende 
Trincken Oissinck alle haere naelaetenschap gegeven, ende alsoo sij darenboven noch in ervaringe compt, datt haere 
vrienden sich cautiren gemelte Eheluijde nae haeren doet tegens haeren eijgene handen ende overgegevenen wille nae luijdt 
van die hijlixvoorwaerden ende maghescheijt als tegens haere dispositie quæstie te maecken, soo is Comparantinne te raede 
geworden om alle quæstien ende missverstandt voer te comen, ende ten aensijn van den troost ende behulp, soo sij van 
gemelte Eheluijde gehatt ende van haere ende anders niemandt te verwachten hefft, die gemelte Bemersteede an die 



Eheluijde voors. op te dragen gelijck sij met authoriteijt haeres mombaers voors. uijt voorbedachte rijpen raede ende vrijen 
wille erfflick cediert, transportijrt ende overgifft 

Fol. 41 v -  die Bemersteede in die Burschap Cathen gel(egen) voorts alle recht ende gerechtigheit , (Soe sij) daran is hebbende 
an Gerdt Planten (Trincken) Oissinck eheluijde allergestalt als b(ij ma)ghescheijdt ende twiede hijlixvoor(waerden) is 
bedongen, bekennende voorts dar(an gien) recht offte gerechtigheit te hebben off te holden ende darvan ten eenemael 
onte(rfft) te sijn, ende gemelte Eheluijde daran berecht(igt) ende beerfft te wesen, cassierende ende annulierende voorts all 
t’gheene soo deese (ter) contrarie voordeesen mag gedaen sijn ende ter contrarie approbijrende ende ratificierende all 
t’gheene soo voor deeses ten faveur van die gemelte eheluijden mag gemaeckt zijn, als oock die giffte an haere vrienden 
gedaen den 26. Januarij 1659 waerbij Mette ten Passe vergeeten was, ende mits deesen geordonniert wordt neffens 
d’anderen 5 dllr. te sullen genieten, ende darmede vergeneugt zijn, voor so veele sulx deesen transporte niet contrarijrt. 
Deeses in maeten voors. Erfflick gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde verteegen, met renuntiatie 
van alle exceptien ende beneficien rechtens. 

 
Fol. 42 – Mercurij 6. Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick 
 Erschenen Jacob Everts als man ende momber van sijn huisvrou Dercken Brussen daer voor de rato caverende met 

Wilhelm Raetsfelt ende Jan Wissinck Wesselinck gekoren ende gestelde van de onmundige kinderen van zal. Jan Haefkes 
mombaren, die bekanden voor haer ende haren erven voor een summa geldes voor welcke sij bedancken goeder betaelinge 
in eene steden vasten erfcoop eeuwich ende erflijck geduirende verkofft ende overgelaten te hebben an Geert Ubbinck ende 
sijner erven een seecker stuck landts die Bile genaemt met Jan Landtsknecht kempken ende het gemelte lege landt daer 
onder gehoorende omtrent twe molder geseij op den Mister Esch gelegen, met de eene sijde an den gemenen weg,met de 
ander an Volkers landt het einde an den gemenen weg, met olde ende niewe gerechtigheit voor vrij ende allodiael 
uitgesondert Heeren ende Landts lasten hebbende het gemelte met handt ende monde vertegen ende oprechte vertichtenisse 
gedaen, so dat met gevolch des Gerichts den Verkoper ende transportant daervan onterft ende ontrechtich(t) wort verklaert 
ende den koper ende sijn erven daer an voort geerft ende gerechticht, gelovende verkoper den erfkoop te sullen staen, 
wachten ende wahren, jaer ende dach, verbinde(nde) hier voor sijn persoon ende goederen om sich daer an te verhaelen in 
cas van noot Alles sonder argelist ende exceptie.  

 
Fol. 42 v – Voorts erschenen Geert Ubbinck voor sijn huisfrou Geertjen daervoor de rato cave(rende) die bekande voor een 

welbetaelde (summa) geldes in eenen steden vasten erf(koops) eewich ende erflijck geduirende, avergelat(en ende) verkofft 
te hebben an Jan Dondergoor (genant) Koppedrajer ende sulcx voor ende mit last ende tot profijt van Henrick K(otters) 
dewelcke Henrick Kotters voort onmundige Kint, vrouwen suster dochter kint als zijnde noch onmundich ende Jan Moller 
genaemt, an hem voorgemelt Jan Dondergoor sijn capitael als renthen van dien voor hier tot desen he(m) verschotenen 
penningen sal restituiren, stellende een seecker stuck landts genaemt Jan Landtknechts kempken met het leege streepken 
Landt ongeveer een molder gesei groot gelegen in de Bourschap Miste een einde an Ubbinck pas,  d’ander an Henrick van 
Hasselkamp langes het einde an den Bile voor vrij ende onbeswaert uitgenomen Heeren lasten, met sijn recht ende 
gerechtigheit, hebbende hetselvige met handt halm ende monde vertegen, ende also verkoper Geert Ubinck daer van onterft 
ende ontrechticht ende Jan Dondergoor voor ende van ewige Henrick Cottes als boven verhaelt daer an geerft ende 
gerechticht gelovende verkoper den erfkoop te sullen staen ende wachten, jaer ende dach bij verbintenis in cas van noot van 
sijn persoon ende goederen Sonder argelist ende exceptie 

 
Fol. 43 –Veneris 16. Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Willem Coijers met weten Berendt Coijers als bloetmombaers – ende hijrtoe tott deese administratie erkoren – 

van die naegelaeten kinderen van wijlen Jan Cornelissen Tambour onder die Compagnie van den Hochedelgebohren 
Gestrenge Gooswijn Wilhelm van der Lawick die bekande in bijwesen Cornelis Janssen als oudsten sohn van zal. Jan 
Cornelissen voor ende tott proufijt der voorn. Kinderen, dessen curateele voorsorge sij sich gedragen voor eene welbetaelde 
summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken erffcoops vercofft te hebben an Jan Willemsen Weddinck ende sijne 
naecomlingen d’halffscheijdt van eene behuijsing binnen Bredefoort tusschen des Lieutenandts Moch offte Dassels ende 
zal. Evert van Aeltens haere behuijsingen situirt ende gelegen, met sijnen toegehörigen pertinentien recht ende 
gerechtigheit voor doorschlechtig kummervrij, uijtgesondert Jairlicken thijns soo sijn Hochheit van Orangen daruijt treckt 
als 10 ½ str.,  neffens behoorlicke Heeren lasten.  Deeses in maeten voors. erfflick gecediert ende uijtgegaen darop mit 
handt, halm ende monde gerenuntieert, gelaevende vercooperen in qualite voors. deesen koop te wachten ende te wahren 
als men erffcoop schuldig, bij veronderpandongh haerer goederen om in cas van evictie nae Landtrechte hijran sich te 
verhaelen, sonder argelist. 

 
Fol. 43 v -  Jovis 14 Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Rutger Poelhuijs, 

Lambert Trae. 
  Erscheenen Vijt Tenckinck, die bekande voor sich ende sijn huijsvrou daervoor de rato (cavie)rende voor eene welbetaelde 

summa gel(des) rechtes, steden ende onwederroeplicken erfcoops avergelaeten te hebben an Jan Coes(inxck) ende sijn 
huijsvrou t’vierdepart van Mensinck Broeckmaete in die Buirschap Ratum in ha(ere) kennlicke limiten gelegen, Deeses 



gecediert ende uijtgegaen, darop met handt halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap beloofft nae Landtrechte 
onder verbandt sijner goederen. 

 
 Mercurij 20. Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Coepe te Kreijl ende Aeltjen Ehluijden die bekanden voor haer ende haeren Erven voor een welbetaelde 

summa geldes rechtes steden ende ewigduirende erffcoops vercofft te hebben aen Berendt Jonen sijn huijsvrou ende Erven 
haeren eijgendoomlicken hoff offte 

Fol. 44 – goorden met sijnen toegehoorigen plaggen vreede, recht ende gerechtigheit in die Buirschap Miste Kerspels 
Wenterswijck in sijn kennlicke limiten ende bepaelinge gelegen, mett den eenen eijnde aen den openbaren weg, met den 
anderen an Coepers grondt (m)ede aen ….. grondt schietende,  voor allodiael ende kummerfrij, uijtgesondert gemeijn 
beswaer ende Landts lasten deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, 
gelaevende vercooperen wahr ende wahrschap nae Landtrechte te præstieren, bij veronderpandong haerer tegenwoordigen 
ende toecoemenden goederen, Sonder exception ende argelist. 

 
 Martis 19. Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlieff, Caspar 

Everts.   
 Erschenen Grietien Stroobant weduwe van zal. Henrick Walien geassisteert met Henrick Stroobant haren in desen gekooren 

mombaer ende geexhibeerde seecker beslooten pampier verklarende daer in geschreven te sijn haer uiterste wille ende 
dispositie 

Fol. 44 v – diewelcke sij begeerde dat na haer(en doot) over hare goederen soude worden ach(tervolgt) ende naegekoomen 
versoeckende dat dit (uiters)ten testament bij den Gerichte ma(ch) bewaert ende niet geoopent als in præsen(tie ten) minste 
van twe van hare kinderen (die tijt) haeren doode in leven sullen sijn , ende (on)dertusschen haer ten desen acte behoorlijck  
…  ende bescheidt voor gebeur mach werden medegedeelt. 

Decretum 
 T’Gerichte gelett hebbende op het versoec(k) van die voors. ende bovenstaende testatrice gedaen, agnosciert het selven 

testament, ord(on)nierende hetselven ter secretarie möge gebracht ende nae doode van die wedwe testatrice in præsentie 
van twie haere kinderen möge geöpnet worden. 

 
 Erschenen Herman Roosen die bekande voor sich ende sijnen Erven opgenohmen ende ontfangen te hebben van Gerdtjen 

Stroobandt weduwe van zal. Henrick Wahlien die summa van 50 dllr. hollandts den dllr. ad 30 str. gereckent gelaevende 
dieselve Jairlix ende alle Jahr warvan het eerste verschijnen sal op Martini 1662 te verpensioniren ad dardenhalven 
derselven dllr. met reserve eenen Ieden vrij sall staen een Vierdendeel Jahrs te vooren die loese te vercondigen. 
Verbindende Herman Roosen daervor alle sijne geriede ende ongeriede goederen om met peijndinge nae Landtrechte sich 
daran te verhaelen, Sonder argelist. 

 
 Sabbathi 23 Novembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
Fol. 45 – Bekenne ick Berendt Gelkinck voor mij endt mijne naekoemende Erven, dat ick hebbe opgenohmen ende 

deughdelick wel ontfangen van den Eersamen ende Vroemen Johan Coesinck Elisabeth sijn Ehehuijsvrou die summa van 
eenhondert (soev)entich Rijx dllr,  den dllr ad vijfftich str. Bredevoordischen waerdij, warvan Ick bovengeschreven belaeve 
te betaelen Jairlix ende alle Jahr an Coessinck offte sijnen Erven seven derselver Rijx dllr. warvan het eerste Jahr sall 
vervloeten sijn om den interesse te betaelen als men schrifft duijsent ses hondert t’sestich op Maij; versette ende 
veronderpande daervoor mijn eijgen toebehoorende Breede Landes, gelehen in Gelkinck Ess, Burschap Ratum, geheeten 
die Gelkinck Bree, liggende met d’eene zijdt an den Hehlwegh, d’ander zijdt an Luicke Gelkinck sijn landt, mitt den eenen 
eijnde an die Schulten maet, met den anderen aen den Helleweg in vall die buitenschap niet geholten wierde mitt Berendt 
Liessinck ende Gelckinck, soo sal Coessinck offte sijn Erven sich holden ende vast blijven staen in sijn onerpandt soe nu 
Berendt Leessinck int gebruijck hefft, geheeten den langen Acker. Sonst sall Coessinck vrijstaen, sonder eenigh 
wederspreecken van deese bovengemelte Breede Landts vijff scheepel saet te mögen aentasten ende bouwen nae sijnen 
willen ende welgevallen, soo voor Capitael als Interesse tott 

Fol. 45 v – sijne laeste penningen daerbeneven verb(indende) all mijne hebbende nu liggende have en(de goet) niets 
uijtbescheijden, ende datt onder .... van den Edelen Hove van Gelderlandt sich te mögen verhaelen, soo voor Capit(ael als) 
Interesse sonder arg offte list, (In) oircondt der warheijt hebben beijde parthijen van mij onderschriven begeert deese 
O(bligatie) te schrijven ende onderschrieven, Ges(cheen) den 15. Maij 1659  
Was onderschreven  
Dit is Berendt Gelckinck sijn marck met sijn eijgen handt geteijkent  
Evert Cranen Coernoet 
 
Veneris 29. Novembris 1661 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 
Caspar Everts.   



Erscheenen Michiel die Clerck ende Gerdtjen van Basten eheluijde die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene 
welbetaelde summa geldes rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffcoop verkofft te hebben aen Engelbert 
Storm, Swaentje sijn huijsvrou haer vercooperen eijgendoomlick suirmaetsdeel, allergestalt hetselve alhier vor Bredefoort, 
tusschen die Erffgenamen Planten ende zal. Herman Joordens deelen in sijne bepaelinghe gelegen, met sijnen 
appertinentien ende toegehoor voor doorschlechtig ende kummervrij 

Fol. 46 – uijtgesondert Jaerlixen tijns, soo aen den tijdtlicken rentmr. van sijn Hoocheits Domeijnen, als aen die Kercke tott 
Bredefoort moet erlagt worden, ende mede gemeen beswaer. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit 
handt ende monde vertegen gelaevende vercooperen an Cooperen wahr ende wahrschap te præstieren, onder verbandt 
haerer goederen om in vall van onverhoopte evictie sich hijran nae Landtrechte te verhaelen, sonder argelist. 

 
Veneris 6. Decembris 1661 -  Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 
Caspar Everts.   
Jan Willemsen Weddinck kranck ende swack van lijve, doch noch ter tijde goedes verstandt ende vernuffts zijnde, hefft bij 
manquement van convocatie des vollencomene Gerichts voor Caspar Everts Coergenoot, mede ter præsentie van den H. 
Pastore Verschagen ende Arendt van Zutphen verclaert, zijn uijterste wille te sijn ende te mogen blijven, datt indien hij met 
doode affgiengh voor sijn E. Huijsvrou, datt sij Agnes Ubbinck sijn huijsvrou alsdan in alle sijne geriede ende ongeriede 
goederen die tijdt sijns levens betuchtight mits deesen soude sijn ende blijven, gelijck die huijsvrou voors. reciproqueel te 
doen bij reconvalescentie van haer Ehman hefft aengelaevet, begehrende  datt deese haer uijterste dispositie Gerichtelick 
moge aengenohmen ende bevestigt worden. Obtinuit. 

 
Fol. 46 v - Sabbathi  7. Decembris 1661 -  Drost und Richte(r) Gooswijn Wilhelm vander (Lawick), Coernoeten Willem 
Hartlieff, Caspar Everts.   

 Erscheenen Jan ter Hunnepe, voor s(ijn) huijsvrou de rato cavierende, die be(kande) voor sich ende sijnen Erven voor eene 
welbetaelde summa geldes rechtes steden eewigen ende onwederroeplicken Erffcoops avergelaeten ende vercofft t’hebben 
an Jan Wehninck ende sijnen Erven die gerechte halffscheijdt van zal. Gerdt Roessincks Kamp, soo hem Comparant bij 
Erffenis naegelaeten met den eenen eijnde an die duijstere stegge, met den anderen an den gemeijnen ende openbahren weg 
schietende, met d’eene zijde aen Cotmans kamp, met d’ander langes die doornen hegge gelegen, voor allodiael ende 
kummervrij, nergents mede als gemeijne Heeren ende landes lasten beswaert, uijtgesondert Heeren Tijns soo Jairlix met 
twie stuijver min een oordtjen moet aen den tijdtlicken Rentmr. van sijn Hoochheits Domeijnen betaelt worden 

Fol. 47 – Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen darop met handt halm ende monde vertegen, gelaevende Verooper 
an Cooperen ende sijnen Erven wahr ende wahrschap ten allen tijden te præstieren nae Landtrechte Onder verbandt aller 
sijner geriede ende ongeriede, hebbende ende toecoemende goederen, om in cas van onverhoopte evictie sich daran te 
verhaelen, Sonder argelist. 

 
 Mercurij 11. Decembris 1661 -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Derck Bretthouwer, 

Jan ten Brincke, Herman Huininck.  
 Erscheenen Jan Goossens Jutte Eheluijde, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene vergenoegde ende betaelde 

summa geldes, ewigen ende onwederroeplicken Erffcoops avergelaeten ende vercofft te hebben aen Berendt ten Gussinkloe 
Berndeken Eheluijden haer vercooperen toebehoorendes stuck landes Goossens Kamp genoembt in Kerspel Aelten 
Buirschap Lintelo rontsom aen Schuirincks gardenlandt gelegen, ende met het eene eijnde op Jan Goosens behuijsingh 
schietende, met sijn olde ende niewe gerechtigheit, als naemblick mede den daertoegehoorigen Sichtvreede 

Fol. 47 v – voor doorslechtig kummervrij ui(tgeson)dert gemeijne Landeslasten met (toege)voeghde conditie datt Cooperen 
den w....(pagina gedeeltelijk afgescheurd) Kamp onder den ploeg ende cultuir van ... Vercooperen die tijdt sijnes levens .... 
ende die darde garve daruijtnehmen sullen ... het stroo bij het landt laeten ende sal vercooperen daervoer onlast vergoeden, 
ende deeses tot doode des Vercooperen vast t’observieren naer (dat) die Kooper tott sijn believen hetselve landt magh 
keeren ende wenden, Deeses in m(aeten) voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde vertegen, 
gelaevende vercooper deesen coop ten allen tijde te wachten ende te wahren, als men nae Landtrechte schuldig,  bij 
veronderpandong haeren vercoeperen geriede ende ongeriede goederen, om in vall noots sich daran te verhaelen, Sonder 
bedrogh ende argelist. 

 
 Jovis 12. Decembris 1661 – Stadtholder Joost ter Vile , Coernoeten Rutger Poelhuijs, Lambert Trae. 
  Erscheenen Roeloff Romp, die bekande voor sich ende sijnen Erven voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden 

ende onwederroeplicken Erffcoops avergelaeten ende vercofft te hebben aen Rutger Weeninck  
Fol. 48 – Maria Thebens (een grote hoek afgescheurd) .... 

huijs ende erff binnen ...  
Henderick Wahlien en... 
behuijsingh achter ... 
eenen hoeck schietende...  
an zal. Koepe ten Kreijl...  
licke bepaelinghe gelegen .... 



hoerende gerechtigheit... 
kummervrij, uijtgesondert ..... 
swaer, twie str. soo Jr. Erden daruijt proufiteeren.  
Deeses in maeten (voors. gece)diert ende uijtgegaen, Darop (mit handt) ende monde vertegen, stelle(nde Vercopere) tott 
wahr ende wahrschap des (bovengemelte) Coeps alle sijne geriede ende ong(eriede) goederen, in specie den Hoff mett .... 
huijs van d’Erffgenaemen van ... angecofft – tott welcken Coop deese penningen oock g’emploijert zijn – allermaeten 
hetselve langes die koestegge naest die Woorde gelegen, om sich in vall noots nae Landtrechte hijran te verhaelen Sonder 
bedrogh ende argelist. 

 
 Erscheenen Gerdt Heeminck die bekande eijgen nutt ende besten proufijt opgenohmen ende ontfangen t’hebben van 

Elisabeth Rumps wedwe zal. Schoemaeckers die summa van twiehondert dllr., segge 200 dhlr. hollandts, den dahler ad 30 
str. gereckent, gelaevende dieselve Jairlix ende alle Jahr warvan het eerste verschijnen sall op Martini 1662 onfeijlbahr te 
verpensioniren ad 10 dergelijcken dhlr. 

Fol. 48 v -        ....voorbeholdt beijdersijts ... 
Vierdendeel Jahrs te vooren... 
     stellende tott assecurat(ie) .... 
     Interesse ten onderp(ande)..... 

(sij)ne geriede ende ongeriede,  heb(bende ende) 
toekoemende goederen om in ....  
nae Landtrechte sich daran .... 

(ver)haelen Sonder argelist. 
 
 Erscheenen Jan Uelant die bekande vo(or) sich ende sijnen Erven deughdelick opgenoh(men) ende ontfangen te hebben van 

Geerdt Heemin(ck) die summa van Hondert dhlr.,segge 100 dhlr hollandts, den daler as 30 str gereeckent,  aengelaevende 
dieselve Jairlix ende alle Jahr warvan het eersten komstigen Jahrs 1662 op Martini sall verscheenen zijn met 6 dergelijcken 
dahler te verrenthen met voorbeholdts beijdersijtdts een Vierdendeel Jahr die loese te vooren te verkundigen, stellende tott 
verseeckeringh soe gemelten Hoofftsummen als renthen,  ten onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen om 
hijran met peindinge – in vall noots – nae Landtrechte sich te verhaelen, Sonder arg offte list. 

 
Fol. 49 – Lunæ .... Decembris 1661 –  

Drost undt (Richter)  
Gooswijn Wilhel(m vander Lawick)  

Coer(noeten)  
Willem Hartlie(ff ) 
Caspar Evert(s )  

 Erscheenen Antonia ende ….  
ende exhibierden deesen ... 
seecker verslooten .... 
(ver)soeck datt deese Gerichtelick ....  
ter secretarie gebracht, nae ha(eren) ....  
eener van beijden doode geoopne(t) ...  
punctuerlick möge geachtervolght ... 
obtinuit 

 
 Jovis 19. Decembris 1661 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts.   
 Erschenen Henrick Poppinck Cornelia Catharina Isengaerden Eluide, die bekande voor haer ende haeren erven eigen nut 

ende besten profijt opgenoemen ende ontfangen te hebben van Elisabeth Rump weduwe wijlen Schoemaeckers die Summa 
van hondert Rijcsdl. Gelaevende dieselve jaerlijckx ende alle jaer waervan het eerste sal verschenen wesen op den 5e 
Januarij als men schrijft 1663  

Fol. 49 v -    ... ad 5 diergelijcke .... 
….(ti)jt der afloese toe, diewe(lcke) ... 
…vierdendeel jaers te vooren .... 
….verkondigen stellende tot ... 

…. Capitael als interesse ten ....  
….hare gerede ende ongerede goederen,  
(hypo)thesierende een stuck Landts op ....   

Oosterwoort, met den eenen eijnde an ...  
berchs gront, met den anderen an Papenbosch……… 

schietende met d’eene sijde naest Jan ter  



Holte sijn landt, met d’ander an Degener 
 Landt gelegen, om sich in val noodes Cost- ende schadeloos na Landtrechte hier an te verhaelen Sonder argelist. 

 
 Lunæ 23. Decembris 1661 -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlief, Caspar 

Everts 
 Erschenen Mechtelt Gijsen en heeft met approbatie hares Ehmans Tonnis Jansen - Waer van Casper Everts alhier relatie ten 

protocolle gedaen – verkoft an Gerrit Herckinck ende sijne huisvrou ende erven, voor ( de rest ontbreekt) 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


