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Fol. 1 - leeg 

 
Fol. 1v – Mercurij 7. Januarij 1663 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts . 
 Erschenen Berendt Leussen ende Sander Switser ondervaegt tott Dinxperloe, als van den Heren Droste ad hunc actum 

speciaelick zijnde geauthoriseert geweest, die bekanden datt Jan Snoecklaecken den Olden haer Comparanten een 
verslootene dispositie overgelanght hadde, waerin sijn uijterste wille gestelt was, versoeckende van ons, wij beijden, van 
sijne gedaene stipulatie ten protocolle mochten relatieren ende deese dispositie aldaer bestedight mochte worden. 
Obtinuerunt. 

 
Fol. 2 – Mercurij 7. Januarij 1663 – Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoten Willem Hertlieff, 

Caspar Everts. 
 In de marge : Vid. den 30. Jan. deeses Jaers alwaer deese renthverschrijving ampler gestelt is, q. vacat deese 
 Erschenen Joncker J.(oost) H.(endrick) Van Asbeck tot Dravenhorst die bekande oprechter kendtlicker schult herkomende 

van geliende ende te dancke ontfangene penningen schuldigh te wesen, aen haer Hogeweerdige ende Vorstlicke Genaden 
Abdissinne tot Elten, Vreden ende Borchorst de summa van vijffhondert Rx.(daler) gelaevende iahrlix ende alle jaer 
daervan ten tijde der affloose dewelcke een halff jaer voor Maij alletijt vrij sal staen te verkondigen twintigh derselven 
Rijxdaller loco interesse sonder kortinge van verpondinge ofte andere oplagen aen hare Forstlicke Genade te betaelen 
stellende voor de gedachte summa sampt interesse te onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen in specie 
seecker Goetien   

Fol. 2 v – het bonengoetien genant meerendels in de havesaete Dravenhorst gelegen ende tegenwoordigh Rotger Poelhuis ad 
20 Rixdaller Jahrlicx in pacht heeft, omme t’ voors. Goetien ten respect van dien also daetelick in wercklicke possessie 
ende beset te nehmen ende sich daeran in onverhopentlicke vall van misbetaelinge allerdings kost ende schadeloos te 
verhaelen met belofften van alleen aen het meergemelte goetien te sullen staen, wachten ende wahren, alles met renuntiatie 
op de exceptive de rechten desen eenichsints contrarierende ende sonder fraude und argelist etc. 

 
 Veneris 16. Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar 

Everts. 
 In de marge : Aº 1676 den 7. Octobris erschenen Gerdtken Kossinck huisvrou van zal. Geert Linthom ten overstaen van 

Jacob Cremer haerer tot deser acte erkoren mombaer ende bekande van dese summa ende interesse volkoomen voldaen 
ende betaelt te sijn, caverende mede voor hare suster ende broeder Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 

 Erscheeenen Derck Liefferdinck die bekande voor sich, sijn huijsvrouw ende sijnen Erven deughdelick opgenohmen ende 
ontfangen te hebben van Fenne Koessinck die summa van hondert 

Fol. 3 -  Dlr. hollandtsch gelaevende daervan aen gemelte Fenne offte haeren Erven jaerlix ende alle Jaer, waervan het eerste 
sall verscheenen sijn aenstaenden Kersmiss deeses Jaers 1663, stipuleerden interesse ad vijff ten hundert onfeijlbaren te 
betaelen, tott tijdt der affloese toe, diewelcke eenen jeden een vierdendeel Jaers te voren te verkundigen sall vrijstaen, 
stellende voor gemelte Capitael ende interesse ten onderpande sijne geriede ende ongeriede goederen, in specie het 
Anfelick Haer, onder het goet Aenfelick buirschap Caetten gehoorigh geweest om sich daeran kost ende schaedeloos nae 
Landtrechte met peindinghe te verhaelen. 

  
 Sabbathi 17 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar 

Everts.  
 Erschenen Reiner Grievinck Schulte ten Ahave, Johanna Grievinck waervoor haer Soon Sebastiaan Vogel comparierde, 

Derck Grievinck voor sijn huijsvrouw de rato cavierende als meede Reiner Grievinck namens sijner Dochteren Hilleken 
Grievinck getrouwt aen Hend. Eskes, ende Hindersken Grievinck huijsvrou van Willem Aelberts, waervan genoegsame 
vollmacht alhier ten protocolle in dato den 9. Decembris 1662 onder segel der Stadt Deventer, ende onderschrifft des 
Secretarij Fockinck aldaer den 5ten Decembris 1662 wettelick gepasseeert, bij die registratuir te vinden is, die bekanden 
voor haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde Summa geldes ewigen ende onwederroeplicken Erffcoops avergelaeten 
ende vercofft te hebben 

Fol. 3 v – aan Derck Stennekes ende Claes Meersman haeren respective beijden huijsvrouwen ende Erven een stuck landes 
ongevehr twie molder gesaeij op die lange weijde, met den eenen eijnde aen Wichardt ten Buckels kempken, metten 
anderen aen Enneken ten Haghens landt schietende, mett d’eene sijdt aen Lambert Cortz, met d’ander langes Gerrit 
Cuijpers landt gelegen, met sijn toebehoer ende gerechtigheit voor doorslechtigh kummervrij, uijtgesondert gemeijn 
beswaer ende landes lasten, Mits datt Cooperen den weg over Frerick Vogels landt, ende Frerick Voghel desgelijcken over 



Cooperen landt sall mogen gebruickt worden bij noodt ende gelegentheit; t’welck Sebaestiaen Voghel ende Cooperen alsoo 
bedongen. Deeses  in maeten voorsch. gecediert ende uijtgegaen, daerop met handt halm ende monde vertegen, gelaevende 
vercooperen voor haer ende haeren Erven, deesen vercoop des gemelten stuck landes mits datt d’opworp ende graeven naer 
Gerrit Cuijpers landt daertoe sall gehooren, aen Cooperen ende haeren Erven ten ewigen tijde te willen wachten ende 
wahren gelijck men deughdelicken coop nae rechten ende Landtrechten schuldigh, onder verbandt haerer goederen, sonder 
argelist. 

 
 Lunae 19 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts, Gerh. van 

Hengel 
Fol. 4 – Erschenen Ananias Willinck die bekande voor sich, sijn huijsvrouw de rato cavierende, ende sijnen Erven voor eene 

welbetaelde summa geldes steden ende onwederroeplicken Erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben aen Jan Hardes 
ende sijnene Erven een stuck landes ongevehr vijfftehalff a vijff schepel gesaeij op den Langen Esch aen den Pelckwijck 
mett beijden zijden tuschen Coopers landt gelegen, schietende mett den eenen eijnde aen Boesenmaethe, met den anderen 
halff aent Veldt ende halff aen Cooperen landt, voor doorslechtigh kummmervrij, nergents meede als gemeijne 
Landtslasten beswaert. Deeses voors. gecediert ende uijtgegaen, daerop mit handt ende monde renuntieerende; gelaevende 
vercooper deesen Coop te willen wachten ende wahren gelijck hij sulx nae rechten ende Landtrechten schuldig onder 
hijpothecatie aller sijner goederen, in specie t’halve goet Gielinck notoirlick int’ Kerspel Wenterswick gelegen, om sich 
daeran in cas van onvermoedtlicken  evictie ten genoegen te verhaelen, sonder bedrogh, arg offte list. 

 
 Mercurij 21 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick Coernoeten Derck Bretthouwer, Jan 

ten Brincke, Herman Huininck, Jan Nachtegall. 
 Erscheenen Jr. Arnoldt van Pasquelini voor Anna Ingenhove sijn Weledl. huijsvrouw de rato cavierende, die bekande voor 

sich ende sijnen Erven voor eene welbetaelde summa geldes steden ende onwederroeplicken Erffcoops vercofft te hebben 
aen Henderick Boomkamp Elsken sijn huijsvrouw ende Henderick van Romunde ende Berndeken van Aelten 

Fol. 4 v – respective Ehluijden ende haeren Erven het Erve ende goet Langenhoff genoembt, naemlick huijs, hoff, schoppe 
gaerdens, allermaeten t’selve alles de Bouwman heeft in gebruick gehadt; item Busch in sijnen opworp langes Swijtinck 
liggende, ende Landerijen, naemlick het landt langes Swijtinck landt gelegen op die Quernebeeck schietende, met eenen 
kamp tuschen het Gantfoordt ende Mauris gelegen, als meede anderhalve weijde aent Baerler Goor gelegen, alsoo die 
Bouwman deselve dusverre meede gebruickt heefft, voor eenen vrijen allodiaelen ende nergents mede beswaerden grondt, 
nergents meede als gemeijne landts lasten beswaert;  Insgelijcken heefft cooper vermoge darvan opgerichten coopbrieff aen 
gemelte Cooperen vercofft een stuck landes benoembt de Quernebeecke, met sijn toebehoor ende gerechtigheit, als boven. 
Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, daerop mit handt, halm ende monde renuntieerende, gelaevende 
vercooper deeser cessien te willen staen ende het gemelte transport te wachten ende wahren, gelijck men sulx nae rechten 
ende Landtrecht schuldigh, bij ende onder verbandt aller sijner gerieden ende ongerieden beweg- ende onbeweglicken 
goederen, waer dieselve oock gelegen, om in cas van onvermoedtlicke evictie sich ten genoeghen daeran te verhaelen, sine 
dolo ac fraude. 

 
Fol. 5 – Jovis 22 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Rutger Poelhuijs, 

Lambert Trae. 
 Erscheenen Derck Menten in qualiteit als volmr. vanden Hochedelgeb. Gerhardus Unico  Wilhelm Ripperda, exhibierende 

realiter sijne qualificatie ende dienthalven acte voor Herman Hoevel richter tott Enschede, præsentibus als Ceurnoeten die 
Ed. Henr. Van Limborgh, Richter tott Delden, ende Berendt Meijer, binnen Borculoe den 21 Novembris des Jaers 1662 
gepassiert, ende hierbij sub sigillo ter Secretarij overgelangt; die bekande in qualiteijt voors. erfflick ende onwederroeplick 
overgelaeten ende vercofft te hebben voor eene welbetaelde summa geldes, gelijck hij dede hijrmeede ende cracht deeses 
luijt coopzedule van den 27. Martij 1661 aen Teube Verdebrechtingh, Engele sijn huijsvrouw, ende Herman Hoeners 
Hilleken sijn huisvrouw, met zijn Broeder Jan Hoeners; naemlick aen gemelten Teube Verdebrechtingh die gerechte 
halffscheijdt, aen  gemelten Broederen Hoeners die andere gerechte halffscheijdt des alinge Erven ende Goets 
Verdebrechtinck in de Buirschap Caethen Kerspels Wenterswick notoirlick gelegen, niet daervan int geringste 
uijtgesondert, gelijck hij Teube ende die sijne duslange jure colonario gebruickt hebben, voor doorslechtigh kummervrij, 
van alle Leenplichtigheit als anders geredimeert ende bevrijt; alsoo nergents meede als gemeijne Landtslasten beswaert. 

Fol. 5 v – Deeses in qualiteijt voors. gecediert ende uijtgegaen, daerop naemens sijner Heren Edlen ende Erffgenamen met 
handt ende monde renuntieerende, gelaevende meede deesen coop te willen staen, wachten ende wahren, gelijck sulx nae 
rechten ende Landtrechten schuldigh, bij veronderpandingh aller desselven goederen waer die oock mochten gelegen zijn, 
voor d’observantie deeses affectierende ende verbindende, in specie die goederen Hinckamp ende Samberghe, om sich 
daraen in cas van onvermoedtlicke evictie kost ende schaedeloos te verhaelen, sine fraude dolore. 

 
 Lunae 26 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar 

Evers.  
 Erscheenen Gerdt Boessinck Enneken sijn huijsvrouw, daervoor de rato cavierende, die bekande voor sich, sijn huijsvrouw 

ende Erven voor eene welbetaelde summa geldes in eenen steden vasten ewigen ende onwederroeplicken  Erffcooop 



avergelaeten ende vercofft te hebben aen sijn Soon Gerdt Boessinck Trijneken Oessinck Ehluijde, t’goet Boessinck in den 
Kerspel Wenterswick Darpbourschap gelegen, met alle sijn recht ende gerechtigheit, tott Huijs, Hoff, bouw ende 
weijdelanden, ende andersints soo hij deren oeijt gehatt off 

Fol. 6 – off noch magh hebben, niet uijtgesondert als alleen, datt hij door t’accordt soo Comparant voor deesen met sijn Soon 
gemaeckt in sijnen anderen puncten ende clausulen, niet gederogiert sall worden, Deeses gecediert ende uijtgegaen, daerop 
mit handt halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschaep beloofft nae Landtrechte, sonder bedrogh ende argelist. 

 
 In de marge : Aº 1676 den 16. Maij erschenen Jan Laerberch naegelaeten Soon van Jan Laerberch ende bekande voor 

sich, sijn huisvrou ende Erven daervoor de rato caverende als mede voor sijn ander Suster ende Broeders ende bekande 
hier van volkomen voldaen ende betaelt te sijn. Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver.  
Erscheenen Gerdt Boessinck den jongen Trincken Oessinck sijn huijsvrouw, daervoor de rato cavierende die bekande voor 
sich ende sijnen Erven van Jan Laerbergh, Geesken ten Kreijl Ehluijde, soo voor hem selffs als oock voor sijn Vaeder 
Gerdt Boessinck tott affdoeninge van seecker renthverschrijvinghe in dato den 16. Decembris 1658 aengenohmen te 
hebben te betaelen ende oprechter wettelicker kendtlicker schuldt schuldigh te zijn de summe van duijsendt Dlr. 
hollandtsch, versettende Comparant voor seshondert derselven Dlrs. Twie stucke bouwlandts op t’Hillgenloe tuschen 
Simmeldinck landt gelegen, om van dieselve voor den interesse jaerlix, warvan t’eerste op Maij 1664 sall verscheenen sijn, 
de darde garve uijttenehmen, met dattet saet op Boessinck sal gedorscht worden, ende t’stroe bij den lande blijven, als oock 
datt Laerbergh sall vrijstaen mettet eerste Jaer te versoecken, off die darde garve t’saet nae gereeckent behoorlick interesse 
van die 600 Dlrs tegens vijff ten hondert sall können uijtbrengen, datt andersins Comparant sall schuldigh sijn t’selve met 
gelde te supplieren, die vierhondert Dlr averst belaefft Comparant Gerdt Boessinck Jaerlix op Maij, ende eerst op Maij 
1664 ad vijff 

Fol. 6v -  ten hondert te verpensionieren, stellende daervoor ten onderpande den camp bij t’huijs gelegen, voorts alle sijne 
geriede ende ongeriede goederen om sich daeran voor de geheele summa interesse ende costen te verhaelen, bij poene van 
parate executie, voorbeholdens dannoch de loese den eenen den anderen een halff Jaer voor Maeij te mogen verkundigen, 
ende demnae ditt Capitael met intereese op Maij te mogen off moeten affleggen, ende te betaelen, wordende hijrmeede 
oock alle voorgaende verschrijvingen ende obligatien voor dato deeses tuschen Comparant off sijn Vaeder ende Jan 
Laerbergh gepassiert, opgegeven ende geannuliert, ende alsoo ditt Capitael met vijff ten hondert verpensionijrt wordt, 
belaefft Comparant gemelte noch jaerlix drij daghe mette peerde te dienen, alles sonder bedrogh ende argelist. 

 
 Veneris 30 Januarij 1663 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar 

Everts. 
 In de marge : Vide hoc protoc. 7. jan. Alwaer van deese rentverschrijvinge poseert is E. Vacat die voorige van 7. Jan. 
  Erschenen Jr. Joost Hend. Van Asbeecke tot Dravenhorst die bekande oprechter kentlicker schult herkoemende van 

geleende ende bahr te dancke ontfangene penningen schuldigh 
Fol. 7 - te wesen aen haere HoghWurden ende forstelicken Genaden frow Maria Sophia der furst- unt keijserlicken frijen 

Stiffts Elten, oock des HooghGraefflicken tot Vreden ende HoghAdlicken frijwereltlijcken Stifts Borghorst Abdissinne, 
Geboorne Gravinne tot Salm, Ritterscheit Vrouwe tot Bethbuhr, Dijck, Alfften ende Hackenbroeck, die summa van 
vijffhondert Rijxdllr. Tot vijfftich stuivers het stucke gelaevende iaerlicx ende alle iaer daervan ten tijde der affloese, 
dewelcke een halff Jaer vrij sal staen te verkondigen, twintigh derselver Rixdaller loco annui intresse – ende aldewijl 
deselve soo geringe wordt gestelt – sonder affkortinge van verpondinge ofte andere Heeren schattingen soo die naemen 
hebben mochten, aen Hochstgemelde haere Forstlichen Genade te betaelen, Settende hiermede gerichtlijck voor die 
gedachte summa sambt intresse, kost unt schaden van dien ten bestandigen onderpande alle sijn WelEdele goederen an wat 
ohrt oft lande die gelegen, in specie seecker goetien het boonen goetien genoemt merendeels in de Havesaete Dravenhorst 
gelegen, welkes tegenwoordigh aen Rotger Poelhuis voor 20 Rixdllr Jahrlicx verpacht is, stellende hetselve goetien ten 
respect van dien also daetelijcken ende hierbij gerichtlijck in wercklicke possessie ende besit tot behoeff van 
Hogstgedachte Haere Forstlichen Genaden  

Fol. 7 v – ende in haeren naemen in handen des Vredensche Abdijlijcken Rentmeisters Gerhart Willinges als welcker hiertoe 
specialiter in genaden gevolmachtiget is, met wercklicker overleveringe der originael pachtzedule omme iaerlicx die 
voorgemelte pacht der 20 Rixdllr. Daervan selfs te ontfangen, ende in cas van onverhopentlijcke misbetaelinge sich daeran 
allerdings propria authoritate als met haeren pachten gebruicklick kost und schadeloos met peindinge te verhaelen, alles 
met uijtdrucklicke so wel generael als speciael renuntiatie van allen exceptien ende beneficien der rechten insonderheit non 
numeratæ pecuniæ ende ander deergelijcken met submissie aller Heeren Hoeven ende gerichten specialicken den Edelen 
Hoeve van Gelderlant gefehrde ende argelist ganselijck uijt geslooten. 

 
 Mercurij 4. Februarij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilh. Vander Lawick, Coernoten  Derck Brethouwer, Jan te 

Brincke  
 Jutte Elferdinck huijsvrouw van Jan Cockers heeft gelijck die Coernoeten Derck Brethouwer ende 
Fol. 8. Jan ten Brincke relatieren uijt last vanden Hr. Drost huijden tot Aelten in iudicio præsent ten overstaen ende met 

assumptie van voors. haeren in desen geelegeerde mombars, cranck te bedde liggende, maer goedes verstandes zijnde, 
haeres mans Jan Cockers Soon Beerent genoemt voor aff uijt haere moederlicke erffschap gedoneert ende gelegateert uijt 



bewegende oorsaecken die summa van 30 Rijxdllr. ende voorts haeren man Jan Cockers betuchtigt sijn leven van omtrent 
een halff Molder geseij lants liggende ongeveer bij de linde opden Aelteresch aldernaest Gae Evers ende Aloph Scheinck 
lants ende vorders schietende met beijde eijnden respective aende gemeene wegen, alles met conditie dat nae doode van Jan 
Cockers t’lant wederom vallen sal in den boesem daer het van dan gecoomen ende van haere Erffgenamen alsdan gedeelt 
worde. 

 
Fol. 8 v -  Jovis 5. Februarij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Tra. 
 Erschenen die Weledle ende Gestrenge Hr. Joost Henrick van Asbeecke Hr. tot den Dravenhorst ende die bekande voor sijn 

Weledle ende erven voor een welbetaelde summa geldes verkoft ende overgelaten te hebben an Berent Reinerdinck ende 
Beerttien sijn huisvrou een seecker parceel grondes in den kerspel Wenterswijck Bourschap Huppel op de Huissteede 
allergestalt t’selve is uitgepaelt, gelegen voor doorslechtich kommer vrij nergens mede beswaert als gemeene Hrn. ende 
lants lasten, deses in maeten voors. gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde verteegen, belavende sijn 
Weledle als verkooper den koop te sullen staen, wachten ende waeren, verner waer ende waerschap na Landtrechte ’t  
præsteren anbelooft, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 9 – Eodem coram ijsdem 
 Erschenen die Weledelgebooren ende Gestrengen Hr. Jr. Joost Henrick van Asbeecke Hr. tot den Dravenhorst, die bekande 

voor een summa geldes voor welcke sijn Weledele bedanckte goeder betalinge, in eenen steden vasten ende 
onwederroeplijcken erfkoop, eewich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten te hebben an Jenneken te 
Landeweer Weduwe van zall. Herman Rennerdinck het Landeweers steedeken genant in die bourschap Huppeloo, voor den 
Landewers boom gelegen, met al sijn olde ende njeuwe gerechticheit oock doorslechtjch ende kommervrij, nergens mede 
beswaert als gemeene Hrn. ende lants lasten, hebbende sijn Weledle ’t selve met hant ende monde vertegen so dat met 
gevolch des Gerichts sijn Weledle ende erven daer van is onterft ende ontrechticht ende Cooperen ende erven daer an 
weder geerft ende gerechticht belavende sijn Weledele den koop te willen staen, wachten ende waeren, stellende daer voor 
ten onderpande sijn Weledele persoon ende goederen, om in val noots ende cas van evictie sich daer an kost ende 
schadeloos te mogen verhalen, Alles sonder exception, bedroch ende argelist. 

 
Fol. 9 v – Lunæ 16 Februarij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Jan Schulte van Huppel die bekande voor sich ende sijnen erven an sijne samptlijcke Goedt Heeren schuldich te 

sijn van achterstandige pacht ende jaergelt die somme van twehondert vijftich dlrs waer voor alsoo Comparants goederen 
gedistraheert souden worden, ende hij tegenwoordich niet bij machte is om met contante penningen die summa te betalen, 
is hij genootsaeckt worden eenich gesaei ende mestrecht daer voor te verkoopen, gelijck hij mitsdese an sijnen Landtheeren 
tot voldoeninge van ’t verwin daer voor erflijck ende onwederroeplijck verkoopt ende overlaet drie molder gesaei 
mestrogge op den corten ..eesch ses schepel geseij op Penninck Bree, drie molder saet op de Woordt om ’t eerste ende 
twede gesaei voor der 250 dlrs aftetrecken ende tot haren besten nut ende profijt te mogen gebrujcken, mits dat het stroo bij 
’t lant sal blijven, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Idem Jan Schulte van Huppel bekende an Jan te Bengevoort schuldich te sijn vijftich dlrs waer voor sijn goederen 

gelijckvals verbonden sijn, ende heeft dienvolgende Comparant daer voor ende tot afdoenjnge van ’t verwin an hem verkoft 
ende overgelaten ’t geseij op ten achtergoorden, voorbeholden sijn Landtheeren die darde garve, ende dat het stroo bij ’t 
landt sal blijven.  

 
Fol. 10 – Veneris 20. Februarij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Hermen van 

Basten, Christiaen Stump. 
 Erschenen voor desen  E. Landtgerichte Margarete Smits Weduwe van zal. Hermen Nachtegael, ende heeft met assumptie 

van den voocht Hermen van Basten haeren tot deser saecken erkooren ende toegelaten momber an haeren Schoonsoon  Dr. 
Bertram Theben ende Elisabeth Nachtegaels Soontien Hermen Theben uit beweechlijcke redenen gedoneert een hofken 
voor de Munster poorte naest de beecke gelegen, ende schietende respective an ’t Swanenbroeck ende Mr. Ten Hagens hoff 
ende alnu in pacht gebruickt wordende van Sluiter, hebbende ’t selve hoffken bij desen an Dr. Theben namens het Soontien 
opgedragen, ende daer op met handt halm ende monde vertegen, met conditie nochtans, dat het selve van het voors. kindt 
op het ander sterven sal, tot het langstlevende toe, ende alsdan sal erven ende sterven nae Landtrechte. 

 
 Sabbati 28. Februarij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts. 
Fol. 10 v – Erschenen Wilhelm Pierikes met Trine Meinen Ehluide, overdenckende die swackicheit ende brosheit des 

menselijcken geslachts ende lichaems ende dat niet seeckerder als den dach des doots, de ure desselven nochtans gantsch 
ongewis ende onseker, hebben derhalven beide goedes verstandts ende vernufts uit sonderlinge liefde ende affectie 
malckanderen getuichticht, gelijck sij ’t selve doen kracht deses, als dat die Man lanchst levenste sal sijn ende blijven 



betuichtich in alle des vrouwen gerede ende ongerede goederen, die selvige onbespierlijck gebruickende, gelijck oock die 
vrou lanchst levende, reciproquel sal sijn ende blijven betuicht in des mans so gerede als ongerede goederen, occk sonder 
eenige inspier, derselve sal genieten, ende als dan na beider doode die goederen sullen vallen ende erven na recht als 
behoort, versoeckende dat ’t selvige ende dese hare dispositie moge op ende aengenoomen worden, obtinuens. 

 
 Jovis 5. Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
Fol. 11 – Erschenen Jan Bras, voor sijn huisvrou de rato caverende, die bekande voor een welbetaelde summa geldes in eenen 

steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben 
gelijck sij ehluiden doen kracht deses an Geert Trihs(?) ende Jan te Sipe seecker parceel lants het huisken genoemt in’t 
Bourschap Wolt, naest Jr. Eerdens Inslach, met d’ander lanchs de Stege, ende met eenen hoeck an Heeren Camp schietende 
gelegen, voor vrij ende alladiael, in- ende uitwege als die selvige tegenwoordich worden gebruickt van welcke stucke lants 
Comparants Broeder zal. d’halfscheit was toebehoorende waer van hij Comparant oock bekande ende verklaerde 
Comparants Broeder zal., van d’halfscheit der penninge betaelt ende voldaen was, hebbende ’t selvige met hant, halm ende 
monde vertegen, ende uitgegaen, belovende den coop verkooper te sullen staen, wachten ende waren ende verner waer ende 
waerschap na Landtrechte te præsteren belooft, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Berndken Willinck met Rotger Poelhuis in absentie hares mans haeren hier toe erkoren momber, die bekande 

voor sich ende haren erven an haer Schoonsoon ende Dochter Hermen Roerdinck Stijnken Willinck Ehluiden voor een 
hijlickxstuir erflijck mede gegeven ende overgelaten ’t hebben dernaest stuck boulants in Ratum gelegen 

Fol. 11v – eerstelijck een stuck geheten ’t Arssevelt bij Lefferts ende Bengevoorts mate gelegen, ten tweden, een stuck achter 
an Willinck Esch so angegraven is, ten derden een stuck voor an de nieuwe mathe gelegen, ten vierden een stuck an 
Renskers Camp gelegen, deses erflijck gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, waer ende 
waerschap belooft na Landtrechte, sonder bedroch ende argelist. 

 
Veneris 6. Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 
Everts.  
Erschenen Henrick Koster voor sijn huisvrou Helena ter Stege de rato caverende, die bekande voor sich sijn gemelte 
huisvrou ende erven voor een welbetaelde summa geldes eeuwichen ende onwederroeplijcken erfkoop overgelaten ende 
verkoft ’t hebben an Geertien Strobant weduwe Walien den jaerlijckxen uitganck so gemelte Henrick Koster ende sijn 
huisvrou uit het goet Honesch in darpbuir Wenterswijck gelegen, ( t welck goet gemelte Copersche is toebehoorende) 
jaerlijckx  ad vier stucken van achtentwintich strs. Hollants getrocken hebben, onbesweert ende sonder eenige reserve 
gelavende gemelte Comparant Henrick Koster dese redemptie ende quijtkoop ten eeuwige dage 

Fol. 12 – te willen wachten ende waeren, oock dienangaende die wed. Coopersche ende haeren erven voor alle wijdere 
namaninge ten aller tijden dienangaende te bevrijen, bekennende an gemelte vier stucken ad 28 str uit het Honesch niet 
meer berechticht te sijn, maer sulckx deuchdelijck an Vrou Copersche getransporteert ’t hebben, willende Comparant tot 
staenhoudinge deses quijtcoops alle sijne gerede ende ongerede goederen, in specie sijn huis op de nieuwe straett, tuschen 
het Armen ende Jan met verstants behuisinge in sijn limiten gelegen voor onvermoedelijcke evictie hiermede effectivelijck 
verbonden hebben, sonder arg off list. 

 
 Eodem coram ijsdem   
 Erschenen Geert Rensinck Wilhelm ende Jan Hijnck als samptlijcke Broederen van Henrick Wochtman, alsmede desselven 

erven Wilhelm ende Abraham Waelien, oock gebroederen als mede Hendersken Beerninck suster van zal. Geesken 
huisvrou van gemelte zal. Henrick Wochtman als mede Jan Cocks Oom van zal. gemelte Geesken in qualiteit alle 
bloetmombaeren ende naeste vrienden der vier onmundigen kinderen Geert, Elsken, Trijntien ende Jan Wochtman bij zal. 
Hendrick Wochtman ende desselven gewesene huisvrou geprocreert, die gaven sampt ende sonders desen E. Gerichte ’t 
erkennen, wat gestalt, na rechten ende Landtrechten geene onmundigen ende pupillen indefensi ende onbeschermt te 
blijven ende dat die momberschap door veele 

Fol. 12 v -  niet rech(t)lijck kan geadministreert worden so versochten sij dat den E. Gerichte believen moge eener der 
gemelten vrienden met namen Abraham Walien præ ceteris(?) et Lubbert Schoemaecker tot der gemelte vier kinderen 
momberschap na Landtrechte ’t admitteren - ende door mildtrichterlijck Ampt - daer toe sampt ende tot confectie van 
inventaris ende ingevolge van dien anweerdinge van administratie, prac.ijs solemnitus bij decreet daer toe te constringeren 
als sulckx na rechte ende Landtrechten is behoorende. 

 
 Decretum 
 E. Gerichte accordeert het versoeck van bovengemelte persoonen als vrienden van zal. Henrick Wochtman ende ordonneert 

dienthalven Lubbert Schoemaecker ende Abraham Walien die versochte momberschap an te nemen ende an vaerden, mits 
dat denselven behoorlijcks inventaris sal ende moet overgelevert worden. Hier op erschenen die gestelde ende versochte 
mombaren der onmundigen ende pupillen van zal. Wochtman ende hebben die selvige momberschap stipulato onder 
verbant haerer goederen angenoomen. 



 
Fol. 13 – Lunæ 9. Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts, T. Bronckhorst. 
 Erschenen Hermen Brant ende Alegunda Paeu Ehluiden ende bekanden in enen steden vasten ende onwederroeplijcken 

Erfkoop eewich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben, gelijck sij doen voor ene welbetaelde summa 
geldes kracht deses , an Dr. Berthram Theben Elisabeth Nachtegaels Ehluiden ende haren erven, twe derde parten ende haer 
gerechte anpart ende andeel van het halve goet Busche voor Aelten gelegen, met sijn olde ende nieuwe gerechticheit voor 
vrij allodjael goet,  uitgenoomen Heren ende lants lasten, hebbende verkooperen ’t selvige met hant halm ende monde 
vertegen, verner waer ende waerschap ende vestenis na Landtrechte te præstijren belooft, alles sonder bedroch ende 
argelist. 

 
Fol. 13 v – Mercurij 18. Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Casper Everts, T. 

Bronckhorst  
 Erschenen Jan ten Brincke met Jan Nachtegael, Ceurnooten des Aeltensche Landtgerichts, ende exhibeerden seeckeren 

dispositie of donatie hoe die selvige mocht genoemt worden van Henrick Steenrots welcke dispositie eersten voor al 
gemelte Henrick Steenrots van haer Comparant was voorgelesen, met versoeck ende uit den naeme Henrick Steenrots dat 
die selvige ten protocolle mach geset ende na sijnen dooden in allen observeert worden, luicht die selvige van woorde tot 
woorde als volgt 

 Op heden den 16. Januarij Aº 1663 is voor ons ondergeschreven gecompaeert Henrick Steenrots, sagte ende bekande dat hij 
daechlijckx swacker ende onvermogender worde, daeromme oock veele handtreikinge in sijn ouderdom van nooden hadde, 
ende dat sijn dochter Grieten Steenrots ende haer man Everts Roths als Schoonsoon hem nu een ruimen tijt insonderheit 
nae dat hij den swaeren val gedaen, veel troots ende handtreickinge gedaen, so dat hij wel van haer gedient wordt, als 
eerlijcke kinders haere olders te doen schuldich, daerbenevens oock anbelooven, hem haeren Vaeder hooft ende 
handtreickinge so veel mogelijck als voor desen ende dusveere geschiet te doen so lange hem Godt in desen tijtlijcken 
leven het leven gunnen sal, ende dat hij daerom oock schuldich waere tot danckbaerheit, hem daervoor een recompens toe 
te leggen, want die andere erfgenaemen geen moeite of ongelegentheit van hem hadden daerom hij begeerde eenen schijn 
daer van opgericht ’t hebben dat hij tot danckbaerheit an sijnen schoonsoon ende dochter voorschr. vereerde om na sijnen 
doode voor haer af te profijteren het stucke boulants op den Aelter Esch naest der kosterien ende Rotger ten Gussinckloo 
lants gelegen, met den eenen einde op der vicarien ende het ander Lenckhoffs lant schietende, om het selve na haer 
believen te keeren ofte wenden wel te verstaen solten sij beide soon ende dochter ijder die helffte na een oft ander afsterven 
daer van profijteren daer beneffens op dat na sijnen doode geen dispuit opstaen mochte tusschen die Erfgenaemen ende 
wegens der huisplaetse met het afdack, so noch sal getimmert worden, ende goerden achter het huis soo uitgepaelt worden, 
daer Everts Rots ende dochter Griete haer huis getimmert so gaeve ende vereerde hij mede tot danckbaerheit die huisplaets 
ende goorden nu ende haer 

Fol. 14 – leven lanck na haer believen die selvige te keeren ende te wenden als het voorschr. Landt tusschen haer beiden, 
begeerde oock dat dese sijne resolutie ofte donatien wegen trouwe hantreickinge so dusveere hem geschiet ende volgens te 
doen vastelijck ende handtastelijck anbelooft, vast ende onverbreecklijck na sijnen dooden geholden wordt, sonder 
tegenspreecken van ijmant oer kundt van waerheit heeft Henrick Steenrots desen brieff door een schooldienaeren schrijven 
laten, so hij Steenrots met sijnen Christelijcken naemen selver ondergeschreven, ende Berent Schaers ende Meester 
Herman Lenckhoff als geloofwaerdige getuigen mede onder te schrijven gebeden ende tot meerder vestenisse begeerde dat 
ten protocoll eerstdages gebracht worde, aldus geschiet op Jaer ende dach als boven in Aelten. 

 Onderstont Hendrick Stenrudt Berent Schaers als getuige, Hermen Lenckhoff als getuige, Johannes Bothornius 
Ludimagister Dit is Everts Ros met eigener hant geteickent hantmarck Griette ter Stenrodt Jan ten Brincke Ceurnotte in 
Aelten,  scripsit et subscripsit, Jan Nachtegael Ceurnotte  

 
 Jovis 19. Martij 1663 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 Erschenen Warner Benninck die bekande voor sich, sijnen huisvrou en erven schuldich te sijn an Jan Haefkes en Jan ten 

Bengevoordt die summa van eenhondert twe ende tachtich dllr. so gemelte Haevekes ende Bengevoort ten deele an den 
Rentmeester ter Vile voor pacht betaelt ende daer van oock præferentie hebben als oock andersints voor hem verschooten 
hebben waervoor hij Comparant an haer verkoft ende gecedeert heeft alle sijn gesaei ende mestrecht om ’t selve te sijner tijt 
voor een prijs marckganck te mogen aftrecken, uitgesondert wat voor d’eene 50 dlr. vp;gens acte in dato den 5. Octobris 
1662 bereits verkoft is ende wat daer mede niet betaelt kan worden, daer voor versettet Comparant alle sijne goederen,  in 
specie sijn vrouwen andeel an die Hutterie in Cotten gelegen, om sich daer an te mogen met peindinge ende parate executie 
verhaelen. 

 
Fol. 14 v – Jovis 19 Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Tra. 
 Erschenen Anneken Fickers geassisteert met haeren Vader Wilhelm Fickers ende heeft voor ene welbetaelde summa geldes 

an haeren Oom Derck Clandermans sijn huisvrou ende erven gecedeert ende opgedragen haer quote so sij Comparantinne 
in qualiteit als erfgename haerer Moeder zal. an die Clandermans stede met den ancleven van dien in desen kerspel 



Wenterswijck bourschap Wolt bij die nieuwe Meule gelegen heeft te prætenderen, daer op met handt halm ende monde 
vertegen, alles sonder exception und argelist. 

 
 Jovis 26. Martij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der  Lawick, Ceurnooten Casper Everts, T. Bronckhorst 
Fol. 15 – Erschenen Koene Harbers voor sijn huisvrou Jenneken te Kordtschots de rato caverende die bekande in haren 

hoogsten noot ende tot haren besten proufit wel deuchdelijck en oprecht ontfangen ende opgenoomen ’t hebben van hare 
Dochteren Elisabeth Harbers die somma van hondert dlr hollants en van Jenneken Harbers die summa van twehondert dlr., 
den dlr gereeckent ad dertich str. en also dese voornoemde Elisabeth ende Jenneken als dochteren en kinderen van hare 
olders boven gemelt, geen handt geldt ofte renthe deser voors. capitalen ten tijde als ende solange haer Vader ofte Moeder 
mochten leven, begeren ’t hebben of voor den uitgelechte penningen ’t ontfangen, so belooft nochtans de Vader Koene 
Harbers in qualiteit als boven dat so wanneer na sijne ende sijner vrouwen doode ijts mocht koomen aver te schieten, dat sij 
Jenneken ende Elisabeth als dan ter tijt sullen hebben uit die nalatenschap so wel capitael als interesse ad 9 dlrs van ijder 
hondert te profiteren ende voor aftrecken om also tot haer betalinge te geraecken, ende sal den interesse dan ter tijt 
gereeckent worden van den 13. Maij des jaers 1658 anvanckelijck uijt daer van opgerechte obligatie onder Comparant ende 
sijn vrouwe eigen hant angaende vorders het capitael sal gemelte Elisabeth en Jenneken vrijstaen ’t selvige so wanneer het 
haer sal believen, ten allen tijden, ’t sij bij leven van haer vader off moeder opteseggen, stellende Comparant voor dese 
opgenoomen penningen ’t onderpande sijn persoon, alle gerede en ongerede goederen, niet daervan uitgesondert, alles 
sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 15 v – Mercurij 1. Aprilis 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Derck Brethouwer, 

Jan ten Brincke, Hermen Huininck. 
  Erschenen Hermen Huijninck voor sijn huisvrou de rato caverende, die bekande voor hem ende sijnen erven in eenen 

steden vasten ende onwederroeplicken erfkoop verkoft ende overgelaten ’t hebben gelijck hij oock doet kracht deses ende 
dat voor een welbetaelde summa geldes an Wessel Ebbers ende Jutte Schaers Ehluiden ende haeren erven, seecker stuck 
boulants in den Aelter esch met d’eene sijde schietende lanchs verkooperen Moeder landt, met den anderen an die wegh 
lanchs beeckergeert(?), met het eene einde lanchs Pijpers landt ende met het ander einde lanchs den Konningeswech 
schietende ende gelegen, omtrent drie schepel gesaei ’t welck Comparant van sijn vader zall.  hij angeerft ende voor desen 
onder Smeinck gehoort, voor doorslechtich kommervrij, nergens mede beswaert als gemene Heren ende landts lasten, deses 
gecædiert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde vertegen, verner waer ende waerschap ten allen tijden nae 
Landrrechte te præsteren belooft, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 16 – Jovis 2. Aprilis – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 Erschenen Berent Wolters Mechtelt Sliet caverende mede voor het onmundige kindt van Gerrit Bulder bij haer 

Comparantinne in d’eerste Ehe geprocreert, die bekande voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde summa geldes 
verkoft enmde overgelaten ’t hebben an Jan van Duiren Anna Clinckes Ehluiden ende an Frerick Memers Catharina sijn 
huisvrou seeckeren behuisinge in Wenterswijck tusschen Jan Wolters ende Leenen Henricks behuisinge an die nieuwe 
straete staende ende sulckx an elck van die koopers voor die gerechte halfscheidt so als sij sie selvige in gebruick ende 
possesie hebben ende voor doorslechtich kommervrij, uitgesondert anderhalff str,. thiens an Jr. Eerde soo van elck voor die 
halfscheidt als oock alle andere lasten moeten gedragen worden, deses gecædeert ende uitgegaen ende daerop met hant, 
halm ende monde vertegen, waer ende waerschap belooft nae Landtrechte, onder verbantt van goederen, sonder bedroch 
ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem. 
 Erschenen Doctor Herman van Munster de rato caverende voor sijn absente huisvrou, en bekande tegens genoechsaeme 

voldoeninge 
Fol. 16 v – der kooppenningen gecedeert, trensportiert ende opgedragen ’t hebben doende sulckx kracht deses an Meester 

Henrick Beckers ende sijn huisvrou Fijken Tjenck sijnes Comparanten eigendomlijck toebehorende gaerden bij den Dorpe 
Wenterswijck met d’eene sijde lanchs den Ooster woordt, met den andere lanchs Bengevoorts Kempken, en met den eenen 
einde an Hermen Beckers gaerden gelegen, ende sulckx voor vrij allodiael ende onbeswaert van thienden, thinsen ofte 
renthen, uitgesondert Heren ofte landts lasten, renuntierende Comparant voor hem ende sijnen Erfgenamen van het gemelte 
parceel met hant ende monde, en alle nootdrugtege seeckerheidt sich ende sijnen erfgenaemen daer van ontervende, die 
kooperen ende haeren erfgenaemen daeran weder beervende ende sulckx onder beloftnisse van waer ende waerschap ende 
veronderpandinge aller sijner gerede ende ongerede tegenwoordige ende toekompstige goederen waer dieselvige mogen 
gelegen ende ervindelijck sijn, om sich daer an in casu evictionis ofte nootval genoechsaem te mogen verhaelen sonder 
argelist. 

 
 Mercurij 22. Aprilis 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts. 
 Fol. 17 – Erschenen Jan Reintjes ende sijn huisvrou Margaretha Eernst ende bekande in eenen steden vasten ende 

onwederroeplijcken erfkoop eewich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten te hebben ende dat op conditie 



gelijck verkooperen sulckx bij erfdeilinge an lott is toegevallen voor eene welbetaelde summa geldes an Jan ter Hennepe 
sijn huisvrou ende erven, drie parceelen lant sijnde het sestiende deel van Geert Roesincks hoff, in sijn voer ende bepalinge 
gelegen waer van het eene parceel is gelegen achter Wilhelm Raesfeldts lant, met het eene einde an Jr. Broeckhuisen weide, 
met d’eene sijdt an Meester Berent de Cock sijn landt ende d’ander aen Wilhelm Raesfeldt sijde schietende, het twede 
parceel naest Meester Berent ende Jan ter Honnepe sijde schietende, en het eene einde an den gemeenen wech, ende het 
ander einde an Lubbert Schoemaeckers kamp gelegen, het derde parceel is gelegen voor an in den hoff so Geert Roesincks 
hof wordt genant met d’eene einde an die straete ofte wech ende d’ander einde an Meester Berent de Cock lant schietende, 
voor vrij en alodiael, nergens mede beswaert als gemene Heren ende lants lasten, hebbende ’t selvige met hant en monde 
vertegen gelaevende verkooperen den koop te sullen staen, wachten ende waeren, stellende daer voor ten onderpande 
Comparanten persoon ende goederen, waer ende op wat plaets dieselvige oock mochten gelegen sijn, dieselvige alle Heren 
hoven Richter ende Gerichten ende in specie den E. Hove van Gelderlant submitterende, om in cas van evictie bespieringe 
ende hinder sich daer an kost ende schadeloos te kunnen verhaelen, met renuntiatie aller exceptien die desen eenichsints 
mochten contrarieren, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 17 v – Jovis 23. Aprilis 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilh. Hertlieff, Casper 

Everts  
 Erschenen Jan Grievinck  ondervoogt tot Aelten, uit den naemen ende voor die weduwe van zall. Hans Cannenborch Jan 

genant, daer voor de rato caverende, ende Wilhelm ten Broecke als Volmr. van Berent Kannenborch, als mede Jan Dor 
ende sijn huisvrou Stijne Kannenborch gemelt Jans dochter, Iter Wessel Ebberts, als mombaer van de zall. Henrick 
Kannenborch nagelatene kinderen, gelijckvals dan oock Wilhelm Doorninck als naesaete van zall. Aelbert Cannenborch, 
tegenwoordige man van Derckxen Pijpers van wegens sijne vrou ende deselve nagelate kinderen, daer voor de rato neffens 
gemelte Jan Dor ende deselve vrou, Stine genant, als bloetmombaer caverende, alle sijnde sijnde der voorgemelte weduwe 
kinderen ende hebben bekant dat sij voor eenen seecker summa geldes waer van sij goeder betallinge haer contantement 
onderlinge genooten wegens eeuwigen onwederroeplijcken erfkoops overgelaten ende verkoft te hebben an Jan 

Fol. 18 – ten Bussche ende Mechtelt Ehluiden als oock an Henrick Doeinck ende Willemken sijn huisvrou haer behuisinge met 
den boomgaerdt ende gaerden soo als die selve binnnen het dorp Aelten voor an het Hecke hier van Bredevoortt 
inkoomende in sijne bepalinge gelegen met d’eene sijde lanchs den wech gaende voor ’t voorschreven hecke na den 
Windtmolen ende d’ander lanchs het huis ende den gaerden van Wilhelm ten Oostendarp, het eene einde op die gemeene 
straete ende het ander op den heelwech na den Cattenberch schietende voor een vrij doorslechtich huis, boomgaert ende 
grondt, uitgesondert gemeen Heren beswaer, ende an den Schulten Hoff ten Ahoff  jaerlijckx drie schellingen hollantsche 
valuatie alles na luidt ende inholdt van die daer van tusschen haer in dato den 26. Februarij in den jaer 1661 opgerichtede 
wettelijcke coopcedul wel verstaende met expresse conditie, dat Jan ten Bussche die sijdt naest Wilhelm ten Oostendorp 
ende Henrick Doeinck die sijdt naest het hecke sal genieten ende hebben ende wat het eene dan beter als het andere mocht 
sijn, dat sulckx bij æstimatie van goede luiden die kennis hebben, tusschen beide kooperen sal gemiddelt worden, gelijck sij 
doen 

Fol. 18 v – sulckx met hun toebehoor ende gerechticheit erflijck overgeven ende cederen, kracht deses daer op met hant halm 
ende monde verteegen ende sich derselver huis ende voorgementioneerde bijgehoorige gelegentheit gans begeven, 
bekennende daer an geendelen recht noch gerechticheit meer te hebben ende te beholden, maer daer van onterft ende 
onrechticht und den voorschreven kooperen ende haeren erven daer an beerft ende berechticht te sijn ende blijven 
anbeloovende hier na oock deselven deses koops te staen, te wachten ende te waeren bij veronderpandinge van voornoemde 
verkooperen, persoonen hun gerede ende ongerede goederen, waer an oock gemelte kooperen sich in nootval pro evictione 
genochsaem hun kunnen hebben te verhaelen, alles sonder fraude ende argelist. 

 
 Jovis 7. Maij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
Fol. 19 – Erschenen Jurrien Nachtraeve ende Geertruit Fickers Ehluiden die bekanden voor haer ende haeren erven wegens 

soodane prætensie als sij Comparanten an die Clandermans stede in desen kerspel Wenterswijck, Bourschap Woldt 
gelegen, vermogens opgerichten contract sijn hebbende, van haeren Oom Derck Clandermans te dancke voldaen ende 
bevredicht te sijn, ende hebben oversulckx den selven gecedeert ende opgedraegen al het geene haer Comparanten ten 
ansien van de Moeders quote van gemelte stede competeert ende daer op met hant, halm ende monde vertegen, gelavende 
het selve transport staen, te wachten ende te waeren, sonder fraude ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
 In de marge : Aº 1675 den 29. Octobris erschenen J. ten Bengevoort in qualiteit als Coernoet des 

Wenterswijckschen Landtgerichts ende relateerde met vertooninge van Harmen ten Hage sijn hant dat dese 
summa door die provisoren tot Wenterswijck voldaen ende betaelt is, Ergo Vacat T. Bronckhorst 
Landtschrijver   

 Erschenen Cunne Schulten Weduwe van zal. Derck Schulten ten overstaen ende met believen van haer soon Aelbert 
Schulten, haerer hier toe erkooren mombaer die bekande voor sich ende haeren erven in qualiteit voorschreven 
opgenoomen ende ontfangen te hebben van Mechtelt ten Hagen  ende Derck ten Hagen haer soon die summa van een ende 
tachtentich dlrs 18 strs belavende die selve iaerlijckx behoorlijcken te verpensioneren, ofte dat sij Mechtelt haer soon ofte 



nakomelingen den interesse an die jaerlijckxe pacht van ’t Haegen sullen moogen korten ofte inholden alles bes ter tijt van 
de affloose, met conditie dat sij Mechtelt, off haerer erven die  

Fol. 19 v – Hoogenstede niet sullen behoeven te quiteren ofte ruimen, eer ende bevoorens die voorschreven summa wederom 
erlecht ende betaelt sal wesen, met den interesse soo daer op mochte verloopen sijn, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem  
 Die ceurnooten Rotger Poelhuis ende Lambert Tra relateren dat Berent Rumps voor haer bekandt hoe dat Hermen 

Bennekinck ende sijn swaeger Joost Bennekinck an hem betaelt ende weder uitgekeertt, die summa van twehondert een 
ende negentich gls 13 strs. sijnde ’t gerechte darde part van den pandtpenninck an den groote maett den HoochEdl. Jr. 
Asbeecke toebehoorende ende cedierde dienthalven al sijn  recht ende prætensie soo hij wegens die voorschreven 
pandtschap was hebbende, an die voornoemde geswageren Bennekinck ende sijnen erven, gelijck hij bij handttastinge ’t 
selve transportierde ende overliedt, Sonder bedroch ende argelist. 

 
 Lunæ 11 Maij 1663 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Ceurnooten Wilhelm Hertlief, Casper Everts. 
Fol. 20 – Erschenen Geesken de Roode, nagelatene Weduwe van zal. Geertt Roessinck, met assumptie van Wilhelm Hertlief, 

haerer in dese saecken erkorene ende ad hunc actum toegelatene Mombaer die bekande met authoriteit haeres Mombaers, 
in eenen steden vasten eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck gedurende, voor een welbetaelde 
summa geldes verkoft ende overgelaten ’t hebben, gelijck sij doet kracht deses, an Derck Stennekes ende sijn huisvrou 
Jenneken Meis ende haeren erven haer eigendomlijcke behuisinge alhier binnen Bredevoort an die merckt tusschen Gerrit 
Eckerveldts ende den Richter Planten behuisinge gelegen, schietende van vooren lanchs de straete an de merckt, ende van 
achteren an Richter Plante Vaelt voor doorslechtich kommervrij, nergens mede beswaert als gemeene Heren ende landts 
lasten, hebbende ’t selve met handt ende monde vertegen, gelavende den koop te sullen staen wachten ende waeren jaer 
ende dach nu ende ten allen tijden, stellende daer voor ten onderpande haer persoon ende goederen, om in cas van evictie 
sich daer an kost ende schadeloos te kunnen off moogen verhaelen, sonder bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem   
 Erschenen voor desen E. Gerichte 
Fol. 20 v – Gerrit Geerdes ende Christina Rabelinck Ehluide die bekanden voor een welbetaelde summa geldes in eenen steden 

vasten eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, overgelaten ende verkoft te hebben, 
gelijck die selve overlieten ende verkoften hier mede ende in kracht deses, an Arnoldt Coenen ende Geertruidt Rabelincks 
Ehluiden ende haeren erven die gerechte half scheidt van den Veldtkamp ende die Gerechte halfscheidt van den 
Dobbenkamp, beide onder ’t Goedt Suilenhuis in haer kennelijcke bepalingen ende limiten gelegen, met haer olde ende 
nieuwe gerechticheit voorbeholdens dan noch dat Cooper an den voorschreven halven Dobbenkamp an die sijde na 
Suilenhuis niet meer gerechticheidt van den plaggen vrede als eene Roede van den graeven sal konnen ofte moogen 
prætenderen voor doorslechtich kommervrij ende onbeswaert, uitgenoomen ordinaris Heren lasten, ende hebben 
Verkooperen deses erflijck in maten voorschreven gecedeert, getransporteert ende uitgegaen, daer op met hant, halm ende 
monde vertegen ende renuntieert, beloovende Comparanten waer ende waerschap te præsteren na Landtrechte bij 
veronderpandinge haerer goederen, om sich in cas van evictie daer an te moogen verhaelen, sonder exceptie arch ofte list. 

 
Fol. 21 -  Jovis 21. Maij 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert 

Tra. 
 Erschenen Jan Ubbinck Jenneken sijn huisvrou, caverende voor sijn suster ende broeder, ende cederen an Jan Ruiters ende 

sijn huisvrou seeckeren behuisinge binnen Wenterswijck staende met een hoff daer achter, tusschen Roecks ende Boelincks 
behuisinge ende gaerdens staende ende gelegen, allergestalt ’t selvige in dato den 25. Junij 1629 an Anna ter Braeck 
verkoft ende opgedraegen is, met het merckelijcke daer bij gespecificeerde beswaer deses gecedeertt ende uitgegaen, daer 
op met hant ende monde vertegen, beloovende verkooperen den koop te sullen staen, wachten ende waeren, nu ende ten 
allen tijden, verner waer ende waerschap na Landtrechte te præsteren, alles sonder bedroch ende argelist.. 

 
 Veneris 22. Maij 1663 – Drost ende Richter Gooswijn Wilh.van der Lawick, Ceurnooten Wilh. Hertlieff Casper Everts. 
Fol 21 v – In de marge : NB dese gestelde mombaeren sijn gerichtelijck ………… ende angenoomen den 6. Martij deses Jaers 

ende in desen protocolle ervindelijck. 
 Erschenen die gerichtelijcke gestelde Mombaeren Lubbert Schoemaecker ende Abraham Waelien van wegens die 

onmundige ende naegelatene kinderen van zal. Henrick Woch(t)man, die bekanden in qualiteit als booven ende volgens 
koopbrief van den zal. verkooper Henrick Woch(t)man sijn vrou ende erven  in eenen steden vasten ende 
onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, overgelaeten ende verkoft ’t hebben an Derck 
Schoemaecker Henrick Rump ende desselven respective huisvrouwen ende erven, voor een welbetaelde summa geldes een 
seecker stuck lants die Reest genoemt met d’eene sijde lanchs Hijnck landt, met d’ander an die wech nae Bredevoort 
schietende, met d’een einde an die witte stege, met de anderen an Bessinck lant gelegen, in aller gestalt ’t selve van Jr. 
Eerde an verkooperen is verkoft, voor vrij ende allodiael, oude ende nieuwe gerechticheit, nergens mede beswaert als 
gemene Heren ende lants lasten, deses in maeten voorschreven gecedeert ende uijtgegaen, daer op met hant ende monde 



vertegen, beloovende verkooperen den koop te sullen staen wachten ende waeren stellende Comparant in qualiteit als 
booven daer voor ten onderpande in cas van evictie als mede van tegenwoordigen prætensie die welcke sijn ofte ankoomen 
mochte der onmundige kinderen landt met alle haere gerede ende ongerede goederen, hebbende ende toekoomende, ende in 
specie die Reeckmans kamp soo van Sickinck is afgekoft worden, met noch een stuck lants in den Mister Esch omtrent een 
halff molder gesaei als mede een vierde part van die Wochter mathe soo van Jr. Eerde is afgekoft, om in val noots sich daer 
an kost ende schaedeloos te verhaelen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 22 – Lunæ 25. Maij 1663 – Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Goossen van Marhulsen, Hester van Coln Ehl. die bekanden voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde 

summa geldes, rechtes steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop, overgelaeten ende verkoft ’t hebben an Gerrit 
Herckinck Hermken Smit Ehluiden ende haeren erven, seeckeren thiende ad vierdehalff molder rogge, neffens den 
gewoontlijcken bloedigen thiende, uitten Goede Oberinck Kerspel Aelten, Bourschap Linteloo gelegen, soo ende als die 
verkoopers den selven een tijtlanck gehadt ende beseten voor doorslechtich kommervrij nergens mede beswaert als 
gemeene Heren lasten ende beswaer, deses erflijck gecedeert ende uitgegaen daer op met hantt ende monde vertegen, waer 
ende waerschap verner ende beter verschrijvinge ende erfvestenis belooft na Landtrechte, sonder argelist. 

 
 Martis 2. Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile, Ceurnooten Michael van Basten, Dr., Herman van Basten.  
 Erschenen Berthram Theben der Rechten Dr. als volmr. van die respective verordente Raeden Curatores ende 

Administratores van Ihre Vorstlicke Genaden Caerl Dittrich Ottho Prince tho Salm, ende bekande in alsulcker qualiteit 
alles nochtans volgens den litterlijcken inholt van de volmacht ende wijders niet, in eenen steden vasten eeuwigen ende 
onwederroeplijcken erfkoop erflijck ende eeuwich verkoft te hebben an Jan van Berckenveldt ende dessen erven, het alinge 
Erve ende Goedt  

Fol. 22 v – Ruessinck in den Kerspel Dinxperloo, ende die Warmelinck weide soo daer bij is gebruickt worden in het 
Anholtsche Bredenbroeck gelegen, met alle derselver appertinentien, olde ende nieuwe recht ende gerechticheiden voor vrij 
alodiael erve, sonder eenige lasten ofte beswaernissen, uitgesondert der Heren thient, heeren diensten ende een roock hoen 
an het huis Anholt ende sulckx voor ene summa van penningen deren Comparant qualitate qua sich goeder vollenkoomener 
betaelinge bedanckende, cedeerde ende transporteerde also Comparant in sijne voorschreven qualiteit het voorschreven 
Goedt Ruessinck sampt de Warmelinck weide daer bij sijnde gebruickt geworden ten erflijcken proofijt van den 
voornoemde Jan van Berckenveldt ende desselven erven, tot dien einde daer van renuntierende ende rechte vertichnis 
doende, met hant halm ende monde ende aller gestalt als hij daer van verthien solde sulckx dat het Gericht heeft verklaert 
den voornoemde volmachtiger in sijne qualiteit daer van te sijn onterft ende de voornoemde kooper Jan van Berckenveldt 
wederom daeran geerft te sijn ende blijven, ende heeft almede den voornoemde volmachtiger kracht sijnen vertoonder ende 
in den Gericht geexhibeerde volmacht alsoodanich gerichtelijck verwin als de Heren Graeven ende Vrijheeren van Vehlen 
op het voorschreven Goedt Ruessinck prætenderen, van ’t selve Goedt afgenoomen ende in alsulcker staet als het sich 
tegenwoordich bevindt, wederom in het Goedt Welscher gelecht, het selve daer voor geaffecteert ende het Goedt Ruessinck 
daer van bevrijtt, beloovende die meergemelte volmachtiger qualitate qua dese cessie also te willen staen, wachten ende 
waeren, nu ende ten eeuwigen daegen, tegens alle die gene soo daer tegens met rechte spreken wilden, tot dien fine tot een 
gerechte waer ende waerschap stellende, alle sijne vorstl. Genaden van Salm goederen, waer die oock gelegen mochten 
sijn, voor soo veel der selver daer toe van noode, om in val van nooth sich daer an te konnen ende mogen verhaelen. 

 Ex º Berckenveldt acceptiert die cessie ende belangende die gereserveerde diensten, blijft willich die selven te laeten 
præsteren soo lange als die selve van den huise Bredevoortt niet en mochten geeischt worden, doch wijders niet de quo 
protestatur meinende met eenen Heer te dienen, vrij te sijn, gelijck andere geerfden ende ingesetenen 

 Ex º Dr. Theben volmachtiger van sijn Vorstlicken Genaden van Salm petit rect…. copiam salvis .... , sonder sich in ’t 
minst over jegendeels ongefundeerede dictaeten in te laeten, de quo quam solemnissae protestatur. 

  
Fol 23 -  Erschenen den 6. Maij 1663 heefft Mechtild Haffches Weduwe Willincks geassistiert met Jan ten Bengevoort in 

solute overgegeven ende opgedragen aen die tijdtlicke provisoren Johan Weeninck ende Johan van Graes ten proufite van 
de Armen tot Wenterswick seecker huijsplaetse ende hoff voor aen den dorpe tusschen Johan ten Poelhuijs ende Tonnis 
Meinen behuijsinge gelegen, met het getimmer, so alnoch op de voors. plaetse voor handen is, mits dat die voors. 
provisoren der cedenten creditoren Johan Coesinck ende Herman Reesinck wegens die summa van hondert ende vijfftigh 
dlrs sijnde tot aenkooping der gemelter huijsplaetse ende hoff geemplojeert sullen contentieren daer op met handt halm pro 
ut style Lambert Tra Cornot. Vidi in absentie des heeren Drosten den 9. Junij 1663 Joost ter Vile. 

 
Fol. 24 - Martis 9. Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
 In de marge : Notetur dat dese Mechtild niet sij erschenen maer op den dato hier gemelt gerechticht volgens hierbij 

angehechte cedul T. Bronckhorst Landtschrijver.   
 Erschenen Mechtild Haffches Weduwe Willincks geassisteert met Jan ten Bengevoort, die bekande in solutum overgegeven 

ende opgedragen an die tijtlicke provisoren Johan Weeninck ende Johan van Graes ten profijte van armen tot Wenterswijck 
seecker huisplaetse ende hoff voor an den dorpe tusschen Johan ten Poelhuis ende Tonnis Meinen behuisinge gelegen met 



het getimmer soo alnoch op de voorschreven plaets voor handen is, mis dat die voorschreven provisooren der Cedenten 
Creditooren Johan Coesinck ende Berent Reesinck wegens die summa van hondert ende vijftich dlrs sijnde tot ankoopinge 
der gemelten huisplaetse ende hoff geemplojeert sullen contenteren daer op met hant halm ende monde vertegen, gelavende 
den koop te sullen staen wachten ende waeren alles onder verbant haerer Comparanten persoonen, sonder bedroch ende 
argelist.  

 
 Martis 23 Junij 1663 - Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Wilhelm Hertlief, Casper Everts. 
Fol. 24 v – Erschenen Catharina Winholts huisvrou van Jan Notteboom, ende bekande in absentie haeres Ehmans met kennis 

Wilhelm Hertlieff, haerer tot deser saecken erkooren Mombaer, so tot Philippinen in dienst is, wel ende wettelijck 
schuldich te sijn, wegens afgekofte moldt als andersints ter goeder reeckeninge an Berent Eckerveldt die summa van ’t 
sestich gls. 7 ½ str. belaefde die selve uit den kooppenningen haeres huises so bald dat selve tot profijte der Creditoren ende 
haerer Comparantinnen eigen proufijt mochte gedistraheert sijn, promptelijck te betalen verbindende tot observantie van 
die haer gerede ende ongerede goederen, in specie haer huis, soo te distraheren staet, om gemelte Eckerveldt voor sijn 
restoir sich daer an, gelijck of hij gerichtelijck ingewonnen hadde, moge verhaelen, met effectuele distractie, soo den 
voorhebbenden vercoop te lange mochte gesuspendeert worden sonder argelist. 

 
 Mercurij 29. Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr, Ceurnooten Jan ten Brincke, Hermen Huininck. 
 Erschenen Wessel ten Velthorst, Lotte ten Hietbrinck Ehluiden, die bekanden in eenen steden vasten ende 

onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten te hebben an Saeltjes Locken, sijn 
huisvrou ende erven, seecker halfstuck landts op Cooper Esch, met het voorst deel nae 

Fol. 25 – Kisties lant ende het achterste deel nae die achtermate schietende, aller gestalt nu ’t selve is gesleetet ende uitgepaelt, 
mits conditie dat den tuin tusschen beiden gaende, van beidersijts sal onderholden ende gerepareert worden, voor 
doorslechtich ende kommervrij, nergens als met gemene Heren ende Lants lasten beswaertt. Deses in maten voorschreven 
gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde vertegen, gelaevende den koop te staen wachten ende waren, onder 
verbant van verkooperen persoonen ende goederen, om sich in val noots daer an kost ende schadeloos verhalen, sonder 
bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem. 
 Erschenen Wessel ten Velthorst, Lotte ten Hietbrinck Ehluiden die bekanden in eenen vasten eeuwigen ende 

onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten ’t hebben ende dat voor een 
welbetaelde summa geldes, an haer Soon Henrick ten Hietbrinck Gritien Everts Ehl. een stuck lants den halven pas genant 
in die bourschap Linteloo, aldernaest den kleinen Cooper Esch, ende an den Heelwech gelegen, gestalt die cedentes ende 
cessionarij den selve van den Heren Gedeputeerden hebben gekoft ende haer opgedragen is, voor alodiael kommervrij ende 
nergens mede beswaert als met gemene Heren ende lants lasten, hebbende ’t selve met hant ende monde gerenuntieert ende 
vertegen, waer door verkooperen ten eenemael sijn onterft ende Cooperen daer an weder geerft ende gerechticht, 
belaevende verkooperen den koop te staen wachten ende waeren, onder verbant van haer persoon ende goederen, om sich 
daer an in val noots te mogen verhaelen alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 25 v – Jovis 25. Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Rottger Poelhuis, Derck Schoemaecker. 
 Erschenen die eerwaerdige Hr. Casparis Otterbein, Cellerarius des Kloosters grooten Bourloo, die bekande uit kracht 

volmacht in dato den 21. Junij 1663 onder handen Heren Jorijs Volmer ende Hermen Berckenveldt respective prior ende 
supprior ende ondergedruckten segels des Cloister grooten Bourlo, waer van die volmacht hier bij overgegeven ende te 
registreren versocht wordt uit den naeme van die Heren Constituanten ende samptlijcke Heren conventualen, naest 
erholdene consent van den Heren Abt van Camp als des voorgemelten Clooster ordinarij uitwijsens d’acte onder Heren Abt 
Petri Polenij handt ende abbatiael segel so hier bij gelijckvals vertoont wort, ende geprotocolleert sijnde, wederom als oock 
des volmachts extraditie versocht wordt, voor eene welbetaelde summa geldes, verkoft ende overgelaten te hebben allet 
volgende den Coopbrief an die eer ende deugentrijcke Elisabeth Rump Weduwe van zal. Jan Gijsberts ende Derck 
Poppinck Anna Gijsbers Ehluiden ende deren erven, die goederen ende erven Hesselinck ende Vedderinck in den Kerspel 
Wenterswijck Bourschap Cathen in haer kennelijcke limiten ende bepalingen gelegen, met alle haer olde ende nieuwe 
gerechticheden, niet daer van uitgesondert, voor 

Fol. 26 – alodiael kommervrij goederen uitgesondertt gewoonlijcken sack ende bloet thijnde ende sunsten Heren diensten 
Hofholts gelt ende gemeine Lants schattinge ende beswaer ende heeft die Heer Cedent naemens die Heren Prioren ende 
Supprioris ende samptlijcke conventualen des Cloosters als constituentie die voorschreven Heren goederen Hesselinck ende 
Vedderinck en die weduwe Gijsberts ende Derck Poppinck ende deren erven, pro indiviso erflijck gecedeert ende 
opgedragen, ende daer op met hant halm ende monde vertegen, ende tot waer ende waerschap gestelt alle des Convents 
goederen soo in desen als andere Heren Lande gelegen om sich daer an ten allen tijden voor alle hinder ende schaede soo 
die Cooperen an die goederen of wegens desen Coop mochten koomen te lijden met reale ende parate executie te mogen 
verhaelen ende voorders erffvestenis verner ende beter verschrijvinge belaeft nae Landtrechte sonder bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem. 



 Erschenen die eerwaerdige Heer Casparus Otterbein Cellerarius des Cloosters grooten Bourloo die bekande uit kracht 
volmacht in dato den 21. Junij 1663, onder handen Heren Joris Volmer ende Herman Berckenveldt respective prior ende 
supprior ende ondergedruckten segel des Cloosters grooten Bourloo, waer van die volmacht hier bij overgegeven ende te 
registreren versocht wordt uit den naeme van die Heren Constituanten ende samptlijcke Heren conventualen, naest 
erholdenen consent van den Heer Abt van Camp als des voorgemelten Cloosters Ordinarij uitwijsens d’acto onder Hr. Abt 
Petri Polenij hant ende Abbatiael segel, soo hier bij gelijckvals vertoont wordt ende geprotocolleertt 

Fol. 26 v -  sijnde wederom als oock des volmachts extraditio versocht wordt, voor eene welbetaelde summa geldes verkoft 
ende overgelaeten te hebben allet volgende den koopbrieff an Henrick Anneveldinck sijn huisvrou ende erven, ’t erve ende 
goedt Anneveldinck in den Ampt Bredevoort Kerspel Wenterswijck Bourschap Caeten in sijne kennelijcke limiten ende 
bepalinge gelegen met alle olde ende nieuwe gerechticheden, voor allodiael kommervrij, uitgesondert den garfthijnde soo 
die Coopers selfs hebben ende gewoontlijcke bloetthiende Hoffholtsgeldts, diensten ende sunsten gemeine Landts 
schattingen ende beswaer ende heeft die Heer Cedent naemens des Heren prioris ende supprioris ende samptlijcke 
convetualen des Cloosters als Constituenten het gemelte Goett ende Erve Anneveldinck an Henrick Anneveldinck ende 
desselfs huisvrou ende erven erflijck gecedeert ende opgedragen, daer op met hant, halm ende monde vertegen, ende tot 
waer ende waerschap gestelt alle des Convents goederen, soo in desen als andere Heren lande gelegen, om sich daer an ten 
allen tijden voor alle hinder ende schaede soo die kooperen an die goederen ofte wegens desen koop mochten koomen te 
lijden, met reale ende parate executie te moogen verhaelen, ende voorts erfvestenis verner ende beter verschrijvinge belooft 
na Landtrechte, sonder bedroch ende argelist. 

 
 Idem cediert an Jan Eefsinck Jenneken sijn huisvrou ende erven ’t Erve ende Goedt Eefsinck in den Kerspel Wenterswijck 

Bourschap Caethen in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, 
Fol. 27 – met alle olde ende nieuwe gerechticheden voor allodiael kommervrij, nergens mede beswaert als gemene Heren ende 

lants lasten ende gewoonlijck Hofholts gelts ende diensten ende heeft den Heer Cedent naemens des Heren prioris ende 
supprioris ende samptlijcke conventualen des Cloosters, als constituenten het gemelte Goedt ende Erve Eefsinck an gemelte 
Jan Eefsinck sijn huisvrou ende erven erflijck gecedeert ende opgedragen. NB dese opdracht ende cessie moet in eadem 
forma so van den beginne ende anvanck als die clausulen ende einde, als die twe naestvoorgaenden gestelt worden. 

 
Fol. 27 v – leeg 
Fol. 28 – leeg 
Fol. 28 v – In de marge : Anno 1669 11. Octobris bekande Tonnis Boijnck van dese summa voldaen ende betaelt te sijn ergo 

vacat T.Bronckhorst Landtschrijver 
 Erschenen Henrick Anneveldinck Geertken sijn huisvrou, die bekanden tot haeren Comparanten beste nut ende profijt 

kennelijck ende deugdelijck schuldich te sijn ende opgenoomen ’t hebben van Tonnis Boeinck ende desselfs erven die 
summa van vierhondert dlr. belaevende die selve jaerlijckx ende alle jaer met vijf ten hondert deselver dlrs op S. Jannis in 
Soomer te verpensioneren, waer van het eerste sal sijn op S. Jan in Soomer als men schrijft 1664, mits conditie nochtans dat 
so wanneer die betalinge op den voornoemde tijt niet en geschiede dat alsdan Tonnis Boeinck sal vrij staen ende geoorlooft 
sijn van den Veltkamp ende ’t groote stuck op den Woortt omtrent 3 molder saet groot so veel saet aftrecken ende afhaelen 
als sich den interesse der penningen is beloopende, die loese een vierendeel jaers te vooren te verkondigen voorbeholden 
stellende Comparanten ten onderpande haer persoonen, alle haer goederen waer die selve oock souden gelegen wesen, so 
wel voor capitael als interesse, in specie den Veltkamp ende groote stuck op den Woort, om sich daer an kost ende 
schadeloos te konnen verhaelen, sonder bedroch, arch, ofte listen. 

 
Fol. 29 -   In de marge : Aº 1670 den 17. Maij 1670 erschenen Karts (lees: Karst) Gijsberts, die bekande voor sich ende sijnen 

erven hier van ten volle soo capitael als interesse voldaen ende betaelt te sijn. Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 
 Erschenen Henrick Anneveldinck ende desselfs huisvrou Geertjen genoemt die bekanden voor haer selfs als oock met 

consent haeres Mans als wettelijcke Man ende Mombaer sijner huisvrou, als mede voor haeren erven, rechter jaerlijckxer 
pension overgelaten ende verkoft ’t hebben an Karst Gijsbers sijn huisvrou ende erven, die summa van veertich dlrs. den 
dlr tot 30 strs gereeckent jaerlijckx op Martini ende op Martini des jaers 1663 eerst kommer(vrij) ende sonder eenige 
aftocht te verschijnen, stellende daer voor ten onderpande Comparants Cottenstede als mede het Goedt Anneveldinck met 
sijn toebehoot ende gerechticheden, welcke Cottenstede Vijftien achter een volgende jaeren vast sal verbonden sijn ende 
blijven anvangende met den jaer 1662 op Martini om dan an die selve sich kost ende schadeloos bij misbetalinge 
veroorsaeckt te verhaelen, ende als dan na expiratie derse;ver 15 jaeren die loese een vierdendeel jaers te vooren te 
verkondigen beidersijts voorbeholden ende daerna op Martini wegens die eerste termijn ende den tweden op Maij des 
andervolgenden jaers, met die summa van achthondert dlrs Bredevoortsche waerde 14 dagen voor ofte na onverhaelt te 
loesen ende bij aldien Comparanten niet mochten haere pension ofte veertich dlr jaerlijckxen betalen sal gemelt Carst 
Gijsbers vrijstaen van die Cavenstede 

Fol. 29 v – so veel saets afte haelen als sich die renthe jaerlijcks is bedragende, ’t welck oock sal geschieden so wanneer die 
Cottenstede so veel niet an saet mochte opbrengen, an het Erve ende Goedt Anneveldinck welck saett op Martini sal 
geæstimeert ende gewaerdeertt worden, alles sonder bedroch ende argelist  

 



Fol. 30 – leeg 
Fol. 30 v – leeg  
Fol. 31 – Eodem coram ijsdem 
 In de marge : Anno 1669  den 11. Octobris bekande Geert Vedderinck van deese summa ende interesse voldaen ende 

betaelt te zijn Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 
 Erschenen Henrick Anneveldinck Geertien sijn huisvrou die bekanden tot haeren besten nut ende profijt opgenoomen ende 

ontfangen te hebben van Geert Vedderinck sijn huisvrou ende Erven, die summa van anderhalff hondert daelder, 
belaevende die selve jaerlijckx ende alle jaer met vijff ten hondert te verpensioneren, waer van het eerst jaer sal verschenen 
wesen op Johannis Baptistæ als men schrijft 1664 voorbeholdens nochtans sat so wanneer op die voornoemde tijt den 
interesse gemelte Anneveldinck niet mochte betalen dat alsdan Geert Vedderinck ende sijn huisvrou bij misbetalinge als 
gesegt, sal vrijstaen te moogen uitnemen ende dorschen tot haer betalinge der interesse twe stuck lants op den 
Anneveldincks Woordt met den eene sijdt ande den wech na den Busch, met d’ander sijde an het lant soo Boeinck verpant 
is gelegen, de loose beidersijts een vierdendeel jaers te vooren, 14 dagen voor ofte na onverhaelt, te verkondigen 
voorbeholden, stellende daer voor ten onderpande so wel voor capitael als interesse haer persoon ende goederen, alle 
tegenwoordige ende toekompstige als oock die twe stucke lants hier vooren in desen verhaelt, ende op den Anneveldincks 
Woort in haeren kennelijcke limiten gelegen, om in val noots sich daer an kost ende schadeloos te verhalen, alles sonder 
exception, bedroch ende argelist. 

 
Fol. 31 v – Eodem coram ijsdem.   
 In de marge : Aº 71 den 2. Junij erschenen Wilhelm Hijnck voor sijn huisvrou ende erven de rato caverende ende bekande 

van dese summa ten vollen voldaen ende betaelt te zijn. Ergo vacat T.Bronckhorst Landtschrijver. 
 Erschenen Geert Heminck voor sijn huisvrou de rato caverende die bekande voor sich ende sijnen erven, voor een 

welbetaelde summa geldes onderbenant bester gestalt rechtens in pandtschap sampt rustelijcken vreedtsaemen besidt nuts 
ende gebruick overgelaten ende verkoft ’t hebben an Wilhelm Hijnck ende desselfs erven ’t huisken op Heeminck die halve 
Goorden brede ende een stuckxen in den bourgaerden ende een koeweide ende vercken, met Comparants hoene ende 
verckens binnen te gaen, dit selve jaerlijckx voor den interesse te gebruicken, die loose een halff jaer van te vooren te 
verkondigen voorbeholden ende daer nae op Maij 14 dagen voor of naer onverhaelt, met die summa van 200 dlrs den dlr ad 
30 strs gereeckent, te loosen, deses in maten voorschreven pandtschapswijse gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant 
ende monde vertegen, waerschap verner ende beter verschrijvinge und vestenis gelaeft nae Landtrechte, bij 
veronderpandinge Comparants persoon ende goederen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 32 -   Erschenen Wilhelm Hijnck Geertken sijn huisvrou die bekanden voor haer ende haeren erven, rechter jaerlijckscher 

pension overgelaten ende verkoft te hebben an Hermen ende Joost Bonnekinck en haeren erven, die summa van vijf dlrs 
jaerlijckx op Maij ende op Maij des jaers 1664 eerst te verschijnen, stellende daer voor ten onderpande alle Comparants 
persoonen ende goederen, om sich daer an gemelter pensioen sampt hooftsomme naebeschreven, voor allen hinder, kost 
ende schaden wegens misbetalinge veroorsaeckt ende angewendt met peindinge na Landtrechte te verhaelen, die loose een 
halff jaer te vooren verkundigen beidersijts voorbeholden, ende demnae op Maij veerthien dagen daer na onverhaelt met die 
summa van hondert dlr den dlr ad 30 str gereeckent te loosen, Alles bij poene van peindinge ende sonder exception, 
bedroch ende argelist. 

 
Fol. 32 v – Veneris 26 Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmeester, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra 
 In de marge : Martis den 3. Maij 1712 Coram den Heer Diderick Volmer Verwalter Drossard en Rigter. Ceurnooten 

Tileman Ten Haege en Jan Fecke, Erscheenen Steven Jan van Hengel volmachtiger van Derk Geesink vertoonende een 
quitantie Door den Heer van Dillen Rentmr. van Haer Ed. Moog. De Heeren Gedeputeerde Staeten, deser Graefschap 
waer bij sijn Ed. Van dese duisent glns bij dese opdragt voorbeholden bekent te zijn voldaen Ergo vacat me teste W. S. 
Hecking Landtschrijver 

 Erschenen die Weledelgebooren ende Gestrenge Hr. Wilhelm Ripperda Hr. tot Hengeloo, Boxbergen, Boocklo, 
Ruissenberch ende Solmborch die bekande voor sijn Weledl. persoon ende desselfs erven in eenen steden vasten ende 
onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben an Derck Giessinck sijn 
huisvrou ende erven, voor een welbetaelde summa geldes het Erve ende Goedt Giessinck in sijn kennelijcke limiten ende 
bepalinge in ’t Kerspel Wenterswijck Bourschap ………(opengelaten) gelegen met olde ende nieuwe gerechtigheden sampt 
kennelijcke ende gebruicklijcke lasten ende beswaer ende soo ’t selve Goedt sijn Weledl Heer Ripperda bij permutatie vrij 
sijn Graeflijcke Genade van Benthem heeft an sich gebracht, ende tot bishero Meijersche wijse is gebruickt geworden ende 
dat voor vrij ende alodiael ende voor alle losbare lasten bevrijt, uitgenomen Heren ende lants  

Fol. 33 – schattingen, ende duisent gld. capitael soo sijn Weledl. an  die Coopppeningen sich heeft laeten korten ende den 
Cooper tot sijne laste genoomen om ten behoeve van die Heren Gedeputeerden deser Graefschap Zutphen an den tijtlijcken 
rentmeester Jaerlijckx met vijve van ’t hondert te verrenten, oock ’t selve Goedt ende Erve van alle leenplicht ontslagen 
hebbende ’t selve sijn Weledl. met hant ende monde vertegen ende gerenuntieert, waer door Cooperen weder sijn angeerft 
ende gerechticht beloovende sijn Weledl, den koop te willen staen wachten ende waeren, nu ende ten eeuwigen dage 
stellende daer voor ten onderpande Comparant sijn persoon ende goederen, waer die selve oock mochten gelegen sijn, geen 



uitgesondert, die selve alle Heren hooven ende Gerichten submitterende, om sich in val noots et pro evictione daer an kost 
ende schadeloos te konnen verhalen, met renuntiatie aller beneficien rechtens, die in desen eenichsints souden konnen 
voorgebracht worden met belofte ten allen tijden van beter ende seeckerder vestenis Alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Item cedeert an Jan Ruesselinck sijn huisvrou ende erven, het Erve ende Goedt Ruesselinck gelegen als in die voorgaende 

cessie verhaelt ende staet te weten ende noteren dat dese oock in eadem forma als dese voorgaende ende in ijsdem terminis 
sal ende moet gestelt worden. 

 
Fol. 33 v – Sabbati 27 Junij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Wilhelm Hertlief, Casper Everts.  
 Dr. Smits Volmr. Van den Here Wilhelm Ripperda, Heer tot Hengeloo Buxbergen, Ruissenberch ende Solmsborch kracht 

volmacht op gisteren den 26. dito voor den Wenterswijcksche Gerichte gepasseert ende heeft voor een welbetaelde summa 
geldes gecedeert ende overgedragen Coepe ten Kreil Aeltien sijn huisvrou ende erven alle der Heren Constituants recht 
eigendomb ende wat sijn Hoochedl Gestrenge eenichsints an het erve ende Goedt Kreile met sijn toebehoor ende 
gerechticheit met alle vervallen holtgewas, breucken van ’t houwen, ‘t sonder hem ijts te reserveren, in dese Ampte 
Bredevoort Kerspel Wenterswijck Bourschap Miste gelegen, voor doorslechtich  

Fol. 34 - kommervrij goederen, voorbeholtelijck huis hoff thien molder gesaei boulants bij het huis mitsgaders die Goermate 
omtrent Bredevoort bij het Goedt Ubbinck gelegen, welcke parceelen bij den cessionarissen vermogens opgerichten 
coopceduls met leenroericheit an den Vorstendomb Gelre ende Graefschap Zutpen sijn geaffecteert ende eerst dages in 
gevolge van seeckere acte des E. Hooves van Gelderlant in dato den 10. Septembris 1661 bij den voorgemelten 
cessionarien te Lehne ten Zutphenschen rechter sullen ontfangen worden, gelaevende het selve recht in maten voorschreven 
te staen, te wachten ende te waeren, onder verbant van des Hr. Constituants persoon ende goederen, in dese vorstendoms 
Gelre ofte elders gelegen, om sich in onverhoopentlijcken val van evictie daer an kost ende schadeloos te verhalen, Alles 
ter goeder trouwe, ende sonder fraude ofte argelist. 

 
 Idem qua ut supra cedeert an Wessel ten Hinckamp Deve sijn huisvrou ende erven, het Erve ende Goedt Hinckamp gelegen 

als in die voorgaende cessie vermelt waer na dese oock verbo tenus moet geschreven worden tot het woortien 
voorbeholtlijck ende dan voortvaren als volcht Voorbeholtlijck huis hoff met den Esch omtrent twaelfs molder saet Item 
een weide ongeveer twe voor hooigewas bij ’t huis gelegen dese gesubvirgulerde regulen moeten alleen verandert worden, 
anders moet dese cessie voor eens als die voorgaende luiden. 

 
Fol. 34 v –Idem cedeert an Geert Buesinck ende Trijntien Buessinck sijn huisvrou het Erve ende Goedt Buesinck in Darpbuer 

gelegen voor doorslechtich kommervrij voorbeholtlijck huis ende hoff vier molders gesaei bij het huis ende een weide bij 
het Elsen in sijne kenlijcke limiten ende bepalinge gelegen NB. Dese cessie moet enen luiden als die twe voorgaende 
uitgenoomen dat dese gesubvirguleerde regulen ter behoorlijcke plaets moeten gestelt, ende ’t ander daer staende uitgelaten 
ende gecorrigeert ende dese in plaets herstelt worden. 

 
 In de marge: NB. Hier moet staen die cessie Geert Buesincks an Derck Hafkes ghedaen, t’welck gemelte Hafkes mij heft 

laten seggen dat niet ten protocolle sou setten om dat hij wegens het onderpandt niet koste eenich worden. Het lant is 
gemelt een stuck groenlants in die Morse gelegen. 

 Erschenen Geertt Buesinck voor sijn huisvrou de rato caverende, die bekande in eenen steden vasten ende 
onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben an Derck Hafkes sijn 
huisvrou ende erven, seecker stuck Groenlants in die Morse in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, met d’eene 
sijde lancks Buesinckx gront mrt d’ander lanchs Craenen gront met het eene einde an Henrick Smits gront met het ander an 
Jr. Asbeecke lant schietende, voor doorslechtich kommervrij, nergens als met gemeene Heren ende lants lasten beswaert 
die welcke na quote des goedes den kooper deses groen ofte weidelants sal hebben te dragen, mits conditie dat Cooper den 
wech na Coopers believen ende den noot sal vereischen ende gelijck den verkooper den selve in gebruick gehadt heeft sal 
mogen gebruicken ’t sij tot hoede ofte weiden als oock andersints. Deses in maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen 
daer op met hant ende monde vertegen, gelaevende den koop te staen wachten ende waeren, stellende daer voor ten 
onderpande Comparant sijn persoon ende goederen, als mede in specie het gantsche goet Buisinck genoemt om in cas van 
evictie sich daer an te mogen verhalen na Landtrechte alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 35 – Lunæ 29. Junij 1663 - Stadtholder  Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Wilhelm Hertlief, Casper Everts. 
  Erschenen Henrick Anneveldinck ende desselfs huisvrou, die bekanden voor haer ende haeren erven voor een summa 

geldes van welcks verkooperen bedancken goeder betalinge, in eenen vasten, eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoop 
verkoft ende overgelaten ’t hebben an Jan ende Henrick Helinck gebroederen ende desselfs erven beide even na ende elck 
voor die halfscheit een seecker stuck lants Beecken Esch genoemt op den Anneveldincks Esch in den Kerspele 
Wenterswijck Bourschap Cotten in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge tusschen ses steene, met den eenen einde ande 
den heelwech, ende d’ander an die beecke met beide sijden an verkooperen eigen gront ende lant gelegen, voor vrij ende 
alodiael nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert ende dat die plaggen tot diese kamp noodich sijnde in ’t 
Clooster velt op desen verkooperen sichtvrede sullen gemaeit ende afgehaelt worden, hebbende ’t selve met hant ende 



monde vertegen, verner waer ende waerschap na Landtrechte te præstijren belooft, om sich in val noots an dese 
verkooperen gerede ende ongerede goederen hebbende ende toekoomende, geen uitgesondert, te konnen ende mogen kost 
ende schadeloos verhaelen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 35 v – Erschenen Henrick Annevlinck met sijn huisvrou alhier præsent, die bekanden in eenen steden ende 

onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben, gelijck sij doen kracht 
deses, ende dat voor een welbetaelde summa geldes, an Henrick Broeckhuisen van Oinck sijn huisvrou ende desselfs erven, 
een seecker stuck lants het Sla genoemt op den Anneveldinck Esch in den Kerspel Wenterswijck Bourschap Cotten met den 
eenen einde an den BeeckenBosch met den anderen an den Heelwech, tegens die brede, met beide sijden an verkooperen 
gront ende landt gelegen, voor vrij ende alodiael nergens mede beswaert als gemene Heren ende lants lasten, mits conditie 
dat die plaggen tot desen kamp noodich sijnde ende moeten gebruickt worden in het Clooster Velt in Annevlinck sichtvrede 
sullen gehaelt ende afgemaeit worden. Deses in maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen daer op met hant ende 
monde vertegen, gelaevende verkooperen den koop te willen staen, wachten ende waeren, ten eeuwigen tijden onder 
verbant verkooperen persoonen ende goederen gerede ende ongerede waer desselve oock sullen te vinden wesen om in val 
noots sich daer an kost ende schadeloos te konnen verhalen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 36 – Sabbati 4. Julij 1663 – Stadtholder Wilhelm Hertlieff, Ceurnooten Cornelis Smits, Dr.,  T. Bronckhorst. 
 Erschenen Derck Hoickinck genant Clanderman, Aeltien Clandermans sijn huisvrou, die bekanden und sij Aeltien met 

authoriteit haeres mans als hier toe erkooren ende toegelaeten Mombers voor haer ende haeren erven, voor een welbetaelde 
summa geldes in eenen steden vasten eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoop volgens koopcedul verkoft ende 
overgelaten ’t hebben an Jan Haefkes Truijcken Decherinck suin huisvrou ende deren erven die Clandermans Stede in die 
Kerspel Wenterswijck Bourschap Woolt in sijn kennlijcke limiten ende bepalinge gelegen, met den Kerckenkamp, ofte alt 
recht ende gerechticheit soo die cedenten an den selven sijn hebbende met alle olde ende nieuwe gerechtigheit ende 
allergestalt Comparant die selve tegenwoordich gebruicken ende bewoonen voor doorslechtich alodiael kommervrij 
uitgesondert een Roockhoen ofte 15 strs. aen den tijtlijcken Rentmr. van sijn Hoocheitz Domeinen ende gewoontlijcken 
dienst als oock den thiende uit den kerckenkamp, ende een rijxdlr. jaerlijckx  

Fol. 36 v -  an die Kerckmeesters tot Wenterswijck ende sunsten gemeene lants beswaer ende schattinge, Deeses erflijck 
gecedeert ende uitgegaen ende hebben Comparanten daer op met hant halm ende monde vertegen waer ende waerschap 
belooft onder verbant van haer persoonen goederen soo tegenwoordich als toekoomende, geene daer van uitgesondertt, 
voorts verner ende beter verschrijvinge ende erfvestenis belooft na Landtrechte sonder bedroch ende argelist. 

 
 Lunæ 6. Julij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr., Ceurnooten Wilhelm Herttlief, T. Bronckhorst.  
 Erschenen Henrick Anneveldinck ende sijn huisvrou Geertien selfe præsent, die bekanden ende sij Geertien met authoriteit 

ende consents haeres mans als wettelijck hier toe erkoren mombaer, in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken 
erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben an Wilhelm te Voortwijs, alias Boinck Geese 
sijn huisvrou ende Berent Resinck oock der beiden huisvrouwen ende erven twe molder saet 

Fol. 37 – lant elck even nae ende voor d’halfscheit ofte elck een molder gesaei, soo ’t selvige is afgepaelt ende in sijn kenlijcke 
limiten ende bepalinge gelegen, met den eene einde an den Veltkamp, met d’eene sijde an het Velt, met d’ander an 
Anneveldincks lants, met den eenen einde an den Heelwech met het ander einde an het Velt schietende, voor doorslechtich 
kommervrij nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert, die selve na quote des lants te dragen, oock met den 
plaggen vrede an den Velde daer bij, luit koopcedul geholden alles met olde ende nieuwe gerechticheit. Deses in maten 
voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvenis na 
Landtrechte te præsteren belooft, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Erschenen Henrick Anveldinck ende desselfs huijsvrou Geertien, die bekanden als oock sij Geertien met authoriteit haeres 

mans als Tutor legitimus voor eene welbetaelde summa geldes in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop 
eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben an Dierck Lieferdinck ende desselfs erven, eenen 
kamp, den Haer genoemt 

Fol. 37 v – in Bourschap Cotten, Kerspel Wenterswijck in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge met d’eene einde an 
Beeckerinck lant, met het ander na Hesselinck Goet in den Bosch, met d’eene sijde na die Beecke ende d’ander in den 
Bosch gelegen ende schietende voor doorslechtich kommervrij, nergens als gemene Heren ende lants lasten beswaert die 
selve nochtans na quote te dragen oock met sijn toebehoorende olde ende nieuwe gerechticheit, hebbende ’t selve met hant 
ende monde vertegen ende gerenuntieert soo dat verkooperen daer van sijn onterft ende ontrechticht ende met gevolch des 
gerichts Cooperen daer an weder geerft ende gerechticht gelovende Verkooperen den koop te staen, wachten ende waeren, 
onder verbant haerer Comparanten persoonen ende goederen, om sich daer an kost ende schadeloos pro evictione te 
verhalen, alles ter goeder trouw ende absque dolo et fraude. 

 
 Jovis 9. Julij 1663 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra. 
Fol. 38 – In de marge : Aº 1669 den 15. Novembris Erschenen Jan Laerberch ende bekande dat hem dese summa ten vollen 

betaelt ende voldaen was, Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 



  Erschenen Jan Boone(?) Enneken sijn huisvrou, die bekanden voor sich ende haeren erven ontfangen ende opgenoomen ’t 
hebben van Jan Laerberch Geesken sijn huisvrou die summa van driehondert dlr. hollants ende belaeven die selve jaerlijckx 
op Johannis Baptistæ met vijf ten hondert te verpensioneren, ende in val Comparanten den interesse op tijt voorschreven 
niet betaelen, versette an gemelte Ehluiden seecker stuck boulants op’t Hilgerloo tusschen Hijnck ende Buesinck lant 
gelegen, om ’t selve voor den interesse pandts wijse uit te neemen, alles bis ter afloose, so beidersijts (wanneer die selve 
een vierendeels jaers van te vooren sal verkundicht wesen) op Johannis te doen wordt voorbeholden, verobligeerende ende 
verbindende voorts Comparanten voor ’t capitael interesse ende kosten alle haere gerede ende ongerede goederen, om sich 
daer an met parate executie te moogen verhaelen, sonder bedroch ende argelist. 

 
 Erschenen Dierck Giessinck die bekande voor sich ende sijnen erven sijn huisvrou daer voor de rato caverende ontfangen 

ende opgenoomen ’t hebben van Derck Philpos Erpenbeeck Johanna van Langendonck sijn huisvrou die summa van 
twaelfhondert Caroli gld., den gld tot 20 strs. gereeckent, ende belaefden Comparanten die selve jaerlijckx ende alle jaer op 
den 25. Julij met ses ten hondert te verpensioneren, renuntierende niettemin gemelte Ehluiden ten ansien van die 
verpondinge wegens den thijnden penninck op die ses per cento ende sijnde tot dien einde met vijff 

Fol. 38 v – gecontenteert onder verbant van alle sijne gerede ende ongerede goederen, geene uitgesondert, om sich daer an ten 
allen tijden voor ’t capitael interesse ende kosten met peindinge ende reale executie te mogen verhaelen, bester tijt van de 
afloese soo beidersijts jaerlijckx ende alle jaer, wanneer die selve een halff jaer van te vooren sal verkundicht wesen wordt 
voorbeholden, ende is expresselijck bewillicht ende bedongen, dat die duisent gld ende die twehondert in verscheiden tijt 
na gedane loesverkundiginge als voorschreven sal mogen gedaen worden, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 In de marge : 1683 den 16. Augusti Erschenen Domin. Otto Volmer die bekande wegens dese pandtverschrijvinge hem bij 

deijlinge wegens sijn moeder zall. Joanna van Langendock naelaetenschap toegevallen, voldaen ende betaelt te zijn Ergo 
Vacat Quod testor B. Mensinck Landtschrijver 

  Jan Ruesselinck caverende voor sijn huisvrou sal enen sodane schultbekentenis doen als dese voorgaende van Dierck 
Giessinck, alleen dat dit navolgende ter behoorlijcke plaets moet verset ende verandert worden, Jan Ruesselinck caverende 
voor sijn huisvrou, heeft opgenoomen van Derck Philips Erpenbeeck ende Johanna van Langendonck sijn huisvrou die 
summa van sestienhondert Caroli gld. die selve in twe termijnen afte loesen, het een van duisent ende het ander termijn van 
600 gls, anders moet alles in eadem forma met die voorige obligatie geset worden. 

 
Fol. 39 – Mercurij 5. Augusti 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts.  
 Erschenen Mechteltien Brethouwers Weduwe van zal. Engelbert van Dieren met assistentie van Casper Everts haerer ad 

hunc actum erkooren ende toegelaten Mombaer, die bekande voor haer selfs ende haeren erven, als oock met consent 
haeres mombaers voorschreven voor een welontfangene summa geldes onderbenoemt, rechter jaerlijckxer pensioen 
overgelaten ende verkoft ’t hebben an die Eerbare ende deuchsame Petronella Servaes Weduwe van zal. Arent ter Braeck 
ende desselven erven, die summa van vijfentwintich Caroli gld. den gls tot 20 strs gereeckent jaerlijckx op Maij ende op 
Maij des jaers als men schrijft 1664 kommer(vrij) ende sonder eenige aftocht te verschijnen ende alsdan jaerlijckx præcise 
ende onfeilbaer te betaelen als mede op haer nemende dan te voldoen die prætensie so van kosten als andersints als zal 
Teunis 

Fol. 39 v – Laurents of sijn erven an dese weduwe van zal. ter Braeck mochte te vorderen of prætenderen hebben, stellende 
daer voor ten onderpande Comparantinne haer persoon ende goederen, gerede ende ongerede, geen uitgesondert, ende in 
specie het Goet ten Campe in Kerspel Aelten Bourschap IJserloo an den Estijser gelegen, om sich daer an gemelte pensioen 
sampt hooftsum hier na beschreven voor erleden ende angewendeten schade ende kosten wegens misbetalinge geleden 
ende veroorsaeckt oft angewend met parate ende reale executie te verhaelen, die loese een vierendeel jaers te vooren te 
verkondigen beidersijts voorbeholden ende daer na op Maij veertien dagen voor ofte nae onverhaelt, met die summa van 
vijffhondertt Caroli gls. Hollantsche waerde, op twe termijnen te loesen, ende heeft sij Comparantinne dienvolgens op 
Lantrecht tit 12 .... der dwanckloese wederspreeckende vrijwillich ende welbedachtelijck gerenuntieertt, Alles bij poene 
van executie als voorschreven ende absque dolo ende fraude. 

 
 Erschenen Paeschen Geerdes ende desselfs huisvrou als mede Thomas Fickers die bekande met authoriteit ende consent 

sijnes Ooms 
Fol. 40  - Paeschen Geerdes voornoemd als oock sijn huisvrou met consent ende authoriteit haeres mans als legitimus Tutor 

ende bekanden in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende 
overgelaten ’t hebben an Derck Clanderman sijn huisvrou ende erven alle haere Comparanten prætensie ende vorderinge 
soo sij mochten hebben an ’t Erve ende Goedt Clanderman, niets uitgesondert, oock met alle sijn olde ende nieuwe 
gerechticheden in Kerspel Wenterswijck Bourschap Wolt in sijne kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, voor 
doorslechtich kommervrij nergens als met gemeene Heren ende lants lasten beswaertt, mits conditie nochtans dat Jaerlijkcx 
een Roockhoen uit voornoemde Goedt ofte Comparanten gerechticheden daer an hebbende, an den tijtlijcken Rentmeester 
moet betaelt ende erlegt worden, hebbende ’t selve met hant ende monde vertegen, verner ende beter vestenis ende 



verseeckerheit na Landtrechte te præstijren belooft onder verbant haerer persoonen ende goederen, alles sonder bedroch 
ende argelist. 

 
 Sabbati 8. Augusti 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts. 
Fol. 40 v – Erschenen Henrick Broeckhuisen voor sijn huisvrou Catharina de rato caverende, die bekande oprechter 

deuchdelijcker ende wetttelijcker schult schuldich te sijn ende ontfangen ende opgenoomen ’t hebben van Jan Gijsberts 
sijne huisvrou ende haeren erven die summa van vijfenveertich rijxdlr Bredevoortsche valuatie, belavende die selve 
jaerlijckx ende alle jaer op Jacobi ende op Jacobi des jaers 1664 eerst te verschijnen te verrenthen ende sonder eenige 
afkortinge te verpensioneren met vier dlr den dlr tot dertich str gereeckent, stellende daer voor ten onderpande so voor 
capitael als interesse twe schepel gesaei landes op den Anneveldinck Esch, naest Henrick Anneveldinck sijn lant Boinck 
genant gelegen, met een sijde na Broeckhuisen lant met den einde an den Bosch ende met den anderen einde an den wech 
schietende om bij misbetalinge sich daer an te verhaelen die loese een vierdeldeel jaers te vooren beidersijts te verkundigen 
voorbeholden mits consitie dat oock gemelte Gijsberts vrijstaet die darde garve van gemelt lant (so gemelte Broeckhuisen 
sijn interesse op tijt voorschreven niet quam præcijs te betalen) tot sijn interesse toe uit te nemen ende of die darde garve so 
veel als den interesse sich bedraecht ende beleget niet quaeme antebrengen sal duckgemelte Gijsberts vrijstaen d’ander 
garven an te tasten, soo op dat selvige lant blijven staen ende an Anneveldinck huis gedorscht worden alles ter goeder 
trouwe ende sonder arch ofte list. 

 
Fol. 41 – Martis 11. Augusti 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Ceurnooten Casper Everts, Theod. 

Bronckhorst. 
 Erschenen Jan Nachtegael Ceurnoot des Aeltenschen Landtgerichts ende relateerde hoe dat Enneken Brummekans bij 

hanttastinge in Comparants handen gedaen ende daer toe geauthoriseert sijnde, haer uiterste wille ende dispositie heeft 
gedaen met versoeck die selve te mogen geprotocolleert worden, welcke luit als volgt. 

 Alsoo Godt Almachtich Enneken Brummekamp Weduwe zal. Niclaes Busmans met lijffsswackheden heeft ’t huis besocht 
doch goedes verstants ende vernufts sijnde, soo is haer uiterste wil ende begeren dat die nalatenschap soo sij mach komen ’t 
achterlaten suiver ende  sonder schult die kinderen bij haer dochter Geesken ende Arent Bremer geprocreert sijnde in 
vreemde oorloogen ende ’t goet te schande maekten, mogen eewich ende erflijck genieten soo niet in ’t geheel ten 
weinichsten dan door d’halfscheit of so veel als na rechten kan ende mochte,  ex quocumque capite bestaen ende gemaeckt 
worden mits dat die moeder der drie kinderen met name Hendersken Jenneken ende Derckxsen Bremers tot dat sij 18 jaren 
sullen old geworden sijn, hebben ende genieten des pensioen derselver nalatenschap ende alsdan an die voornoemde 
kinderen mits oock dat der kinder moeder sal genieten 10 dlr Clevisch, overgeven ende transporteren alles als boven 
verhaelt sonder eenich bedroch ende argelist aldus geschiet ter præsentie van Jan Nachtegael, Ceurgenoot, Derck 
Grotenhuis, Voogt, Enneken Brummerkamp haer marck Geesken Brummekamps haer marck. 

 
Fol. 41 v – Sabbati 15 Augusti 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts.  
 Erschenen Berent Kockers die bekande voor sich als oock voor ende met consent sijner erven met ende kinderen met 

naemen Jan Cockers Aloff Scheinck ende Jan Prins alhier mede præsent ende de rato voor haere respective huisvrouwen 
caverende in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop verkoft ende overgelaten ’t hebben an Jan Prins ende 
Aeltien Ebbinck sijn huisvrou ende erven seecker behuisinge met daer achterliggende gaerden, in ’t Dorp Aelten tusschen 
Henrick ter Doeinck ende Wilhelm ter Beecke behuisinge gelegen, achter schietende met het einde van den gaerden an 
Jurrien Pijpers hoff ende van vooren an die straete staende voor doorslechtich kommervrij ende nergens mede beswaert als 
gemeene Heren schattingen uitgenooemen nochtans 18 strs jaerlijckx an den Schulte ten Ahave te betalen is oock 
geconditioneert dat den Verkooper in desen Cooperen behuisinge in den Camer daer verkooper tot noch toe heeft in 
gewoont, sijn leven lanck sal verblijven ende so veel plaets  om twe voer turf te leggen genieten ende alsdan na doode 
verkopers Cooperen ’t selve na haeren wille ende believen eigendomblijck sullen gebruicken, deses in maten voorschreven 
gecedeert ende uitgegaen, hebbende met hant ende monde vertegen, verner ende beter vestenis ende verschrijvinge belooft 
na Landtrechte alles onder verbant Comparants persoonen ende goederen ende sonder eenich bedroch of argelist. 

 
Fol. 42 – Erschenen Berent Kockers, en bekande in eenen steden vasten ende onwederroeplijck(en) erfkoop eeuwich ende 

erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben gelijck hij doet kracht deses an Jan Prins Aeltien Ebbinck sijn 
huisvrou ende haeren erven een seecker stuck lant van omtrent derdehalff schepel gesaei op den Aelter Esch met d’eene 
sijde an Cooperen vaders lant, met d’ander an die weduwe Doeincks lant gelegen met den eenen einde op den wech van die 
linde na Grievinck Brugge gaende ende met den anderen op het pastorien lant, so Teube Doerninck bouwt, schietende, alles 
so ’t selve is uitgepaelt ende in sijn kennelijcke limiten gelegen, voor doorslechtich kommervrij ende nergens als met 
gemeene Heren ende lants lasten beswaertt, hebbende ’t selve met hant ende monde vertegen, soo dat verkooperen met 
gevolch des Gerichtes daer van sij onterft ende Cooperen ende haeren erven daer an weder geerft ende gerechticht, 
belavende verkooperen den Koop te staen, wachten ende waeren nu ende ten eeuwigen tijden, oock beter verschrijvinge 



ende verseeckeringe te doen na Landtrechte, alles onder verbant van verkooper sijn persoon ende goederen, om sich daer an 
te verhaelen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Lunæ 24 Augusti 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Casper Everts, Theod. 

Bronckhorst. 
  Fol. 42 v – Erschenen Geert Boeinck Jan ten Haegen als Man ende Mombaer haerer huisvrouwen Frerick ende Jenneken 

Hoebinck voorts Tonisken Stijntien ende Geesken Hoebinck met Derck Hoebinck haren Vader ende haeren hier toe 
erkooren ende toegelaten mombaer, die bekanden voor sich ende haeren erven ende nakoomelingen uit vrijen wille ende 
welbedachtelijck voor eene welbetaelde summa geldes rechtens steden eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoops verkoft 
ende overgelaten te hebben an Jan Camphuis Britte(?) sijn huisvrou ende erven, soodane erfnis ende nalatenschap als haer 
van haer respective Bestemoeder Griete Camphuis gemelte Jan Camphuis moeder mach koomen an te sterven off erven off 
allet recht soo sij off haer erven doer haer overlijden daeran mochten konnen prætenderen, niet daervan uitgesondertt alsoo 
dat Jan Camphuis voorschreven sijne moeders nalatenschap alleenich sal hebben ende beerven sonder ijmant van den 
Comparanten of deren erven daer an te recognosceren ofte dat ijmant haerent voegen eenige vordering van inventaris of 
andersints daer an sal maecken ende hebben. voorts Comparanten deses erflijck gecedeert ende uitgegaen daer op met hant 
halm ende monde vertegen, in renuntiatie exceptionis casionis ultra dimidium caeterisque exceptionibus ac jurium 
beneficijs quiscumque,  waer ende waerschap verner ende beter verschrijvinge ende erfvestenis belaeft onder verbant van 
haere persoons ende goederen sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 43 – Veneris 9. Octobris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen die E. Martijn Huigens in qualiteit als Rentmeester der geestlijcken goederen die bekande volgens commissie 

ende volmacht voor Ridderschap ende Steeden der Graefschap Zutphen onder hant van den Heer Secretarij Wentholt ende 
Secreet segel der selver Stadt Zutphen in dato den 4. Septembris 1663 gepasseert, voor een welbetaelde summa geldes waer 
voor Comparant in qualiteit voorschreven sich goeder betalinge doet bedancken, in eenen steden vasten ende 
onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben gelijck hij doet kracht 
deses, an die Eersame Jacob Volmer een seecker stuck lant het peerdeslach genoemt in sijn kennelijcke limiten ende 
bepalinge gelegen, ende so t’selve van olden tijden is gebruickt worden ende Wilhelm Tjeenck in pacht gehadt heeft, 
liggende (volgens consessie des Kopers) rontom in eenen opworp, met d’eene sijde lanchs den gemenen heelwech, met 
d’ander an Derck Poppinckx gront ende den Weeninckx goorden sijn Hoocheiden toebehoorende met het eene einde an den 
Camp, welcke Jan Tjenck van sijn Hoocheden in pacht heeft met den anderen einde an Henrick Poppinckx lant schietende 
gelegen, voor doorslechtich kommervrij ende nergens als met gemene Heren ende lants lasten  

Fol. 43 v – beswaert. Deses in maeten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde vertegen, verner 
ende beter verschrijvinge na Landtrechte te præstijren belooft, stellende daer voor ten onderpande Comparanten in qualiteit 
voorschreven alle die pastorien goederen onder Wenterswijck gehoorende om sich in cas van onverhopentlijcke evictie sich 
daer an kost ende schadeloos te verhalen alles ter goeder trouwe, ende sonder eenich bedroch ende argelist. 

 
 Idem cediert in qualiteit voorschreven an die E. Blesius Volmer, Aeltien van Munster Ehluiden, ende haeren erven het 

Oosterkempken genoemt so ’t selve Jan Haefkes in pacht gehadt heeft, ende in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge 
gelegen ende volgens consessie van den E. Jacob Volmer met d’eene sijde lanchs den gemenen heelwech, met d’ ander an 
den Ooster Voortt het eene einde an het Wipper Campken, d’Heren Gedeputeerden toebehoorende met den anderen an den 
kooperen gront schietende, voor vrij ende alodiael nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaertt. Deses in 
maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, etc. ’t onderpant is tselve als booven 

 
 Idem cediert in qualiteit als booven an die deuchsame Elisabeth Rump Weduwe van zal. Jan Schoemaecker ende desselven 

erven, een seecker ackermaet in die hooimate voor Wenterswijck in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, ende 
so ’t selve van olts is gebruickt geworden, ende zal. Berent Schoemaecker 

Fol. 44 – in pacht gehadt heeft ende volgens concessie van Derck Schoemaecker met d’eene sijde lancks die Weduwe 
Huisincks gront, met d’ander lanckx Henrick Bloemers gront ende een klein ackermaeltien soo Lambert Tra in pacht heeft, 
met d’eene einde an Dr. Weddinck sijn koeweide, met d’ander an die heelwech tegens Samberch schietende, gelegen, voor 
doorslechtich kommervrij nergens als met Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maeten voorschreven gecedeert, etc. 
het onderpant is als boven. 

 
 Idem cedeert in qualiteit als vooren an Jan Hardes sijnen erven een seecker hoff, soo die Weduwe Cumijns in pacht gehadt 

heeft ende van olts hero is gebruickt geworden, in Wenterswijck ende volgens concessie van Derck Schoemaeckers met de 
eene sijde lanchs die Weeme met d’ander lanchs het Clootien, met het eene einde an gemelte Clootien, met het andere 
lanchs die gemene voetpatt na den pastoors Esch te gaen in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen voor 
doorslechtich ende kommervrij, nergen als met Lants schattinge beswaert. Deses in maten voorschreven gecedeert ende 
uitgegaen, daer op met etc. het onderpand is als vooren. 

 



 Idem in qualiteit als voren cedeeert an Gerrit van Sonsvelt het Hoeftien met twe pandties den Nigterinck genoemt soo voor 
desen den voogt Grootenhuis in pacht gehadt heeft, ’t eindens an het Lindervelt in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge 
gelegen, voor doorslechtich ende kommervrij ende nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert. Deses in 
maten voorschreven gecædeert ende uitgegaen daer op met hantt ende monde vertegen, gelavende den koop te staen, 
wachten ende waeren, nu ende ten eeuwigen dage stellende daer voor ten onderpande die pastorien goederen onder 
Dinxperloo gehoorende ende so voor desen tot Di(n)xperloo sijn gehoorende geweest, om sich daer an kost ende 
schadeloos na Landrechte te verhalen, sine dolo et fraude. 

 
Fol. 44 v – Sabbati 10. Octobris 1663 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Hermen Huininck, 

Bitter Raesvelt, Theod. Bronckhorst. 
 Erschenen Casper Everts voor sijn huisvrou de rato caverende die bekande in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken 

erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten ’t hebben an Jan Niesinck ende sijnen erven, een stuck 
boulants vijff schepel gesaei omtrent groot, op den Aelter Esch in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge ende met den 
eenen sijde lanchs die wech van die Grievinckx Brugge na het Cattenberchsche Hecken gaende ende met d’ander van die 
Grievinck brugge na Druppers Hecke gaende met het eene einde op sijn Hoocheits, grondt ende het ander spits uit nae die 
Grievinck Brugge schietende, gelegen, allergestalt gelijck ’t selve van eenen Landtmeter is afgemeten ende bepaelt 
geworden, voor doorslechtich ende kommervrij ende nergens als met Heren ende lants lasten ende schatten beswaert. Deses 
in maten voorschreven gecædeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen ende oprechte vertichnis 
gedaen, gelaevende de so dat verkooperen daer van onterft ende kooperen ende haeren erven daer weder sijn angeerft ende 
gerechticht, belavende den koop te staen, wachten ende waeren, onder verbant van verkooperen persoon ende goederen om 
sich in cas van evictie off andersints daer an te mogen verhalen alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 45 – Martis 20. Octobris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Derck Reeckman Aeltien sijn huisvrou ten overstaen haer gemelte mans als in deser saecken haeren legitimen 

mombaer ende bekanden in eenen vasten ende eeuwichduirende erfkoop gecædeert ende opgedragen te hebben gelijck sij 
doen kracht deses an Jan Schulte ten Borninckhoff Geesken ten Boevelt Ehluiden ende haeren Erven, haere toebehoorige 
stede behuisinge ende hoff met een uitdrifte allergestalt sij die selve bewoonen ende  tegenwoordich gebruicken, 
uitgesondert nochtans omtrent een schepel gesaei met d’eene uitdrift schietende met den eenen einde recht uit aen die 
Hermelinck mathe met d’ander an Jan ten Broeckhuis met de Vrede, met d’eene sijde na die gemeente liggende voor 
doorslechtich kommervrij ende nergens als mett gemene Heren ende lants lasten beswaert welcke verkooperen oock na 
quota van haere anbeholden stucken sullen hebben te dragen hebben ’t selve met hant ende monde gerenuntieert ende 
vertichnis gedaen, so dat sij verkooperen daer van ten eenemael sijn onterft ende ontrechticht ende ter contrarie die 
Cooperen daer an volkoomen berechticht, gelaevende verkooperen den koop oock te staen, wachten ende waeren nu ende 
eeuwichlijck, onder verbant haeren persoonen ende goederen, Alles sonder bedrocht ende argelist. 

 
Fol. 45 v – Erschenen Derck Reeckman ende desselven huisvrou die bekanden deuchlijck wel ende wettelijck schuldich te sijn 

ende opgenoomen ’t hebben van Jan van Coeverden in qualiteit als Rentmeester van die Hooch ene Weledl. Vrou van Raen 
ende huis die summa van dertich dlr den dlr tot 30 str gereeckent beloovende die selve jaerlijckx ende alle jaer te 
verpensioneren tegens ’t hondert met vijff der selver dlr waer van het eerste sal verschenen wesen in dato deser als men 
schrijft 1664 stellende voor dit capitael sampt interesse ten onderpande Comparanten haer persoonen ende goederen ende in 
specie een stuckxen omtrent een schepel gesaei twelck Comparanten bij die cessie van haer stede ende goedt so an Schulte 
Jan te Borninckhoff gedaen, hebben voorbeholden, om sich in cas van misbetalinge so voor capitael als interesse kost ende 
schadeloos na Landtrechte te verhalen, sonder fraud ende argelist. 

 
 Erschenen Derck Reeckman Aeltien sijn huisvrou, die bekanden met authoriteit haeres mans voor haer ende hij voor sich 

selven, ende voor haeren respective erven oprechte deuchlijcke schult schuldich te sijn ende opgenomen ’t hebben van 
Coepe Wennekinck ende sijnen Erven vijffentwintich dlr den dlr ad 30 str gereeckent gelavende die selve jaerlijckx ende 
alle jaer tegens ’t hondert met vijf den selver dlr te verpensioneren stellende daer voor ten onderpande Comparanten sijn 
persoon ende goederen, om sich bij misbetalinge daer an kost ende schadeloos te mogen verhalen, alles sonder bedroch 
ende argelist. 

 
Fol. 46 – Erschenen Wessel Roosen ende desselfs huisvrou die bekanden in eenen steden ende onwederroeplijcken erfkoop 

verkoft ende overgelaten ’t hebben an Jan Dondergoor sijn huisvrou ende erven een seecker stuck lant den Peeperacker 
genoemt in den Mister Esch met het eene einde an den Ubbinck Dijck met het ander einde an die Sickinck Betuw met 
d’eene sijde an Grievinck groote Brede met d’ander an Grievinckx Jacobs Acker gelegen, voor vrij ende alodiael ende 
nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, 
hebbende met hant ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge na Landtrechte belooft, sonder argelist. 

 



 Lunæ 26. Octobris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 
Everts. 

 Erschenen Henrick Gosselinck voor sijnen huisvrou de rato caverende die bekande in eenen steden vasten eeuwigen ende 
onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende eflijck geduirende, voor een welbetaelde summa geldes verkoft ende 
overgelaten ’t hebben an Henrick Hettersche Lotte ten Drentel Ehluiden ende haeren  erven, een seecker stuck lants 

Fol. 46 v – van den Goede ende Erve Wansinck an den Aelter Esch in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, met den 
eenen einde an Teube Doorninck met het ander an Giesbertt Grievinck lant met d’eene sijde na het Bussche ende d’ander 
na den Grolschen wech schietende, met alle olde ende nieuwe gerechticheit, ende daer an hoorende heggen voor 
doorslechtich kommervrij ene nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maten voorschreven 
gecædeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge ende vestenis 
belooft na Landtrechte onder verbant van Comparanten persoon ende goederen om sich in cas van evictie daer an kost ende 
schadeloos te mogen verhalen, Sine dolo et fraude. 

 
 Jovis 29. Octobris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, Lambert 

Tra  
 In de marge : Aº 1668 den 16. Junij erschenen Bastiaen Vogel naemens sijner Moeder soo niet wel horen kan, neffens 

Henrick Brintrop als tegenwoordige Ehman van Anneken Billekes, weduwe van zal. Derck Grievinck hier mede præsent als 
erfgenamen van zal. Reinier Grievinck ende bekanden alsoo haer dese schult bij deilinge of liq(ui)datie toegevallen, hier 
van ten vollen soo capitael als interesse, voldaen ende betaelt te sijn. Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver. 
Erschenen Henrick Warners tegenwoordich Bouman op ’t Goedt Samberge, Berentien sijn huisvrou, die bekanden 
oprechter deuchdelijcker schult schuldich te sijn ende opgenomen ’t hebben van Reiner Grievinck Schulte ’t Ahave, die 
summa van seshondert ende seventich gls, gelaevende die selve jaerlijckx ende alle jaer met vijf per cento der selve  gdls te 
verpensio-(neren)  

Fol. 47 – waer van het eerste jaer sal verschenen sijn als men schrijft Aº 1664 op martini, die loese een halfjaer beijdersijts te 
vooren verkondigen 14 dagen voor ofte nae onverhaelt, voorbeholden stellende daer voor ten onderpande soo voor capitael 
als interesse hett Goedt Samberge met sijn toebehoor om casu quo sich daeran kost ende schadeloos te mogen verhaelen, 
alles sonder argelist. 

 
 Erschenen Wilhelm ten Voortwijsch Geesken sijn huisvrou die bekanden voor sich ende haeren erven voor een welbetaelde 

summa geldes rechtes steden vasten euwigen ende onwederroeplijcken erfkoop, overgelaten ende verkoft ’t hebben an Jan 
Harbers sijn huisvrou ende deren erven die Caevenste het Overboom genoemt in den Kerspel Wenterswijck bourschap 
Medehoe in verner voor ende bepalinge gelegen, voor doorslechtich kommervrij, allergestalt Comparanten dieselve 
vermoge protocols den 1. April 1648 opgedragen is. Deses in maete voorschreven erflijck gecædeert ende uitgegaen, daer 
op met hantt halm ende monde vertegen, waer ende waerschap belooft onder verbant van alle Comparanten goederen, geen 
uitgesondert so gerede als ongerede alsoock hebbende ende toekoomende ende waer dieselve mochten gelegen wesen, 
Sonder bedroch ende argelist. 

 
 Erschenen Derck Giessinck die bekande voor sich sijn huisvrou daer voor de  rato caverende, en sijnen erven, voor eene 

welbetaelde summa geldes rechter jaerlijckxer pensioen overgelaeten ende verkoft te hebben an die Vicarie St. Anthoni 
gefundeert in die Kercke tot Wenterswijck die summa van vijfftich Caroli gls den gls tot 20 strs hollants gereeckent, 
jaerlijckx ende alle jaer op Martini, veertien dagen voor ofte nae onverhaeltt, 

Fol. 47 v – an den Heer Rentmeester der Ed. Hogen Heren Gedeputeerden deser Graefschap Zutphen te betaelen sonder 
kortinge van verpondinge ofte thienden penningen alsoo ten ansien van dien den interesse tegens den penninck op vijff van 
’t hondert gemoderiertt is sijnde dese renthe een vierdepartt van seecker renthe voor desen uit die Berchemsche alhier in 
desen Ampte gelegen goederen an die voorschreven Vicarie als oock an die van Aelten verschreven, ende heeft Dierck 
Giessinck voorschreven deses erflijck gecædeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, waer ende 
waerschap erfvestenis verner ende beter verschrijvinge belooft onder verbant van sijn goederen, in specie van sijn Goedt 
Giessinck in den Kerspel Wenterswijck Bourschap Cathen gelegen, om sich daer an ofte op die vruchten van dien, sampt 
bestiaelen soo opt Goedt bevonden worden met peindinge ende reale ende parate executie te verhaelen, oock is bescheiden 
ende voorbeholden die loese om die selve beidersijts een halff jaer voor Martini den eenen den anderen te mogen laten 
verkundigen ende dienvolgents op Martini 14 dagen voor ofte nae onverhaelt met die summa van duisent derselve Caroli 
gls die voorschreven jaerlijckxe renthe te mogen afloesen ende redimeren ’t welck soo wel in den renthefer als rentgever 
sal onderholden worden, sonder aansien ende met wetentlijcke renuntiatie van costuimen,  statuten ofte privilegien deses 
contrahierende, alles onder verbant van goederen als booven verhaelt, sonder bedroch ende argelist. 

 
 In de marge : Den 24. Februarij 1678 bekende Den Rentmr. Huijgens dese duisent guldens van Jan Russelinck weder 

ontfangen te hebben. Ergo vacat. 
  Erschenen Jan Roesselinck die bekande etc. Notitur dat dese schultbekentenis in simile forma verbo tenus et de eadem 

quantitate et obligatione prædijsui Ruesselinck in Wenterswijck Bourschap Cathen situm als den voorgaende van Giessinck 
moet gestelt worden. 



 
Fol. 48 – Erschenen Heine Cuilmans voor sijn huisvrou Helena Storm de rato caverende die bekande in eenen steden vasten 

ende onwederroeplijcken erfkoop verkoft ende overgelaten ’t hebben an Berent Debbinck sijn huisvrou ende erven, een 
seecker stuck lants den Aelter Acker genoemt in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge gelegen, met d’eene sijde an 
Hijnckx Aesbrede met d’ander sijde lanchs Loobeecks grondt met een einde an Bessings gront met het ander einde an die 
gemeente schietende voor doorslechtich kommervrij ende nergens als met gemeene Heren ende lants lasten beswaert, 
Deses in maten voorschreven gecædeert ende uitgegaen, daer op met hant ende monde vertegen, verner ende beter 
verschrijvinge na Landtrechte belooft, onder verbant van Comparanten sijn persoon ende goederen alles sonder bedroch 
ende argelist. 

 
 Sabbati 31. Octobris 1663 – Drost und Richter  Gooswin wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, T. 

Bronckhorst. 
 Erschenen Coene Harbers die bekande voor sich selfs, voor sijn huisvrou de rato caverende, voor een welontfangene 

summa geldes hier onder benoemt rechter jaerlijckxer pensioen overgelaten ende verkoft ’t hebben an Derck Schoemaecker 
sijn huisvrou ende erven die summa van vijff dlr. den dlr tot 30 str gereeckent jaerlijckx 

Fol. 48 v – op Michaelis ende op Michaelis als men schrijft Aº 1664 sonder eenige aftocht te verschijnen ende alsdan præcise 
te betaelen stellende daer voor ten onderpande Comparanten sijn persoon ende goederen, hebbende ende toekoomende, 
geene uitgesondert, waer die selve oock mochten gelegen wesen, in specie een stuck landt met d’eene sijde lanchs den 
heelwech na den Windemoll, met d’ander lanchs gemelte Schoemaeckers lant met het eene einde an ’t Windemoller Veltt, 
met het ander an Berent Haemaeckers kamp gelegen, om sich daer an voor gemelter pensioen sampt hooftsum hier na 
beschreven, voor erledenene ende angewendeten schade ende kosten wegens misbetalinge veroorsaeckt met reele executie 
te verhaelen, die loese een vierendeel jaers te vooren te verkondigen beidersijts voorbeholden, ende daer na op Michaelis 
14 dagen voor ofte na onverhaelt met die summa van hondert dlr te loesen, alles bij poene als vooren, ende sonder eenich 
bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Wilhelm Hertlieff ceurnoote deses Bredevoorschen Gerichts ende als ad hunc actu van den Heer Drost 

geauthoriseerde ende relateerde dat Aeltien Sinniges Weduwe van zal. Henrick Grievinck swack van lieve doch goedes 
vernufts ende verstants sijnde, an Hem Comparant na gedane hanttastinge seecker verslooten testament ende uiterste wille 
ten overstaen van gemelte Hertlieff als haerer tot deser saecken toegelaten mombaer ‘t hebben overgelevert met versoeck ’t 
selve mocht ter Secretarie ingelevert ende in allen puncten geobserveert ende na haeren doode opgebroocken worden, quod 
obtinuit. 

 
Fol. 49 – Lunæ 2. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Gerh. van Hengel Dr. 
 In de marge : Dese obligatie is Aº 1664 den 13. Januari verandertt, Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver 
 Erschenen Dr. Cornelis Smits, die bekande voor sich, sijne huisvrou ende erven, daer voor de rato caverende, an Heer 

Herbert Olssen Cheurfurstlicher Brandenburgischer Comijs tot Calcar ende Elisabeth Cumijnen Ehluiden ende haeren 
erven schuldich te sijn die summa van seshondert Caroli gls ad 20 str stuck gelaevende die selve summa jaerlijckx ende alle 
jaer hen ten tijde van betalinge soo nae ommeganck van drie jaeren geschieden sal, met eenendertich derselve gls ende 
thien strs, ende eerstelijck tegens anstaende Maij 1664 ofte 14 dagen daer nae onverhaelt te verpensioneren stellende daer 
voor ten onderpande seeckere weide grondt voor Wenterswijck an den Poelhuis Camp tusschen de Erfgenaemen Willinckx 
ende der Weduwe Weninckx weidelanden gelegen, om sich daer an gemelter pensioen sampt hooftsumme voorts hinder 
kosten ende schaden wegens misbetalinge angewendet ende erleden, met peindinge ofte parate executie sonder voorgaende 
rechtsvorderinge te verhaelen, sijnde averst wel uitdruckelijck bedongen dat Comparant die voorschreven summa op 
verscheidene tijden met hondert dlr ofte 100 gls sal mogen afleggen ende alsoo die pensioen nae advenant verminderen, 
Alles sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 49 v – Eodem coram – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper 

Everts. 
   Erschenen Wilhelm Pijpers, nagelatene Weduwe van zall. Geert Teilers ten overstaen ende met assumptie van Wilhelm 

Hertlieff haerer in deser saecken erkooren ende toegelaten mombaer die bekande voor haer selven ende met authoriteit 
haeres mombaers wettelijck ende deuchdelijck schuldich te sijn an Geert ten Elsen sijn huisvrou ende erven, die summa 
van twintich dlr herkomende van achterstendige huishuir, ende alsoo Geertt Elsen geen penningen kan machtich worden, 
soo is Comparantinne haer begeren met consent van gemelte Geertt ten Elsen, dat die selve Geertt in die plaetse van die 
voornoemde schult anstonts sal genieten ende mogen trecken eene koe, twe kisten ende drie kuivens soo sij comparantinne 
tot nochtoe in gebruick gehadt heeft, hebbende ’t selve met hant ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge 
belooft na Landtrechte, sonder bedroch ende argelist. 

 



 Jovis 5. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, ceurnooten Lambert Tra, T. 
Bronckhorst. 

 Erschenen Lambert Tra ceurnoot te kennen gevende hoe dat Gerritien Henricks hem bijgaende verslooten dispositie gelangt 
ende wegens haere indispositie versocht hadde, ’t selve haerent wegen ten gerichtelijcke signate te brengen, verklaerende ’t 
selve haeren uiterste wille te sijn, ende dat ’t selvige niet eerder ten waere saecke, dat sij selfs wilde intrecken ofte 
veranderen, moge geopent worden. 

 
Fol. 50 – Jovis 12. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Trae. 
 Erschenen Derck Poppinck in qualiteit als Volmachtiger van die Heren Conventualen des Cloosters Grooten Bourloo, 

kracht volmacht in dato den 11. Novembris 1663 onder Heeren Joannis Volmers prioris Hermanni Berckenveldt Caspari 
Otterbein Kelner eigenhandige onderschrift, ende des geemenen Cloosters insegel soo hier bij vertoont ende mede te 
protocolleren versocht wordt, die bekande met kracht volmacht, naemens die heren Constituanten, met consent des 
Hoochwurdigen Heren Petri Polenij Abt Zu Campen, voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden eeuwigen ende 
onwederroeplijcken erfkoop overgelaten ende verkoft ’t hebben an den HoochEd. Gebooren ende Gestrenge Heer Jr. 
Adriani van Eerde totten Pleckenpoel ende sijn Hooched. Erven, eenen bloett ende kooren thiende uit het Goedt Giessinck 
in Kerspel Wenterswijck Bourschap Medehoe gelegen, van vijftehalf molder gerste groote Wenterswijcksche maethe ende 
noch een koorn thiende uit Goedt Schuirinck gelegen in Kerspel ende Bourschap als vooren, van ses schepel rogges 
voorige maethe voor doorslechtich alodiael kommervrij Goedt, nergens mede beswaert als gemeene Lants ende heren 
lasten ende heeft Comparant qualitate qua deses erflijck gecedeert ende opgedragen daer op met hant halm ende monde 
vertegen, waer ende waerschap ende erfvestenis belooft onder verbant van alle des Cloosters voorschreven goederen, soo in 
desen als in andere Heren lande gelegen die selve met desen daer voor expresse verbindende om sich daer an in cas van 
evictie off anders voor alle hinder ende schaede met reale ende parate executie te verhaelen, sonder bedroch ende argelist. 

 Volgt die Volmacht. 
 Wir F. Joannis Volmer Prior F. Hermanus Berckenveldt Supprior F. Casparij Otterbein Kelner und samptlijcke 

conventualen des Gottenhaus Grossen Bourloo zeugen ende bekennen hier mit das wir welwissentlijck und mit gueten 
reifen(?)  raeth haben constituirt und volmachtich gemaeckt wie wir constitueren ende volmachtich maecken hier mit ende 
in kraft deses, den eerentvesten Dietrichen Poppinck burgeren zu Wenterswijck, umb in  

Fol. 50 v – unsern naemen undt staet, mit consent onser ordinarij, des hoochwurdigen Heren, Heren Petri Polenij Abten zu 
Alten Camp vor den Edl. Landtgerichte von Bredevoortt zu erschijnen, und fur eine welerlachte summa geldes deren uns 
gutes Zahlunch bedancken zu cedieren und auftragen an den HoochEd. Gebooren ende Gestrenge Heren Heren Adriaen 
van Eerden, erbgesessen sum Pleckenpoel, dessen Erben und nachkommelingen unseren Bluett undt koornzhenden aus den 
Erbe Geessinck in ’t Ambt Bredevoortt Kispel Winterswijck, von vijftehalff Molder gersten grosser Wenterswijckxen 
maetten, zu folge allen unsern Alten registeren voort zu cedieren an Welgemelte Heren Unsern Koornzehenden van sechs 
schepel roggen gleichvöorigen massen van Schuirinck in gesachten Ambt und Kirspel fur durslechtich allodiael 
kommervrij gutt ausserhalb gemeine beswäaren, waar und waerschaft zu stellen, mit verunderstandinch aller unser in 
Kirspel Winterswijck oder sunst anderwerts belegenen häab und guteren, sich daer an jederseit zu erhaelen und schadeloos 
zu machen, voortt alle so thun was in dieser sachen und cessien zur verrichten gebuerett, mit anstuchlijcken versprechen, 
alsolche cessien und waerschaft schuldich und fest zu erkennen als wan selbige van uns selbsten sampt und sunders 
gescheen waer Urckundt unser anfanchs gemelte eigenhandiger unterschrift undt aufgetrucken gemeinen Cloosters 
Einsegels, So gescheen am 11. Novembris Aº 1663. 

 onderstont F. Joannis Volmer Prior Fr. Herm. Berckenvelt, F. Casparij Otterbein Kelner, pro copia Theodorus Bronckhorst 
Landtschrijver 

 
 Eodem Coram Drost ende Richter Gooswijn Wilh. Van der Lawick, Ceurn. Christiaen Stump, Theodorus Bronckhorst. 
 Erschenen Derck Schoemaecker ende heeft sijn huisvrou Henrica Harders uit kracht van hulijckxvoorwaerden in dato den 

13. Junij 1655 in cas die selve sonder lijves erven naetelaeten mochten koomen aftesterven begiftiget met die summa van 
vierduisent gls, met d’halve behuisinge soo tusschen der Weduwe Volmers ende Erfgenaemen Willincks behuisinge ende 
daerachter liggende Hoven, gelegen neffens noch den halven so van Jr. Eerden angekoften hoff met d’helft noch van ene 
ander hoff soo an Schulten Bruggen is gelegen, waertegens gemelte Henrica Harders an haer Ehman Derck Schoemaecker 
geeft die summa van vijffduisent gls alles met bedinch dat beidersijts ander goederen soo angestorvene als angebracht als 
dan sullen vallen daer van die selve hergekoomen, ende dese acte nu als met beidersijts wille gereeckent ende wederroep 
geworden, oock mede dispositie van lijftucht of gifte beidersijts krachte hijlijckxvorwaerden voorbeholden blijven, alles 
sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 51 –Lunæ 16. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilh. Hertlieff, 

Casper Everts. 
   Erschenen Berent Wilterdinck, voor sijn huisvrou de rato caverende, die bekande voor sich ende sijnen erven, opgenoomen 

ende ontfangen ’t hebben van die E. Henrick Gijsberts die summa van hondertt dlr gelaevende die selve jaerlijckx ende alle 
jaer op Martini, waer van het eerste sal verschenen wesen als men schrijft Aº1664 met vijff der selver dlr hollantsche 



waerdij verrenten ende betalen,  die loese een vierdendeel jaers beidersijts te verkondigen voorbeholden, stellende 
Comparant daer voor ten onderpande soo voor capitael als interesse sijn persoon ende alle gerede ofte ongerede goederen, 
hebbende ende toekoomende, gene daer van uitgesondert ende in specie een stuck lants in Bourschap Cotten in den Natten 
Essche tusschen Sijbbels lant tegen die Stotstege schietende gelegen, om sich in val noots ende bij eenige misbetalinge sich 
daer an kost ende schadeloos te konnen verhaelen, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
 Veneris 20. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilh. Van der Lawick, Ceurnooten Wilh. Hertlieff, Casper 

Everts. 
  Erschenen Agnes Ibinck huisvrou van Gerrit van Ratingen, swack van lijve dan noch goedes vernufts ende verstants soo 

niet anders te sien ende bekande in die beste ende bestendichste forme rechtens uit sonderlinge consideratie haren liven 
Ehman Ger. Van Ratingen betuchticht ’t hebben gelijck sij doet bij desen in die behuisinge waer Comparanten 
tegenwoordich in woonen om ’t selve sijn leven lanck tuchtswijse sonder inspieringe van eenige vrienden te gebruicken nae 
doode averst van gemelte Gerh. van Ratinge erven ende vallen nae Landtrechte ende soo ’t behoort. 

 
Fol. 51 v – Martis 17. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm 

Hertlieff, Casper Everts. 
 Erschenen Hermen Derckxen, met sijn huisvrou Wendel Bras die bekanden in eene steden vasten ende onwederroeplijcken 

erfkooop eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten ’t hebben an Berent Wessels ende deren erven, een 
Molder saet landt met daer an liggende heggen an Bras huis int Woolt met d’eene sijde an Maeskamp, met d’ander an 
Roocksgoorden, mit het eene einde an verkooperen eigen grondt, met het ander einde an ’t huisken gelegen, voor 
doorslechtich kommervrij grondt ende nergen als met geemene Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maten 
voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, stellende daer voor ten onderpande 
Comparanten eur persoonen ende goederen, om sich in val noots daer an kost ende schadeloos te konnen verhaelen, sonder 
arch ofte list. 

 
 Erschenen Adriaen ter Helle, voor sijn huisvrou de rato ceverende die bekande tegen een wel ende te dancke ontfangene 

summa geldes in eene steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende 
overgelaten ’t hebben an Jan Willinck ende deren erven Comparant sijn eigendomblijcke behuisinge met achterstuir (lees: 
schuir) in sijne kennelijcke limiten ende 

Fol. 52 – bepaelinge in die Mister straete tusschen Henrick Smits ende Berent Haemaeckers behuisinge gelegen, van vooren an 
die straete ende van achteren an Rotger Lebbincks hoff schietende, voor doorslechtich ende kommervrij, met alle olde ende 
nieuwe gerechticheit ende soo ’t selve huis ende schuir van verkooperen is gebruickt, ende bewoont geworden, nergens dan 
met gemeene Heren ende lantd lasten beswaert, Deses in maeten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant 
ende monde vertegen, gelaevende den koop te staen wachten ende waeren nu ende ten eeuwigen dagen, stellende 
Comparant daer voor ten onderpande sijn persoon ende goederen om in val noots sich an die selve te konnen kost ende 
schadeloos verhaelen, alles sonder argelist ende eenige fraud. 

 
 Sabbati 21 Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Casper Everts 

Theodorus Bronckhorst,. 
 Erschenen Heine Cuilmans, Helena Storms Ehluiden die bekanden voor sich ende sij met authoriteit ende consent haeres 

Mans, voor een welbetaelde summa geldes verkoft ende overgelaten ’t hebben gelijck sij Ehluiden voor haer ende haeren 
erven doen kracht deses, an Jan Gerritsen Meis, sijn huisvrou ende erven een seecker stucke lants van den goede Sickinck 
die Sickinck Eckeren genoemt, met den eenen einde an het Broeck nae d’ossenweide, met den anderen an den heelwech 
naest Wissinck landerien Kerspel Wenterswijck Bourschap Corle gelegen, omtrent seven schepel gesaei groot, voor vrij 
ende alodiael ende nergens als met gemeene Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maeten voorschreven gecedeert 
ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge belooft na Landtrechte, 
onder verbant van haere persoonen, gerede ende ongerede goederen, sonder arch ofte list. 

 
Fol. 52 v – Jovis 26 Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Tra. 
 Erschenen die HoochEdelgebooren ende Gestrenge Jr. Joost Henrick van Asbeeck tot den Dravenhorst die bekande voor 

sich ende sijnen erven voor eene welbetaelde summa geldes rechten steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop 
erflijck overgelaten ende verkoft ’t hebben an Berent Roskamp, Berndken sijn huisvrou ende haeren erven, het Erve ende 
Goedt Roskamp in den Kerspel Wenterswijck bourschap Huppelo tusschen Rennerdinck ende Geessinck lant meestendeel 
gelegen, met alle sijn recht ende gerechticheit daer toe van olts gehoorende, niet daer van uitgesondertt, met noch ses 
schepel gesaei onlandt van Rennerdinck pas, gestalt ’t selve tegenwoordich uitgegraven, alles voor alodiael kommervrij 
goedt, uitgesondert die garftiende uit den Veldtkamp, ende sunsten gemeene Heren lasten ende swaricheden ende heeft 
d’Heer verkooperen deses erflijck an die koopers gecedeert ende opgedraegen, daer op met halm hant ende monde 
vertegen, waer ende waerschap ende erfvestenis belooft, onder verbant van sijn Weledl. goederen, om sich in cas van 
evictie daeran met peindinge voor allen hinder ende schaden na Landtrechte te verhaelen. 



 
Fol. 53 – Idem cediert an Berent Loikinck ende Hermen Gerverdinck ende deren erven, een parceel lants op ’t Arrisvelt, met 

d’eene sijde naest die Heide, met d’ander naest Goosen Rauwerts ende Heine Culemans lant gelegen, met d’eene einde an 
Waeliens lant, met de anderen an ’t Velt schietende, met sijn recht ende gerechticheden mits conditie, dat die Coopers 
Oostwaerts naest die heide geen plaggen vrede ende Westwaerts maer vier roeden plaggen vrede sullen hebben, voor 
allodiael kommervrij uitgesondert die quota van schattinge op Wessels goedt staende, nae Advenant te dragen, gelijck alle 
verkoopers doen moeten, Deses erflijck gecedeert ende uitgegaen. 

 
 Idem cedeert an Goossen Rauwerts sijn huisvrou ende erven, een stuck boulant op ’t Arrisvelt tusschen Hermen 

Gerverdincks ende Heine Leessincks lant gelegen, schietende met den eenen einde an Heine Cuilmans lant, met den 
anderen an het Velt, met sijn recht ende gerechticheit, met vier roeden plaggen vrede op ’t Velt, ende verder niet, voor 
allodiael kommervrij, Deses erflijck gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, waer ende 
waerschap belooft na Landtrechte, onder verbant sijner Weledl. goederen, sonder argelist. 

 
 Idem cedeert an Heine Cuilman sijn huisvrou ende erven een parceel lants op ’t Arrisvelt tusschen Hermen Gerverdinck, 

Heine Leessinck ende Honesch stuckxen met den eenen einde an Goosen Rauwerts 
Fol. 53 v – lant met den anderen oover den wech an die Honesbraecke schietende gelegen, voor doorslechtich kommervrij 

ende nergens mede bepondert als gemeene Heren lasten, daer beneffens noch een parceel op ten Arrisvelt den kost 
verlooren, naest Waliens lant lanch den Honeschbraecke schietende, mits dat den weg over die hegge gaett, voor allodiael 
kommervrij. Deses erflijck gecedeert ende uitgegaen, daer op met halt halm ende monde vertegen, waer ende waerschap 
belooft nae Landtrechte, onder verbant van sijn Weledel. goederen, sonder bedroch ende argelist. 

 
 Idem cedeert an Heine Leessinck sijn huisvrou ende erven een parceel lants opten Arrisvelt tusschen Goossen Rauwerts, 

Heine Cuilmans ende Derck Hafkes lant gelegen, met den eenen einde bes midden op den wech over den Arrisvelt, met den 
anderen an die heide schietende, met vier roeden plaggen vrede daer tegens gelegen, voor allodiael kommervrij etc. 

 
 Idem cedeert an Derck Hafkes sijn huisvrou ende erven een parceel lant opt Arrisvelt naest Heine Leessinck ende die 

weduwe Waeliens lant gelegen, met den eene einde bis midden op den wech, met den anderen an ‘t velt schietende, met 
vier roeden plaggen vrede daer tegens gelegen, voor allodiael kommervrij, nergens mede beswaert als die quota van 
schattinge daer op staende, Deses erflijck geceedert etc. 

 
Fol. 54 – Idem cedeert an Geertien Stroobant Weduwe Waelien ende deren erven een parceel lant op den Arrisvelt naest Derck 

Hafkers ende die Cooperschen lant gelegen met den eenen einde bis op ’t midden van den wech, met den anderen an ’t Velt 
schietende, met vier roeden plaggen vrede daer tegens gelegen, voor allodiael kommervrij, nergens mede beswaert als die 
quota van schattinge daer op staende, Deses erflijck gecedeert etc. 

 
 Idem cedeert an Hermen Gerverdinck een parceel op ’t arrisvelt, met den eenen sijde naest Honesch lant, met den ander 

naest Jan Sadelaer lant, met den eenen einde an den wech, met den ander an die Heide schietende, metten plaggenvrede 
daertegens gelegen, met alle sijne olde ende nieuwe gerechticheden ende die schattinge na Advenant te dragen, Deses 
erflijck gecedeert ende uitgegaen etc. 

 
 Idem cedeert an Jan Sadelaer een parceel lant op ’t Arrisvelt, met d’eene sijde naest Honesch bloemen acker met  d’ander 

naest Gerverdinck lant, met den eenen einde nae den wech, met den anderen an die heide schietende, met die plaggen vrede 
daertegens gelegen, oock alle sijne olde ende nieuwe gerechticheden, ende die schattinge nae Advenant te draegen. Deses 
erflijck gecedeert ende uitgegaen etc. 

 
Fol 54 v – Idem cedeert an Jan Laerberg, Geesken sijn huisvrou ende erven, een parceel lant op den Arrisvelt die Heckenvrede 

genoemt, met d’ eene sijde naest Honesch lant met d’ander naest Jan ter Hellen lant, met d’eene einde an den wech, met 
den anderen an die heide schietende, metten plaggen vrede oock olde ende nieuwe gerechticheit voor doorslechtich 
kommervrij uitgesondert die schattinge nae Advenant te draegen. Deses erflijck gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant 
ende monde vertegen etc. 

 
 Erschenen Goossen Rauwerts die bekande voor sich sijn huisvrou ende erven, ontfangen ende opgenoomen ’t hebben van 

Tonnis Boeinck die summa van hondert dlr ende heeft hem daer voor versett het lant soo hem op huiden van Jr. Asbeecke 
is opgedragen, om ’t selve voor den interesse te gebruicken oft laeten gebruicken ende voorst an te vangen bes ter afloese 
soo beidersijts een vierendeel jaers van te vooren te verkondigen wortt voorbeholden, om alsdan die pandtschap met 
erlegginge van die hondert dlr te loesen, alles onder verbant van sijn persoon ende goederen, ende poene van parate ende 
reeele executie met conditie dat ’t lant oock wederom sal liggen blijven gelijck ’t angevangen is, sonder argelist. 

 



Fol. 55 – Veneris 27. Novembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm 
Hertlieff, Casper Everts.  

 In de marge : rel. door Hertlief 
  Erschenen Margarethe Wisselinck Weduwe van zal. Rudolph Theben ende heeft ten overstaen van Adolph Scheinck 

haerer tot deser saecken erkooren ende toegelaeten mombaer alle haere ongerede goederen ende uitstaende schulden van 
het reeckenboek aen haeren Soon Dr. Bertram Theben Elisabeth Nachtegael Ehluiden ende haere andere kinderen ende 
kints kinderen ende des Soons mede erfgenaemen tegens behoorlijcke beloofte erstadinge in kost ende klederen tijt haeres 
levens opgedragen cedeert ende sich daer van onrerft, met conditie nochtans dat die schulden volgens die an hem 
overgelanchde cedul daer van sullen betaelt worden ende dat Comparantinne vrij staen sall die getransporteerde ende 
cedeerde ongerede goederen ende niet ingemaende schulden in val sij haeren Soon Dr. Theben overleven mochte wederom 
an sich te neemen ende daer van te leven, ofte sich met naedere onderholdiger gerichtelijck ende seeckeren te laeten, alles 
tot keur ende vollenkoomene electie als dan van Comparantinne ende goetvinden van den Ed. Gerichte, sijnde in maten 
ende conditien voorschreven ende wijders niet, daerop met hant halm ende monde vertegen, sonder bedroch ende argelist 
met beidersijts speciale submissie van Persoon ende goederen ter judicatuir van den E. Hove van Gelderlant. 

 
Fol. 55 v- In de marge : rel. door Hertlief 
  Erschenen Jan ten Bullens voor sich ende sijne huisvrou Berentien ende heeft an Wilhelm in ’t Hechte Mette sijn huisvrou 

ende haeren erven, seecker stuck landts soo hooi gront als boulandt in ’t Kerspel Aelten Bourschap Linteloo in sijn verner 
vaer ende bepaelinge in conformite van den koopbrief van den 25. Augusti 1662 voor eene welbetaelde summa geldes 
gecedeert ende opgedragen ende sich daer van onterft sijnde daer op met hant halm ende monde vertegen ende beloovende 
waer ende waerschap te præsteren na Landtrechte. 

 
 Martis 1. Decembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Casper Everts Theodorus 

Bronckhorst. 
 In de marge : Aº 1664 den 22. Septembris 1664 heeft voor desen Cedent Henrick Raebelinck dese nevengaende cessie 

geconfirmeert Approbeert met handttastenije bevesticht ende met coram Drost und Richter Gooswijn Wilh. Van der Lawick 
Ceurnooten Wilhelm Hertlieff Theodorus Bronckhorst Quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver 

  Erschenen voor desen Ed. Gerichte die Ehrw. Henrick Raebelinck de rato voor sijn huisvrou Catharina van Gommersbach 
caverende die bekande voor een welbetaelde summa geldes waer van hij sich goeder betaelinge doet bedancken ende 
dienthalven voor hem selven ende sijne gemelte huisvrou dede renuntieren op alle exceptien ende indulten rechtens 
generaliter ende specialiter mede van die exceptien læsionis ultra dimidium renuntiationis futuræ et necdum devolutæ 
heredetatis van welcke Cedent genoechsaem erinnert is, als allen anderen so die enichsints in Lants-, werelt ofte 
geestelijcke rechten mogen schijnen te contradieren in eenen steeden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich 
ende erflijck geduirende, overgelaten ende verkoft ’t hebben gelijck hij doet kracht deses, an Frits Raebelinck ende Arnoldt 
Koenen, sijne respective Broeder ende Swager al ’t gene soo hem van sijn Vader Borgemeester Gerherdt Raebelinck sal 
kunnen of mogen ansterven. Deses erflijck ende in maeten voorschreven gecedeert getransporteert ende uitgegaen, daerop 
met hant halm ende monde vertegen ende renuntieert, beloovende waer ende waerschap te præsteren nae Landtrechte onder 
verbant van sijn goederen hoe ofte waer die selve oock gelegen sijn mochten, Sonder exception ofte argelist. 

 
Fol. 56 – Mercurij 2. Decembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm 

Hertlieff, Casper Everts.  
 Erschenen Coepe ten Kreil Aeltien Mierdinck Ehluiden, die bekanden ende sij Aeltien Mierdinck ten overstaen van haer 

Man als haere legitime Mombaer, in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck 
geduirende ende dat voor een wel te dancke ontfangene summa geldes gecedeert ende overgelaeten ’t hebben an Jan 
Laerberch Geesken Ehluiden ende haeren erven die halve Kreils maethe, in sijn tegenwoordige kennelijcke limiten ende 
bepalinge voor den Dorpe Wenterswijck met d’eene sijde van S. Annen Mathe ende d’ander sijde an een weide die 
Weduwe van zal. Henrick Volmer toebehoerde, ende soo van zal. Hermen Smits is angekoft, gelegen, met den eenen einde 
an den Wijber, met den anderen an die gemeene heelstraete schietende voor vrij ende alodiael goedt ende met alle sijne 
olde ende nieuwe gerechticheit hebbende ’t selve met hant halm ende monde vertegen soo dat verkooperen daer van sijn 
onterft ende ontrechtich(t) ende kooperen daer an geerft ende gerechticht belaevende verkooperen den koop te sullen staen 
wachten ende waeren onder verbant haer persoonen ende goederen, om sich casu quo daer an kost ende schadeloos te 
konnen verhaelen, sonder argelist. 

 
Fol. 56 v – Jovis 3 Decembris 1663 – Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen die eerbaere ende vroome Jan Schulten tot Mensinch, voor sijn huisvrou Enneken Leverdinck de rato caverende, 

die bekande oprechter deuchdelijcker schult herkoomende van geleende ende baer te dancke ontfangenen gelde 
deuchdelijck schuldich te wesen an Haer Hoochw. Ende Forstlijcke Genade, de hoochgeboren Frouw, Frouw Maria Sophia 
des Forstl. ende Keiserlijcke Vrijen Stifts Elten, oock des Hooch Graeflijcke Stifts Vreden ende hoochadelijcken Stifts 
Borchorst Abdissinne, gebooren Graevinne tot Salm Reifferscheit, Vrouw tot Betebuhr, Dijck, Alster ende Hackenbroeck 



die summa van vierhondert rijxdlr hollants ad 50 strs stuck, geloovende jaerlijckx ende alle jaer op den twaelfden 
Decembris daer van het eerste jaer Aº 1664 vervalt, loco annui interesse alhier tot Vreden op der Abdie Kommervrij sonder 
eenige handige deceptie ofte contraprætensie, oock sonder kortinge van eenige verpondinge ofte Heren schattinge an 
handen hooch gedachter haer Vorstl. Genaden ofte desselfs tijdtlijcke Rentmeester der Abdien tot Vreden precise te 
betaelen, die summa van twintich rijxdlr, tot 

Fol. 57 – ten tijde der afloese, de welcke an sijden hoochgemelte haerer Vorstl. Genaden een half jaer te vooren angekondicht 
mach worden, ende an sijden der voorgemelte Ehluiden niet eerder dan nae verloop die eerste ses achter eens volgende 
jaeren soude mogen geschieden, settende hier mede die voorgedachte Comparanten gerichtelijck voor die voorschreven 
summa sambt interesse, kosten ende schaeden van dien ten bestendigen onderpande in genere alle haer goederen, roerende 
ende onroerende, in wat Heren lande die selve souden sijn gelegen, in specie averst haere onderhebbende eigendomblijcke 
goederen soo wel bou ende weidelanden onder den goede Mensich genoemt gehoorende, ende oock die tegenwoordige 
angekofte Landerijen, tot die welcke gekoopinge dese penningen geamplieert ende gebruickt zijn, in den Kerspel 
Wenterswijck ende bourschap Raeteman ongeveer ad twintich schepel gesaei gelegen in ende an Mensinck Esch 
tegenwoordich ende oock voor desen onder den goede Mensinch sorterende om in cas van onverhoopentlijcke 
misbetaelinge sich daer an allerdinchs propria auctoritate als met Heren pachten gebruickelijck kost ende schadeloos met 
actuele pendinge emde parate executie hebben te verhaelen, alles met uitdruckelijcken so wel speciael als generaele 
renuntiatie van alle exceptien ende beneficien der rechten insonderheit non numeratæ pecuniæ ende andere diergelijcke met 
submissie aller Heren hoven ende Gerichten, specialijck den E. Hoove van Gelderlant, (sonder) gefeerde ende argelist. 

 
Fol. 57 v – Jovis 10. Decembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Trae. 
 Erscheenen Jan Moller voor sijn huisvrou de rato caverende, die bekande wel ende oprecht gecedeert ende opgedrahgen ’t 

hebben an sijnen Swager Wilhelm Boonen alle sijne Comparanten recht ende gerechticheit soo hem wegens het versterf 
van sijn Swaeger zal. Wilhelm Mollener van Bredevoortt, in Batavia overleden ende angestorven ende tegenwoordich noch 
op die Oostindische Compagnie is uitstaende hebbende ’t selve met hant ende monde vertegen, belaevende dese cessie te 
staen, wachten ende waeren nu ende ten eeuwigen dagen met renuntiatie aller beneficien rechtes dese contrarierende onder 
verbant van Comparant sijn persoon ende goederen, sonder argelist. 

 
 Erschenen Geert ten Vossenkuil voor sijn huisvrou de rato caverende die bekande voor sich sijn huisvrou ende erven voor 

een welbetaelde summa geldes in eenen steden vasten 
Fol. 58 – ende onwederroeplijcken erfkoop verkoft ende overgelaten ’t hebben an Jan Boonen sijn huisvrou ende erven die 

Luickenstede in den Kerspel Wenterswijck bourschap Medehoe gelegen, met sijn olde ende nieuwe gerechticheden, voor 
doorslechtich aloodiael kommervrij uitgesondert ½ str. tiens an den tijtlijcken Rentmeester van sijn Hoochh. Domeinen, 
Deses erflijck gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, waer ende waerschap belooft onder 
verbant van sijne goederen ende poene van reale ende parate executie, sonder bedroch ende argelist. 

 
 Lunæ 14. Decembris 1663 - Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Margaretha Wisselinck Weduwe van zal. Rudolpho Theben, geassisteert met haeren Soon Bertramo Theben 

beiden rechten Dre. als haeren hier toe erkooren mombaer, die welcke in dese cessie wel expresselijck mede consenteertt, 
die bekande welwetentlijck 

Fol. 58 v – voor een haer te dancke betaelde summa geldes rechtens steden ende onwederroeplijcken erfkoop overgelaeten 
ende verkoft ’t hebben gelijck sij doet hiermede ende in kracht deses an Gerhardt S. Van Hengel der rechten Drn., ende 
Elisabethen Steenwech Ehluiden ende haeren erven een stuck landes op den Boumeesters kamp ofte haever weide, 
respectivelijck in sijne kennelijcke limiten, tusschen de Weduwe van zal. Landtschrijver Joh. Wisselinck ende Lambert 
Corts twe dardendeelen gemelten kamps gelegen, met sijn recht ende gerechticheit voor allodiael kommervrij, nergens 
mede als gemene lants lasten beswaert, Deses in maeten voorschreven bij gemelte Cedentinne uitgegaen, daer op met hant 
ende monde vertegen, gelaevende verkoopersche voor haer haere kinderen ende erven den voornoemde koop te staen, 
wachten ende waeren, als sulckx nae Landtrechte behoort bij veronderpandinge van alle haerer gerede ende ongerede 
goederen om kooperen sich daer an in cas van onverhoopte evictie kost ende schadeloos mogen verhaelen, Sonder a(r)ch 
ofte list. 

 
 Eodem coram ijsdem – Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Jan ter 

Pelckwijck 
Fol. 59 –Erschenen Wilhelm Hertlieff als Ceurnoote van desen Ed. Gerichte tot Bredevoortt ende relateerde dat Jan Dierkinck 

den olden naest an hem Comparant gedaene hanttastinge verklaertt ende bekent hadde – alsoo hij gemelte Dierkinck door 
inaptentheit ende swackheit des lijves selfs niet koste compareren neffens desselfs huisvrou ten overstaen van Wilhelm 
Hertlieff – wel ede deuchlijck opgenooemen ende ontfangen ’t hebben van Henrick Bessinck die summa van hondert gls., 
waer voor hij versettet an hem gemelte Bessinck een half molder gesaei, met den eenen einde an de ossenweide, met den 
anderen an den hoogen wech schietende, om daer van jaerlijcks voor gemelte capitaelen, interesse te sullen trecken ende 



genieten die darde garve met stroo, hebbende ’t selve met handt ende monde vertegen, stellende daer voor ten onderpande 
sijn persoon ende goederen om bij gebreck van misbetaelinge soo voor capitael als interesse sich daer an kost ende 
schadeloos te verhaelen, sine dolo et fraude. 

 
 Eodem coram – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
Fol. 59 v – Erschenen Gerherdt S. Van Hengel der rechten Dr. die bekande naemens Dries Meisters ende Geertken Rotgers 

Ehl. in gevolge opgerichtede accoorts den 1. Octobris 1661, tegens ontfanck van die resterende laeste kooppenningen, 
kracht substitutie in dato den …….. (opengelaten) door Johannen Rauwerts Juniorem alhier geschiet, uit kracht van die 
clausule daer bij angetoogen, ende bij desen Edl. Gerichte geagnosceert ende hier mede overgegeven wordt, rechtes steden 
ende onwederroeplijcken erfkoops overgelaeten ende verkoft ’t hebben gelijck hij doet kracht deses an Geertt Meisters 
ende Gerdtken Mullers Ehl. haere voornoemde constituanten quote an den naelatenschap van haer zal. respective Vaeder 
ende Schoonvaeder Dries Meister genoemt Baelinck alles in gevolge voornoemde accoorts, waer bij oock wel expresselijck 
bedongen, dat indien Dries ende Geertt Meister(s) Broeder, Jan Meister geheten, off eenige erven van hem sich mochten 
angeven wegens Dries Baelinck versterff, dat in sulcken val den verCooper Dries Meister an sijnen Broeder den 
Cessionaris Geertt Meister sal uitkeren die summa van hondert gls., ende alsdan van die prætensie ontlastet zijn, alles na 
wijderen inholt des opgerichteden voornoemde accoorts, Deses in maeten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op 
heeft gemelte constitutus nomine principalis met hant ende monde vertegen, stellende gemelte cedent Ehluiden tot 
observants van den contract van hondert gls. als vooren tot een speciael hijpoteecq haer behuisinge tot Zutphen in de 
Barlheese tusschen die Gesthuiser ende Jan Campers huisen gelegen, om haer daer an  kost ende schadeloos te verhaelen, 
volgens acte van verbant, soo alhier gepasseert onder hant Secretarij op ten Noorth ad majorem securitatem wordt 
overgegeven, sine fraude ac dolo. 

  
Fol. 60 – Jovis 17. Decembris 1663 – Stadtholder Wilhelm Hertlieff, Ceurnooten Casper Everts, Theodorus Bronckhorst. 
 Erschenen Geertt ter Hilte, die bekande voor sich als oock met consent sijner kinderen Jenneken ende Henrick ter Hilte ten 

overstaen van haer Oom Jan Hesselinck als haerer tot deser saecken erkooren ende toegelaeten mombaer, in eenen steden 
vasten ende onwederroeplijcken erfkoop, eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaeten ’t hebben an Jan van 
Eerde Elisabeth sijn huisvrou ende deren erven, die rechte halffscheit van den Slippe met het huis in sijne kennelijcke 
limiten ende bepaelinge met d’eene sijde an Buecksveldt, met d’ander sijde an d’achterste luchte, met eenen Hoeck an 
Buecker gaerden, met d’anderen an Bueckers beecke naest den beitel gelegen, als mede den Schoppen gaerden tegens den 
Haevekes kamp schietende, ende met eenen hoeck an Herbers vaelt gelegen, met noch een stuck landes in de Gelder Essche 
de Klincke geheten, tusschen Wesselinckx ende Esselinckx vrede gelegen, met den eenen einde an die Aloffs hanewende 
met het ander an den hoogen wech schietende, voor doorslechtich kommervrij, ende nergens als met gemene Heren ende 
lants lasten ende een liefdienst uit den hier vooren gespecificeerden Schoppen gaerden beswaert, Deses in maeten 
voorschreven gecedeert ende uitgegaen daer op met hant halm ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge 
belooft nae Landtrechte onder verbant van haerer Comparanten goederen, Sonder argelist. 

 
Fol. 60 v – Lunæ 21 Decembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Johannes Verschaege pastor tot Bredevoort ende heeft seeckere obligatie van den 19. Decembris ende daer bij 

gestelde speciaele hijpotheeq soo hier bij geexhibeert wortt, judicialiter geconfirmeert met hanttastinge daer over an den 
Heer Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick gedaen ende onder generael verbant van goederen als rechtens 
versoeckende die selve ten protocolle moge insereert worden.  

Luit gemelte obligatie van woorde tot woorde als volcht 
 Ick ondergeschreven bekenne kracht deses ontfangen ende geleent ’t hebben van swaeger Jannes Waeteringh ende suster 

Hester Verschaege een summa geldes van vierhondert gls. beloove daer voor van rente jaerlijckx te betaelen die summa 
van twintich gls. daer voor tot onderpant stellende het halve Goedt Koskamp op den Esch ten ijseren onder Aelten gelegen, 
om bij faute van misbetaelinge sij haer daer an sullen moogen verhaelen an die saetpacht voor die renthe, waer van het 
eerste jaer van renthe sal verschenen zijn op martini dach int jaer 1664, ende soo wanneer d’eene ofte d’ander sulckx mocht 
wederom afloesen willen, sal ’t selve een halff jaer te vooren angedient worden, met versoeck dat dese obligatie ten 
protocolle mach gebracht worden Datu Bredevoort den 19. Decembris 1663 onderstont Johannes Verschaege pastor. Quod 
testor T. Bronckhorst Landtschrijver. 

 
Fol. 61 – Eodem coram ijsdem.  

In de marge : NB dese hanttastinge is eenige daegen eerder geschiet als hier ten protocolle gestelt. 
Erschenen Engele Veenhuis die bekande voor sich ende ten overstaen van Jacob Wegener als haer hier toe erkooren 
mombaer ende Schoonsoon, ende met desselven authoriteit, als oock Jan Mets voor sich selfs ende sijnen erven, voor een 
welbetaelde summa geldes, rechtens steden eeuwigen ende onwederroeplijcken erfkoop overgelaten ende verkoft ’t hebben, 
gelijck sij doen kracht deses an Jacob Schulten Stoffels Soon, sijn huisvrou ende erven, een halff huis alhier binnen 
Bredevoortt staende ende aller gestalt die selve op Broeckhuisen plaetse gelegen, met den eenen einde an desselven huis 
dat Stoffel Schulten bewoont en met den anderen einde ende sijde an die straete ende tegen s’Mollers huis gelegen, voor 



doorslechtich kommervrij ende nergens als met gemene Heren ende lants lasten beswaert ende ’t gene Jr. Broeckhuisen 
daer van jaerlijckx te prætenderen heeft. Deses in maeten voorschreven gecedeert ende uitgegaen daer op mer hant ende 
monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge na Landtrechte onder verbant van Comparanten persoonen belooft. 
Sonder argelist. 
 
Lunæ 28. Decembris 1663 – Stadtholder Wilhelm Hertlieff, Ceurnooten Casper Everts, T. Bronckhorst. 

Fol. 61 v – In de marge : Aº 68 den 15. Octobris bekande Jan te Slichte van dese summa ende interesse ten vollen betaelt te 
zijn Quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver 
Erschenen Derck te Hengevelt voor sijn huisvrou Stijne Goorkinck de rato caverende, die bekande oprechter deuchlijcker 
schult schuldich te sijn ende opgenoomen ’t hebben van Jan ter Slichte sijn huisvrou ende erven die summa van hondert 
ende vijftich caroli gls. hollantsche valuatie, gelavende die selve jaerlijckx ende alle jaer, waer van het eerste sal 
verschenen zijn op Majo des jaers 1664, met seven derselver gls kommer(vrij) ende sonder eenige aftochte te verrenten, die 
loese een vierendeel jaers te vooren te verkondigen, 14 dagen voor ofte nae onverhaelt beidersijts voorbeholden, stellende 
daer voor ten onderpande soo voor capitael als interesse het vierendeel van het princen Stedeken op den Estijser in sijn 
kennelijcke limiten gelegen, om sich daer an kost ende schadeloos te mogen verhaelen, is mede  alles sonder bedroch ende 
argelist geconditioneert dat hij aldien gemelte Derck ten Hengevelt op den tijt voorschreven sijn behoorlijcke ende hier 
vooren verhaelde interesse niet quaem te betaelen, dat alsdan Jan ter Slicht vrij sal staen die darde garve met dat het stroo 
sal blijven ter plaetse daer het van genoomen wort in plaetse van dien interesse te sullen genieten.  

Fol. 62 – leeg 
Fol. 62 v – leeg 
Fol. 63 – leeg 
Fol. 63 v – leeg 
Fol. 64 – Mercurij 25. Novembris 1663 – Statholder Derck Brethouwer, Coernooten  Jan ten Brincke, Harmen Huininck.  
 Erschenen Rotger ten Gussinckloo ende Trine eheluiden ende bekanden voor sich ende haeren erven in eenen steden vasten 

ende onwederroeplicken erfcoop vercoft gecedeert ende opgedraegen te hebben, gelijck sij doen mitz desen an Henrick 
Bomcamp ende Elsken eheluiden ende haeren erfgenaemen seecker stuck bouwlants, die bedde stede genant op den Alter 
Esz met de eene zijt langs Henrick Steenrots, met de ander lanchts Berent Schaers lant met den eenen eijnde an Lenckhover 
met den anderen an ’t vicarien ende ten deele an Wessel Ebbers sijn lant schietende, gelegen, sulx voor vrij allodiael 
uijtgesondert Heeren ende landes lasten daer op staende, ofte naemaels mogen daer op geset worden, ende an den Hoff ten 
Ahave de thiende garve jaerlijckx met olde ende nieuwe gerechticheit ende conditie dat het landt soo Berent Schaers van de  
weduwe Drijhuis gecoft heeft moet twee vaeren missen, waer tegens Schaers den wegh magh gebruicken nae sijn lant, mitz 
dat hij van Lenckhoff lant tott sijn lant met een radt over het sijne ende het andere in de vaer blieven ende vaeren moet. 
Renunteerden Comparanten voor sich ende haeren erfgenaemen van het voornoemde stuck bouwlantz met hant mont ende 
alle noettruftige seeckerheden sich ende sijnen erfgenaemen daer van ontervende, 

Fol. 64 v – cooper ende sijnen erfgenaemen daeran beervende, onder belofte van waer ende wahrschap nae lantrechte ende 
veronderpandinge sijner gerede ende ongerede tegenwoordighe ende toecompstige goederen, waer de selve oock moge 
gelegen sijn, om sich daer an in evictionis casu ofte in nootvall genoegsaem te moogen verhaelen, sonder arch ofte list. 

 
  
   
 
  
 


