
Folio 1  Joan Cost  Verwalter Richter. Assess. Br. Gerrit Schimmel, Joan Becker. 
In eijgenaer personen eerschenen is d. Welgebr. Hr. Wilhelm Jacob van Staveren tot 
Bronckhorst en mevrouw Mechtelt Lucretia Voot, Eheluiden wesende sij met haeren 
man als haeren momboir geadsisteert, en becanden aen d. E. Lucasz Verwoolde, 
Anna Keilewer Eheluiden vercogt te hebben gelijck sij vercopen cragt deeses een 
jaerlijxe rente van hondert twaelff Carl. gl. en 10 St. uit haer Comptn. eijgen 
domelijcke halve erven Spraeckel, 't Hoff en Buerrichter, soo als oock met haere olde 
en nije gerechtigheit in de Lonnicker Marcke gelegen sijn, als meede sijn uit het halve 
Marckenrigterschap van de Lonnicker marcke, welcke parcel Comparanten bij 
maegscheijdinge den 15e  7br. 1687 opgerigtet en alhier vertoont haer uit desen boedel 
van haer Weled. Vaeder sael. Wolter Voet ten deel 
Folio 1  in de marge  Nootgr Ao 1697 den 8 April J. Cost judex. Assess. Br. Lucas Becker, 
Alb. Wagelaer .  In eijgenaer personen gecompareert Plechelm Berent Keilewers als volmr. van Anna 
Keilewers wed. wijlen Lucas Verwoold en bekennende uit cragte van d. acte van procuratie ofte 
volmagt den 27 Xbr. 1695 voor d. Borgermr. der stad Endscheide gepasseert en bij mij in woorden 
eerkent die tegenstaande capitale penningen neffens den interesse van dien wederom ontfangen t.  
hebben ende dies wegen voldaen t. sijn roijereende en casierende derhalven dese tegenstaande 
hijpothecaijen liberende deselve erven ende goderen van die gelibelleerden schult 
 
Folio 2 sijn gevallen en voorts sullen voorszn. meijeren ijeeder Lucas Verwoolde nog 
twee daegen s.jaerlijx sullen hebben te dienen, dit alles onder deese conditie, dat 
voorszn. Rentvercoperen de voorseijde renten op den verschijndag off ten langsten 
een vierendeel jaers daer nae praecise sullen hebben te betaelen, off dat in cas van 
misbetaelinge op den voorszn. tijt d. Rentvercoperen sullen hebben en moten te 
betaelen aen de Rentheffer in plaets van hondert twaelff gl. 10 st. hondert vijff en 
twintig Carl. gl. sonder eenige tegenweer. Dit alles voor een sa. van penningen bij 
Comptn. in goeden ganckbaeren gelde ontfangen en sal 't eerste jaer rente comen te 
vervallen op Petri off den 22 Febr.1689. Deden der halven van de voornoomde 
onderpanden soo veel die jaerlijxe rente belangen doet transport en vertichtenisse. 
Met belofte van deese voorseide vercofte rente (:die Renthefferen met pandinge als 
voor pagten gebruickelijck sullen mogen innen:) tegens allen ende eenen ijegelijcken 
also te willen staen 
 
Folio 3  wagten ende waeren onder verbant van haer welgebrn. personen en vordere 
goederen, renuntieerden van de Exceptie van ongetelden gelden voorts van allen 
anderen soo deesen ter contrarie souden voorgebragt worden, met dese conditie 
nogtans dat de Rentvercoperen off haeren naecomelingen ten allen tijden en alle 
jaeren sal vrij staen deese voorseijde vercofte rente t. mogen quijtcopen en de 



onderpanden los maecken nae dat de opsaege een half jaer te vooren sij geschiet met 
een capitaele sa. van twee duisent vijff hondert Carl. gl. tot 20. st. 't stuck segge 2500.   
Carl. gl. breederen inholt versegelder breves 
Nootgerichte Ao. 1688 den 25. Febr.  Joan Cost Verw. Richter. Assess. Secret.   
Stockman, Jan Gerritsen. In eijgenaer persoon eerscheenen sijn Jan te Vergert met 
sijn huisvrouwe Geese Eppenhoff wesende sij met haer man als haeren momboir 
geadsisteert, en becanden aen die E. Albert Lambertincks voorkinderen in Usselo  
(. sijnde de kinderen van 't eerste bedde :) 
Folio 3 in de marge  Nootgerigte gehouden Ao ca 8 Majus of  1741. verw. Rigter Ab. Strick. 
Assess. Proc. Hend. Pennink en Wilh. Linthuis.  In Eigenaar Persoon gecompareerd Tijes 
Lammerink voogd van Albert Lammerink welke uit sijn vaders naam bekande en verklaarde door 
Willem Vergert dese hier tegenstaende 100 Daalds. neffens die intresse, heden voldaen te wesen dede 
derhalven Willem te Vergert niet alleen ten vollen quiteren maer oock dese rentverschrijvinge roieren 
en casseeren en die daar in gen. Eigendom van het selve beswaar libereren en losmaaken 
 
Folio 4  vercogt te hebben gelijck sij vercopen cragt deeses een jaerlijxe rente van 
vijff daelder ad 30. st. 't stuck uit haer Comparanten eijgendomelijcke maetgront in d. 
Linder meede geleegen aldernaest Robers maet en met d. sijt aen 't wagt allen in d.  
Lonnicker marcke en deesen Gerichte gelegen, dit alles voor een Capitaele sa bij 
Comptn. in goeden ganckbaeren gelde ontfangen en sal 't eerste jaer rente comen te 
vervallen op Martini 1689. Deden derhalven van de voornoemde onderpanden soo 
veel d. jaerlijxe rente belangen doet, transport en vertichtenisse. Met belofte van deese 
voorseijde vercofte rente (. soo Renthefferen met pandinge als voor pagten 
gebruickelijck sullen mogen innen:) tegens allen ende eenen ijeegelijcken alsoo te 
willen staen wagten ende waeren onder verbant van haere personen en goederen; 
Renuntieerden van de Exceptie van ongetelden gelde voorts van allen deesen ter 
contrarie. Dit alles onder deese conditie dat Rentvercoperen off haere naecomelingen 
ten allen tijden en alle jaer sal vrij wezen deese voorseijde vercofte rente te mogen 
quijtcoopen en 't onderpant libereren met een capitaele sa. van 100 daeler ad 30 st 't 
stuck segge 100 daeler ad 30. st 't stuck nae een halff jaerige opsaege breeder 
versegelden breves. 
 
Folio 5  Ao 1688 den 27 Febr. Joan Cost Judex substitutus. Assess. Brn. Pelgrom 
Jorrijsse, Gerrit Laersonder.  In eijgenaer persoon eerschenen is Berent Elshoff en 
becande aen die Eerwaerde en Welgeleerde Everwing Stockman Pastor, Aleijda Cost 
Eheluiden vercogt t. hebben gelijck hij vercogt cragt deeses een jaerlijxe rente van 
dertich Carl. gl. uit sijns Comptn. eijgendomelijcke Caeter stede genaempt het Elshoff 
bestaende in twee huisen en omtrent seven mudde lants in d. Enscheder Eschmarcke 



bij het Tichelwerck en deese gerichte als een vrij allodiael goet gelegen, dit alles voor 
een sa. van penningen bij Comparant in goeden ganckbaeren gelde ontfangen en tot 
aflosse van de hijpothecatie soo de Erffgen. Wijntjes op de Caetersteede hadden wel 
wederom geemploijeert En sal 't eerste jaer rente comen te vervallen op den 2. Febr. 
1689 en sal de Rentvercoper boven de gespecificeerde rente des jaer nog hebben te 
helpen aerbeijden met sijn paerden. 
Folio 5 in de marge  Noodgerigte gehouden 1st meij 1718 Verw. Rigter Hendr. Swiers. Asses. 
Jan Robers en Hindricus te Braake.  Erschenen de Heer Dr. ende ontfanger J. Cost dewelcke aan 
het gerigte neffens de vrouw Wolfse heeft overgegeven tegenstaande versettinge waar op gequiteert was 
doer gemelte vrouw Wolfsen als volgt. Ik ondergeschrevene bekenne aan den inhoud deeses en 
verscheijdene regten voldaan en betaalt te zijn benevens de verschenen interesse van dien uit dien 
hoofde versoeke dat deesen ten Prothocolle moge worden gerequiteerd den 14 meij 1718 was getekend 
H. van den Poel Wed. V. Wulfsen 
 
Folio 6  eenen dag, soo het d. Rentheffers sal believen. Dede deswegen van 't  
voornoomde onderpant voor soo veel de jaerlijxe rente belangen doet transport en 
vertichtenisse. Met belofte van deese voorseijde vercofte rente (:soo Renthefferen 
met pandinge als voor pachten gebruijckelijck sullen mogen innen:) tegens allen ende 
eenen ijegelijken also t. willen staen wagten en waeren onder verbant van sijn persoon 
en goederen. Renuntieerde d. Exeptie van ongetelde gelde voorts van allen anderen 
soo deesen eenigsints ter contrarie soude komen off mogten voor gebracht worden. 
Met deese conditie dat d. Rentvercoper off sijne naecomelingen ten allen tijden en alle 
jaer sall vrij staen deese voorseijde vercofte rente te mogen quitcopen en 't onderpant 
libereren met een capitaele sa. van ses hondert Carl. gl. ad 20 st. 't stuck nae dat de 
opsaege een halff jaer t. vooren sij geschiet breeder versegeldes breves. 
 
Folio 7 Nootgerichte Ao 1688 den 4. Meert Joan Cost Judex Substit. Assess. 
Dr. Pelgrom Jorrijssen, Heijdenrijck Gervordinck.  In eijgenaer persoon eerschenen is 
Gerrit Reeckers, vertoonde meede de hant van sijn huisvrouwe Anneken Engbers 
dewelcke meede als Lantr. in deese acte die daar consenteerde en dede ten erfflijcken 
behove van Gerrit Schouwinck en sijn huisvrouwe onwederroepelijcken cessie en 
overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke stucke lants soo als het met alle 
sijn olde en nije rechten en gerechtigheden als een vrije en allodiaele stucke lants in de 
Lonnicker Marcke en deesen Gerichte op Lutke Vaertscamp langes den toeslag met 
den eenen eijnde nae de stadt met den anderen eijnde nae het Groote Vaert gelegen is 
becanden den laetsten Cooppenninck met den eersten ten vollen en goeden geneuge 
ontfangen toe hebben, dede deswegen van het voornoomde stucke lants transport en 



vertichtenisse met hande en monde als recht was haer en allen den harigen daer van 
mits deesen 
 
Folio 8  ten eenemael ontervende des Aencoopers en haere naecomelingen 
daer meede weder erfflijck beervende sonder dat sij transportanten daer aen meer 
behielden nog te verwagten hadden, met belofte van waerschap tegens eenen 
ijeegelijcken en renuntieerde de exceptie van ongetelde gelden voorts alles anderen 
deesen ter contrarie breederen inholt des versegelden breeves. 
Ao 1688 den 7 Meert.  Joan Cost, verw. Richter. Assess Philips Dullebotter, Herm. 
ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert ten Thije en Jenne Bus sijn 
echte huijsvrouwe wesende sij met haeren man als haeren momboir geassisteert en 
becanden aen die E. Willem ten Caete en sijn huisvrouwe vercogt te hebben gelijck sij 
vercopen cragt deses een jaerlijxe rente van ses Carl. gl. sestich st. waervan 't eerste 
jaer sal comen te verschijnen op den 28 9bris 1688. uit haer Comparanten 
eijgendomelijcke 
Folio 8 in de marge  Nootgerichte Ao 1691 den 27 jann. Joan Cost Richter. Assess. Hind. 
Rumpel, Albert ten Vaerde.  In eigenaer persoon eerschenen is Willem ten Caete en becande dat hem 
dese hier in gementioneerde penningen ten vollen door Herm. ten Thije wederom  waeren voldaen. 
Dede daeromme het onderpant quitteren en losmaken sonder daer aen ijeets meerder te behouden. 
 
Folio 9  huis, uitdrifft en Camp de Thije Gerrits Camp genaempt te saemen in deesen 
Gerichte en Enscheder Eschmarcke gelegen. Dit alles voor een summa van 
penningen die rentvercoperen ten vollen en goeden geneuge becanden ontfangen te 
hebben; Deden daer omme van 't voornoemde onderpant voor sooveele de jaerlijxe 
rente belangen doet transport en vertichtenisse. Met belofte van deese voorseijde 
vercofte rente(. soo rentheffers met pandinge als voor pagten gebruickelijck sullen 
mogen innen:) tegens allen ende eenen ijeegelijcken alsoo te willen staen wagten en 
waeren onder verbant van haer personen en goederen. Renuntieerden van de exceptie 
van ongetelden gelde voorts van allen anderen deesen ter contrarie. Met desen 
expressen voorbeholt en conditie dat Rentvercoperen off haere naecomelingen ten 
allen tijden en allejaer sullen vrijstaen deese voorseijde vercofte rente te mogen 
quitcopen en 't onderpant libereren met een capitaele sa. van hondert ses en dertig 
Carl. gl. twee st. nae dat de opsaege een half jaer t. voren sij geschiet breeder 
versegeldes breeve. 
 
Folio 10  Ao 1688 den 27 Meert, Joan Cost judex substit. Assess. Lucas Rumpel, 
Aelbert ten Vaerde.  Compareert in judicio Jacob Raeterinck Verwalter Richter tot 
Oetmerssum met adsistentie van sijn volm. Albert Waegelaer te kennen gevende hoe 



dat huiden twaelff weecken off op den 3 den Jannuarij laetsleeden op sin instantelijck 
versoock van de Hooch Ed. Heere Wilhelm Henr. van Loon met de distracitie van de 
goederen Fanicker en Weldinck twaalff weecken tijt is geaccordeert, onder belofften 
dat de Heere Loon alle de rente en opgelopene kosten aen de Rentheffer off Compnt. 
soude hebben te betaelen dat hij soude de beheeringe van voorssn. goederen op 
huiden sonder eenige oppositie soude mogen geschieden relatie tot het prothocol op 
den 3. jann. 1688 welck versoock bij de Gerichte also oock 
 
Folio 11  geaccordeert sijnde, soo heeft den Comprt. den voorssn tijt van twaelff 
weecken affgewagt doch niet heller off penninck op de renten off onkosten 
ontfangen, veel min contantement gedaen, soo doot bij deesen overgeven de 
coopvoorwaarden off conditien met versoock de vercoop daer nae op huiden van de 
goederen Faniker en Weldinck moge geschieden alsoo de aeneijschinge en versteck 
van alle uithebberen off andere crediteuren op den 3 jan. laetsleden op de 
gepubliceerde off geaffigeerde Edicten in forma nae landtr. is geschiet, sonder dat 
sich Comparant vorder aen eenige uitstellen off uitvlugten van Joncker Loon 
gedenckt in te laeten maer de effective vercopinge op huiden in termino per 
emptoriali in forma nae Landtr. desidereert sulx stellende onder express protest van 
kosten.    Decretum.  
De versogte distractie wordt nae Lantr. geacordeert.  
Coopvoorwaarden en conditien waer nae de E. Jacob Raeterinck op huiden den 27. 
meert in termino is voorhebbens 
 
Folio 12  voorhebbens uit cragte van eerholdene aeneijcheninge nae Aethmaels 
rechte ingevolge de gepubliceerde geaffigeerde weeten en edicten, ad valvas volgens 
submissie, op den derden jann. laetsleeden ten Prothocolle gedaen. Publijckelijck te 
vercopen bij executie nae Lantr. die twee erven en goederen Fanicker en Weldinck, 
sijnde het eerste leenrorig , beijde in deesen gerichte van Endscheide geleegen met 
alle haere rechten gerechtigheeden, ap en dependentien, hooge en leege landerijen, 
niets uitgesondert de Hooch Ed. Heere Wilhelm Hendr. van Loon tot Borch 
Enscheide toebehoort hebbende, sulx op naervolgende conditien 
1 Dat den vercopinge sal geschieden bij guldens ad twintig st. het stuck met 
schrijvinge onder de tellioren, verhoginge en keersen uitganck 
 
Folio 13  
2 Wie het hoogste onder de tellioren schrijft sal proufijteren vijff gulden en 
sooveel hoogingen mogen setten als het hem goet duncken sal, ijeeder hooginge ad 
tien derselver guldens eenen gulden voor den hooger en negen gulden voor den 



distrahent waervan ijeedereen vrije sal staen om te moogen hoogen in manieren als 
vooren 
3 Wie bij den keersen uitganck de hoogste insaete off hoogingen heeft sall 
cooper sijn ende blijven. 
4 De Cooper sal deese Erven datelijck aenveerden en ten sijnen schoonsten 
gebruiken en de lopende pachten van 1688 trecken. 
5 Alle uitgangen offte beswaeren waer meede deese goederen mogten belastet 
sijn sullen Coopers tot haeren lasten neemen sonder daer eets in den gestipuleerde off 
beloofden cooppenninck voor te mogen corten 
 
Folio 14  
6 De cooppenningen sullen kost en kummervrij binnen Oetmerssum aen handen  
van Jacob Raeterinck, distrahent in deesen in twee egale terminen het eerste op 
Martini 1688 en het tweede op May 1689 onder parate executie renuntiatie van alle 
Landtsedelijcke ingangen van rechte en submissie van deesen Ed. Landtgerichte mits 
gaeders vant HoochAdelijcke Drosten Gerichte van Twente van de effecten van 
deesen allen genougsaem onderregtet sijnde. 
7 Den 50 sten, 100sten off anderen penninck sal den Cooper sonder cortinge tot 
sijnen laste nemen. 
8 De losse sal den Distrahent en voorts een ijeeder nae Lantr. sijn voorbehouden 
9 Den Cooper sal gehouden sijn voor deesen alleene  datelijcken te stellen twee 
sufficiante borge welk eene voor alles en alle 
 
Folio 15  voor eene als principaelen en als voor eijgene en propere schult, sullen sijn 
verbondes bij manquement van dien sal aenstonts tot een tweede distractie tot 
schaede en niet tot baete van den eersten Cooper getreeden worden etc.  
Naer voorgaende uitveilinge en schrijvinge onder tellioren is bevonden de hoogste 
insaete gehadt te hebben op de beijder goederen Fanicker en Weldinck de Volm. 
Aelbert Waegelaer  op----------------------------------------------------------------3600    
sijnde deselve voor de distrahent Richter Raeterinck  met  - 50 - hoginge  
verhoget  ( is 500)-----------------------------------------------------------------------500 
En is naer bernender keersen uitganck Cooper verbleven de Distrahent verw. Richter 
Jacob Raeterinck op een somma voor de twee gemelte goederen Fanicker en 
Weldinck van ---------------------------------------------------------------------------4100.- 
 
Folio 16  Nootgerichte Anno 1688 den 29 Meert . Joan Cost Judex Substit. 
Assess. dr. Joan Waegelaer, Lucas Rumpel.  In eigenaer persoon eerschenen Arent 
Hendricksen  Muller met Beele Paeschen sijn echte huisvrouwe wesende sij met hem 



als haeren man ende momboir geadsisteert en becande aen die E. Hend. Helminck en 
sijn huisvrouwe vercogt te hebben gelijck sij vercogten mits deesen een jaerlijxe rente 
van vijff Caroli gulden en sal den eerste jaer rente comen te vervallen op Paeschen 
1689 uit haer Comparanten eijgendomelijcke Elft soo als die in de Enscheder 
Eschmarcke met sijne olde en nije rechten en gerechtigheden met de eene sijde aen 
Dr. Waegelaers en met de andere sijde aen Jan Stroijncks Elft en met den eijnde aent 
Heetvelt gelegen is en dat voor een summe van penningen soo comparanten 
becanden ontfangen te hebben en tot aenbouw van haere asche moele wel wederom 
Folio 16 in de marge  Ao 1706 den 12 januarij Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer persoon erschenen is Judith Paeschen weduwe wijlen Hendrik 
Helminck geadsisteert met Albert ten Vaerde en becanden dat dese  hierin gementioneerde hondert gl. 
haer door haren neve Hendrik Arentsen Mulder sijn voldaen en betaelt weshalven sij van desen 
vollencomen affstand deeden. Dese rentvercopinge en het recht van dien cedeert en overdraegt sonder 
dat daeran ijeets meerder behoud nog te verwagten heeft 
 
Folio 17  geemployeert. Deden deswegen van 't voornoomde onderpant soo veel  
de jaerlijxe rente belangen doet transport en vertichtenisse met belofte van deese 
voorseijde vercofte  rente (. soo rentheffers met pandinge als voor pagten 
gebruickelijck sullen mogen innen:) tegens allen ende eenen ijegelijcken also te willen  
staen wachten ende waeren onder verbant van haere personen en goederen, 
renuntieerden de exceptie van ongetelden gelde voorts allen anderen deesen ter 
contrarie met deesen expressen voorbeholt en conditie nogtans dat rentvercoperen 
off haere naecomelingen ten allen tijden en alle jaer sal vrij staen deese voorschr. 
rente te moogen quitcopen en to onderpant libereren met een capitaele sa. van 
hondert Caroli guldens nae dat de opsaege een half jaer te vooren sij geschiet breeder 
versegeldes breves. 
 
Folio 18  Nootgerichte Ao. 1688 den 5 Maij. Herm. Cost Richter. Assess. Pr. 
Pelgrom Laersonder, Roleff ten Bouwhuis.  In eijgenaer personen eerschenen sijn de 
welgebr. Hr. Eustachius Occo Broersma toe Borchboningen ende Clooster, Drost toe 
Meegen en desselfs Eheliefste de oock Welgebr.Vrouw Sophia Ignatia Baronesse van 
de Camp, Vrouw toe Borchbeuningen en de Clooster sijnde met haeren Eheman in 
deese als met haeren man ende momboir geadsisteert en dede ten Erfflijcken behove 
aen die E.Lucas Becker, Willemken Middelhuis Eheluiden en oiren erven 
onwederopelijcke cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke stucke 
saijlant uit het erve het Grote Varwijck, genaempt den voorsten Acker met de eene 
sijde liggende aen Jan Lammers Acker met de andere sijde aen den Acker van de Hr. 
Loon en is nue van  



Folio 19  d. leenpliget waer meede 'tselve beswaert waer, vrij gemaeckt en affgecogt, 
volgens acte onder handt en segel van de Vrouw Abdissin tot Vreeden van den 20 
febr. 1688. Daer van sijnde alhier in den Gerechte vertoont en meede van woort tot 
woort ten protocolle geinsireert luidende als volget. als meede de acte van alienatie off 
approbatie van de leenvrouw tuschen d. Hr Hovel en Loon gelijck hier naest t. sien.  
Maria Francisca van Godts genaeden des Furst undt Kaiserliche Frijen Stifts Elten 
auch des Hooch graefflichen zu Vreeden Abtissinnen, geboorn Graeffinne zu 
Manderscheide, Blankenheim Freivrouw zu Jonckenrott Daun undt Erb etc. thuen 
undt bezeuge hiermit fuer uns undt unsere nachkommen aen der Graefflichen Abteij 
undt Stift Vreeden das nach deme den 19 augusti 1681 wijr auff eerleebte thodt sal. 
Joost Casparen van Lohn Heeren Arnolten Joosten von Lohn zur Reich 
Erbgesesssene mit dem uns undt hiessigh unser Abtheij lehnplichtigen in kerspels 
Enscheide gelegenen guteren groos undt 
 
Folio 20  undt kleine Vaarwijck halbscheit pro indiviso in Dienstmanstadt zu vunff 
marckenrechter hinwieder begnadet undt investiert haben. Das wijr heut dato mit 
selbiger guter uberiger halbscheit pro indiviso sambt aller deren zubehorunge Herren 
Eustachium Ottonem von Broersma Droste zu Meegen undt Erbgesesse zu 
Borchbeuningen auff desselbe unterthaen aenhalten geleichmeessig in Dinstmanstadt 
zu vunff markenregten begnadiget undt infestiert haeben.Thuen auch solches hiemit 
undt in cragt dieses wogegen eer Hr. Boersma uns gebuerliche Hulde undt eidt von 
treuwe gethaen undt des gewoonliche Heer  geweide voor vunff Chuerfursteliches 
Reinschen goltgulden in specie justi valoris et ponderis sambt den gebreuchleichen 
unraet weegen den selben bis hie sue in genaede verliene aufstandt wurcklich 
 
Folio 21  wurcklich vernichtet undt sonst alle dasjeenige aengelobet undt gesworen 
hat was ein getreu vasal seine lehn Herren oder Lehnvrouwen zu rechten undt nach 
gewoonheit unser Adelicher Vreedenscher Lehncamer zu prastiren schuldig ist unde 
als demnegst verner meergemelte Heere Broersma uns in unterthenichkeit belanget 
undt gebetten wijr Ihm in genaede consentive wollen diese obgedagte halbscheit 
deren beiden Varwijcken woe mit Ehr pro indiviso belehnet war den der Lehnpligt su 
entlasten undt dieselbe aen anderen zu vercauffen so halben wijr mit voorwissen undt 
belieben des Capittels soodaene bitte gegen wurckliche dae voor emphangene 
vereinbaerther recognition dergestalt in genaede deferiert undt meergemelte 
halbscheit der lehnpfligt an nuennen  bis zu euwigen thaege entlaessen undt in dere 
beliebige 
 



Folio 22  alzienation, alles jedoch mits dieser austruchlicher condition gewilliget das 
daer unter auch unter entlaessung solches lehnpligt maete der eine in das Velt geegen 
das Erbe Stroijnk mit eine seite aen Hermans Garten undt mit ander Seijten an 
Leunenberges Cempken schieset, de andere aber Weijlant ( wijlen) Geert Coster korte 
maete mit eine sijte, mit den andere aen Phalte Heetvelt mit einen eijnde aen 
Schouwinck Endt, mit den andere aen Getfert Palthen Ribbels maete gelegen in 
geringsten, nicht gemeint noch soothaene sweij maete hiedurch der Leenpfligt  
entlaesse sein sollen, ohne alle argelist undt gefehrde auch mit voorbehalt unserer 
 
Folio 23  unserer abtheije der Leenpfligt uber die halbscheit, wo hent eingangen 
vermeldeten Arnold Joost van Loon belenet worden, Der gestalt dasselbiger 
halbscheit a parte zum Leen getraegen undt dae voor allemael das volle heergewaet 
undt unraet  bezaelet weerden solle mit voorbehalten eines ijeeden seijnes guete 
reichtens in urkundt dessen haeben wijr Abtdissein undt Leehnvrauw obgelt. unser 
gewoonlichen einsigel hier aen su hangen befolen undt ist diese belehnung undt 
respective exjeudation geschehen vor unser vasallen undt Leenzeugen Lambert von 
Gesscher undt Christoffer Jacob Broockhussen auff unser Graeff Abteijen Vreeden 
am 20 febr. 1688 undt ist dieser 
 
Folio 24  daer uber extraedierter schein in selbige dato su gleich mit unseren Capittels 
einsigel befestiget worden Ende war onderteickent alia manu Maria Francisca  Unde 
hadde underuithangen twee segels het eene in rooden ende het andere in gronen 
wasse opgedrucket. Gebleecken is als een vrij allodiael stucke lants met het recht van 
messinge, den thientheer nogtans sijn recht van thiende voorbehouden als meede pro 
quota en proportie neffens andere erves  landerijen de ordinaire als extraordinaire 
Heeren lasten en schattingen tot laste van den Aencoper, blijvende de bourschulden 
diensten en miscoorn tot laste van de Erffstede, waertal en uitdriften offte den 
tijtlijcke meijeren 
 
Folio 25  met alle sijn olde en nije toebehoir in de Eschmarke en dese Gerichte 
gelegen; voor een somma van penningen dewelke de welgemelte Transportanten 
becande tot haere goede geneuge den eersten pennink met den lesten ontfangen en 
tot haeren proufijte wel weder aengelegt te hebben. Deden derhalve van de 
voornoemde stucke saijlant transport en vertichenisse met hande en monde als recht 
was, haer en allen de haerige daer van mits deesen ten eenemael ontervende en de 
Aencoperen en haere nacomelingen daermeede weder erfflijck en onwederopelijck 
beervende sonder dat sij Transportanten daer aen het aldergeringsten meer behielden 
ofte te verwagten hadden. Met beloften van deesen erffcoop alsoo tegens allen en 



eenen ijegelijcken te willen staen wagten en waeren en onder verbant van haeren 
transportanten personen en vordere goederen. Ten welcken eijnde sij in  specie 
gerenuntieert hebben de exceptie van 
 
Folio 26  ongetelden gelde, voorts allen anderen exceptijen, beneficien en privilegien 
in rechte dewelcke haer ofte de haerigen deese eenigsints ter contrarie souden konnen 
releveren alles breeder des daervan gemaekten breves. 
Acte van transmutatie en approbatie tusschen de Hr Hovel en Loon 
Von Gottes genaden wijr Maria Sophia Des Furst undt Kaijserlijcken vreijen Stiffts 
Elten auch des hoochgraefflichen zu Vreeden undt hoochadelichen Freijweltlijchen 
Stift Borchorst Abtissinne  geboorhne Graefinne zu Salm Reiferscheit, frauw zu 
Bettbuhr, Dijck, Alffter undt Hackenbroich thun kundt undt bezeugen hiemit voor 
uns undt unseren nachcommen an der Abthijen undt Stifft Vreeden das nach 
absterben unseren voorvrouwen  undt frundtlichen lieben baese vrouwe Agnes seit 
lebens gewesene frauwe Abtisinne alhier zu Vreeden Christselige aendenckens  
 
Folio 27 wijr als nieuwe eer welhte undt bestettige frauw Abtisinne zu Vreeden. Den 
WolEd. Hermen van Hoevel Borchman zu Ottensteine mit die von uns undt unser 
hoochgraefflichen Abtheijen zu Vreeden von altoos her lehnrorige im  kirspel 
Enschede gelegen Erb undt gueten grooss undt lutticke Varwijck genandt sampt allen 
dessen zuhorige auffs nieuwe in genaeden nicht alleine investiert undt belehnt haben, 
sonderen auch auff dessen ferners untertheniges aensuche einen sicheren mit unsern 
voorgehent gnadigsten voorwissen undt belieben am vierten tagh monatz Maij des 
verwichenen sechssehnhondert undt drei undt sechsichsten jaers aen den Wol Ed; 
Joost Casperen vom Loon gethaenen kauff undt verkauff voorg. unseren lehnroeriger 
Erben undt gueteren groes undt lutticke Varwick genandt 
 
Folio 28  zu Enschede gelegen so wol in genaede approbiert, ratificiert und 
bestettiget auch die vor unseren Drosten undt Stadthalter von Lehnen, daer uber 
gethane vollencomene Lehns refutation undt refutation gnedigst acceptiert undt 
aengenommen, als auch obgemelten den woledelen Joost Casperen Loon als 
kaufferen durch seinen constituirten volmagtigeren undt vetteren Burgemeesteren 
Johanssen Cernago krafft undt imgereichte volmagt mit obgemelten unseren Abtheije 
zu Vreeden lehrurige im Kerspels Enschede gelegen Erben undt guter grooss unt 
Lutticke Varwijck genandt mit deeren alige pertinentje aufs nieuwe hin widerum in 
dienstman stadt su funff marcken rechten begnadigt undt infestiert haben thuen auch 
solches hie mit undt in kraft dieses wagegen voorgemelte volm.. 
 



Folio 29  Borgmr. Johan Cernago in namen undt in die sele seines principalen uns 
geburliche hulde undt aidt undt trauwe gethaen das gewoonliche heergewaet von 
fünff churfurstliche reinser golt gl. in specie justi valoris et ponderis sambt de 
geprauchlichen unraht alles voor dismael in hoc casu transa ibionis dqpel ohne de jura 
der voriger belenungh undt van des octroij  wurcklich verricht, undt sambt alles 
anders geloobt undt gesworen was ein getrau vasal seinen Lehnheren oder 
Lehnvrouw fur rechte undt nach gewoonheit unserer abtheijlicher Vredenscher 
Lehncameren su proxstighen schuldig ist welches auch seines principalen Erben undt 
Lehnfolgeren zu allen zeiten soo offt diesen voorgte. lehnguteren eroffenet undt 
erlediget zu thuen obligiert sein solten, alles ohne gefehrde undt argelist undt mit 
 
Folio 30  voorbehalt, uns desere Abthije zu Vreeden auch einen ijeeden seines guden 
rechtens, in Uhrkundt dessen haben wijr Abtisinne undt Lehnfrauwe obg. unser 
gewoonliches einsigel hier aen su hangen wol wissentlich befohlen undt seijn diesen 
belehnungen respective ratification lehns refutation undt neuwer infestiren geschehen 
voor unseren Drosten zu Elten, geheimber. Raht Stadtholder von Lehnen undt lieben 
getreuwen Henrichen vom Spitaele undt gescharten will sind unsere heissigen 
Abdijlichen Vredenlichen Rentmeisteren als beijde unser Vasallen im Jahr 1664 am 
neuntsehenden Junij. Onderstont H.V.Spitaell  pro vera copia Hend. 
Engelb.Stockman secr. 
 
Folio 31  In eodem judicio eerschenen sijn de welgeb. Heer Eustachius Occo 
Broersema toe Borch Beuningen en den Clooster Drost tot Megen en desselfs 
Eheliefste de oock welgeb. vrouw Sophia Ignatia Baronesse de Camp vrouw toe 
Borch Beuningen en den Clooster sijnde met haeren Eheman in deesen als met 
haeren man ende momboir geadsisteert en deden tho Erfflijcken behove van Herman 
Laersonder, onwederopelijcken cessie en overdragt van haer Transportanten 
eijgendomelijcke gedeelten en contingent der landerien op den Bokencamp, sijnde het 
achterste gedeelte, neffens den halven Streppel groonlant daer bij annex, als mede van 
het gedeelte van 't Eschmaetken bij langes Gerrit Beckers maete gelegen, soo als het 
alles door de Hr. Loon en Broersma nue is affgepaelt, met een voor, drijff en 
meswech achter door den Bookencamp, langes Gerrit Beckers maete en sijn dieselve 
parcelen nue van de Lehnpligt, waer mede die beswaert waeren vrij gemaekt en 
affgecogt volgens acte onder hand en segel van die vrouw Abdissin tot Vreeden van 
de 20. febr. 1688 daer van sijnde in den gerichte alhier vertoont en van woort tot 
woort op den vijffde Maij deses ten prothocolle geinsereert als meede die acte van 
 



Folio 32  alienatie off approbatie van Lehnvrouw, tusschen d. Hr. Hovel en Loon; 
gebleken sijn als vrije allodiaele parcelen met het recht van messinge, den thientheer 
nogtans sijn recht van tiende voor behouden, als mede pro quota en proportje 
neffens andere erves landerien de ordinaire als extraordinaire Heerenlasten en 
schattingen, tot laste van den Aencoper, blijvende de bourschulden diensten en 
miscoorn tot laste van d. Erffsteden waertal en uitdrifte off die tijtlijcken meijeren, 
met alle sijn olde en nije toebehoir in die Eschmarcke en desen Gerichte gelegen, 
voor een somma van penningen die welgemelte transportanten becanden tot haeren 
goede geneugen den eersten penninck met den lesten ontfangen en tot haeren 
proufijte wel wederom aengelegt t. hebben. Deden derhalve van die voornoomde 
parcelen transport en vertichtenisse mett hande en monde als recht was, haer aen 
allen den haerigen daer van mits 
 
Folio 33  desen ten eenemaal ontervende en den Aencoper en sijne erven daer mede 
weder erfflijck beervende sonder dat sij transportanten dese aen het aldergeringste 
meer behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens 
allen ende eenen ijegelijcken alsoo t. willen staen wagten en waeren onder verbant van 
haere personen en vordere goderen, ten welcken eijnde sij in specie gerenuntieert 
hebben de exceptje van ongetelde gelden voorts van alle anderen deesen enigsints ten 
contrarie breeder versegeldes breves. 
In eodem judicis   eerscheenen d. welgebr. Hr. Eustachius Occo Broersema toe 
Borch Beuningen en den Cloester, Drost tot Meegen en desselffs Eheliefste d. oock 
welgeb. vrouw Sophia Ignatia, Baronesse van den Camp, vrouw toe Borg Beuningen 
en den Clooster, sijnde met haeren eheman als met haeren man ende mombaer 
geassisteert ende deeden ten erffelijcken behoven van d. E. Tobias Nijhoff en sijne 
Erven onweederroopelijcke cessie en overdragt van transportanten eigendomelijcke 
stucke boulandts, sijnde het eerste geleegene stucke op Lutticke Varwijckes Kamp 
teindes Spelberger Camp en is 't selve stucke 
 
Folio 33 verso  Boulandt nue van den leenplicht waer meede het beswaert waer vrij 
gemaeckt en affgecogt volgens acte onder handt en seegel van d. vrouw Abdissin tot 
Vreeden van den 20 Feb. 1688 doer van sijnde alhijr in den gerichte vertoont en van 
woordt tot woordt op den vijfften Maij deeses ten prothocolle geinsereert als meede 
d. acte van alienatie off approbatie van die leenvrouwe tusschen Hr. Hoevel en Loen 
gebleecken sij als een vrij allodiael stucke boulandts met het recht van messinge, den 
Tientheer nochtans sijn recht van tiende voorbehouden als meede dat pro quota en 
proportie neffens andere erves landerien, d. ordinaire als extra ordinaire Heeren lasten 
en schattingen tot laste van den Aencoper als meede dat teindes het gemelte stucke 



op voorsch. kamp naest het velt geleegen eene onstraffbaeren mes en voorwech nae 
die andre daer aen volgende stucke sal gaen en blijven en die vrugte naest het velt en 
vorder geleegen tot laste voor den cooper sal sijn en blijven met deese restrictio 
 
Folio 34  nochtans dat die daer aenvolgende en voorsch. camp geleegene korte 
stucken het hecke aen 't velt meede sullen hebben te maecken en onderhouden, 
blijvende die buirschulden, diensten en miskooren tot laste van d. erffsteede, waertal 
en uijtdrift off den tijdtlijcken Meijer met alle sijn olde en nije toebehoer in die 
Eschmarcke en deesen Gerichte geleegen voor een summa van penningen. Die 
welgemelte Transportanten becanden tot haeren goeden geneugen den eersten 
penninck met den lesten ontfangen en tot haeren profite wel wederom aengelegt te 
hebben . Deden derhalven van 't voorgenoemde stucke boulandts transport en 
vertiggenisse met hande ende met monde als recht waer haer ende alle de haerigen 
daarvan mits deesen ten eenen mael ontervende den Aencooper en sijne 
naecomelingen daermeede weeder erffelijck beervende sonder dat sij transportanten 
daer aen iets meerder behielden noch te verwagten hadden, onder verbandt van haer 
persoon en voordere gooderen renuncierende ten dien fine van die exceptie van 
ongetelden gelde  voorts voorts van allen anderen deesen ter contrarie breder 
verseegeldes Breeffs 
 
Folio 35 niet aanwezig 
 
Folio 36  In eodem judicio is eerscheenen die welgeb. Hr.Eustachius Occo 
Broersema toe Borch Beuningen en den Clooster, Drost tot Meegen en desselffs 
Eheliefste Sophia Ignatia Boronesse van den Camp, vrouwe toe Borg Beuningen en 
den Clooster, sijnde met haeren Eheman ende mombaer geassisteert en deeden ter  
erfflijcken behoove van d. E. Herman Laersonder, Wessel Hoodemaecker en Tobias 
Nijhoff onweederroopelijcke cessie en overdragt van haer transportanten 
eijgendomelijcke vier korte dwersstucke op Lutticke Varwijckscamp sijnde sijnde het 
vierde, vijffde, seste en seevende stucke van d. veltsijde aff te reeckenen teindes 
Spelberges lant ter Hunhaves Perick liggende en sijn dieselve parcelen van die 
leenplicht waermeede die beswaert waeren vrij gemaeckt en affgecocht, volgens acte 
onder handt en seegels van die vrouw Abdisinne tot Vreden van den 20. Febr. 1688, 
daer van sijnde alhijr in den Gerichte vertoont en op den vijfden maij deeses ter 
protocolle van woordt tot woordt geinsereert als meede die acte van alienatie off 
approbatie  
 



Folio 37  tusschen d. Hr. Hoevel en Loen en om cortheits halven alhijr geomitteert, 
gebleecken sijn als vrije allodiale stucken landts met het recht van messinge en sullen 
die cooperen den voor en meswech onberispelijck moegen gebruicken tot die vier 
stucke landts teindes die drie eerste stucken nae die veltsijdt op voorschr. camp 
geleegen, sullen het hecke meede hebben t. bekostigen en onderhouden, den tientheer 
nochtans sijn recht van tiende voorbehouden, als meede pro quota en pro portie 
neffens andre erves landerie de ordinarie als extra ordinaire Heerenlasten en 
schattingen tot laste van den Aencooper blijvende die Buirschulden, diensten en 
miscooren tot laste van die erffsteede, die waertal en uijtdriffte off ten tijdtlijcken 
meijer, met all haer olde en nije toebehoor in die Eschmarcke en deesen gerichte 
geleegen, voor een summa van penningen die welgemelte transportanten bekanden 
tot haeren goeden geneugen den eersten met den laesten penninck ontfangen en tot 
haeren profite weeder aengelegt hebben, deeden derhalven van die  
voor 
 
Folio 38  voornoomde parceelen transport en vertiggenisse met hande en monde als 
recht was haer en alle der haerigen daer van mits deesen ten eenemael ontervende den 
aencoper en haere nacoomelingen daer meede weeder erffelijck beervende sonder dat 
hij transportant daer aen het geringste meer behielden noch te verwagten hadden. 
Mett beloffte van deesen erffkoop teegens eenen jegelijcken alsoo te willen staen 
wagten en waeren onder verbandt van haere persoonen en voordere goederen te 
renuncieerden van exceptie van ongetelden gelde voorts van alles anderen deeser ter 
contrarie. Alles breeder verseegeldes breeves 
Anno 1688 den 5 maij  Herman Cost Richter. Assess. Albert Wagelaer, Jan Jansen. 
In eigenaer persoonen eerscheenen d. welgeb. Hr. Eustachius Occo Broersma tot 
Borch Beuningen en den Clooster 
 
Folio 39  Drost tot Meegen en desselfs Eheliefste  d. oock welgeb.vrouw Sophia 
Ignatia Baronesse de Camp, vrow toe Borch Beuningen en den Clooster sijnde met 
haeren Eheman in deesen als met haeren man en mombaer geassisteert en deeden ten 
Erffelijcken behoeve van Jan ten Bouhuis, Berentjen Braemhors Eheluiden 
onweederroopelijcke cessie ende overdracht van haer Transportanten 
eijgendomelijcke halve Getvorts Maete sijnde uijt Lutticke Varwijck,  liggende mett 
die eene sijde aen 't Getvort met d. ander sijde aen Gervordincks maete met den 
eenen einde aen Wagelaers maete met den anderen einde aen den voorwech nae het 
Catte, welcke voorsch. halve maete nue van die Leenplicht waermeede die beswaert 
waer vrijgemaeckt en affgecofft volgens acte onder handt en seegel van d. vrouw 
Abdissin tot Vreeden de dato den 20 febr. 1688. Daer van sijnde alhijr in den 



Gerichte vertoont en woordt tot woordt op den vijfften maij 1688 deses ten 
prothocolle geinsureert gelijck oock die acte van alienatie off approbatie 
 
Folio 40  approbatie van d. Leenvrouwe tusschen d. Hr Hovel en Loon gebleecken is 
een vrij allodiale grondt blijvende die Heerenlasten en schattingen soo ordinaire als 
extraordinaire pro quota en proportie tot laste van den aencoper, die buirschulden, 
diensten en miscoren blijven tot laste van d. Hoffsteede waertal en uijtdriffte off den 
tijdtlijcken meijer met alle sijne olde ende nije toebehoor in die Eschmarcke en 
deesen Gerichte geleegen voor een summa van penningen die transportanten 
becanden tot haeren goeden geneugen den eersten penninck met den laesten 
ontfangen ende tot haeren geneugen wel wederom aengelegt te hebben, deden 
derhalven van die voornoomde halve maete transport en vertiggenisse met handt 
ende met monde als regt waer, haer en allen den haerigen daer van mits deesen ten 
eenen mael ontervende den Aencooper en sijne nacoomelingen daermeede weeder 
Erffelijck beervende, sonder dat sij transportanten daer van het aldergeringste 
 
Folio 41  meer behielden off te verwachten waeren onder verbandt van haere 
persoonen en voordere goederen, ten welcken einde sij in specie gerenuntieert 
hebben d. exceptie van ongetelde gelde voorts allen anderen deesen ter contrarie. 
Alles Breeder verseegelden Breeffs 
Anno 1688 den 5 maij  Herman Cost Richter. Assess. Jan Jansen, Tobias Nijhoff.  In 
eigenaer persoon eerscheenenen d. welgeb. Hr.Eustachius Occo Broosma toe Borch 
Beuningen en den Cloester Drost tot Meegen en desselffs ehelieffste d. oock welgeb. 
vrouw Sophia Ignatia Baronnesse van den Camp, vrouw toe Borch Beuningen en den 
Cloester weesende sij met hem als met haeren man ende mombaer geadsisteert ende 
deden ten erfflijcken behoove van d. erffgenaemen van wijlen Goosen ten Bouhuis 
onwederroopelijcke cessie en overdragt van haere eigendoomelijcke naer volgende 
stucken boulandts gehoorende onder het Erve Lutticke Spelberg 
 
Folio 42  te weeten den langen Acker mett den eenen einde aen den wech, den 
andren einde an Mensinck daele ter sijnder an Lucas Verwoolts stucke schitende noch 
van die vier stuckjes in 't corte landt met den eenen einde aen pastorien landt met den 
andren an die Becke ter sijden Spolberges camp, een stucke achter spolberges gaerden 
genaempt het Sniggen stucke noch aen Spolberges gaerden het korten stucke 
genaempt langs pastorien en Hermken Spolbergs landt, ten laetsten een stucke 
genaemt het dwers stucke langs pastorien en Leons landt met den eene einde aen 
vrouw Grubben Landt met  den anderen nae die steege, alle alls vrije allodiale 
goederen in die Eschmarke en deesen Gerichte geleegen den Tientheer nochtans sijn 



recht van sloptiende voor behouden en in tijde van oorloch tot die spanne en alle 
andere diensten ende andre erves lasten per quota verbonden, voor een summa van 
penningen die transportanten ten vollen bekanden ontfangen en tot haeren profite 
wel wederom aengelegt toe hebben ieder der halven 
 
Folio 43  van de gemelte landerien transport ende vertiggenisse met hande en monde 
als recht was haer ende allen der haerigen daer van mits deesen ter eenemael 
ontervende den Aancoperen en haere naecomelingen daer meede weder erffelijck 
beervende sonder dat sij transportanten daer aen het geringste meer behielden noch 
te verwagten hadden renuncierende ten dien fine van d. exceptie van ongetelden 
gelde, voorts van allen anderen deesen ter contrarie, met beloffte van deesen erffcoop 
teegens allen en eenen iegelijcken alsoo te willen staan wachten en waeren onder 
verbandt van haere persoonen en voordere gooderen. Breeder verseegelden Breves. 
Nootgerichte Anno 1688 den 12 julij  Johannes Cost Jud. subst. Assess. Br. Lucas 
Becker, Albert Wagelaer.  In eigenaer persoon eerschenen is d. welgeb. Hr. 
Eustachius Occo Broersma toe Borch Beuningen vertoonende meede volmacht van 
sijn welgeb. Ehelieffste mevrouwe Sophia Ignatia Baronnesse 
 
Folio 44  van den Camp, Vrouw toe Borch Boningen voor den Eedelen Landtg. van  
Oldensael, gepasseert de dato den 13 julij 1688 die welcke bij den gerichte is geleesen 
en in waerden eerkandt en dede soo voor hem selven als meede uijt cragt van 
voorsch. volmacht ten erffelijcken behove van d.E.E Andrees en Hendrik van 
Loggum haeren Erffgenaemen onweederroopelijcke cessie en overdragt van haer 
transportanten eigendoomentlijcke stucke Landts en visscherien den Pol genaempt, 
liggende voor Lutticke Varwijcks huis, mett die eene sijde aen de weide nae die stadt 
met d. ander sijde aen Groote Varwijkes gaerden nue door die Transportanten van 
die Leenplicht vrij gemaek en affgecocht volgens d. acte onder handt en seegel van d.  
vrouw Abdissin tot Vreeden van den 20 feb. 1688 daer van sijnde alhijr vertoont in 
den Gerichte en van woorden tot  woorden ten prothocolle geinsereert op den 5. maij 
1688 en omme cortheits halven alhijr 
 
Folio 45  geomitteert, gebleecken is als een vrij allodiael stucke landts, sijnde meede 
tiendtvrij den coopers gehouden sullen sijn nochtans pro quota en nae proportie 
neffers andere Erves Landerien haere Heeren Lasten te betaelen, soo ordinair als 
extraordinair als meede d. schattinge tot laste van den Aencoper blijvende de 
buirschulden, diensten en miscoren tot laste van die Erffsteede, waertal en uijtdriffte, 
off den tijdlijcken meijer en heefft meede die teegenwoordige meijer Eevert 
gecompareert voor deesen eedelen gerichte gerenuncieert van soodanige praetensien 



als hij voor deesen op den Pol heefft getracht te houden vertijende nogmaels daervan 
mits deesen met alle sijn olde en nieuwe gerechtigheeden in d. Eschmarcke in deesen 
Gerichte gelegen voor een summa van penningen dewelcke welgemelte 
transportanten bekanden tot haeren gooden geneugen den eersten met den lesten 
penninck ontfangen en tot haeren profite wel 
 
Folio 46  wederom aengelegt toe hebben, deden derhalven van den voornoomden 
Poll met sijn vischerijen transport en vertiggenisse met hande en monde als regtens 
haer en allen den haerigen daer van mits deesen ten eenen mael ontervende, den 
Aencoperen en haere naecomelingen daer meede weeder Erfflijck beervende sonder 
dat sij transportanten daer aen het geringeste meeder behielden noch te verwagten 
hadden, mett beloffte van deesen Erffcoop teegens allen ende eenen iegelijcken alsoo 
te willen staen wagten ende waeren onder verbandt van haere transportanten 
persoonen en vordere gooderen ten welcken einde sij in specie gerenuniseert van 
ongetelden gelde voorts allen andren exceptien beneficien en privilegien in regte die 
haer offte den haerigen deesen eenigsints ter contrarie souden konnen releveren alles 
brederen inhoudts des verseegelden breves. 
 
Folio 47  Nootgerichte Anno 1688 den 15 julij 1688. Joan Cost jud.s. Assess. Gerrit 
Crumhoff,  Jan ter Welle.  In eigenaer persoonen eerscheenen sijn Geert Wagelaers 
Cuiper met sijn vrouwe weesende sij met hem als met haeren man ende mombaer 
geassisteert en deeden ten erfflijcken behoove van d. E.Heidentrijck Gervordinck 
onweederroopelijcke cessie en overdragt van haer transportanten eigendomelijcke 
catersteede den Wagelaers Cupers Katten genaemt, gelijck deselve met alle sijn oude 
ende nieuwe toebehoor recht en de gerechtigheit als een vrij en allodiael goedt in die 
Lonnicker Marcke in deesen gerichte geleegen is voor een summa van penningen die 
transportante bekanden ontfangen en tot haeren profite wel wederom geimploieert te 
hebben. Deden derhalven van den vorgen. katersteede transport en vertigtenisse met 
hande ende met monde als recht 
 
Folio 48  was haer ende alle den haerigen daer van mits deesen ten eenen mael 
ontervende den aencooper ende sijne naecoomelingen daer meede weeder erfflijck 
beervende sonder dat sij transportanten daer aen iets meerder behielden nog te 
verwagten hadden  renuncierende ten dien fine die exceptie van ongetelde gelde 
voorts allen andren deesen ter contrarie met belofte van deesen erffcoop teegens 
eenen jegelijck en also te willen staen wagten ende waeren onder verbandt van haere 
personen ende voordere gooderen. Breeder des verseegelden breeffs. 



Nootger. Anno 1688 den 20 julij  Joan Cost Jud.s. Assess. Secret. Stockman, Jan ten 
Vaerde.  In eigenar persoonen eerscheenen sijn d. E.E. Jan Hendricksen en Philip 
Eedelaer ende bekanden verkocht toe hebben gelijck sij als noch verkoopen cragt 
deese 
Folio 48 in de marge  Nootger. J.Cost Richter. Assess. Herman ten Huntvelt, Berent Rump. 
In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Haieminck als soon en enige erffgenaem van wijlen sijn vader 
Jan Haieminck en becande uit handen van die Ed. Bernardus Aurelius Edelaer en Philippus 
Edelaer dese tegenstaende vierhondert  Caroli guldens met allen  
 
Folio 49  an Jan Heiminck een jaerlixe rente van twintig carr. gl. uijt haer 
comparanten eijgendomelijcke Erve Bruininck in Tweckelo waer van 't eerste jaer 
rente sal koomen te vervallen op den 20 julij 1689 aenstaende en sal den tijdtlijcken 
meijer geen pachten eerder mogen uijttellen voer dat die rente aen den rentheffer ten 
vollen sij betaelt voor een summa van penningen bij comparanten in gooden 
ganckbaren gelde ontfangen ende tot haeren geneugen wel weederom geimploieert, 
deeden derhalven voor soo veele die jaerlixe rente belangen doet van 't voornoemde 
onderpandt, transport ende vertignisse met beloffte van deese voorseide vercogte 
rente (. soo renthefferen met panden als voor pagten gebruickelijck sullen moogen 
innen. ) teegens allen ende eenen jegelijcken alsoo toe willen staen wagten ende 
waeren onder verbandt van haere persoonen en voordere gooderen mett beloffte soo 
noodig ten allen tijden beetere vestenisse te willen doen. renuncieerden 
Folio 49 in de marge  interesse van dien ten volle wederom te hebben ontfangen waeraen hij het 
onderpand ten eenenmael quiteerde en goder betalinge bedankte en d. brieff weder overlangde. 
 
Folio 50  die exceptie van ongetelde gelde voorts allen anderen deesen eenigsints ten 
contrarie. Met deese conditie nochtans dat rentvercooperen haere naecomelingen ten 
allen tijden en alle jaer sal vrij staen deese voorseide verkoffte rente te moogen 
quitcoopen en 't onderpandt libereren mett een capitale summa van vierhondert 
caroly gulden nae dat die opsaege een half jaer te vooren sij geschiet. Breeder des 
verseegelden breeffs. 
Nootgerichte anno 1688 den 5 augusti  Joan.Cost Jud.S. Assess. Herman ten 
Hontvelt, Geert Belders.  Sijn in eigenaer persoonen eerscheenen Tias Schulten met 
Fenne sijn echte huisvrouwe weesende sij met hun als met haeren man en mombaer 
geadsisteert alsmeede die mombaren van die kinderen des eersten beddes als die olde 
ende jonge Hendrick Oostervelt en Koninck toe Usseloo ende bekanden aen Geert 
Folio 50 in de marge  Noodgerigte gehouden den 29 jan 1738 Verw. Rigter P.Strick Ass 
P.Georg Stroink, Jan Paschen. In eigenaar personen is gecomp. Lambert te Morsche als holder deser 
tegenstaande rentverkopinge en verklaarde die somma  



 
daer in gemeld ad 1000 guldens  
Folio 51 in de marge  te saamen in goeden ganckbaaren gelde ten goeden geneuge van die E.E. 
Jan en Herman Scholten met die intresse van dien weder ontfangen te hebben deden derhalven  die 
debiteuren bij desen niet alleen quiteren maar oock geseiden eigendom maaken en die verbantbrieff ten 
volle annuleren 
 
Folio 51  Geert Engerkinck en Lucas ten Smaelenbroock verkogt toe hebben gelijck 
sij toesaemen verkoopen mits deesen een jaerlixe rente van viertig caroli gl. uijt haer 
eigendomelijcke plaetse sijnde d. halve Schulten plaetse voorts generaliter uijt alle 
goederen rorende ende onrorende, hebbende ende vererigende van Tias Schulten 
voorschr. en sal het eerste jaer rente comen te vervallen op kermisse des jaers 1689 
voor een summa van penningen voor deesen all hebben ontfangen en opgenoemen 
tot aen coop van die Schulten plaetse wedrom aengelegt, deeden derhalven van 
voornoemde onderpanden voor soo veele die jaerlixe rente belangen doet transport 
en vertiggenisse met beloffte van deese voorseide vercoffte rente (. soo renthefferen 
met pandingen als voor pacht en gebruijckelijck sullen moogen innen:) 
teegens allen en een iegelijcke alsoo toe willen staen wachten en waeren onder 
verbandt van haere persoonen en voordere gooderen met beloffte soo nodig oock 
beetere vestenisse  
 
Folio 52  te willen doen, renuncierende in specie die exceptie van ongetelden gelde 
voorts allen anderen deesen eenigsints ter contrarie met deese conditie nochtans dat 
rentverkooperen en haere naecomelingen ten alle tijden en alle jaer sal moogen vrij 
staen deese voorseide verkoffte rente te moogen quit coopen ende 't onderpandt 
libereren met een capitael summa van duisent caroli guld. nae dat die opsaege een 
halfjaer te vooren sij geschiet. Breeder des verseegelden breeffs. 
Nootger. Anno 1688 den 8 augusti  Joan Cost verw. richter. Assess. Jan Nijhoff, 
Jan Busscher.  In eigenaer persoon eerscheenen is d. E. Rudolff Albregt ter Beecke 
verkunde ende bekande overgegeven 
 
Folio 53  gecedeert ende in die kragstigste forme getransporteert te hebben aen en 
ten behove van mevrouwe Geertruit Bickers wed. van wijlen d. H. Joan Deuts voor 
haer ende haere meede standers alle het recht eigendom praeminentien en wat 
voorders daer aan dependeert en annex is van die gouderen en effecten die in het 
breede gespecificeert sijn in den brieff van rentverkoopinge, pagten off provenues bij 
die volmr. van d. H. Fredrick Maurits, Grave tot Bentheim Tecklenborch jr. ten 



sijnen behoove voorleeden op den 5. decembris 1687 gepasseert ende verclaerde hij 
ter Beecke voorschr. van deesen transporte ten geneuge en doogdelijck voldaen te sijn  
den lest met den eersten penninck daer voor ontfangen toe hebben, dede der halven  
met hande ende met monde van d. voorgeschr. rentvercoopinge affstandt ten 
behoove als vooren sonder ijts meeder daer aen te behouden, alles naer den 
verseegeldes Breeffs. 
 
Folio 54  Nootgr. Ao 1688 den 12. 8br. 1688 J. Cost verw. Richter. Assess. Bern. 
Miskendaal,  Philips Dullebotter.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Hend. 
Geerdinck met sijn huisvrouwe die met hem als met haeren man ende momboir 
geadsisteert en becanden aen die E. Hermken Jorrijssen wed. E. wijlen Br. Jan Becker 
vercogt t. hebben gelijck sij vercopen vercogt deser een jaerlijxe rente van 42 gl. 
vijftien st. segge 42 - 15 - Uit  haer Comparants eijgendomelijcke huis uitdrifte, erve 
ofte plaetse niet van allen uitgesondert soo wel van rorende als onrorende soe als die 
in die Usseler Geerdincksijt gelegen is en sal 't eerste jaerrente komen te vervallen op 
1 Maij 1689 voor een sa. van penningen soo Comparanten tot haeren geneugen 
becanden ont fangen t. hebben, sijn hier mede in begrepen soodaene 
 
Folio 55  rentvercopinge off versettinge als hij voor enige jaeren aen haer gegeven 
heeft. Die hiermede gedeedet wordt. Deden derhalven van die voors. parceelen 
transport en vertichtenisse, voor soo veele de jaerlijxe rente belangen doet, met 
belofte van dese voorseide vercofte rente (: soo Renthefferse met pandinge als voor 
pachten gebruickelijk sullen mogen innen :) tegens allen en enen ijegelijcke alsoo te 
willen staen wagten en waeren onder verbant van haere personen en voordere 
goderen, met belofte van beter vestenisse soo nodig te willen doen. Renuntieerden in 
specie de exceptie van ongetelden gelde voorts alle anderen deesen ter contrarie met 
deese conditie nogtans dat Rentvercoperen en haere naecomelingen ten allen tijden 
en alle jaer sal mogen vrijstaen de rente quit t. copen en de onderpanden te libereren 
met een capitale sa van 855 Carl. gl. segge 855 - . - nae dat d. opsaege een 1/2 jaer te 
vooren sij geschiet breder des versegeldes breves   
 
Folio 56  Nootger. Ao 1688 den 22 8 br. J.Cost Verw. Richter. Assess. Secr. 
Stockman, Jan Gerritsen.  In eigenaer personen eerschenen sijn Fenne ten Spraeckel 
wesende sij met haeren broder Hind. Faniker geadsisteert ende becanden vercogt t. 
hebben gelijck sij vercoper mits deesen aen die E. Jan Veluwe een jaerlijxe rente van 
drie gl. twaelf st. uit haer Comparanten eijgendomelijcke grote stucke lant liggende 
voor 't huis op de Camp waervan 't eerste jaer rente sal comen te vervallen op Martini 
1689 voor een sa. van penningen soo Comparante ontfangen t. hebben en 



wederomme geimploijeert. Dede dehalven voor so veele de jaerlijxe rente belangen 
transport en vertichenisse met belofte van dese voorseijde 
 
Folio 57  vercogte rente (soo renthefferen met pandinge als sullen mogen innen) 
tegens alle also te willen staen wagten en waeren onder verbant van haere persoon en 
vorderen goederen  Met belofte ten allen tijden soo nodig betere vestenisse te willen 
doen. Renuntierende van de Exceptie van ongetelde  gelde voorts van allen anderen 
dese ter contrarie. Met dese dat de rentvercopersche off haere naecomelingen ten 
allen tijden en alle jaer sal mogen vrij staen deese voorschr. rente t. mogen quitcopen 
en 't onderpant libereren met een capitaele sa. van twee en seventig car. gl. nae dat de 
opsaege een ½ jaer t. vooren sij geschiet. Breeder des breeves. 
 
Folio 58  Noodger. Anno 1688 den 23. Octobr. Joan Cost, verw. Richter.     
Assess. Hendrick Derckinck, Jan Roobers.  In Eigenaer persoon eerschenen sijn 
Hendrick Spraeckel en Fenne sijn echte huisvrouwe, weesende sij met hem als haeren 
man ende mombaer, geadsisteert ende bekanden aen die welgeb. Heer N.N Staeveren 
toe Barghorst schuldig toe sijn van achterstandige pacht die summa van 
seevenhondert Caroly. Gl. ad 20 st. het stucke, voor welcke capitael die voorgen. 
Spraeckel ende sijn huisvrouwe verbinden ende veronderpanden alle haer cooren 
gewas, bestiaelen en alle haer verderen moebilien niet uijt besondert (:als alleene die 
twee stucken kooren gewas die sij voor deesen aen d. E. Jan Gereitsen vercocht 
hebben) om sig daer aen in cas van onverhoopelijcke misbetaelinge cost en 
schaedeloos te moogen verhaelen. 
 
Folio 59  renuncieerden ten dien fine die exceptie fraudis voorts allen anderen 
exceptien deesen eenig sints ter contrarie Breeder des verseegelden breefs. 
Nootgerichte Anno 1688 den 14 novembre  Joan Cost, verw. richter. 
Assess. Albert ten Vaerde, Berent Hermsen. I n eijgenaaer persoonen eerscheenen 
sijn Mr. Joost Miskendael met Geertken Cost sijn egte huis vrouwe, weesende sij met 
hem als haeren man ende momboir, geassisteert ende bekanden aen d. Ed. Cornelis 
Bruinsweert comijs tot Endscheide vercogt t. hebben gelijck sij verkoopen mits 
deesen een jaarlixe rente van dertig Caroli gulden uijt haer comparanten 
eijgendoomelijcke goederen, die lange maete geleegen in die Horsteege alder naest 
pastor Stockmanse maet als meede uijt die 
Folio 59 in de marge  Nootger. Anno 1700 den 17 Junij. Joan Cost richter. Assess. Jan 
Gerrijtsen  Borgerm. Gerr. Laersonder.  In eigenaer persoon erscheenen Anneken Danckwoort 
weduwe wijlen Corronelijs Bronsweert g’assisteert met Derck van Coosfelt en bekande van deeze 
teegenstaende rentvercoopinge ad seshondert guldens met alle achterstandige interessen van de Ed. 



Wilhelm Gervordinck verkregen mr. Joost Mischendael ten volle voldaen te sijn weshalven mits desen 
hett onderpandt hiermede cassere en quittere en heefft gemlt. van Coossfelt sich als borge ingelaeten 
datt die ratificatie en cassatie van deese van oock gem. weduwe haer kinderen binnen sess weecken 
informa sall worden ingeleevert off datt bij ontstentenisse of bij schaeden ende kosten daer door te 
lijden sall moegen op hem v.haelt worden 
 
Folio 60  Schelt Bree, liggende op den Endscheder Esch, langes Varwicks ende 
Verwoldt Landt, voorts generaliter meede uijt alle haere goederen soo in die 
jurisdictie van deesen gerichte geleegen sijn en in cas die voorsch.rente praecise op 
den verschijndag waer van den eersten sijn sal den 24. 9br. 1669 niet mochten 
koomen betaelen off ten langsten een halff jaer daernaer sullen Rentvercooperen 
gehouden sijn in plaetse van dertig caroli gl. te betaelen 36 car. gl. sonder eenige 
teegenweer dit alles voor een summa van penningen soo comparanten in gooden 
gangbaeren gelde bekanden ontfangen toe hebben en tot afflosse van haere schulden 
wel weederom geimplojeert, deeden derhalven van die voornoomde onderpanden soo 
veele die jaarlixe rente belangen doet transport ende vertiggenisse met beloffte van 
deese voorseide verkoffte rente  
 
Folio 61  (: soo renthefferen met pandinge als voor pagten gebruickelijck sullen 
moogen innen :) teegens allen ende eenen jeegelijcken alsoo te willen staen wagten  
ende waeren onder verbandt van haere persoonen ende voor deze gooderen en heefft 
tot meeder vestenisse d. E. Jan Gerritsen Coopman alhijr sig ingelaeten als borge 
voor capitaal en interesse bij aldien die rentheffer bij deese rentvercoopinge coomen 
eenige schaede t. lijden renuncieerden voorder die rentvercoperen van die exceptie 
van ongetelden gelde voorts van allen anderen deesen eenigsints ter contrarie, alles 
met deese conditie nogtans dat rentvercooperen off haere naecomelingen ten allen 
tijden en alle jaer sal moogen vrij staen deese voorseijde vercogte rente te moogen 
quitkoopen ende die onderpanden libereren met een capitale summa van 600 caroli 
gl. nae dat die opsaege een halff jaer te vooren 
 
Folio 62  sij geschiet gelijck sulx meede geconditioneert en van partije ingewilget is 
dat die rentheffer sal mogen en konnen opseggen 't capitael een halfjaer te vooren en 
dat die rentvercooper als dan sal gehouden sijn 't geseijde capitael ad. 600. car. gl. 
wederom toe geeven. Breeder de verseegelden Breeffs. 
Nootger. Anno 1688 den 4 Decembr.  Joan. Cost verw.Richter. Assess. Lucas 
Rumpel, Albert ten Vaerde.  In eigenar persoon eerscheenen sijn d. Ed. Theodorus 
Wijntjes j.u.d en Albert Wagelar vertoonende volmacht de dato den 30. november 
1688. Voor den Ed. Landt gerichte van Oldensael gepasseert, bij mij Rigter en 



Coornooten gesijhen in waerder eerkandt en ten prothocolle van woordt tot woordt 
geinsereert. Ick Joan Fockinck der regten doctor en weegens sijn Hoogheit d. Heere 
 
Folio 63  d. Orangien als Erffstadthouder van die provintie Overijssel etc. 
Richter tot Oldensael Certificeere, dat voor mij ende Coornoten Doctoren Petrus van 
Offenberch en Bern. Pott eerscheenen sijn, d. welgeb. Heere Eustachius Occo 
Brosma Heer tot Borch Boeninge etc. ende die oock welgeb. vrouw Sophia Ignatia 
van den Camp, vrou tot Borch Boeninge etc. g. assisteert dieselve met voorschr. haer 
Eeheheer als mombaer in deesen bekennende tesaemen en elck in het besonder 
geconstitueert ende bevolmachtiget te hebben doende sulx in en mits deesen Dr. 
Theodorus Wijntjes ende Pr. Aelbertus Waegelaer om uijt haere respective 
Comparanten naemen t. saemen off een alleen voor den Eed. Landger. van 
Endscheide te compareren en eerstelijck aen Willem Groote Varwijcken te cedeeren 
ende op te draegen soo daene parceelen ende gooderen als an dieselve volgens 
coopsed. de dato den 23. febr. 1688 waer toe men sig kortheitshalve refererende 
 
Folio 64  sijn verkofft, voorts meede aen Evert Kleine Varwijck insgelijcks te cederen 
en transporteren soodaene parcelen en goderen als aan dieselffe volgens koopsedul 
mede van den 23 febr.1688 sijn verkoff ende waertoe sig die constituenten mede 
refereren sijnde de voorschr. respective godere voor deesen Leenrorich geweest aen 't 
Stifft Vreeden, en nu daer van vrij en quijt gekogt volgens speciale vrijkoop brieff van 
den 20 febr. 1688 aen die volm. dr. Wijntjes overgegeven om ten behoove van d.   
voorn. koopers copie aen dieselve daer van te laeten toe coomen off ten prothocollo 
te registreren voorts alles tot vervoorderinge en expeditie van 't gunt voorschr. is te 
doen 't geene die constituanten selffs teegens woordig sijnde sonder behoiren te doen, 
all waert saecke dat daer toe specialiter last als in deesen uijt gedruckt 
 
Folio 65  soude worden gerequireert soo nochtans die constituanten aen die 
geconstitueerden als voorschr. willen hebben gegeven beloovende die constituanten 
in waerde te houden 't geene d. geconstitueerden t. saemen off door eene alleene in 
deesen sal worden gedaen cum clausulis in demnitatis cateris q. dejure solitis 
in waerheits oerkonde hebbe ick Richter voorn. deesen verseegelt en onderteikent 
Oldensael den 30 nov. 1688   L.S. Joan Fockincks 
Uijt cragt van de welcke deden gem. volm. ten erfflijcken behoove van Willem 
Groote Varwijck, Ale Verwoolt sijn echte huisvrouwe onwederroopelijcke cessie en 
overdragt van d. gerechte halffscheit van d. behuisingen, getimmerten, hoff, holt 
gewas ende die twee gaerdens bij het huis van voorschr. Groote Varwijck met alle sijn 



gerechtigheit van uijtdrift waeren vredegront als andere excempt nogtans het gedeelte 
in den hagen gaerden voorts 
 
Folio 66  het gedeelte in den agterhoff en het voorste gedeelte in den Pierick soo en 
als dieselve bij loetinge met d. Heer Wilh. Henr. van Loon den Heer vercoper sijn 
toegevallen en afgepaelt mits gaeders nog die groete Bree gelegen op den Esch agter  
den Pierick langes Verwooldes lant voorts meede van die Schulten Bree op den 
selfden Esch langes Engerkincks lant en nog van het stucke lants tegen over de 
Eggelbree oock agter den Pierick langes Engerkincks lant  als meede van het 
Bellersstucke bij langes Huvincks lant en schietende met den einden aen de 
Bakenwech neffens het Brouwers campken bij langes Lutticke Varwijckes weg dese 
respective gelegen met de gerechtigheit van messinge gelijck de cooper die voorsz. 
landerien en parcelen altoos heeft gebruickt met het beswaer van tiendde nae die 
schole tot Steinfurt en die staende en opcomende marcke schulden en bourlasten, 
 
Folio 67  diensten en miscoorn aen die Pastoor en Coster uitgenomen de 
extraordinaire diensten ten tijde van oorlog soo van alle landerien pro quota moten 
worden gedraegen sulx als vrij allodiael voor deesen wel lehnrorig aen 't Stift Vreeden 
waervan het selve nue gelibereert is ingevolge vrijcoop brieff van d. Abdissinne tot 
Vreden den dato den 20 febr. 1688 daervan sijnde  en op den 5 maij deeses ten 
prothocolle gebragt gebleecken is en alsoo die coopers die cooppenningen den 
eersten met den lesten hebben voldaen, soo cederen en transporteren die 
comparanten in voornoomde qualiteit erfflijck en onwederopelijck aen die voorssz. 
coopers Willem Varwijck en sijn voorsz. huisvrouwe die voornoomde landerien 
percelen doende daervan vertichtenisse en uitganck met hande en monde als recht  
was d. heer vercoper daer van ten eenenmael ontervende die aencoperen en haere 
naecomelinge daermeede weder erfflijck beervende met belofte desen vercoop alsoo 
in voor 
 
Folio 68  noemde qualiteit t. willen staen wagten en waeren onder verbant van des 
vercopers personen en vordere goederen breeder versegeldes breves. 
In eodem judicio eerschenen sijn die Ed. Theodorus Wijntjes J.U. Doctor en Albert 
Wagelaer vertonende volmagt van den 30. 9br.1688 voor den Ed. Landtgerichte van 
Oldenseel gepasseert bij mij richter en Coornoten gesien en in waerden eerkant en ten 
prothocolle van woort tot woort geinsereert en om cortheitshalven alhier 
gecomitteert uit cragt van d. welcke deden gemelte volms. ten erfflijcken behove van 
Evert ten kleine Varwijk en Greetie sijn huisvrouwe onwederopelijcke cessie en 
overdragt van die gerechte halfscheit van die behuisinge, getimmerten, hoff ende 



holtgewas bij desselfs huis gelegen met alle sijne gerechtigheit van uitdrifte, waere 
vredegront als (. andersints uitgenomen die gerechte halfscheit van het busken agter 
die lijftugt:)  
 
Folio 69  als meede het gedeelte van den hagengaerden den hr. vercoper 
competerende neffens het stucksken lant bij langes het kuilen stucke schietende met 
den eenen eijnde aen sijn weijdeken met nog die gerechte halfscheit van het voors. 
weideken gelegen langes den Poll en daer beneffens het gedeelte Evert Lutticke 
Varwijkes Campken teindens ende bij langes Bijvangs gront gelegen soo als die Hr. 
vercoper het selve bij lottinge met de heer Wilh. Heinr. van Loon gehouden is 
toegevallen en affgepaelt met die gerechtigheit van messinge uit die Marcke gelijck die 
Cooper het voorgenoomde lant altijt heeft gebruikt met het beswaer van tiende aen 
die schoole tot Steinfurde en staende en opcomende marcken schulden, bourlasten, 
diensten en miscoorn aen die Pastoor en koster exempt die extraordinaire diensten in 
tijde van oorlog die welcke van alle landen en pro quota moten worden gedraegen, 
sulx alles nogtans vrij ende allodiael  gelijck die selve 
 
Folio 70  goederen voor dese lehrorig sijn geweest aen het Stift Vreden maer nue vrij 
gemaeckt en afgecogt volgens brieff de dato den 20. Febr. 1688 alhier ten Prothocolle 
op den 5. Maij deses geinsereert en alsoo die Coopers die Cooppenningen den eerste 
met den laetsten hebben voldaen en betaelt soo cederen die Comparanten in 
voornoomde qualiteit aen die voorsz. Evert Varwijck en sijn huisvrouwe die 
voornoomde landerien en parcelen, doende daervan vertichtenisse en uitganck met 
hande en monde als recht was, den Hr. Vercoper daer van ten enemael ontervende 
die Aencoperen ende haere naecomelingen daer mede weder erfflijck beervende met 
belofte van dese erffcoop alsoo in voornoemde qualiteit te willen staen wachten en 
waeren onder verbant van des vercopers personen en vordere goederen; breders des 
versegeldes breves 
 
Folio 71  Nootgr. AO. 1688 den 19. Xbr. Joan Cost Subst. Judex. Assess. Bern. 
Miskendael, Herm. ten Huntvelt.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Herm. 
Wesselinck en Hege Hendrick als nabuiren van wijlen Fenneken ten Oostervelt, 
becanden en getuigden voor die opregte waerheit woe dat sij Fenne ten Oostervelt  
liggende kranck te bedde  edog bij goede verstande, haer hadde laten roopen den 16. 
Xbr. 88 en begeert dat sij om kortheit der tijts en geen gerichte konnende becomen, 
mogten bekent maeken hoe dat haer uiterste wille en begeerte waer dat haer sone  
Hend. voor uit vrij soude genieten om sijn gedaenen aerbeit en moijte aen haer en tot 
huijses en gemenen beste, een peert, den waegen en ploog met haer toebehor, een 



ketel, hael en een osse en Hindr. kint een koentjen en nae dato nog met die andere 
susters off broers in gelijcker deilinge gaen, wilde dat sulx agtervolget soude worden. 
Heeft sijn swager Jan in den Rutbeecke alhier present sulx mede geplaciteert. 
 
Folio 72  Ao 1689 den 14 mart. Joan Cost Subst. Judex. Assess. Albert Wagelaer en 
Philips Dullebotter.  Is eerschenen de Welgebr. Heer N.N. Aerssen Cournet onder de 
Heer Ritmeister Rhode en heeft versogt dat dese naevolgende copien authentijcq tot 
meerder beswaernisse ten prothocolle mogten worden gestelt luidende dieselven  van 
woort tot woort als volgen Locus van 't segel ( handt.  van Aerssen) M. V. Hochlen 
Den Hooch Ed. Welgeboorne Heere Jacob van Coverden Heere van den Stuvelaer 
etc. ende Jonckheer Borchardt Amelis van Coverden Heere van Hengeloe, 
erffgenaem onder benefisie van wet en inventaris en mede Crediteuren van de boedel 
van die Heere Unico Ripperda in  
 
Folio 73  sijn leven Heere van Hengeloe mitsgaders de Heeren gedeputeerden van 
den personele Hollandsche en Overijsselsche Crediteuren des voorschr. bodels ter 
eenre. Ende den Heer Willem Havius, Rentmeister soo voor hem selven, als meede 
vervangende Jonckheer Cornelis van Aerssen, Hoog Drossardt van den lande van 
Daelhem en ‘s Hertogenraden als getrout hebbende vrouw Elisabeth Havius ter 
andere sijde, verclaren bij desen dat bij voorschreven contrahenten ten wedersijden in 
haere respective qualiteiten op den XX den decembr. XVIc een en tachtig, alhier in 
den Haege is opgeregt seecker contract offte accoordt bij het welke aen die sijde van 
die eerste contrahenten is overgegeven en aan die sijde van die tweede contrahenten 
is overgenoomen, het Hoff ende Havesaete Bouculoe met alle de op en dependentien 
van dien als mede met die aenhorige en omliggende landen etc. alles breeder bij het 
voorschr. accoordt en annexe staet gespecificeert en gemelt en dat 
 
Folio 74  in voldoeninge van des selfs deugdelijcke praetensien ter summa van veertig 
duisent guldens capitael en tien duisent guldens verlopen interesten tot den jaere 
XVIc  acht en seventig incluis, mits dat de voornoemden Heer Rentmeister Havius 
uit sijn beurs nog soude moten toeleggen en aen den Heere Graeve van Carravas, 
nomine uxoris in minderinge van desselfs praetensien tot laste van voorsz. boedel 
uitkeren de somma van sestien duisent gls. en verders andere conditje van ingeval van 
overschot ‘t selve nevens de andere crediteuren pro rato t. proufiteren en in cas van t. 
cort comen pro rato van desselfs voorschr. schult nevens de andere crediteuren tot 
reddinge des boedels contribueren dog niet eerder off anders als na dat alle effecten 
tot uiterlijcke reddinge des boedels gedestineert daer toe soude sijn geemploijeert 
 



Folio 75  en verders onder alle soodaenige conditien en clausulen als breder bij 't  
selve accoord naeder is geexpresseert. En also de welgemelte Heeren van Stuvelaer en 
Hengeloe en de verdere gedeputeerdens der voorschr. crediteuren jegenwoordig een 
balance en overslag van den voorschr. boedel hebben gemaeckt en daeruit bevonden 
dat ter oorsaecke van die seer groote deprisatje der goederen en die slechte geldinge 
van die bij die gesamentlijcke crediteuren tot verdere en volcomene voldoeninge van 
den Heere Graeve van Carravas, de Heere Linteloe en andere gepriviligeerde 
schulden des boedels nog considerabile contributjen mosten veerder gedaen en dat de 
personele Hollandtsche en Overijsschelsche Crediteuren reets veele duisenden jae 
genoegsaem alle d. cooppenningen van haere bij provisie 
 
Folio 76  geassigneerde goederen hadden gecontribueert en dat vervolgens bij den 
Heer Rentmeister Havius bij provisie soude moten werden gecontribueert tegen tien 
duisent guldens bij die welgemelte Heeren van Stuvelaer ende van Hengelo vier 
duisent, en bij de Hooch Ed. Welgeb. Vrouw van Twickeloe twee duisent gls. om 
daer mede en met het gene vorders uit den boedel soude komen bijgebragt worden 
De welgemelte Heeren Grave van Carravas en Lintelo mitsgaeders andere lasten des 
boedels vollkomentlijck aff t. doen en den boedel van de hoge interesten eijndeling te 
ontlasten, om 't selve gedaen sijnde bij naedere liquidatje en balance vast t. stellen wat 
en hoeveel de personele Hollantsche en Overijsschelsche crediteuren uit ander 
effecten  
 
Folio 77  des boedels in stuckswijse voldoeninge van haere  praetensiven souden 
konnen bekomen, en off bij welgem.te Heeren van Stuvelaer en van Hengeloe en bij 
de voorn. Heer Havius off sijne actje hebbende, daer toe nog meerder soude moten 
worden gecontribueert dan off in tegendeel voor de respective geintresseerdens nog 
wat soude overschieten. Dat alle het selve den voornoemden Heere Havius en 
desselfs actje hebbende voorgehouden sijnde sij niet hebben konnen resolveren de 
vooren staende naedere contributje van tien duisent guldens bij provisie te doen en 
dan nog in het onseecker te blijven, off en hoeveel seij desnoots nog naeder soude 
moten contribueren seggende veel liever met het voorschr, Hoff en Havesaete 
Bouculoe cum annexis en desselfs voorschr. schult 
 
Folio 78  weder in de massa van den boedel willen invallen en aldaer het risico van 
praeferentje en concurentie te lopen off te anders Bouculo cum annexis tot praestatje 
van voorschr. naerdere contributie te laeten executeren mits in beiden gevallen uit de 
penningen van voorschr. Havesate Bouculo cum annexis bij willige off onwillige 
vercopinge te procederen, voor uittreckende de voorsz. sestien duisent gulden ( die 



bij den gemelten Hr.Havius reets t. vooren bij het eerste woordt van de Heere Graeff 
van Carravas waeren betaelt) als meede sooveel als de melioratjen (die den 
Welgemelte Heere Drossardt Aerssen aen het voorsz. Hoff en Havesaete waer en 
waeren gedaen) soude bevonden worden t. bedraegen  
 
Folio 79  waer tegen aen de andere sijde bij welgemelte Heeren van Stuvelaer en 
Hengeloe en de voorsz. Heeren Gedeputeerden geconsidereert sijnde, dat den 
gemelte rentmeister Havius tot praestatje van het voorsz. accoordt in dato den xx 
december XVI c een en tachtig met desselfs persoon en goederen maer alleen sijne 
praetensieen op den bodel, hadde verbonden, en dat in cas van willige, off onwillige 
vercopinge aen gemelte Hr. Havius die preferentje en praeceptje van voorschr. sestien 
duisent gls niet soude  konnen gecontradiceert worden, als bij het  voorsz. eerste 
accoordt expresselijck bedongen sijnde en dat over de begrotinge van voorsch. 
melioratjen en reparatien seer vele en moijelijcke dispuiten soude komen t. ontstaan, 
dat oock bij dese ongelegentheit des tijts, het  
 
Folio 80  het voorsz Hoff en Havesate van Bouculo cum annexis bij willige 
vercopinge, en voor allerlei executje nae alle apparentje seer weinig soude comen te 
renderen, behalve dat nog lange soude aenlopen eer de cooppenningen daer voor 
soude worden ontfangen ende dat ondertusschen den Heere Graeve van Carraras en 
den Heere Lintelo seer hart presseren om prompte betaelinge met bedreiginge van 
executje gelijck bij welgemelte Graeve van Carravas bereits is begonnen, waer door 
den voorsz. desolaeten boedel seckerlijck soodanig verder stonde geruineert te 
worden dat niet allene seer weinig maer gantschelijck niets voor de Crediteuren soude 
komen overschieten 
 
Folio 81  Om het welke soo veell mogelijk voor t. komen en t. behouden de hoope 
off daer door nog ijetwes voor de personele crediteuren soude komen overschieten 
soo sijn de samentlijcke contrahenten hier vooren in het hooft genoempt met 
malkanderen verdraegen dat de Heer Havius off desselfs actje hebbende boven de 
sestien duisent guldens reets bij hem aen den Heere Graeve van Carravas betaelt nog 
daer en boven eens voor all aen den selven Heere Graeve van Carravas nomine 
uxoris ter saecke van het restant van date van de vrouw Gravinne van Carravas offte 
aen desselfs ordre en op desselfs assignatie sal betaelen een somma van tien duisent 
guld. in voldoninge off minderinge van desselfs intensive tot laste van voorsz. boedel 
affslag 
 



Folio 82  daer aen strekkende de somma van twe hondert guldens met den interest 
van dien bij den gemelten Heer Havius op den XXIX septembr. 1684 aen den Heer 
Graeve van Carravas op desselfs actje betaelt en bij de boedel  tegen den gemelten 
Heere Graeve in reeckening gebragt, des dat de voornoemde Heere Rentmeister 
Havius offte desselfs actje hebbende door de twee voorsz. betaelinge van sestien 
duisent en tien duisent guld. respective sal moten werden geconsiedereert het voorsz. 
Hoff en Havesaete cum annexis niet als Crediteur voor desselfs schult over genomen, 
maer als Cooper voor desselfs voorsz. gelt, waerlijcken effectivelijck gecogt t. hebben  
en dat tot dien eijnde dit ijegenwoordig contract 
 
Folio 83  in de publijcke registers van de vercopinge en attestatjen, soo van leene als 
allodiale goederen ter plaetse daer het behoirt sal worden geregistreert also niet 
verwagten stont, dat jegenwoordig bij publijcke distractje  (den voorschr. melioratje  
affgetrocken) van het voorschr. Hoff en Havesate cum annexis, meerder soude staen 
t. komen, als als de voorschr. sestien duisent guld. en tien duisent gls.bij den gemelten 
Heer Havius uit sijn eijgen beurs daer voor betaelt en nog t. betaelen. Waer mede de 
eerste  Hrn. contrahenten in haere respective qualiteiten als nog aen de gemelte Heer 
Havius, ofte desselfs actje hebbende cederen en overgegeven alle het recht en actje, 
dat sij lieden off haere principaelen op het voorschr. Hoff en Havesaete cum annexis 
(sodanig als  
 
Folio 84  als bij het voorschr. eerste accoordt en annexe staet is gespecificeert) 
eenigsints souden mogen hebben, uit wat hoofde het oock soude mogen weesen niets 
uitgesondert, daer van als nog ten behove van gemelten Heere Havius, off sijne actje 
hebbende absolutelijck renuncierende bij desen gelijck desselve Heeren eerste 
Contrahenten in haere respective qualiteiten oock nog daer en boven wel expresslijck 
renuntieren, van alle regt en actie ‘t welk sij soude mogen hebben op den gemelte 
Heeren Havius, offte desselfs actie hebbende, als mede Crediteuren van voorschr.  
boedel off als eigenaeren en possesseurs van het voorschr. Hoff en Havesaete soo uit 
het voorschr. eerste accoordt ter saecke van eenige nadere contributje tot betaelinge 
van gepriviligieerde  
 
Folio 85  schulden off lasten des bodels als anders uit wat hoofde het oock soude 
mogen wesen niets uitgesondert, maer beloven integendeel den gemelten Heer 
Havius off desselfs actje hebbende off vercrijgende het voorschr. Hoff en Havesate 
cum annexis, als nog te sullen vrijen en waeren van alle evictje lasten en uitgangen, die 
voor dato van het voorschr. eerste accoordt van den XXsten december XVIc een en 
tachtig op deselve soude mogen hebben gestaen en bij het voorschr. accoordt niet 



soude sijn gespecificeert uitgesondert de twee actens van cautje en waarborge met 
affectatje van het erve Spijlen etc. ten behove van de Heer Overste Rutger Tollenaer 
en van Jan Lunterbussche en sijn huisvrouwe  op den XI den Meij en IX novembr. 
XVIc vijff en seventig voor den gerechte van Enscheide gepasseert welke aengaende 
den gemelten Heer Havius en desselfs actje hebbende, sich vollencomentlijck voldaen 
en   
 
Folio 86  secuer is houdende met de rite van quarandt en indemniteit die bij die 
welgemelte Heere van Stuvelaer en Hengeloe met speciale affectatje van het erve ende 
goet Lansinck op den … voor …Is gepasseert gelijck oock de welgemelte Heeren 
eerste contrahenten bij desen in haere voorschr. qualiteiten beloven de twede 
contrahenten absolutelijck en effectivelijck sullen t. indemniseren, kost en schadeloos 
aff houden, alle d. schulden, lasten en kosten van voorschr. bodel, van wat naeme off 
natuir die oock soude mogen wesen, soo veele als personele, gepriviligeerde en 
ongepreviligieerde voor offe nae dato van het voorschr. eerste accoordt, gemaekt  
offe opgecomen, gene uitgesondert, niet tegenstaende bij het voorsz. eerste accoordt 
anders soude mogen wesen geconditioneert 
 
Folio 87  sullende tot meerder securiteit van dien den Graeve van Carravas, den 
Heere Linteloe, ende diegene diewelcke die twede Heeren Contrahenten verders 
souden mogen specificieeren, dit jegenwoordige contract nevens d. Heere  eersten 
Contrahenten tot dien eijnde onderteikenen gelijck oock den welgemelten Graeve en 
Graevinne van Carravas bij voldoninge van voorschreven tienduisent guld. (te betalen 
een maandt nae de volle voltreckinge en onderteickinge van dit ijegenwoordig 
contract) aen gemelte Heer Havius offte sijne actje hebbende sullen geven en ter hant 
stellen, een behoirlijcke quitantje en acte van renuntiatje wegens Bouculo cum annexis 
met cessie van actje van voorschr. sestien duisent guldens en tien duisent guld. 
respective, waer tegen de gemelte Heere tweede contrahenten oock absolute 
 
Folio 88  Absolutelijck en effectivelijck renuntieren van alle rechten actje uit wat voor 
hoofde het oock soude mogen wesen welke sij tot laste van voorschr. bodel van d. 
Here Unico Ripperda en d. Heeren eerste contrahenten in haere respective qualiteiten  
eenigsints soude mogen hebben geene uitgesondert (als alleen 't gene ingevolge van 
dit jegenwoordige contract gepraesteert moet worden) daer van aen d. gemelte 
Heeren eerste contrahenten qqua gevende rationem cessam in pleurissima forma,  
sonder ijeets t. reserveren, verbindende de gesamentlijcke Heeren Contrahenten in 
haere respective qualiteiten in het hooft recess voormelt, tot naekominge deeses, met 



haere particuliere personen, off die van haere principaelen maer alleen derselver 
praetensien in en op den voorschr. boedel 
 
Folio 89  van den Heer Unico Ripperda, aldus gedaen en geaccordeert ter goeder 
trouwe onder expresse renuntiatie van alle exceptjen, beneficien en relieren en bij de 
gesamentlijcke contrahenten geteickent en gesegelt in ‘s Gravenhaege den XXIXe 
novemb. XVIe ses en tachtentig en in Deventer den …mede XVI ses en tachtich 
Nous soubrigner tant en notre com que comme  Procureur de la Comtesse  de 
Caravas notre Espouse, approuvons l’accoord xij dessus pour autant qu’ il nous 
appartjent et non autrement ala condition expresse que la somme de dix milles liures 
portee par led traite, nous seru reelement paije et mise et nos mains ou anos ordes et 
ce dans le tems porte par le traitte d. Cessourd huij, fait et signe entre nous et les 
deputes de la maison mortuaire de Ripperda apres quoij 
 
Folio 90  et non autrement nous donnerous an Sieur Havius on ases ordres une 
quitance valable des dits dix mille liures avec renontiajon absolve et entiere de trant 
co que nous pouvrions pretendre sur la Seigneurie et terre de Bouclo cum annexis 
signes tant par nous que par notre ditte Epouse avec subrogation de nos droits tant 
pour les des dix mille liures (promis par le present accord que pour les dix mille  
liures) au paranant anous paijsez mille par ledet Sr. Havius fait a la Haije le vingt 
neuvienne de Novembre mil six cent quatre vingt six. Onderstond en was getekent 
Armand Louis Gouffier comte de Caravas, Cornelis van Vhelen qqa, Johan van 
Soggen 
 
Folio 91  J. Surendong qqa, Pieter van Rhemen, Jacob van Coverden, Sebastiaen 
Ticheler, Joan Nijloe qqa, Bern. Ketwich qqa, Arent Arentsen qqa, Rutgert T.Twickel 
qqa, Arent Smeenck, Hendrick van Halen, Marten Harmens, Gerhadt Slichtebree, 
Henr. Van Welberg, Hendrick Wolsinck, Otto Arentsen Hoefsmit, A.R.Hellendoorn 
Dr. qqa, Wolf ten Brinck qqa,  Hermen Otto Ripperda, D. Havius, A.H.wed. Pijl. 
Als executeurs van de testamente van wijlen den Here Rentmr. Willem Havius 
gereserveert aen den jegenwoordige Heere en vrouwe van Bouculoe, het recht van 
quarandt wegens Boculo cum annexis ende speciael wegens die gepraetendeerde 
schapendrift. Ick ondergeschr. als volmagtigde van d. Heere Lintelo tot Boxbergen,  
approbiere dit bovenstaende accoordt in manieren en op conditjen bij d. Heere 
Graeve van Carravas hier bevorens geexpresseert in oijrkunde der waerheit deese  
binnen Deventer onderteickent den 15 febr. 1687. Onderstond en was getekent J. van 
Coverden, J. Fockinck qqa lager stont 
 



Folio 92  Lager stont Dese geconfereert met sijne principaele ende bevonden in alles 
daer mede t. accorderen tot bevestinge der waerheit is dese onderteeckent en met sn 
hofssegel becragtiget 7 xbr 1688  Bij mij onderges. secretaris in den Hove van Hollant 
etc.  David Thielenessen  (en stont in rooden wasse met een  papieren schilt 
overdeckt het segel)  6.st. L.S. N.V.Hochsten 
Ick ondergeschr. Willem van Linteloe, Heere tot Boxbergen, bekenne ende verclaere 
cragt deses, dat ick in en vermits desen, approbere soodaenig accoordt en conventje 
als d. Heere 
 
Folio 93  Graeve van Caravas etc. en de crediteuren van weijlen de  Heere Ripperda 
den ….1686 in ‘s Gravenhaege met die Rentmeester Havius hebben ingegaen 
behelsende onder anderen de renuntiatje op den Hoff tot Boculo cum annexis en 
betaelinge van tien duisent car. guldens aen de Heere Graeve van Carravas 
voornoempt, en sulx pro uit jacet en sonder eenige restrictje off limitatje sonder 
argelist in waerheit kennisse dese eijgenhandig onderteeckent. Actum Deventer den 
14 april 1687, onderstont en was geteeckent W.V.Lintelo Onderstont 
Dese geconsereert met sijn principaele, ende bevonden in alles daer mede t.    
accorderen tot bevestinge der 
 
Folio 94  waerheit is deese onderteeckent en met sn. hofssegel becragtiget 7 xbr. 
1688. Bij mij ondergeschr. secretaris van den Hove van Hollant etc. David Thielenus. 
J   Copiee L. 6 stuijv. S.   H.W. 
Par levant les Con (freres) Notaires Gardenotes du Roij Au Chastelet de Paris, 
soussignies furent presens en soumis, haut et puissant Seigneur, Messire Armand 
Louis Gouffier Comte de Caravas et autres lieux et Dame Alix Elisabeth de Ripperda 
son Epouse de 
 
Folio 95  de luij suffisanment autorisee  pour leffet des presentes demeurans a Paris 
Quartier St. Germain despree la rue du four paroisse St Sulpise lesquells ont reconnu 
et confesse  reconnoissent  et confessent premierement quit leur a este donne et 
envoije copie d. un acte sous seing prive en date du vingt neufiesmes Novembre  
seize quatre vingt deux portans accoort et transaction passe entre Messire Jacques de 
Couverden Seigneur de St. Avelar en qualite de pere et tuteur de Borchard Amelis de 
Couverden Seigneur de Hengeloe heritier sous benefice d. inventaire de la maison  
mortuaire du Seigneur Unico de Ripperda en son vivant Seigneur de Hengelo les 
Creantiers de lad.te maison mortuaire de Ripperda d. une part. et le sieur Guillaume 
Havius receveur faisant tant  
 



Folio 96  tant pour soij, que pour les siens et aijant cause d. autre part, comme aussij 
quit leur a este envoije copie d’une autre acte pareillement sous seing prive en datte 
du vingt neufiesme novembre seise cens quatre vingt six portant accord et transaction 
passe entre ledites seignr. Borchard Amelis de Couverden, seigneur de Hengelo et de 
lad.te qualite hereditier sous benefice d. Inventaire dud.t seigneur d. Hengelo et de 
Ripperda les dts. Creauciers de la maison mortuaire de Ripperda d. une part et ledt  
sieur Guillaume Havius faisant  tant pour luij que pour le seigneur Cornelis d.   
Aerssen Chef Drossard du pays d. H' lem et de ‘s Hertogenrade comme Marij de 
Dame Elisabets Havius son Espouse d. autre part au pieds duquelle et l' acte d.  
approbation dudit acte facit par le seigneur Armand Louis Gouffier Comte de 
Caravas tant en son, non que comme 
 
Folio 97  comme procureur de lad.te dame Comtesse de Caravas son Espouse autant 
quil leur en pouvoit compter et appertenir dans le contenue dud.t Acte lequel est 
signe dud.t Seign.r Compte de Caravas et dediter creauciers de lad.te maison 
mortuaire de Ripperda, lesquelle deux actes auroient este translates de la langue 
flamande  en laquelle ils ont este escrits an francois par Laurens Fabig notre public et 
translateur resident en la Haije en Hollande, comme il en apert par son attestation 
estant au bas desdits actes en date de cinquiesme septembre seise cens quatre vingt 
sept. Lesdits deux actes lequalises par messieurs les Bourgeois maistres et eschevius 
audt. lieu de la Haije suivant l’acte de legalisation en date du  
Signe de veer secretaire tous lequelles actes 
 
Folio  98  actes ils auroient representes a nous Notaires sousignes , et de plus 
declarent en avoir pris la lecture laquelle nous leur avous d.habondant faite, et le  
contenu en jceux auroient dit et declare bien savoir et entendre, et iceux approuver et 
rattifier en ce qui peut leur competer et appertenir voulans et entendans, qu’ils soijent 
executes et sortent leur plein et entier effect selon leur forme et teneur. et ont en 
outre led.ts Seigneur et Dame de Caravas reconnu avoir recue a valoir et en deduction 
de leur prétensions sur lad.te maison mortuaire de Ripperda pour restant de la dot et 
soijaux de la dite Dame Comtesse de Caravas et en executions did.ts. actes cijdessus 
dattes premierement la somme de seise mil florins monoije d. Hollande de laquelle ils 
ont donne quitances 
 
Folio 99  quitancess en date du vingt quatriesme jour d. octobre mil six cens quatre  
vignt deux. En second lieux la somme de dix mil florins ausij monnoije d. Hollande, 
laquelle auroit este paijee a  mr. Moreau. Envoije de la maij.te polonoise aupres de 
Messieurs les Etats Genereaux des provinces unies en consequence de la procuration 



des dits Seigneur et Dame de Caravas passee par devant Ogier et Clement Not.re au 
Chatelat de Paris en datte de zeisiesme juillet mil six cens quatre vingt sept, suivant la 
quitance sous seing prive de monsieur Moreau en date du vingt neuff septembre mil 
six cens quatre vingt sept, laquelle somme de dix mill florins auroit este deposee du 
consentement des partie entre les mains de Mr. Peters Cou.r, M.re. de Requestes de 
son Attesses  Monsieur le Prince d. Orange pour 
 
Folio 100  pour estre delivree and.t Sieur Moreau au lad.te qualite de procureur 
desdits Seigneur et Dame de Caravas en raportant par luij acte de ratification  tant du 
paijement des dites deux sommes cij dessus exprimees que des actes en consequence 
dequelle elles ont este paijees. Et au moijen de paijements se montant a la somme de 
vingt six mil florijns monnoije d. Hollande lesdits Seigneur et Dame de Caravas 
stipulans et faisans tant pour eux et pour leur hereditiers ou aijant Cause, ont par 
cespresentes renonce et renoncent a touts droits et actions, pretensions, privileges et 
hipotheques generales et speciales qui pounoit avoir et pretendre en quelque sorte et 
maniere que se puises estre sur le Havesate de Buculo et sur tous le biens terres et 
droits en dependans aussi qui sont 
Folio 223 meerdere goederen daer bij gespecificeert voor soo veele te cort mogte  
komen alles onder expresse eischmaeckinge van costen salvis 
Compareren de tijdtlijcke provisoren der Aermen van d’stadt Endscheide exhiberen 
prothocollere authentiqe extracten onder de letter van A: versoockende uijt die 
effecte van de distraheerende goderen betaelt te moogen worden en gepraefereert 
voer andere creditoren des voorsch: juncker Wilhelm Hendrick van Loen Salvis 
Comp: de Heer Rigter Cost ende die Burgemeesteren ende gemeentsmannen en 
versoecken meede betalinge uijt die te distraherene gooderen van de Heer Willem 
Hendrick van Loen een summa 127 guldens 5 st. sijnde achterstandige Heeren 
middelen van de voorg: welgeb: Heer Loon soo van schoorsteen geldt, hoofft geldt, 
schattinge, geseij, verpundinge, 1000ste penninck, en andere nog ten agteren en dat sij 
moegen voor die andere creditoren gepraeferiert worden Salvis 
     Decretum 
Alsoo nae ineischurge door beijde die Gerigts dienaren niemandt is gecompareert soo 
worden die uijtblijvende creditoren gecontumacieert en van voorder angeven nae 
Landt: versteecken. 
 
Folio 101  sont speciffies et designes  par L’acte du vingtiesme decembre XVJC 
quatre vingt un sous quil soit besoin d’en faire un plus particuliere expression 
enumeration nij designation. Declarans led.ts Seigneur et Dame Comte et Comtesse 
de Caravas quits se tiennent pour bien contens et bien paijes et quils recoivent lad.te 



somma de vingt six florins monnije d’Hollande à valoir comme dessus au moijen du 
quoij ils quitent et renoncent de pouvoir rien demander â l’avenir aud.t Sieur Havius 
ou a ses aijant cause en consequence desdictes actes d’accordts et transactions cij 
dessus dattes de vingt Decembre XVJC quatre vingt un et vingt neuffiesme novembre 
XVJC quatre vingt six et autres en quelque maniere et pour quelque cause que ce 
puisse estre. Subroge ans entant que besoin est ou seroit Ledit Sieur Receveur Havius 
ou ses aijans cause en tous leurs droicts  
  
Folio 102  leurs droicts, noms, raisons et actions privilegies et hipoteques mesmes 
pour leur plus Grande seurete leur en faisant cession et transport jusqu au Concurrent 
de La.dte somme de vingt six mill florins monnoije d’Hollande. Renoncans mesme à 
pouvoir alleger aucune nullite contre lesd.ts deux actes portant accords et transactions 
cij dessus dattes. Nij a rien pretendre nij demander au moijen de ce que led.ts accords 
n’ont pas este sgnes, nij le paijement faicts dans les termes portes par iceux. 
Consentans en outre ledits Seigneur et Dame de Caravas que le present acte portant 
leur ratification dedictes actes cij dessus exprimes et dattes et quitances desdictes deux 
sommes a eux paijeis en con-sequence, ensemble leur renonciations à tout droicts 
subrogation 
 
Folio 103  subrogation et cession diceux soit insere dans le Registre publicqs en 
Overijsel et par tout ailieurs u besoing sera pour ij avoir recours a pris qu’il aura este 
legalise par Monsieur le Leutenant Civil du Chatelet de Paris le present acte avec le 
quitance cij dessus datees l’une de la somme de seise mil florins, l’autre de dix mil 
florins le tout monoije d’ Hollande ne vallant que pour un seut et mesme acquit. 
Dont et de tout ce que dessuse le dit Seigneur Comte et Comtesse de Caravas de leur 
consentement ont este juge et a l’entretie et execution des presentes ils ont oblige et 
hipoteque tous et chacuns leurs biens meubles et immobles present et avenir. 
Renonceans a toutes choses au contraires. faict et passe a Parij en  
 
Folio 104  en ladite Maison dedits Seigneur et Dame de Caravas devant declare l’  
an Mill six cens quatre vingt huit le vingt deuxiesme jour de janvier avant mijdij et ont 
signe Armand Louis Gouffier, comte de Caravas Alis Isabella de Ripperda des 
Florges Clement en marge estoit escrit comme il s’ ensuijt Nous soubsigne Anthoine 
Morceau envoije extraordre. de sa maij.te polonoise aupres de mrs. Les Etats 
generaux des provinces unies procureur de monsieur et de made. de Caravas suivant 
la procuration du seisesme Juillet 1687. Recognois qu’ il ij a erreur dans la debte de l’ 
acte mentione dans ce present acte de ratification dedts. Seigneur et Dame de Caravas 



en ce que l’acte est marque passe le vingt neuffiesme novembre XVJC quatre vingt 
deux aulieu quil doit estre ensa veritable datte du vingtiesme decembre 
 
Folio 105  Decembre  XVJC quatre vingt un et approuve par acte estant en bas et au 
pied signes dedt. Sr. et Dame de Caravas en date de vingt neufiesme octobre XVJC 
quatre vingt deux comme il nous est apparu par un representation qui nous a este 
faite desdits actes qui nous recon noisons avoir veues en original et recognu La verite  
desdts. dattes faict a la Haije ce vingt sixiesme jour de fevrier XVJC quatre vingt et 
huijt et estoit signe Moireau. Plus bas estoit escrit. Jean le Camus Chevalier Confr. du 
Roij en tous ses conseils  maistre de requestes ordinaire de son Hostes, Leutenant 
Cevivit de la ville prevoste et vicomte de Paris. Nous certifions que lesdits des Forges 
et Clements sont nottaires au  
 
Folio 106  au Chattellet de Paris et que foij est adjoutee en jugement et hors joeluij 
aux actes qui sont par eux expedits. En tesmoin de quoij nous a vous signé et faict 
contresigner le present par nostre secretaire et apposer a joeluij le sceau de nos armes 
á Paris le 17. fevrier 1688 estoit signé Le Camus, plus bas par mondt. seigneurs et 
signe Gauset   L : S : 
Je soussigné secretaire de la Cour d’Hollande aijant Collatione l’acte eij devant escrit 
avec son original datte et soussigne comme eij dessus l aij trouve d’accorder de mot 
en mot aves soudit original faict a la Haije en Hollande ce 
 
Folio 107  Locus sigulli in rooden wasse hier teegensoover opgedruckt ce  7 me 
Decembre l’ an 1688. En vertu de quoy j’ay scellee cette copie avec le sceau ordinaire 
de ladite cour d’Hollande David Hilenuss. 
NootGerichte Anno 1689 de 30 Martij  Joan Cost Jud: Subst.. Assessores Roleff ten 
Bouhuis, Albert ten Vaerde.   In eigenaer persoonen erscheenen sijn Leffert ter Welle 
met sijn huisfrouwe Jenneken Assinck wesende sij met 
 
Folio 108  met hem als met haeren man ende mumbaer g’assisteert ende bekanden 
aen Jan Assinck verkofft te hebben gelijck sij verkoopen cragt deesen een jaerlijxe 
rente van dree guldens thien stuijvers uijt haer comparanten eigendoomelijcke maethe 
de seckmaet genampt soo geleegen in deese gerichte Lonner Marcke ant luttke 
venneken bij Cruijsen maethe voor een summa van Penn: soo comparanten in 
goeden gelden bekanden ontfangen te hebben deeden derhalven vant voornoompte 
onderpant voor soo veele die jaerlijxe rente belangen doet (: soo rentheffer met 
pandonge als voor pachten gebruijckelijck sall moogen innen:) transport ende 



vertichtenisse mett beloffte van deese voorsijden verkoffte rente alsoo te willen staen 
wagten en waeren  
 
Folio 109  de waeren onder verbant van haer haere persoon en vordere goederen. 
Met deese conditie nochtans datt rentverkooperen offte haere naerkoomelingen ten 
allen tijden ende alle jaer deese rente (: soo op paschen 1690 het eerste jaer sall 
coomen te vervallen :) te moogen quitkoopen met een capitaele summa van 
t’zoeventich Caroli guldens naer datt die opsage een halff jaer te vooren sij gescheet. 
In eodem judicio  eerschenen sijn Leffert ter Welle sijnde well ende gesont van 
Lichaeme gaende ende staende en Jenneken Assinck sijn huisvrouwe mede gesont 
van Lichaeme gaende ende staende dierwelcke haeren L: Eheman de momboirschap 
heeft opgesegt en wederom tot haeren momboir gecoren die E. Geert Stockman ende 
becande overwogen te hebben d’ kortheit en brosheit des menschelijcken levens de 
seeckerheit des doodts en d’onseeckerheit des tijts daeromme voorgenomen niet van 
hier 
 
Folio 110  hier t. scheiden sonder eerst van haere tijtlijcke goederen t. disponeren tot 
welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwank 
opmaeckinge off misleideinge van ijemant. Comende dan ter dispositje soo hebben  
sij Testateuren eerstlijck haere siele soo haest die door d wille Godts uit haere 
lichaemen comen t scheiden bevolen in Godts genadige hant en haere lichaemen tot 
een eerlijcke begraffenisse. Dienvolgens heeft hij testateur gewilt ende begeert, dat 
sijne voornoomde L: huisvrouwe bij aldien hij voor haer mogte comen t overlijden 
dat sij haer leventlanck tuchts wijse sall behouden, gebruicken ende genieten, sijne 
goederen soo als hij door d. doot die sall comen t ontruimen en nae t. laeten 
vervolgens stelt ende wil hij dat nae sijnen en haeren doot in sijne goederen gelijklijk 
sullen erven die gene 
 
Folio 111  soo nae de wetten daer toe gehoren ende beregtiget sijn. Ende heeft sij 
Testatrice gewilt ende begeert met adsistentje als voren dat haren L: Eheman bij soo 
verre sij voor hem mogte comen te overlijden, dat hij den tijt sijnes levens het 
gebruick ende opcompsten tuchtswijse aller haren nae t latene goderen sal hebben 
ende genieten, vervolgens begeert sij dat nae haerer beider overlijden haere agter te 
latene goderen sullen vererven ende vallen mede aen haere wettige en daer toe ab 
intestato beregtigde Erffgenamen. Alle t gene voorssr. heeft hij Testateur en sij 
Testatrix wilt ende begeert dat het selve, nae dat het haer voorgelesen is, alsoo moge 
agtervolget worden en cragt hebben sall, t. sij als een gifte, testament offte Codicille 
schoon alle solemniteiten hier toe  gerequireert niet waren geobserveert. 



 
Folio 112  Ao 1689 den 3. May. Joan Cost subst: Judex. Assess: Albert Waegelaer, 
Lucas Busscher.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Gerrit Spolminck met 
Enneken sijn echte huisvrouwe die met haeren man was geassisteert en becanden aen 
die E: Hermen Stroinck sijn huisvrouwe en erven vercogt t. hebben gelijck sij 
vercopen alnog cragt deeser een jaerlijxe rente van seven Carl: gl: tien st: uit het goet 
nije aengemaeckte bouwlant d. Doerne genoempt gelegen sijtwaerts Herm: te Halks 
stucke de Bree genoempt en Comparants Erffes Landt schietende met den eenen 
eijnde aen Spolmincks lant soo de Wijfker tegenswoordig gebruikt met den anderen  
eijnde aen Spolminck gaerde als een vrij allodiael stucke gronts, gelijck onlangs van 
Lonnicker goetheren is vercoft aen Rentgever beswaert nogtans met een 
Folio 112 in de marge  Nootgerigte gehouden den 5 jann 1746. Abr. Strick verw. Right. Ass. 
Br. Linthuis en J. Steenberg.  In eigenaar personen erschenen is Jan Henrick Kappelhoff tot 
Oldensaal getroudt aen Juffr. Janna Elshoff laast wed. van wijlen Br. Stroinck tot Oldensaal en 
bekende mede uit naame van sijn vrouw van dese rentverkopinge met een somma van 125 guld. door 
Berent Spelmink met de intresse ten vollen voldaan te wesen dede derhalven deselve libereren en weder 
losmaaken sonder dien aengaaande het minste regt op den grond daer verder aen te behouden exept de 
tijnden. 
 
Folio 113  jaerlijxe garfftiende aen Rentheffer, daer voor sij oock becanden voormaels 
ten geneuge bevredigt t. sijn, waerom sij oock den selven tienden aen hem Rentheffer 
mits deesen cedeerden en transporteerden ten sijnen behoven, gelijck oock sulx 
becande: gedaen te hebben voor sijn Hoffrichter J. Sloot in ao 1686 den 25 Julij en sal 
die geseide rente het eerste  comen t. vervallen op den 20: Julij 1689 alles voor een sa 
van penningen soo Comparanten tot aencoop van den gemelten gront wel weder 
hebben geimploijeert. Deden derhalven van t. voorschreven parceel gronts transport 
en vertichtenisse voor soo veele die jaerlijxe rente aengaet met belofte van dese voors. 
Rente (: soo Renthefferen met pandinge als voor pagten gebruickelijck sullen mogen 
innen off het fluis bij misbetaelinge daer voor mogen aantasten:) tegens eenen 
ijegelijcken alsoo t. willen staen wagten en waeren en soo nodig betere vestenisse te 
doen, Renuntieerden van de exeptje van ongetelden gelde voorts van alle anderen 
desen ter contrarie. Met dese 
 
Folio 114  expresse conditje nogtans dat Rentvercoperen en haere naecomelingen ten 
alle tijden en alle jaer sal mogen vrij staen dese voorseide vercogte rente t. mogen 
quitcopen en het onderpant libereren met een capitaele sa van hondert vijff en twintig 
Carl: gl: nae dat de opsaege een half jaer te voren  sij gedaen breeder versegeldes 
breeves.  



Nootger: Ao 1689 den 6 Maij.  Joan Cost Subst: Judex. assess. Albert Waegelaer, Jan 
Lambers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hend: ten Lutticke Schipholt met 
Geertjen sijn echte huisvrouwe  die met haeren man als haeren momboir was 
geadsisteert alsmede de momboiren der voorkinderen van Geertjen bij wijlen Borch 
Jans soone met namen Geert ten Dijcke en Arent ter Horst 
Folio 114 in de marge  Nootgr. Ao 1698 den 25 may. Joan Cost richter,  
assess: Bern: Helmich, Willem Grote Varwijk.  Sijn gecompareert de pastor en Secretr: Stokman en 
becanden dit tegenstaende capitael haar weder voldaen ende betaelt t sijn quiteerden daeromme het 
onderpand 
 
Folio 115  geprocreert en becanden aen die eerwaerde Everwijn Stockman en die E: 
Hend: Engb: Stockman pastor en secretaris alhier vercogt t. hebben gelijck sij alnog 
vercopen cragt deeses een jaerlijxe rente van twintig Carl: Gls: uit haer Comparanten 
eijgendomelijcke aenpart off geregte deel van ‘t Lutticke Schipholt soo als ‘t selve met 
all sijn recht en geregtigheit in de Eschmarcke en deese gerichte gelegen is, en sall ‘t 
eerste jaer rente coomen t. vervallen op den 6 Maij 1690. Dit alles voor een sa van 
penningen soo Rentvercoperen ten allen en goede geneugen ontfangen en tot afflosse 
haerer schulden wel wederom geimplojeert t. hebben, deden daeromme van ‘t 
voornoomde onderpant transport en vertichtenisse voor soo vele de jaarlijxe rente 
belangen doet. Met beloffte van deese voorseide vercofte rente (: soo Renthefferen 
met pandinge als voor pagten gebruickelijck sullen mogen innen:) tegens allen en 
eenen ijegelijcken alsoo te willen staen wagten ende waeren onder verbant van haere 
personen en goderen 
 
Folio 116  Renuntieerden van de Exceptie van ongetelde gelde voorts van allen 
anderen deses eenigsints ter contrarie. Met dese conditje nogtans dat Rentvercoperen 
haere nae comelingen en erven ten alle tijdt en alle jaer sal mogen vrij staen deese 
voorseide vercogte rente t. mogen quit copen ent onderpant libereren met een sa van 
vierhondert Carl: gls: nae dat de opsage een half jaer t. vooren sij geschiet, breder 
versegeldes breves. 
Ao 1689 den 28 Maij  Joan Cost subst: Judex.. Assess: Lucas Rumpel, Philips 
Dullebotter.  Conditjen voorwaerden waer bij Pr. Frans Aubel als volm. van die E. 
Jan ten Broocke omni meliori modo doet repeteren sijn ten anderen maele gedaene 
affictjen ad valvas ingevolg Lantr. om huiden in termino toe sich distraheren ende aen 
d. meest  
 
Folio 117  meest biedende vercopen de halve koemaete ende het lant aen die 
Lonnicker stege soodanig als de selve bij voorschreven Wooldrinck binnen beseten 



tobehorende de wed: van wijlen Arnoldt Woolderinck om daer aen t verhalen 
alsodaenig capitaell als alhier ten prothocolle blijcket neffens rente en kosten met 
versoock dat alle interessenten soo daer eenige mogten sijn mogen werden 
aengeijschet bij uitblijven het versteck nae Lanr: moge worden toegestaen.  

Decretum.  
Alsoo naer aeneijschinge niemant is gecompareert soo wordt het versoock nae Lantr. 
geaccordeert. Den vercoop sal geschieden bij gls. ad 20 st. ijeeder stuck wie verhoget 
met 10: sal eene daer off genieten met vijff naer advenant aen den cooppenninck t. 
korten. Die cooper verblijft sal twee sufficiante borgen stellen, bij foute van  
Folio 117 in de marge  Nootgerigte Ao 1690 den 20 Febr: Joan Cost Richter, Assess: Pastor 
Stockman, Philips Dullebotter.  Compareert de wed. van wijlen Arnoldt Woolderinck geadsisteert 
met die E: Jan Gerritsen en legt alhier tot losses van dese parcelen tweehondert en vijff gl. voor d’ 
cooppenningen, voor gedaene kosten en den gehele tellen 100: penn: t samen 8: gl. Twee st. sijnde 
daermede in begrepen den interesse tot huiden incluis aen die E: Albert Wagelaer diewelke daermede 
oock quiteert en van d gronden oock renuntieert als Coper. 
 
Folio 118  dien avers sall ‘t goet op desselfs kosten tot schaede en baete de novo 
weder worden opgeslagen. De cooppenninck sall tusschen dit en Michaelis worden 
betaelt aen handen van Distrahent offte d. ordre van sijn principael. 
Distrahent referreert sich an den eijgenaer van voors:e percelen de losse nae Landtr:. 
De cooper sal op toe comende Michaelis de percelen mogen aen vaerden 
D  voornoomde worden ingesat door die E: Pr: Frans Aubel op ................... - 150.-.- 
Door die E: Pr: Albert Waegelaar verhoget met  .............................................    - 20.-.- 
Pr: Aubel verhoget met ..................................................................................... …  - 20.-.- 
Pr: Waegelaer verhoget met ............................................................................….    -  5.-.- 
                   ……--.195.-.   
 
Folio 119  Procur. Aubel........................................................................................     - 5.-.- 
Pr: Wagelaer met ……………………………………………………….. - 5.-.- 
                                -10.-.- 
Onder protest d’ vorige ………………………………………………….   - 195.-. 
vijf gl: heeft maer gemeint vijff st: te sijn ………………………………………205.-. 
Is nae keersen uitganck cooper verbleven. 
Losse bet., borge Jan Gerritsen. 
Nootgr.: Ao. 1689 den 15. Junij.  Joan Cost subst: Judex. Assess.: Jan Ottenhoff, Jan 
Nijhoff.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Abraham ten Bouhuis en Roleff ten  
Bouwhuis met Aelken Rhodink sijn echte huisvrouwe die met hem als met haren man 
ende momboir waer geadsisteert en dede ten erfflijcken behove van Hend: 



Wesselinck, Swenneken Aeffkinck eheluiden omwederopelijke cessie en overdragt 
van haer transportanten vrije allodiale en eijgendomelijcke hoijmaete den Hou 
genaempt soo als die selve met alle haer oude  
 
Folio 120  en nieuwe tobehoir recht en geregtigheit tusschen de meeden van Berent 
Eelkink en de wed. ten Thije met den eenen eijnde aen den wegh nae ‘t Josinck  
Braecke met den anderen aen ‘t velt nae Gijmen huis in d’Usseler Marcke en desen 
gerichte gelegen is excempt nogtans het geregte vijfde part gelegen nae de sijt van 
wed. ten Thijes maete soo voor desen oock all affgepaelt is toebehoirende Berent 
Gavertinck en dessen huisvrouwe voor een summe van penningen soo comparanten 
ten vollen en goeden geneuge becanden ontfangen (: holdende d. aen coperen 
nogtans tot haeren laste soodaenen capitael als die Eerwaerde en welgeleerde 
Everwinus Stockman pastor alhier daer uit competeert ingevolge rentvercopinge :) 
ende tot haeren nut wederom geimploijeert te hebben. Deden derhalve van die voorn. 
maet transport en vertichtenisse met hande en monde als recht was haer en allen 
 
Folio 121  den haerigen daer van mits desen ontervende den aencoperen en haeren 
naecomelingen daer mede weder erfflijck beervenden. En belooffden desen alsoo t. 
willen staen wagten en waeren onder verbant van haere personen en vordere 
goederen renuntieerden van de Exceptie van ongetelde gelde voorts van allen anderen 
dese ter contrarie. Reserveert mits desen den vercoperen haer en haeren erffgenamen 
de Losse niet van ‘t gehele opgedragene maer van d. geregte halfscheit der gehele 
maete sijnde die halfscheit soo nae wed. ten Tijes maete gelegen is, voor den tijt van 
drie jaeren en niet langer mits eerleggen off wedergevende aen Hendr. Wesselinck off 
sijnen erven hondert en sestig Car. Gl. sal mede voorschr. halve maet tot dat die 
losjaeren sijn gexpireert  mogen gebruicken mits betaelende aen Domine Stockman 
jaerlijx de rente van het daer in gerealiseerde capitael, breder versegeldes breves 
 
Folio 122  Nootger. Ao 1688 den 12 julij.  Joan Cost Subst. Judex. Assess. Willem 
Severijn, Egbert Becker.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Geerlich ten 
Busewinckel en Jan Braecker en hebben verclaert hoe dat sij voor eenige weinige 
daege ten huijse van Hermen Bijvanck sijn versogt alwaer sij desselfs huisvrouwe Aele 
seer swack ende kranck t. bedde liggende hebbe bevonden diewelcke bij goeden 
verstande sijnde hadde versogt ende begeert  dat haeren L. Eheman  all ‘t gene sij met 
d. doot mogte comen t. ontruimen den tijt sijns levens mogte gebruijcken ende 
besitten en dat sulx aen den Ed. Lantgerichte mogte worden bekant gemaeckt; ende 
met communicatje ende goetvinden haeres voorn. Ehemann als haeren momboir in 
deesen onbedwongen ende uit vrijen wille heeft bekant dat nae haer en haeren  



 
Folio 123  mans doot eene van haere drie kinderen haere plaetse sal hebben ende 
besitten soo ende in diervouge als ‘t van hem en haer is en wordt beseten niets in ‘t 
geringste daer van uitbesondert voor eene summe van achthondert daeler ad 30 st: ‘t 
stuck. Met sulcke verstande datt bij aldien de vaeder die d. vrije electje van de gemelte 
drie kinderen sal hebben mogte komen t. sterven sonder ijemant daer toe te nomen t. 
sij door naelatigheit off andersints sal de oldeste het hebben ende besitten in vollen 
eijgendoom voor geseijde prijse. Edog soo dat de oldesten off die t. nomene in alle 
nalatenschap van beider sijden nog in de 800 daeler genige deel of recht sal hebben 
ende genieten, terwijl die coop daer nae geproportionneert is. Vorder sal de besitter 
gehouden wesen bij aldien d. eene off d. ander ongetrout blijfet een plaetse in ‘t huis 
t. geven tot des genen verblijff   
 
Folio 124  waer tegens die wederom van des ongetrouden portje sal mogen inhouden 
50 daler en bij ontruiminge der gemelten plaetse aen den ontruimenden weder 
betaelen. In den selven gerichte mede eerschenen Herm. Bijfanck ende bekande alle 
het bovenstaende met sijne Compts. bewilliginge en goetvinden van sijn overledene  
sal. huisvrouwe also begeert ende gewilt t. sijn het welke hij Comparant soo veele 
hem aengaet van gelijcken will ende begeert dat in alle clausulen ende poincten also 
agtervolget en naegecomen sal worden en soo eenige van sijne erffgenamen offte 
kinderen hier tegens ijeets wilde ondernemen off tegenspreecken en ‘t selve alsoo niet 
agtervolgen sullen van alle haerediteit off erffnisse des vaders uitgesloten sijn. 
 
Folio 125  Nootger: Ao 1689 den 11 Julij. Joan Cost subst. Judex. secret. Stockman 
ass., Herm. Ten Huntvelt ass.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Egbert Huvinck 
en Jenneken Loetinck sijn echte huisvrouwe, wesende sij met hem als met haeren 
man ende momboir geadsisteert en becanden aen die E. Sander Wingh Sara Janss 
eheluiden vercogt t. hebben gelijck sij alnog vercopen cragt deses een jaerlijxe rente 
van seven en veertig Carl: gl: tien stuv: segge 47: Carl: gl: tien stuv: uit haer 
Comparanten eijgendomelijcke erve ende goet Huvink soo als ‘t selve met alle sijn 
oude en nije toebehoor recht en gerechtigheit niet van allen uitbesondert in de 
Marcke Drijne ende dese Gerichte gelegen is, waer van ‘t eerste jaer rente sal comen 
te vervallen 
Folio 125 in de marge  Nootgr: Ao 1699 den 1 Augusti.  Joan Cost richter, Assess: Coort 
Reigers, Derk Schouwink.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Gabriël Stenvors als mede 
erfgename van sijn vrouwen Oom Alexander Wing en Jenneken Paeschen wed. wijlen Lopart 
geadsisteert in desen met Gabriël Stenvors, als mede erfgename van wijlen hare moije Sara Jansen 
gewesene huisvrouwe van wijlen Alexander Wing, en cedeerde de eerste aan sijn swager Alexander 



Wing sodane 118 gl: 15 st als hem volgens maagscheidinge de dato den 1 Februarij 1699 uit het 
capitael off versegelinge van Egbert Huivink toquam En de twede van den selven Alexander Wing 
177 gl: 10st: soo hier uit het capitael off rentverschrijvinge van Egbert Huivink volgens 
maegscheidinge de dato den 11 November 1698 waer competerende becanden beide deswegen van hem 
Wing ten vollen voldaan te sijn waerom daerom ook niet meerder behielden nog te verwagten hadden. 
Voorts in desen selven gehegeden gerichte eerschenen is Alexander Wing als mede erfgename van 
sijnen wijlen Oom Alexander Wing cedeerde en transporteerde ten erfflijken behove van die E. pr. 
Albert Waegelaer sijn huisvrouwe en erffgenamen sodane 118 gl: 15 st. capitael als hem uit desen 
 
Folio 126  op Jacobi 1690: Ditt alles voor een sa: van penningen so Rentvercoperen 
ten vollen en goede geneuge becande becanden ontfangen t. hebben Dede daeromme 
van ‘t voorn.e goet transport ende vertigtenisse voor soo veele als de jaerlijxe rente 
belangen doet. Met belofte van deese voorschr: vercoffte rente (: soo renthefferen 
met pandinge als voor pagten gebruickelijck sullen moge innen: ) tegens allen eenen 
ijegelijcken alsoo willen staen wagten en waeren onder verbant van haere personen en 
vordere goederen. Renunteerden van de exceptje van ongetelden gelde voorts op en 
alle anderen deesen ter contrarie. Met dese conditje nogtans dat Rentvercoperen en 
haere naecomelingen ten allen tijden en alle jaer sal vrij staen deese vercofte rente te 
mogen quitcopen en ‘t 
Folio 126 in de marge (vervolg van marge 125)  segelinge van Egbert Huivink volgens 
maagscheidinge de dato den 1: Februarij 1699 waer competerende als mede sodane 118 gl: 15 st: als 
hem op heden van sijn swager Gabriël Stenvors en 177: gl: 10 st. van d wed. Lapart sijn gecedeert 
sijn en overgedragen becanden dat Wagelaer voornoomt hem transportant van dese drie bovenstaende 
parcelen monterende te samen ter sa: van 415 gl capitael neffens dit verlopene en op jacobi 
jongstledene verschenene jaer interesse ten vollen hadde voldaen ende betaelt weshalven daer van niet 
meerder behielde nog te verwagten hadde. 
Nootgr: Ao 1705 den 4: Februarij Richter Joan Cost assess: Hend: Derkinck Joan Bussier.  Sijn 
in desen gerigte eerschenen de onderstaende personen en becanden van de weduwe wijlen Albert 
Wagelaer in voldoninge van transport van dese rentvercopinge ontvangen te hebben en als volget Jan 
Jansen als provisoor wegens d kinderen Joan Lepijn 237 gl: 13 st. Harm Lovenius 11 gl. 15 st 
Peter Wing 118 gl 15 st. Hendrik  Steenbergen. Uit namen van sijn vader 60 gl. Vooroff wegens d 
kinderen van Robert van dam weshalven sij van ijeder voor d’ ontfangene penningen het regt van dese 
rentvercopinge in soo verre d’weduwe 
 
Folio 127  onderpant libereren met een capitale summe van negen hondert en vijfftig 
Carl: gl: Segge –900- Carl: gls nae dat d opsaege een halff jaer t. vooren sij geschiet 
breder versegeldes breves. 



Nootgerichte gehouden op t Erve Spraeckel. Anno 1689 den 26 Julij Joan Cost 
subst. Judex, Secret: Stockman assess:, Advt. Misskendael assess.  Conditjen en 
voorwaerden waernae ingevolg voorheden Sondaegse gedaene Kerkenspraecke 
vercogt sullen worden alle inninge des huises koorn gewass bestiaelen .s. voorts haer 
eijgendomelijcke halve erve Spraeckel selfs, met huis uitdrifte .s. met nog het lant 
buiten ‘t halve en haer meede tobehoirende, niets van allen uitbesondert. De 
vercopinge sal geschieden bij guld. van 21 stuv. ‘t stuck. Wie de hoogste insaete wordt 
veronden t. hebben sal proufiteren daer voor twee Carl: gl: van ijeeder parceel der 
immobile goderen En wie met 20 gl: verhoget sal een Carl: gl: genieten meerder off 
minder nae advenant 
Folio 127 in de marge  Wagelaers cederden en overdragen gelijk sij doen bij desen cederen en 
overdragen sonder dat in soo verre van dese rentvercopinge meerder behielden nog t verwagten hebben 
alles onder renuntiatje van d’exeptjen van ongetelde gelde en allen anderen desen ter contrarie. 
 
Folio 128  Wie met kerssen uitgank die laetste hoginge heeft sal cooper sijn ende 
blijven, mits stellende daer voor sufficiante cautje deese Ed: Gerichte subject die soo 
wel als de principael sal  redevabel sijn. Wie geen borge onvermodelijck mogte 
konnen stellen, sal ‘t selve tot schade en baete van den selven weder worden 
opgehangen. De stucklanden sullen vercogt worden vrij van sloptiende diensten en 
miscoorn voor koster en pastoor, uitgenomen extraordinare diensten ten tijde van 
oorlog soo mede pro quota daer van sullen worden gedragen en sullen als overgaen 
aen de Coper met haere oude en nieuwe recht en gerechtigheden. De betalinge van de 
eerste halfscheit der immobile goederen wordt gestelt op  Martini 1689 en die twede 
halfscheit op Maij 1690 en van de meubilen meede op Martini deses jaers. De 50: off 
100: penn: sal sijn tot laste des Coopers. De Welgebr: Hr: Willem Jacob van Staveren 
toe Borckhorst sal de distractje van de  mobilia hem Ao 1688 als koorngewas en 
anders niet uitbesondert de 22: 8 br: debite verhijpothijseert alhier vertoont. 
 
Folio 129  en ten allen tijden bij bedongen si opus, toelaeten om t. tonen aen de  
Crediteure dat hij niet begeert te trecken soo men seit voor een appel off not, his 
praemissis fiat distractje in usum praedictido mini. De Crediteuren van gemelte bodel 
soo hier praesent sijn latende het voorgaende recess op de naeme van den Heer 
Staveren in sijn waerden en onwaerden berustende en segt vorders dat het gemelte 
versoock alhier geen plaetse heeft naedien over die goderen nog geen praeferentje 
nog concurentje is gedisputeert het welke bij vervolg van saecken sal gedaen worden 
als wanneer een ijeder der Crediteuren als meede de Hr: Staveren sijn vermeinde recht 
bij deductje sal komen nae sijn goden raede overgeven versoockende der halven dat 
de distractje der mobile goderen gewas en anders in usum jus habentium moge 



geschieden. Den Hr. Staveren consenteert ingemelte distractje als geseit hebbe de 
Crediteuren daer tegen komen ‘t selve bijbrengen op tijt en plaetse  me twijffelt niet 
off het jus habentium sal in jus habentis veranderen cum adsistentia Dr. Wagelaer. 
De Crediteuren inhaererende haer voorige willen hier over dit poinct sich tot geen 
dispuit verder tot vermijdinge van kosten claseren maer reserveren sulx bij process 
van praeferentje en concurrentje alwaer hetselvige 
 
Folio 130  te passe sal comen, en niet hier protesterende van all het geene hier tegens 
moge gehandelt worden. De Crediten gesien en gehoort hebbende dat ingeval 
gerichtelijcke aenslag alle bestialen, koorngewas, inninge des huises voorts alle andere 
mobilia niet uitbescheiden op huiden sullen worden vercogt ende dan dieselve 
besorgen dat van die bodelholders niet alles pertinent geopenbaert en voorgebragt 
mogte werden off dat ijeets mogte sijn off worden verbragt off verdonckert, 
versookende dat gemelte bodelholders  met eede sullen hebben te verclaren van niet 
der meubile goderen, als koorngewas, bestialen, inninge des huises of ijeets anders 
hoe ‘t oock genoempt mag worden selfs off door anderen directe oft indirecte 
verdonkert off verbragt t. hebben, als meede dat sij geen immobilia off landen soo als 
leege, vrij off erfflanden onder ‘t halve gehorende hebben verswegen en niet  
geopenbaert. De bodelholdersche heeft met handtastinge neffens haer man in eedes 
plaetse verclaert dat sij geen mobilia  hebben verbragt 
 
Folio 131  off lant verswegen,  nog coorn vervoort als allene soo tegenwoordig op de 
balken legt, off  ‘t stroo daer van direct nog  indirecte 
De mobile goederen sullen betaelen den gulden met 20 st. ‘t stuck 
Een peert met 1 sellen                                                                                --40--10-- 
bet. Jan Gerritsen, borge Jan Becker 
De waegen                                                                                                  --13--.-- 
Jan Gerritsen borge als vooren   
Een ploog                                                                                                    --6-5-- 
bet. Jan Gerritsen, Borge als vooren  
Een roode koe                                                                                       --13--15- 
Coper d Hr. Staveren 
Een roodt bruine koe                                                                                    --9---10-  
bet. Berent Nijhuis, borge Jan Gerritsen  
T witte bonte bollen kalf                                                                       .-3--5-- 
bet. Berent Nijhuis, borge als vooren 
Twee roode kalveren                                                                                 --.--6-- 



bet. Berent Nijhuis, borge idem 
Twee rode kalveren                                                                                          12--5-- 
Jan Becker, borge Egbert Stroijnk dese beiden wordt bevonden dat 
de dogter toe comen  ergo nihil 
Een meijkeuken                                                                                --2--10-- 
Bet. Jan Gerritsen, borge als vooren                                                     --------------- 
                                                                                                                      94---15-- 
Folio 131 in de marge  1692 den 27 febr.  Hier op ontfangen                                 .–13-.-.  
Den 27 juni                                                                                                        27-10- 
1691 den 27 maij sijn mij dese als mede die andere cooppenningen soo d hr. Staveren selffs gecogt 
heeft voldaen gelijck bij ijeder t sien is. 
 
Folio 132   
bet. den 27 Meij 1691 Twee eggeden met de groten                                       --2—13--    
d. Hr. Staveren    
91: den 30: 8 br. bet.  De ketel                                                                         --7--.— 
Dr. Waegelaer  Borge d. Hr. Staveren 
bet.  een backe trog                                                                                       ---.--16— 
Jan Gerritsen borge als voren 
bet. den 27. maij 1691: d. Sellen                                                                    1—18— 
d. Hr. Staveren 
bet. d. Spinde en tafel                                                                                    --3—5— 
Jan Gerritsen borge  als voren  
bet. den 27 Maij 1691 Twee kisten                                                                 --1—6-- 
d. Heer Staveren 
bet. den Pott en rooster                                                                                --2—8— 
Hind: Becker borge Gerrit Becker, Spraeckel overgelaten 
bet. kerne loopen en drinckvat                                                                      --1—1— 
Berent Nijhuis borge idem 
1704 den 12: xbr: bet. d. wanne mes en snijsump                                         --2—2— 
Alb: Waegelaer borge Br: Becker 
bet. schupens spaens en grepen                                                                     --1—3— 
Buerrichter borge Ber: Nijhuis 
bet. Den 27 Maij 1691 2 weelen en 2 haspels                                                --0—6— 
d. Hr. Staveren 
bet. 1 emmer  5 stole en 1 spintvat                                                                --2—3— 
Berent Nijhuis borge als voren                                                                       26—1---    
 



Folio 133  2 bouseggeden en 1 haer                                                            --1—12— 
Albert ten Vaerde 
91: den 30: 8 br bet. 3 plaggen seggede                                                        --1—11— 
Dr Waegelaer borge Berent Nijhuis 
bet. den 27 Maij 1691    3 vlegels 1 bile 1 hacke mes vorke en harken          --0—11— 
d. Hr. Staveren 
91: den 21: Julij bet. d. Saege                                                                        --0—12— 
d. Hoffmeijer Dr. borge 
‘t vrije stucke is voor hen middelen vercogt 
bet. den 27 Maij 1691 ‘t Schulten Stucken 1: schepel lant met haver               --6--.— 
d. Hr. Staveren 
1691 den 21: Julij bet. Het roggen gewas ad 7: schepel op  
Mensinck Bree                                                                                             --26—10- 
Jan Becker major borge Jan Gerritsen 
1691 den 22 Junij door Br: Becker Pr: Wagelaer en Pelgrom Becker bet. 
d. weite op het selve lant ad 5 schepel                                                         --22-10— 
Jan Lammers borge Br. Becker 
d. Ravenbree ad ses sch: lants groot is in huir bij Berent Sprakel geeft 
‘s jaerlijkx 20: gl: segt daervan geen huir schuldig t. sijn als aenstaande 
Martini                                                                                                      1—20--.— 
                                                                                                            ____________                
                                                                                                                        79-6— 
 
1691: den 1. 7br: Br: Lucas Becker aen gelde bet.                                          –14-12—
wegens insate en hoge gelt van ‘t klene stuckjen hem goet gedaen ad                –2--.— 
Hem van d. kerspels rekeninge 1690                         –3-8—
maeckt alsoo te samen                            –20--.--
. 
 
Folio 134  ‘t Haver stucke met weiten geseij aen Gerrit Nijhoff voor Heeren 
middelen vercoft quod probandum. ‘t Lange stucke groot 9 schepel Jan Gerritsen 
voor Heeren gecogt quod probandum 
91: den 22 Jun: bet. door Br. Becker, Pr: Waegelaer en Pelgrom Becker 1 stuckjen bij 
‘t lange stucke met weite omtrent 6 spint                                                       --3-6— 
Dr. Becker Frerick Jorrijsen borge 
d'  weite op ‘t koorn stucke omtrent 3: schep:                                                --12-
15— 
Gerrit Becker borge Jan Stroijnck.  



also abusijff. aengeschreven soo hebben die Crediteuren dit mij 
gevalideert. 
d. hoonderbree met omtrent 6 spint weite                                                     --10-10— 
Jan Laersonder Dr. borge  
91: den 19: Maij bet.                                                                                        –10-5--                                                     
Het kleine Stucke op den Kamp sijnde de rogge gemait                                  --10-5— 
Jan Stroynck borge Gerrit Nijhoff 
Op den vootpadt 9: schepel met rogge                                                      --24--.— 
Jan Gerritsen borge als voren                                                                 ------------------ 
                                                                                                                     60-   16— 
 
Folio 135  1691: den 9br. bet. roven Kempken een ½ mudde 
met rogge en drepse                                                                                        --7- 
15— 
Jan Nijhoff borge Frerick Jorrijssen 
bet. t. eindes den helleweg is in huir bij Berent Spraeckel geeft 
jaerlijx1—13— ‘t welck aenstaende Martini staet t. verschijnen                        --1-
13— 
Het Lutke roven stuckjen is groot: 5: spint lant bij Halt Anne 
in ‘t  gebruick heeft ongeacht ‘t verbot weggehaelt  
Den helleweg sijnde 8: schepel lant met weite                                          --40--.— 
1691: den 19: Maij bet. Jan Stroijnck borge als voren  
Gerrit Cost sijn stucke blijft voor ‘t opsaet 
En ‘t bouwen, terwijl ‘t gewas sustineert wordt soo veele niet waerdig t. sijn  
‘t Lutke lange stucke d. weite daer op groot 3 ½ schep                                  --18--.— 
Jan Nijhoff borge als vooren 
91: den 2: 9 br. bet    -2-5- 
den 26 jan bet –8-            
92 den 19 meert    -4-9-           
93 den 14 Jan Rotert bet   -3-2-    
d. weite op t korte stucke 2 schepel                                                              --11-5— 
Pelgrom Becker 
1691 den 22 Jun. bet. door Br. Becker, Pr. Waegelaer en Pelgrom 
Becker  
d.  haever op t heiligen huisken                                                  --1-12— 
d.  Hr. Staveren                                                                                        ---------------- 
                                                                                                                      80—5— 



D. gaerden Bree ad ses schepel lants met de weite quod probandum ut supra den 27 
Maij 1691 bet. 
 
Folio 136  91: den 27 Maij bet. In den Nijencamp nae ‘t Avermaet  
een klein stukjen met haver.  De Hr: Staveren                                      --1-16--  
bet. Het gras met een olde stelle bet.                                                   –6--.-- 
Jan Gerritsen borge als voren 
Bet. Den brant, mesch in den vaelt en stalle                                          --1-7— 
Jan Gerritsen borge als vooren                                                         ------------- 
Soo ijeets mogte vergeten sijn sal de buer off vrouwe                                9-3— 
na dato aengeven. 
Nae gedane vercopinge der meubile goederen sal mede op huiden ingevolg Kerken 
spraecke getreden worden tot vercopinge der landerien op conditjen als voorsn. 
d. grote Bree op den Hamer Esch de Mensinck Bree genoempt, sal allene met sijn 
lasten olde en nije tobehoir vercoft worden, vrij nogtans van sloptiende en tiens aen 
den Hoff toe Espelo, als mede vrij van koster en pastoors miscoorn en ordinarie 
diensten vorders nae de voorwaerden hier vooren gespecificeert  
Is bevonden dat bij omke- 
 
Folio 137  ringe Berent Nijhuis d. hoogste insaete gehadt t. hebben met   –370--.— 
Dr. Waegelaer verhoget met                                                                      -- 10--.— 
Also daer een vierendeel uir beraet mondeling genomen is wordt geen coop 
gehouden. De Raven bree op de Hamer Esch met het stuckjen daer t. eindes gelegen 
wordt met sijn beswaer recht en geregtigheit vercoft vorders als in d. voorwaerden 
hier voren gespecificeert sich reguleren. Berent Nijhuis is bevonden de hoogste 
insaete gehadt t.  hebben met                                     250--.— 
d. Demmer verhoget met                                                                         -- 10--.— 
Berent Nijhuis                                                                                          -- 10--.— 
d. Demmer met                                                                                        -- 10--.— 
Demmer is met de opstuv: sonder cortinge van hoginge  Cooper 
verbleven suiver voor de sa van 320--.—addat.                                          –20--.— 
                                                                                                             ---------------- 
                                                                                                                 320-------- 
Also tegenwoordig niets verder nae contentement hebben komen vercopen soo is 
consensu credito cum den tijt van distractje 
Folio 137 in de marge  1690 1 7br. Heeft d Demmer dese tegenoverstaende penningen ad 320 
gls. Wegens de vercofte Ravenbree aen mij bet. en voldaen. Joan Cost richter. 
 



Folio 138  opgeschortet tot den 12: Aug: sijnde maendag wederom nieuwe citatje te 
doen affgaende aen drie Kerspels kerken om als dan ‘t goet t. sien fercopen tot 
meeste voordeel. 
Nootgerichte voor de twedemael geholden op t Erve Spraeckel. Anno 1689 den 
12: Aug: Joan Cost subst: Judex, assess: Secret: Stockman, Bern. Miskendael. Terwijl 
ingevolg kerkensprake op den 19: Julij 1689 ‘t Erve Spraeckel onvercoft is verbleven 
uitgenomen ‘t stucke soo op voorssn. dato aen d. Demmer is vercogt voor 320: Carl: 
gls soo is op versook van de aenwesende Crediteuren wederom nieuwe citatje 
vervaerdiget om ‘t voorssr: halve Erve tot meerder voordeel t. vercopen bij publijcq 
opslag en sal ten eersten de vercopinge geschieden van ‘t halve Erve Spraeckel met 
sijn lasten van pastoor, koster, diensten, 
 
Folio 139  sloptiende, en tienden aen den Hoff Espeloe neffens d. Heeren lasten pro 
quota des gehelen Erves en blijven daer van uitbescheiden soodaene twee vrije 
stucken, als meede bij die Spraeckelsche en haeren overleden eheman in ‘t gebruick 
sijn geweest die mede met haeren last recht en geregtigheit apart sullen worden 
opgehangen en vercogt alles vorder ingevolg voorwaerden op den 26: Julij deeses 
gemaeckt en nae de wetten deser Provintje .       
‘t Halve Erve sal worden vercogt met sijn rechten en gerechtigheden huis, uitdrift 
hoffgront, gaerden gront, weide gront en bouwlant etc. uitgenomen t. vercoften aen 
de Demmer. En is bevonden bij omkeringe der tellioren de hoogste insaete t. hebben 
Jan Gerritsen met                        –902--.— 
Idem verhoget met                                                                                       --  5--.— 
                -------------- 
                -907--.--- 
En is nae bernender keersen uitganck hij off d. gene soo binnen een maendt sall 
hebben t. nomen coper verbleven borge Dr. Wagelaer 
En heeft binnen voorssn. tijt tot Coper genoomt die Eerwaerde Everwinus Stockman 
pastoor. 
Folio 139 in de marge  Ao 1691: den 5 Maij sijn dese tegenstaende Cooppenn. aen mij 
ondergessn. bet: door d Eerwaerde Pastor Everwinus Stockman ad 907 gls: de gl: ad 21: stuv: 
gerekent weshalven hem Coper mits desen quitere. Joan Cost. 
 
Folio 140  ‘T grote vrije stucke op den camp voor t huis. Jan Becker met adsistentje  
van Dr: Waegelaer segt dat hem dat stucke  sij versat en alhier vertoont sustineert 
derhalven uit de cooppenn: gepraeferiert t. moten sijn, kennede daer niemant aen om 
dan ‘t selve voor geen geringheit niet t. willen aen sich trecken, sal dan de publijcke 
distractje  toelaeten sijn regres van meerdere schult reserverende salvis. Die vordere 



Crediteuren door  Dr: Wijntjes seggen dat aldiewijle den boodel desolaet is en daer op 
dien volgens meede haer recht uit cragt van verschrijvinge off anders sijn hebbende in 
die cooppenninge van gemelte lant haer recht t. reserveren om bij praeferentje en 
concurrentje sulx met Jan Becker t. disputeren konnende oversulx lijden dat gemelte 
lant in usum: jus habentjum omnium Creditorum en niet ten proufijte 
  
  
Folio 141  van Jan Becker allene op huiden mede gerichtelijck moge worden 
gedistraheert. Uti dixit dicit Jan Becker quod tali modo quidem debeat fieri distractjo. 
D. Crediteuren persisteeren bij haer vorige met reserve van haer recht. 
En is bij omkeringe bevonden daer op d. hoogste insaete te hebben      gl. 
Berent Nijhuis met            -115-.-. 
Jan Gerritsen/hoget met                    -  40-.-  
Jan Gerritsen/hoget met                    -  15-.- 
Jan Becker verhoget met           -  20-.- 
              -190-.- 
En is nae keerssen uitganck off diegene soo binnen een maendt sal nomen Cooper 
verbleven. En heeft binnen voorsn: tijt tot Cooper genoempt Everwinus Stockman 
pastor, borge Jan Gerritsen. ‘T kleine vrije, schulten stuckjen genaempt sijdt waert de 
vootpats bree in den Haver Esch. En is bij omkeringe bevonden Gerrit Nijhoff d. 
hoogste insaete gehadt t. hebben met           --31-.-
.Folio 141 1e margetekst  1691 den 5. Maij sijn mij ondergsn: dese cooppenn: ad 190 gls tot 
21: stuv: t stuck door d. Coper pastor Stockman ten vollen betaelt. Joan Cost richter      

 Folio 141  2e margetekst  1691 den 5. Maij sijn mij dese cooppenningen door d. Eerwaerde  
Everwinus Stockman pastor alhier, ten vollen betaelt. Joan Cost richter  
 
Folio 142  D Hr Staveren /v hoget                                                               -5-.- 
Jan Gerritsen met                                                                                          -1-.- 
En heeft als vooren nae keersen uitganck sijn beraedt gehouden om binnen den tijt 
van een maandt d. coper t. nomen, borge als vooren 
Nootgr: Gehouden (: nae dat mij d. aerde vergunt waer:) op den Huise Oldemeule. 
Joan Cost Richter, assess: Jan Meijer, Jan Muller.  In eijgenaar  persoon eerschenen is 
d. Welgebr. Gestr. Heer Joost Christoffer van Bevervoorde, Heer tot die Oldemeule 
Droste van Haxbergen en Gedeputeerde Staten deser Provintje en vertoonde extract 
uit het register der resolutjen van de Heeren Gedeputeerden van de Staeten van 
Overijssel van den 
 



Folio 143  17: xber 1689 en luidt van woort tot woordt als volget. Extract uit het 
register der resolutjen van d. Gedeputeerden van d. staten van Overijssel. Zwol den 
17. Decemb. 1689. Goetgevonden t. authoriseren d. Heer Drost van Haxbergen om 
uit de naem van de Provintje t. transpor. aen Jan Smalenbroek, het Erve 
Smalenbroock gecomen uit den bodel van wijlen den Ontfanger Borgerinck, en 
wegen d. Provintje door den Ontfanger Lemker vercogt, nae dat d. cooppenn. ten 
vollen sullen sullen sijn betaelt. Onderstond, J.O….  Ut,  laeger, Accordeert met het 
voors. Register. H: van Breda 1689. Uit cragt van de welke dede welgemelte Heer ten 
erflijcke behove van Jan Smalenbroock sijn huisvrouwe en oiren Erven 
onwederopelijcke cessie en overdragt van ‘t Erve ende goet Smalenbroock soo als ‘t 
selve als een vrij allodiael 
 
Folio 144  goet met sijn huijs en uitdriften vrede gronden, bomen regten ende 
geregtigheden raet en onraet, neffens sijn  lasten van bloot en andere tienden ten 
profijte van de Proobstie tot Oldensael in die Enscheder Eschmarke en desen 
Gerichte met d. eene sijde nae Stroijncks Erve met d. andere sijde nae ‘t Erve 
Hoffcoesvelt gelegen is, soo en in diervougen als het selve bij vrouw van Setten laets 
wed. van wijlen d. Heer Ontfanger Borgerinck is beseten geweest, en soo 
tegenwoordig door d. Cooper Jan Smalenbroock gepossideert wordt, en becande de 
welgemelte Heer Transportant dat den laetsten met de eersten cooppenninck van 
gemelte Erve Smalenbroock ten vollen aen dese provintje waere betaelt. Dede 
deswegen in sijn voornoomde qualiteit van ‘t voorssn Erve Transport en 
vertichtenisse met hande en monde als rechtens, de Provintje daer van ontervende 
ofte vervreemden den Aencoperen en haere  naecomelingen daer mede erfflijck 
beervende sonder dat de Provintje van Overijssel daer aen ijeets meerder behielde 
nog te verwagten 
 
Folio 145  waere met belofte de Hooggemelte Provintje hem desen erffcoop tegens 
een ijegelijcken alsoo wil staen wagten en waeren tegens alle opmaeck en onder 
verbant nae Landregten en renuntieerde van d. Exceptje van ongetelden gelde voorts 
van alle anderen desen ter contrarie breeder des versegelden breves. 
Nootgr. Ao. 1690 den 20: Febr: Judex Joan Cost. Assess.: Pastor Stockman, Philips 
Dullebotter.  In eijgenaer persoon eerschenen is Joanna Potthoff wed. van wijlen 
Arnoldt Woolderinck sijnde geadsisteert met haeren hier toe versogten momboir Jan 
Gerritsen en dede ten erfflijcken behove van die E. Borgmr. Pelgrom Jorrijssen 
onwederopelijcke cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke stuck 
lants aen die Lonnicker stege gelegen als mede van d. halve komaete voor desen door 



Pr: Frans Aubel als volm: van die E. Jan ten Broocke gerichtelijck gedistraheert en op 
den 20: Febr: 1690 door 
 
Folio 146  door die Transportante weder ingelosset beide in desen Gerichte van 
Enscheide gelegen, voor een sa. van penninge. soo Transportante bekande ontfangen 
en tot haeren proufijte wel wederom geimploijeert te hebben. Dede derhalven van 
voornoomde parcelen transport en vertigtenisse met hande en monde als regt waer, 
haer en allen de haerigen daer van mits desen ten enemael ontervende den Aencoper 
en sijnen naecomelingen daer mede weder erfflijck beervende sonder dat sij 
Transportante het geringste daer aen meerder behielde nog te verwagten hadde 
Renuntieerde van de Exceptje van ongetelden gelde voorts van allen anderen desen 
ter contrarie met belofte van desen erfcoop tegens enen ijegelijcken also te wijlen 
staen wagten en waeren onder verbant van haere persoon en goederen breder 
versegeldes breves. 
Nootgr:  Ao. 1690 den 5: Maij.  Judex: Joan Cost, Assess: Martijn van Loggum, 
Albert ten Vaerde.  In eijgenaer personen eerschenen sijn 
 
Folio 147  Berent t. Rutbeecke met Anna Christina Jansen sijn huijsvrouwe wesende 
sij met haeren man als haeren momboir geadsisteert en becanden vercogt t. hebben 
gelijck sij doen mits desen aan de kinderen van wijlen Br: Gosewijn ten Bouwhuis  
met naemen Helena, Martijn, Gerrit en Greetken een jaerlijxe rente van tien Carl: gls: 
uit haer Comparanten eijgendomelijcke derde part van de Acker met die Oost sijde 
aen Lucas Verwooldes met die andere sijde aen Schouwincks lant en met den enen 
eijnde aen den weg, item uit het derde part van het Herten stucke met die ene sijde 
aen Jan Averbeckes en met die andere sijde aan het pastorien lant, als mede uit het 
stucke in het korte lant tusschen Jan en Willem ten Bouhuis landen, alle t. samen 
alsoo in die Endscheider Eschmarke en desen Gerichte gelegen, en sal het eerste jaer 
rente als huiden over een jaer comen te vervallen. Dit alles voor een sa: van 
penningen soo comparanten becanden ontfangen en tot haer proufijt wel wederom 
geimploijeert te hebben. Deden derhalven van de voorsn: onderpanden voor soo 
veele de jaerlijxe rente aengaet transport en vertigtenisse, Met belofte van dese rente (: 
soo Rentehefferen met pandinge voor pagten gebruickelijck sullen mogen 
 
Folio 148  innen:) tegens enen ijegelijcken alsoo t. willen staen wagten en waeren 
onder verbant van haere personen en vordere goderen; Renuntieerden van d. 
Exceptje van ongetelde gelde en van allen anderen desen ter contrarie. Met desen 
voorbeholt en conditje nogtans dat Rentvercooperen off haere naecomelingen ten 
allen tijden dese rente sullen mogen quitcopen en de onder panden losmaecken met 



een capitale sa. van twee hondert Carl: gls: nae dat d. opsaege een half jaer t. voren sij 
gedaen breder per segeldes breves. 
Nootg:  Ao. 1690 den 10: Maij  Judex Joan Cost. Assess: Jan Ottenhoff, Coort 
Reigers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hend. Sleebusch met Aele Hovels sijn 
echte huisvrouwe, idg tutore marito, als mede Geert Nijhuis tot Lonnicker in qualite 
als momboir van Hind. Sleebusches kinderen bij het eersten houwlijck geprocreert en 
becanden gefinieert 
 
Folio 149  en opgenomen te hebben van die E. Lucas Verwoolde een summa van 
twee hondert en sestig Carl: gls: diewelke Comparanten verclaerden in goeden 
gankbaeren gelde ontfangen te hebben beloofden daeromme die voorsne. summe 
jaerlijx op den 1. Maij tegens ses ten hondert te verrenten en sal het eerste jaer comen 
te vervallen op aenstaenden 1. Maij 1691: voor welke capitaele sa met daer op t. 
verlopene rente Comparanten bij desen realiseren en veronderpanden haeren vrijen 
eijgendomelijken Catten genaempt het Sleebus soo bestaende uit huis uitdrifte twee 
kampen den eenen bij haer tegenwoordig genaempt, den anderen camp gelegen naest 
den Ottercamp, den anderen den nieuwen camp gelegen bij den ouden camp gelegen 
naest den Ottencamp den anderen den nieuwen camp gelegen bij den ouden camp 
lopende den Oldensaelschen Vennenweg tusschen beiden door, ront om in het velt 
Lonniker marke en desen Gerichte gelegen voorts bestiaelen en alle haere vordere 
mobile goderen ten einde die Rentheffer ofte den sijnen in cas van onverhopelijcke 
misbetalinge sich daer aen kost en schaedeloos mogen verhaelen, Renuntieerden van 
d. Exceptje van ongetelden gelden voorts van allen anderen desen enigssints ter 
contrarie, de opsaege van voorssn. capitael sal ten wedersijden een halff jaer voor den 
dag van betalingen moten gedaen worden. breder versegeldes breeffs. 
 
Folio 150  Nootger.  Ao. 1690 den 12 Maij  Judex Joan Cost. Assess. Jan Gerritsen, 
Hend: Derkink.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Grete Wed. van wijlen Willem 
ten Queckeboom wesende sij geadsisteert met haeren momboir Jan Meijer, neffens d. 
momboiren van d. naegelatene kinderen van wijlen Willem Queckeboom voornt. en 
becanden vercogt t. hebben gelijck sij vercopen cragt deses aen Jan ten Queckeboom 
Hermken eheluiden een jaarlijxe rente van sestien Carl: gls. uit haer eijgendomelijcke  
huis en lant (: uitbescheiden het gene Hind: Oostervelt daer in is hebbende :)het 
Queckebooms nije genaempt, soo als dieselve parcelen met alle haere regten en 
geregtigheden gene uitgesondert in d. Usseler Broockhoorne en desen Gerigte met d. 
eene sijde aen het velt nae ‘t Haverkate met den andere sijde aen het lant van 
Rentheffer genaempt den Bill gelegen is, en sal het eerste jaer rente comen t. vervallen 
op den eersten Maij 1691: Dit alles voor een sa van penn: soo Comparanten 



becanden ontfangen en tot haeren proufijte wederom geimploijeert te hebben: Deden 
derhalven van d. voorssn. onderpanden voor soo vele d. jaerlijxe rente aengaet 
transport en vertichtenisse, Met belofte van dese rente (: soo Renthefferen met 
pandinge als voor pagten gebruickelijk sullen mogen 
Folio 150 in de marge  Noodgerigte den 30 April 1762 G. Becker Linthuijs verwalter Rigter, 
assessoren Arent Joost Elderink en Hind: Wennekinck.  Is gecompareerd in dese Edelen gerigt 
Lucas Queckeboom namens sijn vader Jan Queckeboom en bekende dat sijn vader dese tegenstaande 
capitale somma ad 400 carolij guldens met den intresse van dien wederomme sijn voldaen en betaalt 
deede derhalve het tegenstaande onderpand libereeren en losmaken en mits desen voor goede betalinge 
bedanken 

Folio 151  innen:) tegens enen  ijegelijcken also t. willen staen wagten en waeren 
onder verbant van Rentvercoperschen en der kinderen personen en vordere 
goederen; Renuntieerden van de Exceptje van ongetelden gelde en van alle anderen 
desen ter contrarie Met belofte soo nodig betere vestenisse t. willen doen: Alles onder 
dese conditje en voorbeholt dat d. Rentvercoperen ofte haeren Erven ten allen tijden 
en alle jaer dese voorssn: rente ad sestien gl: sullen mogen quitcopen en d. 
onderpanden losmaeken met een capitaele sa van vierhondert Carl: gls: nae dat d. 
opsaege een half jaer t. voren sij gedaen, sullende nogtans d. Rentvercoperen mogen 
afflossen het geseiden capitael in twe agter een volgende halve jaeren telkens met twe 
hondert Carl: gls: breder des versegelden breves                                                                             
Nootgr: Ao 1690 den 27: Maij. Judex Joan Cost. assess: Philips Dullebotter, Gerrit 
Becker.  In eijgenaer personen erschenen sijn Hend: Tesink met Hille sijn echte 
huisvrouwe wesende sij met hem als met haeren man ende momboir geadsisteert en 
becanden aen die E. Jan Schulte t. Buirse opregt en deugdelijck schuldig t. sijn een sa. 
van 50 daelder ad 30 st: het stuck, welke hij van hem in goeden gankbaeren gelde 
becande ontfangen t. hebben, en daer en 

 
Folio  152  boven nog sestig mudde en drie schepel rogge, voor dewelke sij mits 
desen verbinden alle haere peerde beesten schaepen coorn gewas ende inninge des 
huises niet van alle uitbescheiden om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kost en schaedeloos te verhalen welke bet. sij beloven t. doen van ‘t  voorsr. 
capitael in eene onverdeelde sa. tegens aenstaende Martini en tegens aenstaende 
Jacobi een derden deel van d. rogge het 2de derdendeel op Jacobi 1691 en het 
resterende derde part op Jacobi 1692 en dat telkens met het stroe, voor welke 
misbetalinge en insufficientje die E. Jan Tesink vulgo Maet Jan met Grete sijn echte 
huisvrouwe die met hem als haere man ende momboir geadsisteert waer beide alhier 
praesent sig in  laten als borge en veronderpanden mede daer voor qqa alle haere 



bestialen coorn gewas huis en vordere rorende ende onrorende goderen om bij 
insufficientje sich daer aen koft en schaedeloos t. verhaelen breder versegeldes breves 
 
Folio 153  Nootgr: Ao 1690 den 12 Junij, Judex Joan Cost. assess: Willem Waegelaer,  
Jan Brinker.  In eijgenaer persoone eerschenen sijn Jochem Wesselink met Hermken 
sijn echte huisvrouwe wesende sij met hem als met haeren man ende momboir 
geadsisteert en becanden aen die E. Gerrit Spijle Berentjen sijn huisvrouwe vercogt t. 
hebben gelijck sij doen mits desen een jaerlijxe rente van twintig daelder ad 30 st: ‘t 
stuck uit haeres Comparanten eijgendomelijcke plaetse soo als die van haer 
Rentvercoperen tegenwoordig beseten wordt niets van alles uitbescheiden en soo als 
die met alle sijn olde en nije rechten en gerechtigheden in de Tweckeler Marke aen 
den wech nae Boculoe in desen Gerichte gelegen is. En sal het erste jaer rente comen 
t. vervallen op den eersten Maij 1691: Ditt alles voor een sa van penn: soo 
Comparanten becanden ontfangen en tot haeren proufijte wel wederom geimploijert 
t. hebben; Deden derhalven van die voorschreven haere plaetse (: het kleine 
Wesselinck geheten:) voor soo veele die jaerlijxe aengaet transport en vertigtenisse. 
Met belofte van dese rente (: soo Renthefferen met pandinge als voor pagten 
gebruikelijk sullen mogen innen:) tegens enen ijegelijke also t. willen staen wagten en 
waeren onder verbant van haere personen en vordere goderen: Renuntieerden van d. 
exceptje van ongetelden gelden voorts van alle anderen deses ter contrarie. En belofte 
soo nodig ten allen tijden betere 
Folio 153 in de marge  Anno 1707: den 10: Maij. Richter J: Cost, ass: Hermen ten 
Huntvelt, Berend Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Gerrit Spijle en becande dat dit 
tegenstaende capitael door Jochum Wesselink met met den interesse van dien wederom was voldaen en 
betaelt waerom hij Spijle het onderst. pand verliete en hem Jochum Wisselink mits desen quitende 
 
Folio 154  vestenisse t. willen doen in forma ampliori; Alles nogtans onder dese 
conditje dat d. Rentvercoperen ofte haere naecomelingen ten allen tijden en alle jaer 
sal vrij staen dese vercogte rente t. mogen quijtcopen en het onderpant t. libereren 
met een capitaele sa: van vijff hondert daelder nae dat die opsaege een half jaer t. 
voren sij geschiet breder versegeldes breves. 
Ao 1690 den 5: 7br:   Joan Cost Richter. assess:  Roleff ten Bouhuis, Herm ten 
Huntvelt.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hendrick d. Mulder met Hadewich 
Schouwink sijn echte huisvrouwe idque tutore marito en becanden gefinieert en 
opgenomen t. hebben van die E: Br. Pelgrom Laersonder Elske Hilderinck Ehelijden 
een sa: van hondert en vijftig Carl: gld: dewelke Comparanten becanden in goeden 
ganckbaeren gelde ontfangen t. hebben beloofde daer omme die voors.ne somme 
jaerlijx t. verrenten op den 19: 7br: tegens vijff procento en sal het eerste jaer rente 



comen t. vervallen op den geseiden 19: 7br: 1691: Voor welke capitaele sa: met daer 
op t. verlopene rechten Comparanten als desen realiseren en veronderpanden haere 
eijgendomelijcke twee stuckjes lant 
Folio 154 in de marge  Nootger: Ao 1715 den 17: 7br. Richter Joan Cost, Gerrit Tienckes, 
Berent Witbreuk assess.  In eijgenaer persoon erschenen Br. Pelgrom Laersonder wedunaere wijlen 
Elske Hilderink en becande dese penningen uit handen van Hendrik Mulder wederom met den 
interesse van dien ontfangen te hebben waarom hij het onderpand los liet en ten vollen quiteerde en 
voor gode betalinge bedankte 
 
Folio 155  in ‘t Laersonder langes d. Vischerie van Andrees van Loggum met d. 
andere sijde langes het lant van Peter Grevink insgelijk een stuckjen langes Hermen 
Bitters stucke gelegen item een half stuckjen in den Bourhoff bij ‘t Ribbelt sijnde uit 
het Erve Woltrinckhoff waervan Jacob van Stenvorde die wederhelfte heeft, alles also 
in die Eschmarke en desen Gerichte gelegen. Ten einde die Rentheffer ofte den sijnen 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sich daer aen kost en schaedeloos mogen 
verhaelen: Renuntieerde van d. Exceptie van ongetelden gelde voorts van allen 
anderen desen eenigsints contrarierende; d. opsage van voors.ne capitael sal ten 
wedersijden een half jaer voor den verschijndag moten geschieden en sal d. Rentgever 
wanneer die opsaege door hem geschiet mogen volstaen binnen het halve jaer 
ijedermael en met 50 gls: in drie terminen het capitael t. betalen maer soo ‘t coompt t. 
gebeuren dat Br: Pelgrom Laersonder het selve quaeme weder t. eijschen sal den 
Pandtgever geholden sijn het selve in eene onverdeelde sa. t. restitueren en beloofde 
Pandtgever soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen breder 
versegeldes breves. 
Ao 1690 den 29. 7br. Joan Cost Richter. Albert Hevink, Jan Rabbe assess: 
Borgemeister in der tijt Pelgrom Laersonder, Jan Leurink.  In Eijgenaer persoon 
eerschenen 
Folio 155 in de marge   Anno 1702 den 21: Februarij J: Cost richter, Harmen ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel ass:  is persoonlijk eerschenen Bernard Helmich als lasthebbende van d. vrou 
weduwe 
 
Folio 156  is d. Welgebr: Heer Wilhelm Hend: van Loon tot Borch Enscheide en 
becande soo voor hem selfs en als Erffgenaem van sijn wijlen broder d. heer Joost 
Caspar van Loon ingevolg affrekeninge op huiden met sijne susters d. welgebr. vrouw 
Margareta Getruit van Loon douariere d. Grubbe, en de Welgebr: Juffer Anna Sophia 
van Loon gehouden schuldig t. sijn aen d. eersste soo wegens capitalen restierende 
renten en voor en nae verschotene en an anderen sijnent wegen aengenomene 
penningen eene summa van twee duisent vier hondert drie en twintig guldens ses 



stuv: ende aen d. andere eene sa: van vier duisent drie hondert seven en dertig Carl. 
gls: heercomende mede van verscheidene capitalen, renten voor en nae verstreckte en 
voor hem aen anderen toe betaelen aengenomene penningen. Als mede aen sijn 
suster d. Welgebr: Juffer Maria Elisabeth van Loon negen honderd en tagtentig gls: 
verschenen en restierende maet summe, ende aen d. broder d. Welgebr: Heer Arnoldt 
Joost van Loon vijffhondert gls. capitael volgens obligatje daer van sijnde 
Folio 156 in de marge  Margareta Geertruit van Loon, juffer M.E. van Loon, d. voorn. 
weduwe Maria van Heerde weduwe Loon, juffer Casparina Maria Judit van Loon, vrouwe 
Wilhelmina Elisabet van Loon d: Heer R: v: Loon Minstece en desselfs eheliefste Anna Geertruit 
Christina van Loon en becanden uit haer welgeb.nrs name dat haer sampt en uit  bijsonder dese 
versegelinge en verbintenisse haer van haeren vader en Oom off desendaerbin gemelte summen waren 
voldaen ende betaelt, weshalvensij de gestelde onderpanden quiteerden en losmaeken gelijk sij deselve 
door gemelte Helmich quiteren en losmaken bij desen sonder verder het geringste meerder te hebben 
ofte behouden uit wat hoofde het selve ook mogte sijn 
 
Folio 157  ende hondert gls. interesse van dien als oock aen d. kinderen van wijlen 
Bernardt Hoffmeier tot Espeloe eene sa. van vier hondert een en twintig carl: gls: drie 
st: agt pen. volgens obligatje en ander bewijs daer van sijnde: van welke voorssn: 
respective schuldigheden en summen d. Heer Wilhelm Hend: van Loon cragt deses 
belooft jaerlijx en alle jaere in dato nedergeschreven tot d. effective afflosse dewelke 
ten weder sijden een half jaer voor de verschijndag sal mogen geschieden aen die 
voorne. respective Raethefferen pro quantitate debiti tegens vijff procento t. 
verrenten, voor dewelke respective gespecificeerde schuldige summem en die daer op 
t. verlopene renten van dien voornoomde Debiteur en Rentgever aen een ijeder der 
voorssn. Renthefferen insambt ende bij sonder in en vermits desen realiter doet 
verhijpothiseren veronderpanden ende verbinden in specie sijne eijgendomelijcke 
Havesate Borch Enscheide neffens die behuisinge en Hoven soo binnen als buiten 
die Stadt gelegen ende soo hoge en laege Landen en regt en geregtigheden, op en 
dependentjen daer toe gehorende met die bestialen inninge des huises ende alle 
andere mobilia ende in specie mede den Langen Camp Brammelaer Lange maete 
 
Folio 158  met het gewas daer op staende en jaerlijx comende ende sulx alhier tot 
versekeringe ende profite der voorssn: Renthefferen insambt en bijsonder ten einde 
een ijeder derselver Renthefferen sig voor sijn gemelte agterwesen en praetensien 
neffens rente van dien incas van onvermodelijke misbetalinge aen die voorssn: soo 
mobile als immobile goderen kost en schadeloos t. mogen verhaelen alles onder 
verbant van parate executje en renunciatje van alle Exceptjen desen enigsints 
contrarierende in specie avers d. Exceptje dicterende dat generale renuntiatje geen 



plaetse heeft ten sij speciale voorgaen en verdere belofte van ten allen tijden des 
versogt sijnde beter vestenisse t. willen doen in forma empliori alles sonder arg ofte 
list breder versegeldes breves 
Nootger: geholden op t Bijvanck   Ao 1690 den 16: 8br: In absentje van d. Hr: 
Richter Joan Cost. Hend: Engelb. Stockman gesubstitueerde, Gerrit ter Catte , Herm: 
op de Peterie assess:   In eijgenaer persoon eerschenen 
 
Folio 159  is Greetken ten Bijvanck liggende krank t. bedde edog haeres verstandes 
en memorie geheel wel magtig sijnde geadsisteert met haeren hier toe gerigtelijcken 
geadmitteerden momboir Jan Gerritsen en becande overwogen d. cortheit en brosheit 
van het leven d. sekerheit des doots en d. onsekerheit van d. uire van dien waeromme 
sij becande voorgenomen t. hebben niet van hier t. scheiden sonder over haere 
tijdtlijcke goderen t. disponeren, waer toe sij becande getreden t. sijn uit vrijen willen, 
sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje 
soo heeft sij Testatrix eerstelijk haer siele soo haest die door d. willen Godts uit het 
lichaam coompt t. scheiden in sijn genadige hant bevolen en haer lichaem tot een 
eerlijcke begraffenisse. Dien volgens heeft sij Testatrix geinstitueert gelijck sij doet bij 
desen haer suster Engele ten Bijvank tot haere universele in alle haere naelatenschap 
niets het geringste daer van exempt soo sij metter doot sonder lijfserven sal comen 
nae laeten als allenig dat sij Engele ten Bijvank sal gehouden sijn met het aenvaerden 
van d. haerediteit aen Geertken Wessels ten Oorthuis uit te kieren vier elle 
breeddoock 
 
Folio 160  neffens een sterke off koe. Is voorts in den selven gerigte eerschenen 
Engele ten Bijvanck sijnde gesont van lichaeme en wel bij verstande sijnde in desen 
geadsisteert met haeren geadmitteerden momboir Geerlig ten Buesewinkel, becande 
overwogen t. hebben d. brosheit van t. Menschelijcke leven de sekerheit des doots d. 
onsekerheit van d. uire desselven willende daeromme mede over haere tijtlijcke 
goderen disponeren, waer toe sij verclaerde uit vrije wille, sonder bedwang opmakinge 
off misleidinge getreden t sijn. Comende dan ter dispositje soo heeft sij Testatrix 
eerstelijck haere siele soo haest die door den wille Godts uit het lichaem coompt te 
scheiden in sijn genadige hant bevolen en het lichaem tot een eerlijke begraffenisse. 
Dienvolgens heeft sij Testatrix geinstitueert gelijck sij doet bij desen tot haer 
universele Erffgename haer suster Geertken ten Bijvank in alle haere naelatenschap 
niets het geringste daervan exempt, soo 
Folio 160 in de marge  93 den 9 October. Joan Cost Jud., ass: Lucas Rumpel, Philips 
Dullebotter.  In eijgenaer persoon eerschenen Engele ten Bijvank met adsistentje van Joan Gerritss 



als haeren momboir in desen roijeerde casseerde en vernietigde dit haer gemaeckten testament en 
uitersten wille soo dat het selve geen cragt meerder hebben nog effect sorteren sall 
 
Folio 161  soo sij metter doot sonder lijffserven sal comen nae t. laeten als allen en 
dat sij Geertken ten Bijvank sal gehouden sijn met het aenvaerden van d. haerediteit 
aen Geertken Wessels ten Oorthuis uit t. keren vier ellen breeddoock neffens een 
stercke off koe. Alle het voorsn: staet hebben sij Testatricen een ijeder van haer 
verclaert dit t. sijn haer testament en uiterste wille willende ende begerende een ijeder 
dat het Cragt hebben en effect sorteren sal, ‘t sij als Testament, Codicil, gifte onder d. 
levenden ofte uit oorsaecke des doots, niets tegenstaende alle solemniteiten nae 
rechte hier toe gerequireert niet waeren geobserveert. 
Nootgr: Ao 1690 den 16: xbris. Joan Cost richter. assess: Pastor Everw: Stockman, 
Herm: ten Thije.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Camp Geert met Swenne sijn 
echte huisvrouwe idq tutore marito ende becanden gefiniert opgenomen en in goeden 
gankbaeren gelde ontfangen t. hebben van Geert 
 
Folio 162  Lippinkhoff een summa van vier hondert Carl. (: sijnde daer mede in 
begrepen soodane twee hondert en dertig daelder als hem van Rentgever als Erffgen. 
van sijn wijlen vaeder ingevolg versettinge in ‘t jaer 1669 gepasseert competeerden die 
hij derhalven mits desen doet roijeren en casseren :) die welke penningen 
Comparanten tot haeren geneuge becanden ontfangen en tot haere geneuge wel 
wederom geimploijeert t. hebben beloofden die voorne. jaerlijx derhalven op den 16: 
Xbr. tegens vijff ten hondert t. willen verrenten daer van op den 16: Xbr: 1691  het 
eerste jaer sal comen t. vervallen: voor welke capitael en daer op t. verlopene renten 
Rentgeveren mits dese realiseren en veronderpanden haeren eijgendomelijken halven 
Cempers Catten soo als die met sijn getimmert bouw en groonlant recht en 
gerechtigheden niets van allen exempt in die Enscheder Eschmarke en desen gerichte 
gelegen is om in cas van onverhopelijke misbetalinge sich daer aen kost en 
schaedeloos t. verhaelen: Ten fine voorszn: hebben Pandtgeveren gerenuntieert de   
 
Folio 163  acceptje van ongetelden gelde voorts alle anderen exceptjen, beneficien en 
privilegien in rechte desen eenigsints contrariende. Met belofte des versogt sijnde ten 
allen tijden beltere vestenisse t. willen doen in forma ampliori breder versegeldes 
breves.  
Nootgr: Ao 1691 den 4: Jan. Joan Cost Judex. Roleff ten Bouhuis, Jan Nijhoff 
Assess.  Compareren in desen Ed: Gerichte Jan en Gerrit Schouwink en bekanden 
opregt en deugdelijk schuldig t. wesen aen die provisoren tot Endscheide die  sa: van 
hondert daelders ad 30 stuv: t stuck die sij becanden in voortijden in goeden 



gankbaere gelde ontfangen t. hebben beloofden daeromme die sa: jaerlijx t. verrenten 
tegens 5. ten hondert en sall ‘t eerste jaer rente vervallen als huiden over een jaer, 
voor welke capitael en daer op t. verlopene renten Comparanten bij desen realiseren 
en veronderpanden haere eijgendomelijke gront, 
Folio 163 marge  Anno 1702: den 15: junij.  Joan Cost richter, Secretr. Stokman, Hend: 
Derkink, Assess: Is eerschenen Roleff ten Bouhuis en Hendrik Laersonder als tijdelijke provisoren 
des Stad Endscheide en becanden dese tegenstaende penningen uit handen van Gerrit Schouwink 
wederom ontfangen te hebben quiteerden mede derhalven het tegenstaende onderpand 
 
Folio 164  die Puttencamps maete geheten soo als die tegen over het tiggelwerck in d. 
Eschmarke en desen gerichte met sijn oude en nije rechten gelegen is om sich in cas 
van onverhopelijke misbet: daer aen kost en schaedeloos t. verhaelen en wordt d. 
opsaege des capitaels een half jaer voor de verschijndag gestelt met belofte soo nodig 
ten allen tijden betere verstenisse t. willen doen 
Extraord: judicium  Ao 1691 den 6: jan. Joan Cost Judex. Dr: Mich: Alb: Muntz, 
Secrets: Stockman Assess.  In eijgenaer personen eerschenen Geert Reimerink met 
sijn huisvrouwe Venne wesende sij met hem als haeren man ende momboir 
geadsisteert en becanden gefinieert opgenomen en in goden gankbaeren gelde 
ontfangen t. hebben van die E.  
 
Folio 165  Heijdentrijk Gervordinck die somma van twee hondert Carl: gl: die sij well 
wederom becanden geimploijeert t. hebben, beloofden daer omme die voornoomde 
summe jaerlijx t. verrenten met 5 gls het hondert, daer van die eerst rente coompt t. 
vervallen als huiden over een jaer voor welke capitael en daer op te verlopene renten; 
Rentgeveren mits desen realiseren en veronderpanden haeren eijgendomelijke Catten 
de Weverije genaempt met huis en uitdrift niets exempt soo als den selven met sijn 
ouden en nijen tobehoir rechten en gerechtigheden in de Lonneker marke en desen 
Gerichte gelegen is en van haer tegenwoordig beseten wordt, om in cas van  
onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schaedeloos t. verhalen en wordt d. 
opsaege ter wedersijden een halfjaer voor den verschijndag gereserveert, ten fine 
voorschr: hebben Pandtgeveren gerenuntieert die exceptje van ongetelden gelde en 
allen anderen desen contrarierende met belofte soo nodig betere vestenisse t. willen 
doen; breder versegeldes breves 
 
Folio  166  Nootger: Ao 1691 den 20: Febr. Joan Cost Judex, Pastor Eibergen assess: 
Jan Busscher assess:  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Derckink Hendrick met 
Hendrickjen Jorrijsse sijn echte huisvrouw idq tutore marito en becanden aen 
Hendrick Laersonder Aelken Cost vercogt t. hebben gelijck sij alnog vercopen cragt 



deses een jaerlijxe rente van tien Carl: gld. Uit Comparanten eijgendomelijke 
Hulsmate soo als die in d’eschmarke en desen Gerigte gelegen is waer van d’eerste 
rente sal comen t. vervallen op St. Jan deses jaers 1691 edog dat Rentgeveren geen 
fluis van den gront sullen wegvoeren off verbrengen voor dat die interesse voldaen en 
sij Renthefferen bevredigt sijn bij foute van dien sullen sich daer uit mogen betaelt 
maken. 
Folio 166  in de marge   Ao 1699 den 17: januarij. J. Cost judex, Harm ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel assess:   In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Laersonder en becande dat 
dese tegenstaande penningen in praesentie van de Rentgever Hendrik hem door Br. Pelgrom Jorrijssen 
weder sijn voldaen ende betaelt waerom quiteerde en t onderpant mits desen libereerde. 
 
Folio 167  Dit alles voor een sa. van penn. soo Comparanten becande ontfangen en 
tot afflosse van het capitael van de Welgebr: Heer Aelexander van Loon well 
wederom geijmploijeert t. hebben.  Deden deswegen van ‘t voornoomde onderpant 
voor soo veele d’ jaerlijxe rente aengaet transport en vertichtenisse . Met belofte van 
dese rente (: soo Renthefferen met pandinge als voor pagten gebruikelijk sullen 
mogen innen:) tegens eenre ijegelijken alsoo t. willen staen wagten en waeren onder 
verbant van haere personen en goederen: Renuntieerden van de exeptie van 
ongetelden gelden en van alles anderen desen ter contrarie. Alles nogtans met desen 
beding dat Rentvercoperen off haere nacomelingen ten allen tijden sall vrij staen dese 
voorseide vercogte rente ad tien Carl: gl: t. mogen quit copen en ‘t onderpant 
losmaken met een capitaele summe van tweehondert Carl: gls nae dat de opsage een 
half jaer t. voren sij gedaen en belofte van soo nodig betere vestenisse t. willen doen 
breder versegelden breefs. 
 
Folio 168.  Ao 1691 den 28 Febr. Joan Cost Judex.  Jan Gerritsen, Hendr. Derckink 
assess.  In eijgenaer persoon is Jan Hoffman caverende de rato voor sijn vrouw en 
becande vercogt te hebbe gelijk hij doet mits desen aen sijn broder Engelbert 
Hoffman een jaerlijxe rente van vijff daelder uit sijn comparants eigendomelijke 
buirdeel Het Loo geheten liggende eijndelings aen het huis van ‘t Erve Hoff met den 
anderen eijnde aen d. Rijst en uit sijn schoppe staende bij t Hoff op gemene gront, 
waervan d’eerste rente sall verschijnen op den 28: Febr: 1692: Dit alles voor een sa. 
van penn. soo Comp.t becanden ontfangen en ten sijnen profijte wederom 
geinplaijeert t. hebben: Deden deshalven van de voors:n onderpanden voor soo veele 
de jaerlijxe rente aengaet transport en vertigtenisse: met belofte van dese rente (: soo 
Rentheffer met pandinge als voor pagten gebruikelijk sal mogen innen:) tegens enen 
Folio 168 in de marge.  Noodgerigte den 22 april 1728. Jan Becker Linthuis verw: Rigter , 
assessooren Albert Hevink en Jan Sprakel.  In eigener persoon erschenen is Engb. Hofman en 



bekande dese tegenstaende somma ad 100 daelder met den intresse van dien uijt handen van Gerrit 
Hofman weder omme ontfangen te hebben dede derhalven gemelte Gerrit Hofman mitdesen quitere en 
gemelte onderpant libereren en losmaken. 
 
Folio 169  ijederen alsoo t. willen stan wagten en waeren onder verbant van sijn 
persoon en vordere goderen. Renuntieerde na d’exeptje van ongetelden gelden en van 
allen anderen desen ter contrarie. Met dese beding dat rentgeveren aen sijnen Erven 
ten alllen tijden sall vrij staen dese rente in twee termijnen telkens met 50: daelder t. 
mogen quitcopen en ‘t onderpant los t. maken nae dat voor ijeder parceel d. opsage 
een half jaer t. voren gedaan sij en beloofde Rentgever soo nodig betere vesternisse t. 
doen breder versegeldes breves. 
Ao 1691 den 21: April.  Joan Cost judex. Lucas Rumpel assess: Philips Dullebotter 
assess:   Compt. In d. Ed: Gerigte secretr: Stockman voor sich selfs en sijn Eerwaerde 
broder d’ Heer praedicant Stockman reproducerende die van desen Ed: Gerichte 
geemanieerde en aen die drie naeste Kerspels Kerken geaffigeerd en gepubliceerde als 
mede die aen d. Erffgen: Coesvelts geinsinueerde 
 
Folio 170  wete van distractje van het erve ende goet Holscher in Usseloe 
exhiberende insgelijx mede request en appointement van sijn Welgebr. Gestr: d. Hr: 
Verwalter Droste van Twente de dato de  20: hujus neffens het daer opgeteikende 
relaes van insinuatje aen Herm: Brunink streckende tot cassatje en annulatje van het 
appoincte met daar gemelte Brunink den 16: hujus sube obreptijst vercregen 
versoockende dat eerstelijk vornoomde  Brunink tot verclaringe off hij die conditje in 
fine van het geallegeerde appoinctement van den 20 hujus wil aennemen ofte niet, en 
in cas van neen dat alsdan die aengestelde distractje nae voorgaende aeneijschinge der 
geciteerde praetense uithebberen en interessenten der voorschr. godes haeren 
voortgank op conditjen voorwaerden als volget moge gewinnen sulx stellende onder 
expresse protestatje van kosten schaeden en interresse door gemelte Bruinink 
Comp:nt qqa soo ongefundeert en wederegtelijk aengedaen. 
 
Folio 171  Compareren d. Erffgenamen van sal : Jan van Coesvelt en die E. Hend: 
Jansen Becker en vertonen hier ingevolge citatje sekere Rentvercopinge tot last van 
Jan Holscher gevestet in sijn Erve de dato den 4: julij 1684 onder expresse protestatje 
dat dese vercopinge Comparanten in gene deele  in haer hebbende recht sal mogen 
gepraejudiceren.  
    Decretum 
Alsoo Bruinink ( ingevolg alhier vertoonde appoinctement) de dato den 20: April 
hujus nae gedaene aeneijschinge niet is gecompareert veele weiniger die Heeren 



distrahenten ingevolge het selve geen borge voor d. schaede en naedeel heeft gestelt 
soo sall met die aengevangene distractje ingevolge geemaneerde weten voortgevaeren 
worden en die gementioneerde kosten gereserveert en alsoo nae gedaene  aeneijsinge 
geen Crediteuren als hier boven item die wed: wijlen Jan Mulder en d. wed: Bertelinks 
gecompareert sijn, soo worden de uitblijvende ingevolge Lantr: gecontumaceert en 
sall die 
 
Folio 172  distractje haeren voortgank gewinnen. 
1 De vercopinge van het Erve ende goet Holscher in d. Usseler Marke met daer 

op leggende lasten oude en nieuwe rechten  en gerechtigheden sal geschieden 
met gls. ad 20 st: ‘t stucke  en sulx bij brandende keersse. 

2 Wie bij keerssen uitgank het hoogste bodt heeft sal coper blijven en gehouden 
sijn twee sufficiante borgen tot keur des Ed: Gerichts stellen dewelke sich soo 
well als den Coper elk in ‘t bijsonder int geheel voor den cooppennink sullen 
verbinden en sich die parate executje van desen Ed: Gerichte onderwerpen 

3 Invall d. Coper die gerequireerde borge aanstants niet praesteert sall het tot sijn 
schaede en boete weder opgehangen worden 

4 Den Coper sall tot sijnen laste nemen de 50: off 100: penn. soo hij nogtans  
aen het laetste termijn  van de cooppen- 

 
Folio 173  nink in t geheel sall mogen corten. 
5 Den Cooppennink sall bet: worden in twee egale termijnen, d. eerste op 

Pinxteren en d. twede op St Jacob Aenstaende, aen handen van desen  Ed: 
Gerichte. 

6 Wie met 10 gls. verhoget sal daer van eene  profijteren en soo met meer off 
min nae advenant. 

7 De hoge gelder sullen aenstonts bij sittende gerichte worden voldaen en bet:  
onder verbeurte als in den 3 art: en sall d. Coper deselve aen d. Cooppennink 
bij het laetste termijn mogen corten. 

Daer op het voorschr. Erve van Comparant qqa wordt ingesatt op een sa. van 2400. 
Dr. Muntz verhoget met 300. De soon van d. wed: Mulders verhoget met 100. Dr: 
Muntz met 100. Secret: Stockman met 20. En is nae bernender  keerssen uitgank 
Coper verbleven Losse verct: 
 
Folio 174  Nootgr. Ao 1691: den 6. Maij, Joan Cost judex. Berent ten Huntvelt, Jan t. 
Waegelaer Assess:  In eijgenaer persoon eerschenen Lambert Schuirinck met 
Fenneken sijn  echte huisvrouwe idg tutore marito en becanden opgenomen en in 
goden ganckbaeren gelde ontfangen te hebben van die E. Gerrit Laurens Laersonder 



die sa: van hondert Carl: gls: die sij oock well wederom geijmploijeert hebben, 
beloofden daeromme die summa jaerlijx t. verrenten met vijff gelijke gls: en sal ‘t 
eerste jaer vervallen als huiden over een jaer; voor welke capitael met daer op te 
verlopene rente sijt mits desen realiseren en veronderpanden haer eijgendomelijke 
stucke boulant soo als ‘t selve op den Laeresch met den ene sijde aen Colthaves met 
den andere aen Menkmaets lant en met den eijnde  
Folio 174 in de marge  Noodgerichte gehouden den 24 majus 1741. Verwalt: Rigter Abr: 
Strick. Assess: Burg. Hen: Pennink, Hend. Ebbinkman.  Is gecompareerd Jurriaen Lasonder 
naamens sijn moeder Judith Stroink wed: van Laurens Lasonder en bekende van dese capitale 
penningen en intresse van dien ten vollen weder voldaen te wesen dede derhalven dieswegen niet alleen 
ten vollen quiteren maer dese versettinge weder annuleren en losmaken 
 
Folio 175  aen Menkmaets gaerden in d. Eschmarke en desen Gerichte gelegen is, om 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sich daaraen  kost en schaedeloos te verhaelen.  
Met belofte van betere vestenisse soo nodig t. willen doen, renuntieerde d. exceptje 
van ongetelden gelden en allen anderen dese ter contrarie en wordt d. opsage nae dat 
denuntiatjege gedaen is een half jaer voor den verschijndag gereserveert. Breder des 
breefs 
Nootger: Ao 1691 den 11: Maij  Joan Cost Judex. Assess: Pr: Lucas Becker, Hend: 
Paeschen.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Lambersen Nabuir ende 
vertonende het consent van sijn vrouwe idg tutore marito Aelken Jansen door haer 
selfs eijgenhandig onderteikent en becande opgenomen en in goden  ganckbaren 
gelde ontfangen hebben van die Ed: Borgmr: Pelgrom Laersonder die sa: van honder 
vijff en dertig Carl: gls: die sij oock tot haeren profijte wel wederom becanden 
geimploijeert t. hebben beloofden daeromme die 
 
Folio 176  voornoomde  sa: jaerlijx t verrenten tegens vijff gl: het hondert sall ‘t eerste 
jaer comen t. vervallen op den 11: may 1692: voor welke capitael en daer op t. 
verlopene renten Compnt:  bij dese realiseren en veronderpanden haere 
eijgendomelijke  Buthoffs en Cattergaerde in d. Eschmarke en desen Gerichte gelegen 
op dat sich in cas van misbetalinge daer aen kost en schaedeloos mogen verhaelen. 
Beloofden soo nodig betere vestenisse t. willen doen. Renuntieerde van d. Exceptje 
van ongetelde gelde voorts van allen anderen soo desen ter contrarie mogte 
voortgebragt worden en sal d. opsaege een halff jaer voor den verschijndag ten 
wedersijden moten geschieden breder des breefs 
Ao 1691: den 17: maij  Joan Cost Judex, Jan Woostink, Lucas Wolterink, Assess:  In 
eijgenaer persoon eerschenen is Berent Oolderink met 
 



Folio 177  sijn vrouwe Eefse idg tutorem marito en deden ten Erfflijke behove van 
Berent t. Morsch cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke vrije 
en allodiale stucke boulants d. Geere genaempt sijnde uit het Erve en goet Oolderink  
Soo als ‘t selve met sijn oude en nije tobehoir in den Usseler Esch met d. eene sijt aen 
Jan Egbertinks en met d. andere aen Geerlig Geerdinks stucke gelegen is, item van de 
maet soo mede uit het erve Oolderink  in d. Usseler marke bij Swerink  met d. ene sijt 
aen het velt met de andere aen Swerink en Harberink maet gelegens is beijde voor 
vrije allodiale en onbeswaerde goederen als alleen d. Heeren lasten pro quota vant 
gehele erve voorbehouden: Becanden die cooppenninge ten geneuge ontfangen t. 
hebben; Deden daeromme van die voorschr. beide parcelen transport en vertigtenisse 
met hande en monde als recht was, haer en allen den harigen daer van mits desen ten 
ene mael ontervende den Aencoperen en haere nacomelingen daer mede weder 
erfflijk 
 
Folio 178  beervende sonder dat sij transportanten daer aen het geringste meer 
behielde off t. verwagten hadden. Met belofte van desen coop tegens een ijeder alsoo 
t. willen staen wagten en waeren onder verbant van haere personen en goderen: 
Renuntieerden van d. Exceptie van ongetelden gelde voorts van allen anderen desen 
ter contrarie breder versegeldes breves. 
Nootgr: Ao 1695. Den 17 maij   Joan Cost Judex, Assess: Jan Ottenhoff,  Jan 
Bitters.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geeske Helmink off Olde Avermaetsche 
met die E: Jan Gerritssen als haeren momboir in deesen sijnde gesont ende wel van 
lichame en haeres verstants en memorie heel wel magtig beconde overwogen t. 
hebben de cortheit en brosheit van het menschelijke leven de sekerheit des doots, de 
onsekerheit van de uire derselves  
 
Folio 179  Waerom sij voorgenomen heeft niet t .scheiden sonder van haere goderen  
t. disponeren tot welke dispositje sij verclaerde getreden t.. sijn uit vrijen wille sonder 
bedwang, opmakinge off misleidinge van jemant. Comende dan ter dispositje, soo 
heeft sij Testarix eerstelijk haere siele soo haest die uit het lichaem coomt te scheiden 
bevolen in die genadige hant van Godt Almagtig en haer lichaem tot een eerlijke 
begraffenisse. Eerstelijk geeft en legateert sij Testatrix aen haeren sal. broder 
Helminks sone Gerrit alle haere toebehorige landerien van het Erve Leusink in 
Usselo met het huis en uitdrift soo tegenwoordig aen Jan Egbertsen Leusink verhuirt 
heeft, sonder dat daer van de minneste uitkieringe sal hebben te doen, als alleen vijftig 
Carl. gls aen die Armen van d’ Usseler en vijftig Carl. gls aen Armen van de Lonniker 
Marke die hij sal hebben uit te tellen voort bij ‘t aenvaerden van voorsn: legaet en bij 



gebreecke van die sullen dieselve uit dien voornoomde landen evenswel betaelt 
worden. Voorts stelt ende nomineert 
Folio 179 in de marge  1694 den 3. Jan J. Cost Judex. Assess. Secret. Stockman, Jan Robers.  
Is eerschenen den Legatarius Gerrit Helmink en heeft aen Hend. Swerink als opsiender van de 
Usseler Marke armen dese Gementioneerde 50 guldens betaelt en voldaen. Als mede op den 6 dito 
aen de armen van d. Lonniker en is het gelt aen Lucas Breteler overgetelt. 
 
Folio 180  in alle haere vordere naelatenschap tot haer universele en waere 
Erffgenamen Egbert Hemmincks vrouwe uit Drijne, Jan Helmink, Hind. Helminck 
Gese Helmink, Grete Helmink, Trijne Helmink, Jan Huvink, item de kinderen van 
Jan Rosink en sijne overledene vrouwe met name Jenne, Hille, Hermen, Albert, 
Lucas, Werner. Alle hetgene voorsn: staet heeft zij Testatrix /: nae dat het haer 
punctuelijk  voorgelesen waer :/ verclaert t. sijn haer testament en uiterste wille 
willende en begerende dat hetselve sall cragt hebben en effect sorteren ‘t sij als 
testament Codicille gifte onder den levendigen ofte uit oorsaecke des doots, schoon 
alle solemniteiten nae rechte gerequireert hierin niet waere geobserveert. 
 
Folio 181  Nootgr. 1691 den 18 Maij, Judex  Joan Cost. Assess. Albert ten Vaerde,  
Herm. ten Huntvelt.  In eijgenaar persoon eerschenen is Jan Holscher en dede ten 
erfflijke behove van sijn kinderen met namen Hindrick, Tias, Leffers, Berent en sijn 
Vrouwe, Hertgert Wissink en sijn Vrouwe, Hend. Aeffkinck en sijn vrouwe cessie en 
overdragt van sijn Transportantes eijgendomelijke part in Leusink maete en ‘t aenpart 
in Slaets maete, item van het Gildehuis medeken en Rosinks stucke soo als dieselve 
met alle haere oude en nije rechten en geregtigheden in de Usseler Marke en dese 
Gerichte gelegen  sijn;  Becande ten vollen dieswegen voldaen te sijn. Dede 
daeromme van die voors.n  parcelen transport en vertigtenisse met hande en monde 
als rechte was sich en de sijnen daervan mits desen ten enemael ontervende den 
Aencoperen daermede weder erfflijck beervende sonder dat hij het alder geringste 
daer aen meerder behielde nog te verwagten hadde. Met belofte van waerschap 
verbindende daervoor sijn persoon en goderen ; Renuntieerden van de exceptie van 
ongetelden gelde voorts van allen anderen desen ter contrarie. Breder versegeldes 
breves. 
 
Folio 182  Nootger. geholden op Broock Hindricks plaetse in Lonneker 
Ao 1691 den 7 Jun: Judex Joan Cost. Assess: Jan Bretelaer, Engbert Pierick.  In 
eigenaer personen eerschenen Broock Hindrick liggende kranck t. bedde doch sijn 
verstant en memorie heel well magtig  met Geertken Tellekes eheluiden gaende en 
staende en haeres verstandes mede heel well magtig dewelke haeren voornoomden L: 



eheman de momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haeren momboir gecoren 
heft die E: Herman Cuiper sijnde sij met hem geadsisteert en becanden overwogen t. 
hebben de kortheit en brosheit des menschelijken levens, de sekerheits des doots en 
de onsekerheit desselfs uire, en dat daerom voorgenomen hebben niet van hier t. 
scheiden sonder van hare tijtlijke goderen t. disponeren tot welke dispositje sij 
becanden getreden sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmakinge off 
 
Folio 183  misleidinge van ijemant. Comende dan tot d. dispositje soo hebben sij 
Testaeuren haere sielen so haest die nae de wille Godtse van haere lichamen comen te 
scheiden bevolen in de genadige handen van Godt almagtig en haere lichamen tot een 
eerlijke begraffenisse. Stelt hij Testator dan tot waere en universele erffgename nae 
sijn overlijden sijn lieve huisvrouwe hier voren genoemt in alle sijne nalatenschap 
niets uitgesondert. Voorts stelt sij testatrice tot universele Erffgename haeren L. 
eheman voorschr: in alle hare nalatenschap soo sij met haer doot sal agterlaten niets 
van allen uitgesondert. Alle ‘t gene voorschr: staet hebben sij Testateur en Testatrice ( 
nae dat het haer punctuelijk is voorgelesen) verclaert t. sijn haer Testament en uiterste 
wille en gewilt dat het cragt hebben en effect sorteren sall, ‘t sij als testament, 
codicille, gifte onder den 
levendigen ofte uit oorsake des doots niet tegenstaende alle solemniteiten hier toe 
gerequireert niet waeren geobserveert. 
 
Folio 184  Nootger: op t Kleine Schipholt,  Ao 1691 den 16 jun: Judex Joan Cost. 
Assess: Evert Schouwink, Engbert Woolderink.  Is in eijgenaer persoon eerschenen 
die Ed. Juffer Anna Margaretha ter Broocke met adsistentje van haeren neve Dr. 
Rudolph Plechelm Helminck sijnde wel swack van Lichaem edog bij goden verstande 
vertoonde aen dese Ed: Gerichte een versloten pampier seijde daer in t. sijn haer 
testament en uiterste wille met versoock van approbatje ‘t welke is geschiet gelijck 
sulx bij testament t. sijn. 
Nootger: geholden op ‘t Lubbertink in Drijne,  Ao 1691 den 24 Juni. Judex Joan 
Cost. Assess: Hind: Bergerink, Lucas Wolterink.  In eijgenaer persoon eerschenen   
Folio 184 in de marge  A0 1691 den 20: Aug: Joan Cost Judex,  Ass: Herm: ten Huntvelt, 
Jan Robers. Wederom geopent en ongecalculeert bevonden ten versoock van dr. Ten Broock en aen 
hem voort getransporteert. 
 
Folio 185  Jan ten Bus op Lubbertink gesont van lichaemen en sijns verstandes 
memorie en sinnen heel wel magtig met sijn vrouwe Hermken oock gesont 
van lichaeme en haeres vertandes en memorie heel wel magtig die haeren 
voornoomden eheman die momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haeren 



momboir gecoren heeft de E. Jan Geerdinck becanden overwogen te hebben die 
kortheit ende brosheit des menschelijcke levens die seeckerheit des doots en d. 
onsekerheit desselver uire, en daerom voorgenomen niet van hier te scheiden 
sonder van haer tijdtlijke goderen t. disponeren. Tot welke dispositje sij verclaerden 
getreden te sijn uit vrije wille sonder bedwang, opmakinge off misleidinge van ijemant 
Comende dan ter dispositje  soo hebben sij Testateuren haere sielen soo haest die nae 
den wille Godts van haere lichaemen comen te scheiden bevolen in d. genadige 
handen van Godt Almagtigen en haere lichaemen tot een eerlijke begraffenisse. 
Dienvolgens heeft hij Testateur gewilt ende begeert dat sijn voornoomde  L. 
Huisvrouwe, in dien hij voor haer coompt t. versterven van alle sijne goderen gene 
exempt den tijt haeres levens 
 
Folio 186   levens sal hebben t. genieten het vrugt gebruick, en soo ‘t selve mogte 
nodig hebben oock t. verteren, en nae sijnes en derselven overlijden stelt hij tot sijn 
universele erffgename Jan ten Bus sijnes overleden broders sone soo tegenwoordig bij 
den Testateur voor knegt woont. En heeft sij Testatrice gewilt ende begeert dat indien 
sij voor haeren L. eheman moge comen t. overlijden dat hij van alle haer goederen 
gene exempt den tijt sijnes levens sall hebben t. genieten het vrugt gebruick, en soo 
sulx van node mogte hebben oock t. verteren nae haere en deselver doot stelt sij tot 
haere universele erffgen. Hermken Jansen dochter van Jan Belderink uit Oele 
wonende tegenwoordig bij haer voorn. maegt. Alle ‘t gene voorsr. staet heeft hij 
Testateur en sij Testatrice nae dat haer punctuelijk waer voorgelesen verclaert t. 
wesen haer testament ende uiterste wille, willende dat het selve effect sorteren sall ‘t 
sij als Testament Codicille schoon alle solemniteiten nae rechte gerequireert niet 
waeren geobserveert 
 
Folio 187  Nootgr: Ao 1691 den 29 Jun: Judex Joan Cost.  assess: Hend: ten Sprakel 
en Berent Faniker.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Derck van Coesvelt met 
Aleida Waegeler sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erflijken 
behoven van Berent Busewinkel en sijn huisvrouwe cessie en overdragt van haer 
Transportanten eijgendomelijke maet soo als die met alle haere oude en nije 
geregtigheden in ‘t Gevort Enscheder Eschmarke als een vrij en allodiael goet gelegen 
is, en haer onlangs van haer vaeder wijlen pr. Lod. te Waegelaer is aengeervelt: 
Becanden daervoor den vollen cooppennink den laetsten met den eersten ten 
geneuge ontfangen toe hebben. Deden daeromme van voorsn. maet transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en alle de harigen daervan mits 
dese ten enemael ontervende den aencoperen en haere nacomelingen daermede 
weder erfflick beervende sonder dat sij transpor 



 
Folio 188  tanten daer aen het geringste meer behielden nog t. verwagten hadden: 
Met belofte van desen erffcoop tegens eenen ijgelijken also t. willen staen wagten en 
waeren onder verbant van hare personen en vordere goderen Renuntieerden van d. 
exceptje van ongetelden gelde voorts van allen anderen dese ter contrarie breder 
versegeldes breves. 
Anno 1691 den 24: julij Joan Cost judex. ass: secrtr. Stockman, Hend. Derkink.  In 
eijgenaer persoon eerschenen is Iminandus Helmich sijnde geadsisteert met sijne 
momboir die Ed. Docter Joan Wagelaer en Jan Gerritsen ende dede ten erflijken 
behove van Berent Nijhuis onwederopelijke cessie en overdragt van sijn 
eijgendomelijke halve erve ende good Volkerink soo en als het selve in de marke 
Lonniker en desen gerigte gelegen is en door des Comparants wijlen moder en Jacob 
Jan en Geerlig Ceilewer in dato den 12: Martij 1679 is gedeild en aen deselfs wijlen 
moder is togevallen en sulx waar een vrij en allodiael 
 
Folio 189  good, den tijntheer sijn recht nogtans voorbehouden, alsmede dat d. olde 
Gerrit Volkerink sijn leventlang een woonplaetse in het huiren het gebruik van een 
stucke lands genaemt d. Ribbelsbree sal behouden: voor welke halve roe hij 
Transportant met adsistentje als voren becande den laetsten met den eersten 
cooppenning ten vollen in goden geneuge ontfangen te hebben dede daeromme van 
voorn. good transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was, hem en 
den sijnige daer van mits desen ten ene mael ontervende den Aencoper en sijnen 
erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat daeran het geringste meerder 
behielden nog te verwagten hadde, met belofte van waerschap nae Landre. en 
renuntiatje van alle exeptjen desen ter contrarje breder bij de brieff. 

Nootgerichte Ao 1691 den 9: Aug. Joan Cost Judex. assess. Hend: Engb: Stockman 
secretr:, Hege Willem.  In eijgenaer persoon Erscheenen Jan ten Brincke met sijn 
teegenwoordige huijsvrouwe idq tutore marito bekanden opgenomen ende in goeden 
ganckbaeren gelde ontfangen te hebben ende d. E: Heer Daniels Creemer tot 
Deeventer schuldig te sijn eene sa: van een hondert vijfftich guld. die sij ten haeren 
proufijte en afflosse van haer andere schulden well weederom bekanden g’emploijeert 
hebben, beloovende daeromme die voors.n. summa belooven derhalven die Jaerlijx 
ende alle Jaer op den 7 martij met neegen dergelijcke guldens te verrentten, met deese 
Conditie nochtans datt soo wanneer die geloopene Interesse binnen eene Maent naar 
den verschijnsdach wort betaelt alsdan teegen 5: percento sall konnen volstaen, ende 
sall het eerste Jaer koomen te vervallen op den 7: Martij 1692: voor welke Capitael 
ende die daer op verloopene renten, sij mitsdeese Onderpanden haer 
eijgendoomelijcke een halff stucke boulandt, sijtwaers tuschen de heere W: Hen: van 



Loons accer en Hind: Wilmichs kinderen landt en eijnde waerts an Lucas Verwoolts 
Lant en den Mensinchdaele geleegen, ende het quschen stuche oock sijtwaers 
geleegen tuschen die Landerijen van Hermen Hulsick schietende met den eenen einde 
an Engerkincks landt ende met den anderen an Eulfichs streppel om in cass van 
onverhoopelijch misbetaelinge sich daer an ten allen tijden soo well van Capitael en 
Interesse kost en schadeloos te moegen verhaelen, renuntierende  van die Exceptie 
van ongetelden gelde voorts van alle andere Exceptien deesen eenichsins 
Contrariesende, met reserve van de opsaege die ter wedersijden een halffjaer voor den 
verschijnsdach sall moege geschieden, en belooffden Comparanten soo nodich altoos 
beeter vestenisse te doon in forma Ampliori alles breeder inholt des hier van 
verseegelde breeff.                                                                                                      
Nootgr. Ao 1694 den 12 juny.  J.Cost judex assess: Dr. Muntz, Alb. Ten Vaerde.  In 
eijgenaer persoon eerschenen is Berent Daniels Cremer en becande dese 
bovenstaende penningen wederom ontfangen t. hebben en dede daer van bo.gem: 
onderpant afstand. 

Folio 190  Nootgr. Ao 1691 den 8: 7br: Joan Cost Judex. Assess. Secrtr. Stockman, 
Albert ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Rockerink met 
Hendrickjen Roolvink sijn huisvrouwe idg tutore marito en becanden opgenomen 
ende in goden gankbaren gelde ontfangen te hebben van die E. Borgmr: Joan Leurink 
die sa: van hondert dertig Carl: gls: die sij ten haere profijte well wederom beconden 
geemploijeert t. hebben beloofden daer omme die voornoomde sa: jaerlix op jacobi 
met vijff gelijke gls: het hondert te verrenten en sal het eerste comen te vervallen op 
jacobi 1692 voor welke capitael en daer op te verlopene renten sij mits desen 
realiseren en veronderpanden haer eijfgendomelijke boulant het Nije genaemt gelegen 
aen Rockerinks erffmate met de ene sijt en met de andere aen het velt nae de 
Lonneker Berch item een stucke nije aengemakte gront omtrent een mudde geseij 
gelegen op de Braecke nae de Lonnicker Berch, om sig in cas van overhopelijke 
misbetalinge daer aen kost en schadeloos te verhalen. Alles onder renuntiatje van de 
exceptje van ongetelden gelde voorts  

 
Folio 191  van allen anderen dese ter contrarie. Met belofte soo ‘t nodig is ten allen 
tijden betere vestenisse t. willen doen in forma ampliori breder des breves. 
Nootgr: Ao 1691 den 28  7 br: Joan Cost Judex. Assess: secrets: Stockman, Hend: 
Derckink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Martijn ten Bouhuis en becande in 
goden gankbaren gelde opgenomen en ontfangen t. hebben van de E: Gerrit te 
Rutbecke die sa: van tweehondert Carl: gls: die hij tot sijnen proufijt  wel becande 
geemploijeert t. hebben beloofde daerommme die voornoomde sa: jaerlijx op 
Michaeli met vijff gelijke gls het hondert t. verrenten en sal ‘t eerste jaer op Michaeli 



1692 comen te vervallen voor welke capitael en daer op t. verlopene renten hij mits 
desen realiseert en veronderpandet sijn toebehorige drie vierde parten van de 
Horstege mate liggende tusschen Hermken Beckers mate en Jutte Teunis lant en met 
den eijnde aen Hend: Beckers lant om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kosten schadeloos t. verhalen; Renuntiserde van alle exceptjen soo dese ter 
contrarie mogten comen voortgebragt worden: met belofte van soo nodig betere 
vestenisse t. willen doen in forma ampliori breder des breffs. 
Folio 191 in de marge Anno 1709 den 3: April  Rigter Joan Cost. Assess Capitain Albert 
Nilant, Hermen ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Gerrit Rutbeke en bekande dese 
tegenstaende penningen van Martijn ten Bouhuis met den interesse van dien ten vollen wederom 
ontfangen te hebben weshalven hem quiteerde en het onderpand los lieten. 
 
Folio 192  Ao 1691 den 12 8br: Joan Cost Judex. assess: Br. Lucas Becker, Lucas 
Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Laersonder met Anna ten Cuilen sijn 
echte huisvrouwe idq tutore marito en becande van die E. Lucas Verwoolde op 
genomen en in goden gankbaeren gelde ontfangen t. hebben die sa van ses hondert 
Carl. gls die sij tot haeren proufijte wel wederom becanden geemploijeert t. hebben 
beloofden daeromme die voorssn. sa. jaerlijx op den 12 8br. met vijff gelijke gls het 
hondert te verrenten en sal het eerste jaer comen te vervallen op den geseiden 12 8br. 
1692: Voor welke capitael en daerop te verlopene renten sij mits desen 
veronderpanden haer eijgendomelijke lant en huis in ‘t Luttike Spolberg neffens de 
halve uitdrift en waertal item twe stucke in den Horstege camp gelegen met de ene sijt 
nae Albert Waegelaers lant met de andere naest Gerrit Robers lant als mede .3. voder 
Folio 192 in de marge  Nootgr: Ao 1694 den 16 junij. Joan Cost Judex assess: Alb. 
Wagelaer, Alb. Ten Vaerde.  In eijgenaers persoon eerschenen Br. Lucas Becker vertonende volm. 
voor t Landgerichte endschede gepasseert de dato den 16: 8ber 1693 waerbij sijn Ed: is gemagtigt 
van de wed. Lucas Verwoolde waerbij deselve gemagtigt is gelt t. ontfangen en quitantje t. passeren 
die bij dese gerichte in waerden is erkant, soo dat deselve uit cragt van dien becande op dese 
tegenoverstaende penningen wederom ontfangen t. hebben drie hondert Caroli gulden soo dat het 
capitael in soo verre vermindert is dede daeromme de onderpanden d. Haer an d. Hasemaete in d. 
marke Tweckelo losmaken sonder dat daer aen meerder behielde sijnde deselve parcelen bij Geert 
Messelink aengeeigent 
                                                                                    
Folio 193  hoij gewas in Tweckeloe en 3 schepel lant genaemt de Haer met de Haese 
maet om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos t. 
verhalen. Renuntieerde van de Exceptie van ongetelden gelde  voorts van allen desen 
ter contrarie met reserve van de opsage die ter weder sijden een half jaer voor den 
verschijndag sal mogen geschieden en belofte van soo nodig betere  vestenisse t. 



willen doen in forma  Amploriari breder des breefs.                                                           
Nootger: Ao 1691 den 19 8br. Hend: Engelb: Stockman in absentje van d. Hr. 
Richter Cost Subst. Judex assess: Jan Robers, Jan Gerritsen.  In eijgenaer personen 
eerschenen sijn Herman ten Duisschott Gerrit ten Berveloe Jan ten Berveloe en 
Geert  ten Waerbecke insgelijx Aerne Olink per literas caverende die voorssn. 
Manspersonen voor haere respective huisvrouwen en deden ten erfflijken behove van 
Hendrick Walbertink cessie en overdragt van haer eijgendomelijke halve erve 
Aeffkink soo als ‘t selve met de oude en nije toebehoer regten en geregtigheden in die 
Usselaer Geerdinksijt gelegen is en van voorne. Hendrick Walbertink tegenwoordig 
beseten wordt. Becanden daer voor den Laetsten met den eersten cooppennink 
ontfangen t. hebben. Deden daeromme van voorsn. halve erve transport en 
vertichtenisse met hande en monde als regt was haer en allen den haerigen                                        
Folio 193 in de marge  Lucas Becker als volmr. van d. wed. verwoolde en doot dese versettinge  
in soo verre als de twe stucken lants op den Horsteggencamp aengaet hier voren gespecificeert rojeren 
blijvende het ander niet t min in vollen waerde. Ao 1717 den 1: juny Richter Joan Cost, assess. 
Herman ten Huntveld, Berent Rump. Arend Ottenhoff uit name van sijn schoonmoder en Laurens 
Laersonder uit name van sijn moder becanden de overige drie honderd guldens ontfangen te hebben 
quiteerden daerom ten vollen en lieten het onderpand los. 
 
Folio 194  daer van mits desen ten ene mael ontervende den aencoper ende sijnen 
erven daer mede weder erflijk beervende sonder dat sij transportanten daer aen het 
geringste meer behielden nog t. verwagten hadden met belofte van waerschap tegens 
enen ijederen onder verbant van haere personen en goderen en renuntiatje van alle 
exceptjen deser ter contrarie breder des breefs. 
Nootger. Ao 1691: den 1: 9br:  Joan Cost Judex, Assess: Hendrick Derkink, Roleff 
ten Bouhuis.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrick Aeffkink met Jenne sijn 
egte huisvrouwe idg tutore marito en becanden opgenomen en in goden gankbaren 
gelde van die E. Berent ten Grote Morsch ontfangen te hebben die summe van 
duisent Carl. gls. die sij ook tot haeren profijte wel wederom becanden geemploijeert 
t. hebben. Beloofden daeromme ses hondert gls. van voorne. sa: jaerlijx op  Maij : en 
de overige vierhondert gls op Martini met vier en een halven gulden het hondert te 
verrenten en sal de eerste rente comen te vervallen op Maij en de andsere op Martini 
Folio 194 in de marge  Noodgerigte gehouden den 30 jann. 1763, Verw: Rigter Hendr. 
Swiers,  Ceur: Philip Wesselink, Barent Tesink.  In eijgenaar persoon gecompareert en eerschenen 
Jan Uldrik voor hem selfs en caverende mede voor desselfs huisvrouw verklarende van dit 
tegenstaande capitaal ad f 1000.- met de intresse van dien van Hermen Afink ten vollen te sijn 
voldaan deede derhalve daer van quiteren en deese versettinge rojeren en annuleren mits deesen soo en 
als nae regte behoort 



 
Folio 195  des jaers 1692 maer bij aldien de Rentgever de voorseide rente binnen  
een maant nae den verschijndag niet coomt voldoen sal van ijeder hondert vijff 
hebben t. betalen. Voor welke capitael en daer op te verlopenen rente sij mits desen 
verbinden en veronderpanden haer eijgendomelijke halve erve ende plaetse het 
Aeffink geheten neffens den tiende van dien item d mate bij Gijmen huis gelegen, 
mett alle haer regten en gerechtigheden soo als ‘t bij Rentgevers tegenwoordig 
beseten wort niet van allen uitbescheiden als alleen de wilde maet soo bereits aen 
Gerrit Quinkelaer vercogt hebben om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kost en schaedeloos t. verhalen. Renuntieerden van de exeptie van ongetelden 
gelde en allen anderen desen ter contrairie met belofte van soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doen en reserveerden ten wedersijden d. losse mits dat 
deselve een half jaer voor den verschijndag geschiede. Breder versegeldes breefs. 
Nootgr. Ao 1691 den 9 november  Joan Cost Judex. Assess. Gerrit t. Weemhoff Jan 
Vos.  In eijgenaer persoon eerschenen is  
 
Folio 196  is die E.Bernardt Helmich met Hendrina Blomen sijn echte huisvrouwe 
idg tiutore marito en becanden van die Eerwaarde en welgeleerde Everwinus 
Stockman pastor tot Endscheide opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen 
t. hebben die summe van seshondert Car. gls die sij ten haeren proufijte wel wederom 
becanden gebruikt t. hebben.Beloofden daer omme die voorseide ses hondert gls 
jaerlijx op den 9 November met vijff gelijcke gls het hondert te verrenten en sall ‘t 
eerste jaer comen t. vervallen op den geseiden 9. november 1692 voor welke capitael  
en daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden haer 
eijgendomelijke mudde boulants en vijff gaerdens soo op den BuddenCamp aen de 
Lange Stege gelegen sijn om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost 
en schadeloos t. verhalen: Renuntieerden van de exceptie van ongetelden gelde voorts 
van allen anderen soo desen ter contrarie souden mogen voortgebragt worden. Met 
wijdere belofte so nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doen in forma 
ampliori en beding dat d. losse ten wedersijden nae een halfjarige kundinge voor den 
verschijn 
 
Folio 197  dag sal mogen geschieden; breeder des verseegeldes breefs. 
Ao 1691: den 17. novembr:   Joan Cost Judex. Assess: Lucas Rumpel. Philips 
Dullebotter.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent en Engelbert Wevers en 
deden ten erfflijken behoven van Jenneken wed. van wijlen Jan Muller en haeren 
erven onwederopelijke cessie en overdragt van haer eijgendomelijke maete die 
Weversmaete geheten soo als die met haer oude en nije tobehoir rechten en 



geregtigheden aen de Tielhorst in de Tweckelermarcke en desen Gerichte gelegen is. 
Becanden de laetsten met den eersten cooppenninck daer voor ontfangen t. hebben.  
Deden daeromme van den voorm. maet transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en allen den harigen daer van mits desen ten enenmael 
ontervende den Aencoperen en haere naecomelingen daer mede weder erfflijk 
beervenden sonder dat sij transportanten het geringste daer aen meerder behielden 
nog te verwagten hadden. Met belofte deselve alsoo t. willen staen wagten en waeren 
onder verbant van haere personen ende vordere goderen; Renuntieerden van d. 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie breder des 
breefs. 
 
Folio 198  Nootgr. Ao  1691  den 29 november. Joan Cost Judex. Assess. Mich. 
Albert Munch J: U: Dr., Hendr. Derkinck.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. 
Jan Rocker met Hendrickien Roolvink sijn echte huisvrouwe idg tutore marito en 
deden ten erfflijken behove van Borgmr. Jan Leurink sijn huisvrouwe en erven 
onwederopelijke cessie en overdragt van haeren transportanten eijgendomelijken 
vrijen en allodialen tienden grof en smal gaende over het gehele erve Rockerink en 
bestaet in de volgende landerien; Eerstelijk den gehelen Camp bij ‘t huis, ten tweden 
die gehele Braecke nae den Lonnicker Berch uit waer in mede een mudde nijen 
aengemaekten gront off lant is, waervan van nue voortaen den Aencoper den tiende 
mede sal profijteren ten derden die grote Bree, ten vierden twee stucke landes t. 
eindes die grote Bree, ten vijfden nog het stucke aen en bij langes voorsn. grote Bree 
gelegen, Ten sesten twee stucke landes waer van het ene bij Hoffmans gaerden en het 
ander bij Buerrichters Bree gelegen, ten sevendes ende laetsten nog een stucke bij 
langes den Hoff gelegen en vordere erfflanden soo hier niet mogten gespecifi 
 
Folio 199  ceert sijn en nemen de transportanten daer en boven tot haeren laste 
jaarlijx en alle jaer den Aencoper twee foerdes tientcoorn nae de Stadt in sijn  
behuisinge te brengen; sijnde een foerder hart en een weeck saet, edog sullen des 
vercopers off transportanten naesaten dese pligt van twee foerder in de Stadt t. 
brengen met de summe van dertig carl. gls. eens voor all mogen quitcopen en sig ten 
allen tijden daer van libereren, off oock tot haeren die ‘t laste behouden. Becanden 
den laetsten met den eersten cooppenninck ten vollen daer voor ontfangen t. hebben 
Deden daeromme van den voorsn. groff en smalle off bloot en garfftiende transport 
en vertigtenisse met hande en monde als recht was, haer en alle den haerigen daer 
mits desen ten ene mael ontervende den Aencoperen en haere nacomelingen daer 
mede weder erfflijk beërvende sonder dat sij daer aen het aldergeringste meerder 
behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen coop tegens eenen 



ijederen alsoo t. willen staen wagten ende waeren onder verbant van haere personen 
en vordere goederen Renuntieerden van de exceptje van ongetelden gelde en van alle 
anderen desen ter contrarie breder des versegeldes breves. 
 
Folio 200  Nootgr. Ao 1691 den 2 Xbr. Joan Cost Judex. Assess. Secretr. Stockman  
Hendr. Derckink.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Hend. Aeffkink met 
Jenne sijn echte huisvrouwe idg tutore marito en deden ten erfflijken behove van 
Gerrit Quinkelaer onwederropelijke cessie en overdragt van haer Transportanten vrije 
eijgendomelijke en allodiale mate d. wilde mate geheten, soo als die in d’Usselaer 
Geerdinksijt en dese Ed. Gerichte aen Ooldericks wilde mate gelegen is becanden den 
laetsten met den eersten cooppennink daer voor ten vollen ontfangen t. hebben. 
Deden daeromme van de voorsn. mate transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en allen den harigen daer van mits desen ten enen mael 
ontervende den Aencoper en sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder 
dat sij transportanten daeraen het geringste meer behielden nog t. verwagten hadden. 
Met belofte van  waerschap en verbant van hare personen en goderen   
 
Folio 201  Renuntieerden van d. exceptie van ongetelden gelde en allen anderen 
desen ter contrarie breder versegeldes breefs. 
Nootgr. Ao 1691 den 6 Xbr.  Joan Cost Judex. Assess. Jan Gerritsen, Hendr. 
Derkink.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan ten Bretelaer, Lucas ten Bretelaar, 
Merrie Lippink geadsisteert met haeren sone Hermen Lippink en Hendr. Cuiper en 
deden ter erfflijken behove van Engbert Vervelt (: nae dat sij voor haere vrouwen 
caveerden :) cessie en overdragt van haer transportanten maete d. Venne mate 
geheten soo als die als een vrij allodiael goet in de Enschede Eschmarke in desen 
Gerichte  aen 't olde Venne gelegen is. Becanden daer voor den beloofden 
cooppennink tot den laetsten toe ten vollen ontfangen t. hebben. Deden derhalven 
transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en allen de harigen 
daer van mits desen ten enenmael ontervende den Aencoper en sijne naecomelingen 
daer mede weder erflijk beërvende sonder dat sij daer aen het geringste meer 
behielden nog oock verwagteden; Met belofte van desen erfcoop tegens ende ijederen 
also t. willen staen wagten en waeren 
 
Folio 202  onder verbant van haere personen en vordere goderen onder renuntiatje 
van alle exceptie desen ten contrarie breder dese breefs. 
Nootgr. Ao 1691 den 30 xbr. Joan Cost Judex. Assess. Pastor Eibergen, Dr. Muntz. 
In eijgenaer persoon eerschenen is Herm. Luttike Schipholt met Enneken Jansen sijn 
echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden opgenomen en in goden 



ganckbaren gelde ontfangen t. hebben van d. E. Lucas Verwoold d. summe van twee 
hondert tien daelder die sij oock tot haer proufijte wel wederom becanden 
geimploijeert t. hebben. Beloofden daeromme die voorze. sa. jaerlijx op den 1 Jan. te 
verrenten met vijff gelijke daelders het hondert ad 30 st. 't stuck. En sal 't eerste 
comen t. vervallen op den geseiden 1 januarij 1693 voor welke capitaelen daer op t. 
verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden haer eijgen halve plaetse 
het Cleine schipholt 
Folio 202 in de marge  Nootger.  Ao. 1708 den 24 october Richter Joan Cost. Assess Berent 
Rump, Lambert Costers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Frerik Jorrijssen, Jan Becker 
Linthuis en Abraham Strik en becanden uit handen van Frerik Leusink en Jenneken kleine 
Schipholt dese tegenstaende penningen wederom ontvangen te hebben waerom sij mits desen het 
onderpand quiteerden en het regt van dese rentverschrijvinge aen Frerik Leusink en dessen vrou bij 
desen cedeerden en overdragen. 
 
Folio 203  holt geheten soo als dieselve tegenwoordig door haer beseten wordt met 
het halve huis en uitdrift om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost 
en schadeloos t. verhalen. Renuntieerden van d. exceptje van ongetelden gelden gelde, 
en van allen andere desen ter contrarie, met conditje dat de opsage een half jaer voor 
den verschijndag ten wedersijden sal moten geschieden. En beloofden soo nodig ten 
allen tijden beter vestenisse t. willen doon. Breder versegeldes breefs. 
Nootgr. Ao 1692 den 3 Febr. Joan Cost Judex. Assess. Hermen ten Huntvelt, Jan 
Gerritsen Robers.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hind. Loetink alias Sprakel met 
Venne sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen die E. Jan Gerritsen 
vercogt t. hebben gelijk sij vercopen cragt deses een jaerlijxe rente van vijff gls. tien st. 
uit haer Comparanten eijgendomelijke vierden part van d Caterstede d. Scheperie en 
Folio 203 in de marge  Ik ondergeschreven als cessionaris van Hermen Winkels bekenne dat 
mij voor het derde pard van de Bergerinkmate voldan en betaelt is doe derhalven dat onderpand 
libereren ende losmaken ende mits desen quiteren. Actum Enscheide den elfden may 1727 G. Becker 
Linthuis. 
1734 den 13e may  Compareerd die wedue Linthuis met assistentie van Joan Wagelaer en 
verklaarde die alnog resteerende 100 Rijksdaalder inhoudende dese rentverkoopinge als Cessionaris 
weder ontfangen te hebben neffens die intresse van dien dede dieselve ten dieneinde losmaaken gelijk sij 
doet bij desen en ten vollen quiteeren. Endscheide datum als boven P. Strick verw. Richter. 
 
Folio 204  En uit 't derde part van de Bergerink maete respective in de marke 
Lonneker en Drijne in dese gerichte met alle haere geregtigheden gelegen en waer van 
het eerste jaer rente sal comen te vervallen op den 3 Febr. 1693 Dit alles voor een sa. 
van penn. soo Rentvercoperen bij vollen en goden geneuge becanden ontfangen t. 



hebben. Deden daeromme van 't voornoomde goet voor soovele de jaerlijxe rente 
aengaet transport en vertichtenisse; met belofte van dese rente (. so Renthefferen met 
pandinge als voor pagten gebruickelijck sal mogen innen :) tegens enen ijegelijken te 
willen staen wagten en waeren onder verbant sijn persoon en vordere goderen. 
Renuntieerde van de exeptje van ongetelden gelde voorts van allen desen ter 
contrarie. Met dese conditje nogtans dat rentvercoper en sijne nacomelingen dese 
rente sullen mogen quitcopen en 't onderpand losmaken met hondert en tien gl. nae 
dat de opsage een ½ jaer ten voren sij gedaen met belofte sonodig betere vestenisse te 
willen doen 
 
Folio 205  Nootgr.Ao 1692 den 19 Maij  Joan Cost Judex. Assess. Hend. Derckink, 
Jan ten Vaerde.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Geert Deldens met 
Hendrickjen sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden in goden gankbare 
gelde opgenomen en ontfangen te hebben van die E. Geert Hegerink en sijn 
huisvrouwe die sa van twee hondert en vijftig gls. die sij oock tot aflosse van de olde  
Hermannes in den Caterstede gerealiseerde capitael well wederom becanden 
geemploijeert t. hebben beloofden daeromme die voornoomde sa jaerlijx ende alle 
jaer met vijff gelijke carl. gls het hondert te verrenten op maijdag en sal 't eerste jaer 
comen t. vervallen op den 1 maij 1693. Voor welke capitael en daerop te verlopenen 
renten, rentgeveren mits desen realiseren en veronderpanden haer halve Caterstede en 
uitdrifte van dien, d. Belders Caterstede geheten met de twe middelste stucke in den 
den Cemper gaerden soo als 
 
Folio 206  Deselve met haere gerechtigheden in de marke Drijne en desen gerichte 
gelegen sijn om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en 
schadeloos te verhalen; Renuntieerden van d. acceptje van ongetelden gelde en van 
allen anderen desen ter contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden betere 
vestenisse te willen doon in forma ampliori breder versegelden breeves 
Ao 1692 den 7 junij  Joan Cost Judex. Assess Lucas Rumpel, Philips Dullebotter.  In 
eijgenaer persoon eerschenen sijn Jenne wed. van wijlen Geert Schulten sijnde 
geadsisteert met die E. Albert ten Vaerde als haeren togelatene momboir in desen, als 
mede haeren oudsten sone Sander Schulten en de E. Albert Lammertinck als 
momboiren van haere onmondige kinderen en deden cessie en overdragt van haer en 
haeren pupillen stuckjen  
 
Folio 207  stuckjen  Lants, het Baken stuckjen geheten (. gehorende  onder 't Erve 
Nijhoff soo als hetselve met sijn olde ende nije geregtigheit in d. marke Usseloe met 
de enen sijt aen Geert Rosinks stucke en d. ander aen Jan Harbers lant en met den 



eijnden aen den Helleweg als een vrije allodiael goet, sijnde nogtans met garfftienden 
beswaert :) gelegen is en dat ten erfflijke behove van die E. Jasper Geerdink. 
Becanden daer voor den cooppenningen tot den laetsten toe ontfangen t. hebben; 
Deden derhalven transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer 
en allen den haerigen daer van mits desen ten enenmael ontervende den voorn. 
Aencoper Jasper Geerdink en sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder 
dat sij transportanten daer aen het geringste meer behielden nog te verwagten hadden 
Met belofte van desen erffcoop tegens een ijegelijk alsoo te willen staen wagten ende 
waeren onder verbant van haer personen en goderen en der pupillen personen en 
goderen onder renuntiatje van de exceptje  van ongetelden gelde en allen anderen 
desen ter contrarie breder versegeldes breefs  
 
Folio 208  Anno 1692 den 7 junij Johan Cost Rigter. Assess. Advoct. Mijskedael, 
Albert ten Vaerde, Maendtschepenen Pelgerum Laersunder, Jan Loerinck. 
Compareert in dit achtb. Stadt gerigte Jan Meilinck advt. als volm. van de curatoren 
van den Boodel van wijlen d. wed. Greven tot Deventer en staet ingevolg 
geemaneerde weeten op huiden in termino wagten en waren op de uijthebberen 
intresseerden ende coperen van de ingewonnene goederen van Juncker Loen 
bedingende dat deselve moogen worden aengeeist ende die Eerschijnende 
geadmitteert ende die uijtblijvende gecontumaciert ten profite als nae Lantregte ende 
vervolgens versoekende dat de geexecutoriale distractie voor stadt ende Landgerigte 
te gelijcke mooge geschieden uijt reeden dat op die ingewunnene goederen het 
 
Folio 209  regt van havesate is liggende welcke niet kan worden gedeilt ende dat oock 
deselve goederen onder stadt ende lantgerigte gemengt dat mett geen bequaemheit 
gesepareert ende jeeder affsonderlijck verkofft kan worden, ende dat daeromme bij 
die verseegelinge sellfs (: waer uijt alhijr geprocedeert word :) beijde voorsch. gerigten 
sig oock hebben gecombineert ende te samen gevoogt gelijck alhijr uijt kan blijcken 
onder expresse protestatie van costen omni meliori modo etc. Doctor Wagelar volm. 
van d. welgeb. Willem Hendrick van Loen vernomen hebbende dat Adv. D.Meilinck 
qqa voorhebbens is door een informeele anvangene proceduire eindtlijck te 
distraheeren seeckere parceelen grond en bij die angevangene informele proceduire 
gespecificeert soo wil 
 
Folio 210  ten eijrlicksten regtens hebben geprotesteert en de praetense aencoperen 
gewaerschouwet de nullitate de informaliteit en nulliteit bestaet daer in dat men op 
Dinxdag sijnde geenen ordinarissen regtdag heefft beginnen te procederen te weeten 
allhijr op het stadthuis, het is observantlijck en indisputabel dat den maendag den 



ordinarissen regtdag is, waervoor borgeren praevia facta citatione moten compareren 
waer onder d. welgeb. Willem Hendrick van Loen voor soo veele meede is 
gehoorende, nue is het seecker quod non valet in radice non valet in substantia 
videatur brevitatis causa geil. quod nullum est ergo nulla potest procedure effectun, 
statuta stricte sunt observanda et ab cis ve latum ut dieuns ungulm praecedendum ex 
his praemissis sal de nulliteit bij onvermodelijcker onderneminge van de distractie bij 
tijdt en plaetse naerder weeten te gebruiken 
 
Folio 211  dixit qui habet aures audiendi audiatlum protestatione de expensis interim 
judicum arbitcio et decreto num distractio debeat habere locum nee ne relinquitur. Ex 
Adverso seit Advocaat Meilinck qqa dat de edicten teegens heeden sijn affgegaen om 
de gooderen van de Heer Loon huiden volgens aeneigenunge te verkoopen ende dat 
dien volgens een ijder sijn schuldt als realiseerde creditoren soude aengeven soo segt  
de volm. voorschr. dat sijn principalen volgens verseegelinge suiver komt van  
capitalen 3550 gl. mett de renten ende costen mitts dat de andere geciteerde 
creditoren als daer uijt verseegelinge hebbende haer schulden moogen van gelijcken 
angeven en dat comparant principalen in deesen moogen worden geadmitteert ende 
de uijtblijvende moogen worden gecontumacieert ten profite nae landr. ende  de wijle 
de Burgermeesteren deeser 
 
Folio 212  Stadt het Landtgericht van Endscheide ingevolg voorschr. reces op 
begeerte van voorgesch. Advocaat ende volm. hebbende doen versoocken off de 
rigter van Endscheide sig mogte gelieven in deesen mett desselffs te combineren om 
deese distractie gesaementlijck te voegen  en deese te doen als in 't voorige reces 
versogt, soo heefft de Heer Rigter van Endscheide alhijr in persoon op 't stadt Huis   
geleeven te compareren ende verklaert ingevolg het reces mett deese Magistraet om 
reden in deesen reces verhaelt eenpaerlijck te willen doen, versoockende dien volgens 
dat die beijde gerigten die distractie willen gelieven bij die handt te nemen waer toe 
comparant bereid is de voorwaerden van de verkoopinge datelijck over te geven ende 
latende het nulle protest in sijn notore onweerden ende nergens anders toe dienende 
als die distractie op te houden ende daerum ter later tijdt bij gebragt, inval dat sulx 
eenige 
 
Folio 213  kragt soude hebben moste het selve bij gebragt worden bij opbadinge offte 
ter uijtersten voor die aeneigenunge die selve aeneigenunge sonder eenige oppositie 
gekreegen hebbende kan nu intermino van den ses welcksten dag mett die futile 
exceptie niet gestoitet worden, daerum versoockende als vooren dat de distractie 
haeren voortganck mag nemen, alles onder expresse protestatie van costen schaeden 



en interessen mett bedinck dat inval deese distractie mugte verhindert worden daer 
over te moten klaegen daer het behoert. Compareert D. Wijntjes in deesen Edele soo 
stadt als Landtgerigte uijt namen en als volmagtigen van d. welgebr. Vrouw Geertruit 
de Loen douarire de Grubbe ende meede uijt den naeme van de welgeb. Juffer Anna 
Sophia van Loen in eervaringe gekoomen sijnde dat die curatoren van den boodel van 
wijlen vrouw Greven voorhebbens sijn op huiden te distraheren de Havesaet Borg 
Endscheide mett die 
 
Folio 214  Hoeven cum laeteris annexis mittsgaders de Brammelar, Langencamp en 
Langen Mathe, kan niet Leedig staen. De gemelte curatoren off derselven volmt. 
Ende oock deese eedele Landt en stadt gerigten neffens die komstige kooperen bij 
deesen tot vermijdinge van onnodige kosten en processen bekent te maecken dat die  
gemelte gooderen soo bij gerigtelijcke edicta en affixien ad valvas om te distraheren 
sijn gestelt. De Heer Willem Hendrick van Loen nog desselffs brooder sal. Joost 
Kaspar van Loen niet alle nog oock uit geheel en privative maer alleen eenige van 
deselve voor een gedeelte sijn toebehoorende, geconsidereert voorschr. weduwe 
Grubbe vigore testamenti de Anno 1658 den 23 julij. Ende maegscheidinge van den 
22 maij desselven jaers, beijde allhijr in originali worden vertoont soo per copiam 
sullen worden overgelegt, als universele erffgenaeme van haer salige Broder Frans de 
Loon de gemelte Lange mathe in privativer eigendoom is toe 
 
Folio 215  toekomende mett nog een geregte neegende part uijt de Havesate Borg 
Endscheide Hooven gaerdens etc. mett nog het geene haer welgeb. weegens haer 
eigen neegende part uijt voorschr. Havesate cum annexis als breeder bij gemelte 
maegscheit is te eersien cum interesse soo van een als andere komt te competeren 
ende juffer Anna Sophia van Loen van de gemelte gooderen soo de voorn. Curatoren 
voorhebbens sijn te distraheren (: uijt genomen de Lange Mathe die welcke als vooren 
blijckt de wed. Grubbe in het geheel alleen is competerende :) die geregte halffscheet 
tobehoort te weeten die voorste halffscheet van de Langekamp die achterste  
halffscheet van den Brammelar neffens het halve Rooverkempken en het halve 
ackermael ingem. Brammelar geleegen, alles ingevolge maegscheidinge quo relatio, 
oogenschijnlijck te eersien weshalven Comp. principalinnen in deese Edele 
combineerde gerigten die voorn. curatoren in val van distractie 
 
Folio 216  ende cooperen wel expresselijck voor den aenvanck van soe dane 
onvermodelijcke distractie komen te waerschouwen om die voorseide gooderen en 
parcelen voor soo veele die selve gelijck vooren gespecificeert  comparants 
principalinnen respective sijn toe behorende en gedistraheert en buiten distractie 



onverkofft te laeten gelijck bij deesen versogt word en sij oock nae regte te doen 
schuldig sijn, cum quod meum est fine facto meo ad alius transferre non potest est 
protesterende dien volgens wel expresselijck idq omni meliori modo in die beste en 
cragtigste forma regtens teegens alle en de geene soo deesen ter contrarie bij distractie  
 
Folio 217  off anders mogte worden ondernomen, om daer door in het geringste 
offte minste in den waeren eigendoom en vrijen gebruick  harer Landerien en 
goederen voornoomt niet te willen sijn gepraejudiceert nog vernaedeelt alles onder 
seriose protestatie van costen schaeden en interesse so comp. principalinnen bij 
voernomen distractie mogten komen te lijden om die selve op gemelte distrahenten 
en koperen ter sijner tijdt en plaetsen te willen verhaelen waer nae die selve haer in 
deesen konnen reguleren, voor en alleer sij distractie der selven mogten komen te 
ondernemen, konne meede niet verbij gaen volgens citatie mitts desen alhijr te 
kennen te geven hoe dat haer de welgeb. de wed. Grubbe 
 
Folio 218  van haer brooder de Heer Willem van Loon ingevolg Gerigtelijcke 
rentverschrivinge van den 29 september 1690 voor beide gerigten gepasseert, sijn 
competerende 2423 gl. 6 st. ende  die voorn. juffer Anna Sophia van Loen een 
summa van 4337 car. gulden meede uijt kragt van de selve rentverschrivinge en 
anders soo in originali wordt vertoont ende in dato voorschr. ten prothocolle van 
beijde gerigten doodt blijcken en oock per copiam soo noodig sal konnen worden 
overgegeven alles om ter sijner tijdt te strecken na behooren mett protestatie van 
Costen, salvis. 
Compareert in deese Eedele gecombineerde Gerigten Gerhard Adriaen  
 
Folio 219  Hoffmeijer voor hem selffst ende d. Wijntjes als mombaers van gemelte 
Hoffmeijers susters en broders voordragende ingevolg van citatie door die curatoren 
van wijlen vrouw Greve gedaen, hoe dat comparanten qqo ingevolg gerigtelijcke 
verschr. van den 29 september 1690 sijn competerende van de Heer Willem Hendrick 
van Loen 420 gl. 3 st 8 p. capitael cum interesse van dien ten welcken einde en 
verificatie van sulx die gemelte versch. alhijr in originali om ter sijner tijdt te strecken 
nae behooren wordt vertoont en des versogt sijnde per copiam authenticam sal 
overgelegt worden, waer naer die curatoren in val van distractie sullen konnen 
reguleren, alles onder dierbare protestatie van costen schaeden en interessen. Salvis. 
Soo wanneer bij d. Achtbr. Magistraet onvermodelijck de distractie mogten 
ondernemen op hoope van een voor deesen 
 



Folio 220  affgegeven decreet van de magistraet waer Advocaet Meilinck sig reguleert 
wil de Heer Willem Hendrick van Loen sijn voerige hebben geinsereert En nogmaels 
ten cijrlicksten hebben geprotesteert geconsidereert geen decreet  worden gereputeert 
voor sententien voer soo veele als hijr geen effect konnen sorteren ten sij op 
behoorlijcke regtdagen affgegeven willende dan sulx op dat dan niemant hijr mag 
schaede lijden per abuis van  de eene off andere soo sal men van d. Achtb. Magistraet 
mett kennisse van een onpartijdig regts gepromoveerde op dat in soodanige 
coorvallen sig nae deesen parthijen moogen  regulieren, hijr van sal de welgeb. Willem 
Hendrick van Loen onder protest van costen decreet verwagten, Junker Loen, junker 
Loen maeckt daer geen uijtvlugten meede, wil getracteert worden als behoort, alles 
dan nog onder rejectie van t. voorgebragte van Adv. Meilinck. Salvis. 
 
Folio 221  Compareert Jan Gerritsen volm. van d. Heer Arent Joost van Loon en 
juffer Maria Elisabeth van Loen als teegens huiden van de curatoren om haer 
praetensien bescheet en schijnen bij te brengen geciteert sijnde seggende ingevolg van 
dien dat die eerste van comp. principalen 500 guldens capitael cum interesse ter 
oorsaecke als bij gerigtelijcke versch. van den 29 sept.1690 te eersien sij competerende 
ten welcken einde die gemelte gerigtelijcke versch. alhijr in originali wordt vertoont 
om te strecken na behoren mett praesentatie om die selve per copiam te willen 
overgeven alles onder seriose  protestatie soo comp.  principalen door deese voorgs.   
distractie  eenigsints mogten komen te lijden. Etc. salvis 
Eerschenen de Heer Rigter Herman Cost als cessionarius van sijn brooder Rigter 
Joan Cost ingevolge acte van cessie van den 29 julij 1691soo alhijr vertoont wordt  
seggende hoe dat sij comp. bij weete door de curatoren van de boedel van wijlen 
vrouw Greven geimpetreert 
 
Folio 222  teegen huiden geciteert is om een anderen Heere van allsulcke gooderen te 
sien ende helpen maecken als bij die geseide weete uijt gedruckt ende de welgeb.  
Willem Hendrick van Loen toebehoorende hijr mett intimatio om sijn hebbende regt 
meede te vertonen soo exhibeert comp. dien ten gevolge authentike copie mett 
vertoninge van die originele rentvercopinge voor Rigter en Burgermesteren in der 
tijdt tot Endscheide den 11 Augusti 1685 gepasseert waer bij comparant door de Heer 
Willem Hendrick van Loen onder andere gooderen meede uijt die gooderen bij die 
weeten gespecificeert verschreven is een jaerlixe rente van 50 car. gulden losbaer mett 
een capitael van 1000 gelijcke guldens sijnde daer van ten agteren de rente van Martini 
1690 versoekende dat hij comp. voor sooveele uijt die penningen der ter distraherene 
goederen praeferentie als nae regte onder expresse reserve en voorbehold van sijn 
goedt hebbende regt uijt kragt van d.voorschr. rentverkopinge op de  



 
Folio 223  meerdere goederen daer bij gespecificeert voor soo veele te cort mogte  
komen alles onder expresse eischmaeckinge van costen salvis 
Compareren de tijdtlijcke provisoren der Aermen van d. stadt Endscheide exhiberen 
prothocollere authentiqe extracten onder de letter van A: versoockende uijt die 
effecte van de distraheerende goderen betaelt te moogen worden en gepraefereert 
voer andere creditoren des voorsch: juncker Wilhelm Hendrick van Loen Salvis 
Comp: de Heer Rigter Cost ende die Burgemeesteren ende gemeentsmannen en 
versoecken meede betalinge uijt die te distraherene gooderen van de Heer Willem 
Hendrick van Loen een summa 127 guldens 5 st. sijnde achterstandige Heeren 
middelen van de voorg: welgeb: Heer Loon soo van schoorsteen geldt, hoofft geldt, 
schattinge, geseij, verpundinge, 1000ste penninck, en andere nog ten agteren en dat sij 
moegen voor die andere creditoren gepraeferiert worden Salvis 
     Decretum 
Alsoo nae ineischurge door beijde die Gerigts dienaren niemandt is gecompareert soo 
worden die uijtblijvende creditoren gecontumacieert en van voorder angeven nae 
Landt: versteecken. 
 
Folio 224  Advocaet Meilinck qqa versogt als vooren dat van de beijde 
gecombineerde Gerigten de distractie der gooderen van de Wolgeb: Willem Hendrick 
van Loen moogen haeren voortganck neemen sonder veerder trainissement en soo de 
eene offte ander der Creditoren off andere hijr teegens mogten koomen te doen dat 
sulx niet mogte strecken off anders affgegeven worden tot prejudicie van Comparants 
Heeren principalen sin secus wil men op het cijrlickste geprotesteert hebben van 
nulliteiten en informaliteiten, dog inval dat onvermoodelijck als men niet wil 
verkoopen bij deese beijde gerigten verstaen mogt worden dat deese verkoopinge 
huiden sijn voortganck niet mogte gewinnen in sulcken cas wordt  man genootsaeckt 
van ’t gepasseerde te versoocken 
 
Folio 225  soocken copie ende tijdt  van een maandt om als dan salvis omnibus et 
singulis daer teegens te doone nae raede. 
      
     Decretum  
Alsoo die pandinge nog mett gelde nog mett regte is affgedaen ende de edicten en 
weeten teegens huiden om die daer ingenoomde gooderen te distraheren sijn 
affgegaan, soo sal den verkoop sijn voortganck gewinnen een jeeder credito sijn regt 
onverkortet. Die gesaementlijcke creditoren en de uijthebberen soo sig hijr vooren 
hebben aengegeven gesien ende geleesen hebbende die coops voorwaerden en 



conditien doer die volm.: van de curatoren  in deesen Eedelen gecombineerde 
gerigten overgegeven, konnen niet accorderen, dat die cooppenningen der te 
distraherende  gooderen aan handen van jemandt sullen worden getelt en eerlegt als 
in deese gecombineerde gerigten  idq: in usum jus habentium. Ende dat die 
 
Folio 226  beijde gerigten ten dien einde sullen hebben te voldoon t’geene art. 33 bij 
reglement is geordineert en sig daer over moogen uijten mett versoock dat die selvige 
daer bij nae Landtr: soo  lange sullen hebben te verblijven tot dat daer over die 
praeferentie en concurrentie behoorlijck sal sijn gedisponeert ende bij sententie 
eerkent , inkas van eenige oppositie sulx stellende onder protest van costen.  
Ex adverso segt de volm: Advocaat Meilinck deese onverwagte veranderinge der 
voorwaerden voorgekoomen te sijn, ende kan tot geene veranderinge in deesen 
bewilligen moot daerom  sijn Heeren pricipalen daer eerst kennisse van geven, wordt 
daerom genootsaeckt salvis omnibus et singulis den tijdt van 4 weecken  te 
versoocken om daer teegens nae raede te doone.  
     Decretum.  
Die gecombineerde gerigten neemen aen het geene bij Landr: en bij naerder 
reglement art. 33 geordineert te praesteren en wordt dien volgens den versogten tijdt 
Advocaat Melinck, als volgt van die curatoren geaccordeert. 
 
Folio 227  Nootgr: Ao 1692 den 27 Junij. Joan Cost Judex. Assess: Albert ten 
Vaerde, Jan Nijhoff.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hermen Lipper met Enne 
Ebbink sijn echte huisvrouwe idg tutore marito ende becanden van die E. Borgmr: 
Pelgrom Jorrijssen Aleida Brix sijn huisvrouwe opgenomen en in goden ganckbaren 
gelde ontfangen t’hebben de summa van twee hondert vijftig guldens die sij oock tot 
haeren profijte wel wederom becanden aengelegt te hebben, beloofden daeromme die 
geseide sa jaerlijx ende alle jaer op den eersten maij met vijff guldens het hondert t’ 
verrenten en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 1 maij 1693 voor welcke 
capitael en daer op te verlopenen renten sij mits desen veronderpanden haeren 
eijgendomelijcken Erffgaerden liggende in d. Eschmarke tusschen Volbers stucke en 
Engbert Vervelts gaerden met een stuckjen lants in Bus Lambers huisstede en den 
halven Camp naest Bus Lambers huisstede waer van Veluwe de andere 
 
Folio 228  halfscheit tobehoirt met nog het buirdeel gelegen agter haer huis aen de 
want en het geld bestaende in een maetjen en  boulant om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos t verhalen alles onder reserve van de 
opsage ten wedersijden een half jaer voor den verschijndag: Renuntieerden van de 



exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie. Breder 
versegeldes breffs. 
Nootgr: geholden op ‘t erve Sprakel. Anno 1692 den 30 Junij. Joan Cost Judex. 
Assess. Jan Vijkers, Jan Winkel.  In eijgenaer persoon eerschenen Hendrick Sprakel 
liggende krank te bedde dog sijn verstant en memorie geheel wel magtig en becanden 
overwogen t. hebben de kortheit en brosheit des menschelijken levens de sekerheit 
des doods en d’ onsekerheit van derselver uire. Willende   
 
Folio 229  daeromme niet van hier scheiden sonder van sijne tijtlijke goderen te 
disponeren. Tot welke dispositje hij becande getreden t sijn uit vrije en onbedwongen 
wille sonder opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende ter dispositje soo heeft 
hij sijne siele soo haest die nae Godes wille van het lichaem coomt t scheiden in sijne 
genadige bevolen en sijnen lichaem tot een eerlijke begraffenis en stelt vervolgens tot 
sijn waere en universele erfgename sijne L: huisvrouwe Fenneken Sprakel in alle sijne 
nalatenschap soo hij metter daat sal comen agter t laten niets in t geringste 
uitgesondert; mits dat sij daer van aen d armen uit sijn gereedste en beste goderen sall 
hebben uit t kieren dertig Carl.: guldens. Alle hetgenen voorssn: staet heeft hij 
testateur gewilt(: nae dat het punctelijk voorgelesen waer:) verclaert t sijn , sijn 
testament en uiterste wille willende ende begerende dat het selve cragt hebben en 
effect sorteren sall t sij als testament codicille gifte onder de levendigen off uit 
oorsake des doots schoon alle solemniteiten nae rechte gerequireert niet waren 
geobserveert 
 
Folio 230  Nootgr: Anno 1692 den 3: Julij.  Joan Cost Judex, Assess: Secrets: 
Stockman, Albert ten Vaerde. In desen E. Gerichte eerschenen is Doctor Michiel 
Albert Muntz in qualiteit als volmagtiger van de Ed: Antonij Stephan de Reiger en 
sijn Ed: soon Francois Henr: de Reiger mitsgaders Arnolt Adolph de Reiger ende sijn 
Ed: suster Francina Aleida de Reioger ingevolge origine volmagt gepasseert voor 
Borgemeisteren der Stadt Delden den 4: April 1692 ende alhier in den gerichte 
vertoont en van waerden eerkent, bekennende hij Comparant uit namen sijner 
principalen wegens ontfangene en tot betalinge van verscheiden posten verstreckte 
penningen schuldig te wesen aen de Ed: Daniel van Limborch, Richter tot Delden 
ende Maria Elisabeth van Limborch eheluiden 
 
Folio 231  Een summa van vijfftien hondert Carl: gulden ad. 20 stuv:  het stuck 
belovende geseide summa jaerlijx te verrenten met vijff diergelijcke guldens van ijeder 
hondert waer van den eersten verschijndag vervallen sall op Martini 1692 en soo 
vervolgens van jaer tot jaer  tot de effectuele afflosse toe, denwelcke de nae den 



anderen een halfjaer voor den verschijndag sal mogenen moten aenkondigen: 
verbindende hij Comparant tot prompte betalinge van den interesse en versekeringe 
van het capitael sijner principalen twee allodiale en vrije erven en goderen Amelink en 
Roolvink t samen en ijeder in t bijsonder soo als deselve met haer ap en dependentjen 
onder dese gerichte boerschap Lonniker sijn gelegen om sig daer aan als een speciael 
onderpant ten allen tijden kost en schadeloos t mogen verhalen onder expresse 
belofte dat de pagteren van de respective erven t samen en int bijsonder gerichtelijke 
interdictje sal worden gedaen van gene de minste pagt te betalen voor en alleer den 
interesse van geseide Capitael sij voldaen. Breder versegeldes breeffs 
 
Folio 232  Anno 1692 den 5 julij Joan Cost Rigter, Assesssoren Advocaat Miskedal, 
Albert Wagelar, Maandtschepen Gerhard Laersunder en Gerard Schimmel. 
Compareert in dit Eed. gecombineerde Landt en stadt gerigte Doct: ten Brincke en 
Advocaat Meilinck als gemagtigde van de Heeren Curatoren des desolaten boodels 
van wijlen d weduwe Greven ende versoocken dat op huiden in termino prolongato 
de execuroriele distractie der ingewonnene gooderen van Juncker Loon haeren 
voortganck mooge gewinnen ende sulx op de overgegeven conditien en voorwaerden 
edog mett deese modificatie en veranderinge eerstelijck dat de distrahenten qqa niet 
meerder nog veerder verkoopen als t geene d’ Rentverschrijver en debitor 
eigendomelijck heefft tobehoort en sonder dat doer onder begreepen sullen weesen 
soodanige gooderen ende gedeelten soo de broder en susters van voorsz: juncker 
Loon ten geneugen regtens konnen antonen 
 
Folio 233  haer in eigendom allnog toe te komen ende ten anderen dat soodanige 
cooppenningen als booven de gerealiseerde en gepraefereerde capitalen mett drie 
jaren rente sullen koomen over te schieten in dit gecombineerde gerigte sullen 
worden genamtiseert en eerleit ten profite van die daer toe beregtigt sijn waer nae een 
jeeder sig kan reguleren, versoockende dat ten dien fine alle coperen en intressenten 
iterativelick en ten overvloot moogen worden aengeeiseren en de comparanten 
Geadmitteert ten profite alls nae Landr. onder expresse protestatie van costen 
schaeden en interessen off te omni meliori  modo etc. Hierop is eerscheenen de Heer 
Willem Hendrick van Loon ende heeft tot voorkominge van alle wijdere kosten en 
moilickheeden angenomen weegens het geeiste en verschuldigde capitael van 350 gl. 
Mett den interesse en kosten van dien an handen van d’Heeren curatoren van den 
Bodel  van vrouw Greven binnen de tijdt van drie maanden en sonder 
 
Folio 234  eenigerhande kortinge te betaelen een suijvere summa van vierduijsent en 
driehondert Carl. g. volgens accoort mitt d’ Heer Doctor ten Brincke gehouden mett 



der interesse van dien van die booven gestelde drie maenden off tot die  effective 
voldoninge toe. Ende is meede personelijck gecompareert Lucas Verwoolde ende 
heefft voor deesen allen sig als borge en principael ingelaten om als eigene propere 
schuldt te betalen sullende nae voldoningen aen deselven niet alleen van de 
gerigtelijcke rentverschrivinge  ne maer oock cessie van ’t verkreegen regt door de 
Curatoren gegeven worden als meede oock de Heer Loon van alles soo wel Hoofft 
summa als rente en kosten daer meede weesen affgedaen en gequiteert, alle t’ welcke 
daer boven gedagte Dr. Ter Brinck en Advt. Meilinck qqa op speciale approbatie van 
de Heeren van d’ Magistraet der stadt Deventer en voorsch. Curatoren is geaccepteert 
en angenoomen sullende inmiddels de distractie tot den 6 september naestkomende 
in statu verblijven 
 
Folio 235  Nootgr: Ao 1692 den 7 Julij. Joan Cost Judex. assess: Jan ten Vaerde, 
Philips Dullebotter.  In eijgenaer personen eerschen sijn Venne Luikassen sijnde 
geadsisteert met haeren hier toe versogten momboir Jan Ottenhoff en haeren broder 
Frerick Luikassen soo voor hem selven en als volmagtiger van sijn suster Geertruit 
Luikassen sijnde deselve volmt. gepasseert voor Borgemrn. en Regeerders der Stadt 
Amsterdam in dato den 9. Junij 1691 bij den Gerichte gesien en van waerden eerkent 
luidende van woort tot woort als volget. L.S. Bempden. Wij Borgemeesteren ende 
Regeerders der Stadt Amsterdam doen Cond an den ijegelijken die ‘t behoort 
certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompareert is Geertruit Luiksen 
meerderjarige dogter geadsisteert met Albert Stroijnk als haren gecoren voogt in 
desen dewelke 
Folio 235 in de marge  Ao 1697 den 7 xber. Joan Cost richter. ass: Hermen ten Huntvelt, 
Hend: Rumpel.  Compareert Br: Pelgrom Jorrijssen cedeert en transporteert dese Rentverschrijvinge 
aan Br. Pelgrom Laersonder becande van sijn E. deswegen vollencomen voldaen t. sijn weshalven 
daaraan het  geringste ook niet meerdes behielde nog t. verwagten hadde (: als allene den nader coop 
hem Comparant in desen gegeven:) waarom desen aan hem Br. Laersonder in vollen eijgendom 
overgave. Voorts is gecompareert Venne Luiksen met haren momboir Jan Jansen Heerkmeijer 
becande boven dese hier in gementioneerde su. van 415 Carol. gl. nog schuldig t. sijn 3 gl. 12 st. 
waar voor sij ook met adsistentje als voren dit hier in gementioneerde onderpant verbint. 
 



 

Folio 236  Verclaerde bij desen te constitueren en magtig te maken gelijk de 
constituante doet bij desen Fredrick Luiksen haeren broder wonende tot Enschede 
om uit de naem en van wegen haer constituante te innen vorderen en ontfangen van 
alle haere debiteuren waer ter plaetse het soude mogen sijn van den ontfank van dien 
quitantje te geven ende voor alle naemaninge te caveren ende bij weigeringe van 
betalinge deselve daer over te dagvaerden voor alle Heren hove gerechte en 
rechteren soo hoge als lage collegie egene uitgesondert ende aldaer sententje vonnisse 
off uitsprake te versoocken ende die becomen hebbende  ter excecutje te leggen van 
de nadelige sententje off sententiens te mogen appelleren als mede arrest t. doen off 
persoon en goderen borge voor ligting van penningen als andersints te stellen daer 
voor haer constituantes persoon en goderen te verbinden 
 
Folio 237  de borgen wederom belovende te bevrijden ende voorts in dese en in alle 
andere voorvallende sake meer te doen ende te verrichten wes sij constituante selfs 
alom persoonlijk praesent was soude konnen en vermogten om te doen procure ad 
lites t. mogen substitueren belovende  voor goet vast en van waerde t. houden en 
doen houden, alle ‘t gene bij de geconstitueerde off desselfs gesubstitueerde uit cragte  
deses gedaen en verrigt sal worden onder verbant als nae rechten, voorts verclaerde 
de constituante dat de geconstitueerde off desselfs gesubstitueerde uit cragt van dese  
procuratje geen vaste goderen sullen mogen vercopen des ter oirkonde  deser stede 
segel ter sake hier onder gedruckt den  9. Junij 1691 
     L.S.                                   Onder stont   J. van den  Bempden 
 En becanden voor haar selfs geconstitueerde mede uit cragt van de volmagt oprecht  
en deugdelijk schuldig te sijn van verstreckte penningen  
 
Folio 238  Aen die E. Borgemeister Pelgrom Jorrijssen Aleida Brix conjuges die 
summa van 415: Caroli gulden die sij oock tot haeren proufijt wel wederom becanden 
aengelegt te hebben: Beloofden daeromme die voors.ne summe jaerlijx t. verrenten 
met vijff gelijke guldens het hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op den  
7. Julij 1693: voor welke penningen en daer op te verlopene renten sij comparanten 
mits desen veronderpanden haere eijgendomelijke Elft in d’Eschmarke en desen 
gerichte tusschen Doctor Wagelaer en Jan Jansens maete gelegen met een stuckjen 
lants op den Esch tegenwoordig bij Hofsteden Snijder in het gebruick, om in cas van 
misbetalinge sich daer aen kost en schadeloos te verhalen. Met desen bedinge dat de 
Ed. Borgm.r  Jorrijssen sijn huijsvrouwe off erffgenamen het onderpant de Elft voor 
den interesse sullen mogen gebruicken (: mits betalende daervan de die 
 



 

Folio 239  Heren middelen: ) den tijt van 4 agter een volgende jaeren, en bij al dien 
die gespecificeerde sa. met enspiratje van de 4 jaeren niet weder mogte worden 
voldaen, tot de effectuele aflosse toe die voor de pantgeveren en niemant anders sal 
mogen gedaen worden, en daervan oock de loskundinge ten wedersijden een half jaer 
voor den verschijndag  sal moeten geschieden. Belovende nogtans de pandtgeveren  
boven het gebruick van de Elft jaerlijx tot voldoninge van de volle interesse aen 
Borgemeister Jorrijssen t. geven en prompte t. betaelen vijff gelijcke gls. Willende 
vorders dat Borgemeister Jorrijssen bij aldien de veronderpandede maete de Elft door 
haer mogten worden vercogt de naedercoop sal hebben mits dat sig binnen een uir 
nae gedanen vercoop verclaere off dieselve alsdan daervoor begere t. houden ofte 
niet. Renuntieerden voorts van de exceptje van ongetelden gelde en allen anderen 
desen ter contrarie, onder belofte van soo nodig betere vestenisse t. willen doen in 
forma ampliori breder versegeldes breefs 
 
Folio 240  Nootger. Anno 1692 den 23 Julij.  Joan Cost  Judex. Assess. Hend. 
Derckink,  Albert ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen is Lamb. Waerbecke 
met Ale sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove  van 
Hend. Rosink omme de copelijke cessie en overdragt van haer Transportanten 
eijgendomelijke stucke lant den Waerbecken acker geheten soe en als het selve  met 
sijn olde en nije gerechtigheit als een vrije en allodiael stucke goets in den Usseler 
agter Esch aen Schulten maete en den helle weg gelegen is. Becanden daer voor den 
laatsten met den eersten cooppennink ten vollen en goden geneuge ontfangen te 
hebben. Deden daeromme van 't voornoomde stucke lants transport en vertigtenisse  
met hande en monde als recht was haer en allen den haerigen daervan mits desen ten 
enenmael ontervende den Aencoper en sijnen Erven daermede  weder erfflijck 
beervende sonder dat sij daer aen meerder behielden nog te verwachten hadden. Met 
belofte  
 
Folio 241  van waerschap tegens enen ijederen renuntiatje van Exceptje van 
ongetelden gelden voorts oock van allen anderen desen ter contrarie.  Breder des hier 
van gemaeckten breefs. 
Nootger. AD. 1692  den 8 september  Joan Cost  Judex. Assess. Br. Pelgrom 
Laersonder, Gerrit Nijhoff.  In eijgenaer persoon eerschenen is Mette wed. van wijlen 
Geert Engerkinck (sijnde gesont van lichaeme gaande en staende en haer verstant en 
memorie heel wel machtig ) sijnde geadsisteert met haeren hiertoe versogten 
momboir Borgmr. Lucas Becker en becande overwogen t. hebben d. kortheit en 
brosheit des menschelijken levens de sekerheit des doots en de onsekerheit van 
derselver uire, willende daerom niet van hier scheiden sonder van haere tijtlijke 



 

goderen te hebben gedisponeert. Tot welke dispositje sij becanden getreden te sijn uit 
vrijen wille sonder opmakinge off misleidinge. Comende dan ter dispositje soo heeft 
sij haere siele soo haest de nae Godes wille van haeren lichaeme come te scheiden in 
 
Folio 242 sijne genadige handen bevolen hebben en haer lichamen tot een eerlijke 
begraffenisse. Voorts institueert tot haere erffgenamen in d. stammen en niet in d. 
hoofden in alle haere nalatenschap, d. kinderen van Anne gewesene huisvrouwe van 
Willem Engerkink met namen Geert, Beerte, Lucas, Jenneken en Jan, als mede d. 
kinderen van wijlen haere dogter Jenneken getrout geweest aen Geert Crumhoff met 
namen Hermken, Venneken en Welmer, en de kinderen van wijlen haer dogter 
Geertken getrout geweest aen Jan Braker met namen Jan, Hermken, Geertken, Gerrit 
en Enneken. Voorts legateert ende geeft sij Testatrice aen haer voorschr. Erffgename 
Geertken vooraff die summa van twe hondert Carl. gulden welke 200 gls eerst en 
voor aff haer uit den gemenen bodel als een legaet sullen worden voldaen; En dat ter 
oorsake deselve haere nichte tot nue toe bij haer gewoont en trouwelijk opgepast 
heeft. Vorder legateert ende geeft 
  
Folio 243  sij Testatrice aen haere beide dogters Anna als sonen bij Willem Engerkink 
geprocreert met namen Lucas en Jan ijeder die summa van hondert daeler welke 
hondert daelder sij Erffgenamen van wijlen haere dogter Anne uit haere toe vallene (: 
en niet uit den gemenen bodel:) erffenisse eerst en vooraff sullen hebben te voldoen 
en deselve als dan gelijkelijk onder haer vijff susters en broders t. deilen. Alle het gene 
voorssn. staet heeft sij Testatrice gewilt (: nae dat het selve haer punctuelijk waer 
voorgelesen :) ende verclaert t. sijn haer testament en uiterste wille willende ende 
begerende dat het selve cragt hebben en effect sorteren sal ‘t sij als testament, 
Codicille gifte onder den levendigen off uit oorsake des doots schoon alle 
solemniteiten nae rechte gerequireert niet waeren geobserveert 
 
Folio 244  Nootgr. Ao 1692 den 29 October. Joan Cost Judex. Assess. Philips 
Dullebatter, Jan Ottenhoff. Maandtsn. Gerhard Schimmel , Joan Loorinck.  
In eigenaer persoon voor ons in het landt en stadgerigte respective eerscheenen Peter 
Berentsen Borger en coopman tot Deventer in qualiteit als gemachtigde van Jan van 
Boockhold Lantrentmeister van Sallandt end Joan Snijder beijde curatoren over den 
boodel van de overlene wed. van wijlen Peter Greeven luijt procuratie voor 
Burgermeesteren scheepenen en Raaden der stadt Deventer 
 
Folio 245  voornoomt den 26 deeses lopenden maandts October gepasseert alhijr 
vertoont en in waarden eerkandt ende dieselve meede van woordt tot woordt ten 



 

prothocollo geinsereert ende bekende dat ingevolge conventie den 5 julij laast leden 
allhijr opgerigt niet alleene de geaccordeerde 4300 gl. van Lucas Verwoolde 
volkomentlijck ende ten Geneuge hebbe ontfangen, den selven daar van gerigtelijck 
quiterende maar oock dat an voorsch. Lucas Verwoolde, sijn huijsvrouwe en 
Erffgenaamen, wel en wettelijck hebbe gecedeert getransporteert en overgedraagen, 
sulx doonde in en vermitts deesen sijn principalen Rentversch. van 213 jaarlijx door 
wijlen juncker Joost Caspar van Loon den 8 Octob. 1679. voor dit 
 
Folio 246  Eed. Landt en stadt gerigte gepasseert ende waar door deese 
getransigeerdt is neffens de achterstendige rente van dien en alle den voorschrevene 
Curatoren bij pandige opbadinge aneigeninge en verwin verkregen regt daar van 
vertijende ende beloovende deese cessie en overdragt te staan wagten ende waaren 
gelijck regt en gewoonheit is. Allent breeder inhold des verseegelden brieffs. 
Copie van de hijr in die Cessie genoomde volmagt. 
Wij Burgermeesteren Scheepenen ende Raaden der stadt Deventer doon kond ende 
certificeren cragt deeses dat voor ons persoonlijck Eerschenen sijn Jan van 
Boockhold Landt 
 
Folio 247  Rentmeister van Sallandt ende Joan Snijder, in qualiteit als Curatoren over 
den boodel van de overleedene wed. van wijlen Peter Greeven, ende bekanden in de 
beste forma regtens geconstitueert ende gevolmagtiget te hebben, sulx doonde in 
ende vermitts deesen Peter Berentsen Borger ende Coopman allhijr om alle des 
voorsch.boodels saacken soo in als buijten regte waar te nemen ende te verwalten 
ende specialijck meede om sig nae Endscheide toe begeeven ende aldaar volgens de  
gemaeckte conventie niet alleen van juncker Willem Hendrick van Loon offte Lucas 
te Verwoolde als desselffs Borge de geaccordeerde 4300 Carl. gulden te ontfangen, 
ende daar van te quiteeren maar oock om an Lucas Verwoolde voornoomt sijn 
huijsvrouwe ende Erffgenaamen nae Landtr. ende constuime locael transport ende 
cessie te doen van de gerigtelijcke rentverkoopinge van 213 g. jaalix den 8 septemb. 
1679 voor het Landt en Stadt gerigte van Endscheide voorn. gepasseert neffens die 
agterstandige 
 
Folio 248  neffens die agterstandige rente van dien ende alle den voorsch. Curatoren 
bij pandinge opbadinge aeneigeninge ende verwin verkreegen regt en voorts alles uijt 
te wercken ende te passeeren hetgeene sij constituanten selffs praesent sijnde souden 
konnen offte moogen doen, all waart oock dat daar toe speciaalder magt als in deesen 
uijt gedruckt vereischet wirde, welcke hijr meede an de geconstitueerde wilde gegeven 
hebben, mett magt om een ander te mogen substitueren en belofften van goodt 



 

kuiringe ende alle voordere clausulen nae regte en constuimen daar toe staande 
sonder arg en list in waarheits kennisse hebben wij deese mett onse stadtsecreet seegel 
doon bevestigen geschiet binnen Deventer den 26 octob. 1692. A. van Boockholt ss. 
1692 
Nootgr. Anno 1692 den 9. October.  Joan Cost judex. Assess. Albert Wagelaer, Jan 
Gerritsen.  In eijgenaer persoon eerschenen is Peter Berents met Hester Dercks sijn 
huisvrouwe sijnde  
 
Folio 249  sij met haeren mann als haeren momboir geadsisteert en deden ten 
erfflijken behove van Borgmr. Jan Lorink sijn huisvrouwe en erffgenamen 
onwederopelijke cessie en overdragt van haer Transportanten eijgendomelijke vrije 
allodiale en onbetinsde stucke bouwlants soo en als het selve op de Veltbrake 
sijdwaers aen d. Copers en Gerrit Tonnissen Hulshoffs landerien en eindewaerst aen 
het velt in d. Endscheider Eschmarke en desen Gerichte gelegen is. Becanden daer 
voor den laetsten met den eersten cooppennink ontfangen t. hebben deden 
daeromme van het voorseide stucke boulants transport ende vertigtenisse met hande 
en monde als recht was haer en alle den harigen daervan mits desen ten enenmael 
ontervende den Aencoperen en haere eerffgenamen daer mede weder erfflijk 
beervende, sonder dat sij daer aen meerder behielden nog te verwagten hadden. Met 
belofte van desen erffcoop tegens ener ijegelijken alsoo t. willen staen wagten en 
waeren onder verbant van haere personen en goderen en renuntiatje van alle 
exceptien beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarie breder desen 
hier van gemaekten breves. 
  
Folio 250  Nootgr. Ao 1692 den 10 Novembr. Joan Cost Judex. Assess. Pr. Wagelaer, 
Claes Spijle.  In eijgenaer personen eerschenen Jacob Folkerink voor hem selfs en 
Georg Crabbenbusch Pr. en t. samen als volmagtigers van de E.E. heer Henricus 
Gescher primissarius als momboir van de onmondige kinderen van wijlen sijn broer 
Georg van Gescher, Euphemia Schulte huisvrouwe van Jacob Folkerink en Adam 
Wennemarij, Anna Schulte eheluiden om uit haerer name aen die E. Tias Wissink 
over t. dragen het Erve Wennekink en de Borch sijnde de volmagt gepasseert voor d. 
Hr. Richter van Vreden in dato den 19 gls. ft. nov. 1692 bij den Gerichte gesien en 
van waerden eerkent. Uit cragt van de welke deden de voorssr. Comparanten ten 
erfflijken behove 
 
Folio 251  behove van Tias Wissink onwederopelijke cessie en overdragt van hen 
Transportantens het Erve Wennekink ende d. Borch soo als deselve plaetsen met alle 
haere oude nije geregtigheden als allodiale goderen in d. Helminksijt en desen 



 

Gerichte gelegen sijn, Becanden dat daer voor aen haer principalen den laetsten met 
den eersten cooppennink ten vollen en goden geneuge voldaen waer. Deden 
daeromme van de voornoomde goderen transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en den haerigen daer van mits desen ten enemael 
ontervende den Aencoper en sijne nacomelingen daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat hij off haere principalen daer aen het geringste meer behielden nog t. 
verwagten hadden. Met belofte van waerschap onder verbant van sijn en haers 
principaels personen ende goderen en  renuntiatje van de Exceptie van ongetelden 
gelde en van allen anderen desen ter contrarie breder des hier van gemaeckten breefs. 
  
Folio 252  Nootgr. Ao 1692 den 13 xbr. Joan Cost Judex. Assess. Jan Ottenhoff, 
Coort Reigers.  In eijgenaer persoon eerschenen Philips Dullebotter en Geertken 
Schukkink eheluiden idq tutore  marito en becanden van die Eerwaerde en 
welgeleerde Everwinus Stockman pastoor tot Endscheide Aleida Cost conjuges 
opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t heben die sa. van hondert 
daelder ad 30 st. t stuck die sij ook wel wederom tot haeren oirboir becanden 
geemploijeert te hebben Beloofden daeromme die vooorseide summa jaerlijkx ende 
alle jaer op den 13 Decembr. met vijff gelijke daelders het hondert te verrenten waer 
van het eerste jaer sal comen te vervallen op den 13 Decembr. des jaers 1693. Voor 
welke capitael en daer op te verlopene renten Comparanten bij dese realiseren en 
veronderpanden haer 
 
Folio 253  eijgendomelijke stucke lants op 't Steenlant met die ene sijde aen Engbert 
Vervelts met die andere aen Volbers lant met nog een stucke agter Schulten gaerden 
Dullebotters stucke geheten als mede den gaerden op Hoorne naest Egbert 
Jorrijssens alle alsoo in d Eschmarke ende desen gerichte gelegen om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos t. verhalen, alles onder 
renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde, en van allen anderen desen enigsints 
ter contrarie en belofte van soonodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen 
in forma ampliori brederen inholt des versegeldes breefs. 
Nootgerichte Ao 1693 2 jannuarij  Joan Cost Judex. Assess. Jan Gerritsen, Hend. 
Derckink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Reimerink met Venne Wiggerink 
sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becande vercogt t. hebben gelijk sij doen 
bij desen aen die E. Jan ten Dam een jaerlijxe rente van elff gl.tien st. segge 11gl.10 st 
 
Folio 254  uit haer Comparanten eijgendomelijke Caeterstede en daer op staende huis 
en uitdrift de weverie genaemt gelegen in die Marke Lonniker waer van de eerste 
rente sal verschijnen op den 2 febr. 1694. Dit alles voor een summa van penningen bij 



 

haer ontfangen, geliqudeerde kosten wegens die laest tusschen haer gevoerde 
proceduire, en voor desen, verlopene interesse. Deden derhalven van de voorssne. 
onderpanden voor soo vele de jaerlijkxe rente aen gaet transport en vertigtenisse.  
Met belofte van dese rente (: soo Rentheffer met pandinge als voor pagten 
gebruikelijk sal mogen innen:) tegens enen ijederen alsoo t. willen staen wagten en 
waeren onder verbant van haere personen en vordere goederen. Renuntieerden van 
de exceptje van ongetelden gelde en van allen desen ter contrarie. En beloofden soo 
nodig betere vestenisse t. willen doen in forma ampliori. Met desen bedinge nogtans 
dat Rentvercoperen off haeren erven ten allen tijden en alle jaer sall vrij staen dese 
voorseide rente t. mogen quitcopen en het onderpant libreren met een capitale sa. va 
240 gl. nae dat d. opsage een half jaer t. voren sij gedaen. Breder versegeldes breefs. 
 
Folio 255  Nootgr. Ao 1693 13. jan. Hend. Engelb. Stockman verwalter Richter in 
absentje van d. Hr. Richter Joan Cost. Assess. Jan Wevers, Hend. Lubbertink.  In 
eijgenaer persoon eerschenen is Berent Leffens met Janne Holscher sijn echte 
huisvrouwe idq tutore marito en becanden van Herman Brunink Hermken Varwijk 
eheluiden opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben die summe 
van hondert en tagtentig daalder ad 30 st. 't stuck die sij oock ten haeren proufijte 
wederom becanden geemploijeert t. hebben, beloofden daeromme die voorssn. sa. 
jaerlijx t. verrenten met vijff gelijke daelders het hondert en sal het eerste jaer comen 
t. vervallen op aenstaende Martini 1693. Voor welke capitael en daer op t. verlopene 
renten sij Comparanten mits desen realiseren en veronderpanden den nieuwen Kamp 
ende de Goorsche mate soo als het selve eerste parceel voor d. brugge en het twede 
met de ene sijt aen het Broock en met d. andere sijde aen Lubbert Rutbeeks mate in 
de Rutbeckes en desen gerichte gelegen sijn om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos t. verhalen. Renuntieerden voorts van d. 
exceptje van ongetelden gelde en van alle anderen desen ter contrarie, en beloofden 
soo nodig betere vestenisse t willen doen in forma ampliori breder versegeldes breefs. 
 
Folio 256  Nootgr. op 't Erve Avermaet. Ao 1693 den 20 jan. Joan Cost Judex. 
Assess. secretr. Stockman, Geerlig Spolmink.  In eijgenaer persoon eerschenen is 
Gese olde Avermaetsche sijnde in desen als met haeren hier toe versogten en 
geadmitteerde momboir Lucas Bretelaer geadsisteert en becande aen dese jonge 
Avermaets dogter Geesken (. uit vrijen wille en genegenheit voor die aen haer 
verscheiden bewesene opsigt en trouwe gedane diensten dewelke sij oock voortaen in 
voorvallende gelegentheit 't sij in sickte off hogen ouderdoom off andersints schuldig 
sal sijn neerstelijk t. doen:) gegeven hebben gelijk sij geeft bij desen haer 
eijgendomelijke lant op den Volkers camp sijnde ongeveer een mudde gesaij aen het 



 

Tieulant in d. marke Lonniker gelegen, deden vervolglijk om voorssn. reden en 
conditje van den vollen eijgendoom sessie transport en vertigtenisse met hande en 
monde als rechtens haer en allen de haerigen daer van mits desen ten enemael 
ontervende de voornoomde Geesken Avermaet en haeren erven daermede weder 
erfflijk beervende sonder dat sij 
 
Folio 257  daer het geringste meerder behielde nog t. verwagten hadde bedingende 
alleenlijk de opcomsten off gebruik daervan voor den tijt haers levens op welke 
conditjen voorssn. Geesken Avermaet met adsistentje van d. jonge Sprakel de 
voorssn. gifte voort in judicio heeft geacceptert  en ontfangen breder des hier van 
gemaeckten breefs. 
Nootgr. Ao 1693 den 3 Maij. Joan Cost Judex. Assess. Br. Lucas Becker, Br. 
Pelgrom Jorrijssen.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Welmer Woostink, 
Enneken eheluiden sijnde sij met hem als haeren man ende momboir geadsisteert 
voorts Geert Woostink sijnde hij geadsisteert met Hind. Buirsink en Jan Smalenbrook 
als in desen desselfs momboiren als ook Jan Woostink junior caverende voor sijn 
absente huisvrouwe Eefse en dan nog Jan en Welmer voorssn. in qualite als momboir 
van haere salige suster Geeskens kint Eefsken Franke in Buirse en deden sampt in 't 
bijsonder ten erfflijken behove van haeren broder en Oom Jan Woostink senior 
cessie en overdragt 
 
Folio 258  dragt van sodanige rorende en onrorende goderen hoge en lage landerien 
met daer toe gehorende behuisinge bestialen als anders niet van allen uitgesondert soo 
als die door haer olderlijke overlijden op Comparanten geervet en gedevolveert sijn 
en dat vrij van alle schulden ende beswaer. Becanden daer voor den laetsten met den 
eersten Cooppennink ten haeren geneugen ontfangen t. hebben deden dan van 
voorseide bestialen en landerien soo als die in de Usseler Brookhoorne gelegen sijn 
transport en vertigtenisse met hande en monden als recht was haer en allen den 
harigen daervan mits desen ten enenmael ontervende den Aencoper en sijnen erven 
daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij daeraen het geringste meer 
behielden nog t. verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens enen 
ijederen also t. willen staen wagten en waeren onder verbant als nae rechte en 
renuntiatje van d. Exceptje van ongetelden 
 
Folio 259  gelde en allen anderen desen ter contrarie. Alles nogtans met desen 
bedinge dat de vercoperen sullen en willen hebben en beholden den nadercoop van 
alle onrorende goderen in cas deselve soude moten off willen alieneren als mede dat 
de voorsn. haeren broder Geert voor sijn leventlank een vrije woninge in het huis off 



 

een kamer waer in sijn kiste en bedstede kan plaetsen tot sijn keur sall hebben en 
vrijelijk t. gebruiken die dan door den Aencoper digte sal gelevert ende bewaert 
moten worden breder des hier van gemaekten versegelden breves. 
Eodem judicio  eerschenen Jan Woestink met Geesken sijn egte huisvrouwe idq 
tutore marito en becanden van Lucas Queckeboom Geertken Eheluiden opgenomen 
en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben die sa. van negen hondert Caroli 
gls. die sij tot betalinge harer schulden wel wederom becanden aengelegt t. hebben. 
Beloofden daeromme die voornoomde sa. jaerlijx t. verrenten tegens viere van ijeder 
hondert, en sall het eerste jaer comen te vervallen op den 1 Maij 1694.  
Folio 259 in de marge  Nootgerigte Ao 1715 den 2 Maij. Richter Joan Cost. Ass. Hend. 
Derkink, Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen Luikas Queckeboom en bekande dat dese 
tegenstaende negen hondert gulden door Aelbert Woostink hem van Jan Woostink an hem ten vollen 
wederom waren voldaen ende betaelt waerom hij het onderpand quiteerde en voor gode betalinge 
bedankte. 
 
Folio 260  welke capitael en daer op te verlopene renten sij Comparanten mits desen 
realiseren en veronderpanden haer eijgendomelijke vrije en allodiael goet Woostink 
soals het met sijn getimmerten in d. Usseler Brookhoorne en desen Gerichte gelegen 
en op huiden van sijn susters en broers aen hem opgedragen is om in cas van  
onverhopelijke misbetalinge soo van capitael als interesse sig daer aen kost en 
schadeloos t. verhalen alles ander renuntjatje van d. exceptje van ongetelden gelde  
voorder van allen anderen desen enigsints ter contrarie en beloften van soo nodig  
betere vestenisse t. willen doen in forma ampliori met desen expressen bedinge dat d. 
opsage ten wedersijden een half jaer voor den verschijndag debite sall moeten 
geschieden, bredere inholt des hiervan gemaekten versegelden breves. 
Nootgr. gehouden op het erve Eefkink Ao 1693 den 19 Maij.  Joan Cost Judex. 
Assess. Dr. Mich. Alb. Muntz, Secretr. Stockman.  In eijgenaer persoon eerschenen 
 
Folio 261  Geert Eeffkink liggende krank t. bedde dog sijnen verstant en memorie 
geheel wel magtig met sijn huisvrouwe Jenneken Wilmink die haeren L. eheman de 
momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haeren momboir genomen heeft die 
E. Geert ten Dijke en becanden overwogen t. hebben d. kortheit en brosheit des 
menschelijken levens de sekerheit des doots en d. onsekerheit van derselver uire 
daeromme voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van haere tijtlijke 
goderen t. disponeren tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen 
wille sonder bedwank opmakinge of misleidinge van ijemant. Comende dan ter 
dispositje soo hebben sij Testateuren eerstelijk haere sielen soo haest die door d.  



 

wille Godts uit haere lichamen comen te scheiden bevolen in Godts genadige hant en 
haere lichamen tot een eerlijke begraffenisse.  
Dienvolgens heeft hij Testateur gewilt ende begeert dat sijn voornoomde L. 
huisvrouwe bij aldien hij voor haer mogte comen te overlijden d. opcompsten van alle 
sijne nae t. latene goderen sall hebben t. genieten, en bij soo verre daer van niet mogte 
konnen leven deselve goderen selfs daer toe aen t. wenden stelt vervolglijk tot sijn 
waere en universele erffgenamen sijne twe kinderen Hermken ende Stijntken om 
deselve sijne goderen nae haer beider overlijden aegalijk te deilen 
 
Folio 262  deilen. Voorts heeft sij Testatrice  met adsistentje als voren ook gewilt 
ende begeert dat bij aldien sij voor haeren L. eheman mogte comen t. overlijden dat 
deselve sijn leventlank mede sal hebben t. genieten de opcompsten van alle bij haer 
nae t. latene goderen en deselve nae sijnen wille t. gebruicken en deselve ook (:bij 
sooverre daer van niet mogte connen leven:) tot sijn nootlijke substitutje t. 
veralieneren, stellende voorts tot haere ware en universele erffgenamen haeres mans 
twe kinderen bij eerderen houwelijke verweckt  met namen Hermken ende Stijnken 
om alle haere goderen  aegalijk te deilen mits uitkierende  aen hare suster Aelken (: bij 
soo verre dieselve het mogte  nodig hebben :) die sa. van twintig daelder ad 30 st. 't 
stuck. Alle 't. gene voorssn. staet heeft hij Testateur en sij Testatrice  (: na dat het haer 
voorgelesen is:) gewilt en begeert dat het selve also moge agtervolget worden en cragt 
hebben sal 't sij als een gifte tetsament off Codicille schoon alle solemniteiten hier toe 
gerequireert niet waeren geobserveert. 
 
Folio 263  Nootgr. gehouden op het erve Dam Anno 1693 den 1 juni. Joan Cost  
Judex. Assess. Secretr. Stockman,  Berent Bouhuis.  In eijgenaer persoon eerschenen 
is Berent Nijhuis sijnde sieck sittende op een stoel dog sijn verstant ende memorie 
geheel wel magtig, met sijn huisvrouwe Jenneken ten Dam die nae dat haeren  L. 
eheman d. momboirschap hadde opgesegt wederom tot haeren momboir genomen 
heeft die E. Lambert Claeskatte en becanden overwogen 't hebben d. kortheit en 
brosheit des menschelijken levens de sekerheit des doots en de onsekerheit van 
desselfs uire daeromme voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder alvorens van 
haere tijtlijke goderen te disponeren, tot welke dispositje sij verclaerden getreden t.  
sijn uit vrijen wille, sonder bedwang, opmakinge off misleidinge van ijemanden. 
Comende dan ter dispositje soo hebben sij Testateuren eerstelijk haere sielen soo 
haest die door de wille Godts van haere lichamen comen t. scheiden in sijn genadige 
hant bevolen en haere lichamen tot een eerlijke begraffenisse 
 



 

Folio 264  begraffenisse. Vervolglijk stelt en nomineert hij Testateur tot sijne waere 
en universele erffgename (:bij sooverre sonder lijveserven coomt te sterven:) sijne 
lieve huisvrouwe  Jenneken ten Dam in alle sijne nae te latene  goderen, sullende 
alleenlijk aen sijnes Testateurs broders nae haer beider overlijden uitgekeert off 
gegeven worden vijff en twintig Caroli gls. Voorts stelt sij Testatrice met adsistentje 
als voren tot haere  erffgenamen (:soo sonder lieves erven coomt te sterven:) Moder 
Jenneken ten Dam alleenlijk in die legitime portije haer nae rechten competerende,  
en in alle haere overige en verdere nalatenschap haeren L. eheman Berent Nijhuis 
sullende alleenlijk aen haer Taestateuren naeste vrienden nae harer beider overlijden 
daer van uitgekiert worden 25 Caroli gls. All 't welke voorssn. staet heeft hij Testateur 
en sij Testatrice (:  nae dat het haer punctuelijk waer voorgelesen:) gewilt ende begeert 
dat hetselve cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als een gifte onder de levendigen 
off   
 
Folio 265  uit oorsake des doots testament off Codicille schoon alle solemniteiten 
hier toe gerequireert niet waeren geobserveert.  
Nootger. Anno 1693  den 12 julij  Joan Cost judex. Assess. Hind. Ribbelink, Berent 
Eelkink.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Peter Grevink met Catrina Becker 
sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van die E. 
Borgmr. Pelgrom Laersonder en Jan Steenbergen haere huisvrouwen en erffgenamen 
onwederopelijke cessie en overdragt van haer Transportanten eijgendomelijke vrije en 
allodiale hoijmate, gelijk deselve mate met alle haer olde en nije tobehoir regt en 
geregtigheden in d. Eschmarke en desen Gerichte met d. ene sijt aen t. Getvort en 
met d. andere sijt aen Woolderinks stegeken, schietende met den enen eijnde aen 
gemelte Woolderinks maete en met den anderen aen 't Getvort  gelegen is. Becanden 
sij vercoperen daer voor den vollen cooppennink ten geneuge 
 
Folio 266  geneuge ontfangen t. hebben. Deden derhalven van gemelte maete  
vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en alle den harigen daer van mits 
desen ten enemael ontervende den Aencoperen en haeren nacomelingen daer mede 
weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer aen het geringste meer 
behielde nog t. verwagten hadden; Belovende desen erffcoop tegens enen ijegelijken 
alsoo te willen staen wagten en waeren verbindende daer voor haeres Transportantes 
eijgendomelijke twee voorste stucke boulants in het Laersonder met d. ene sijt aen 
Jan ten Hontsvelts met d. andere aen Peter van Loggums erffgenamen lant liggende 
voorts haere personen en vordere goderen. Renuntieerden ten dien einde van alle 
exceptjen, beneficien en privilegien in rechte, die desen enigsints ter contrarie souden 
konnen releveren; breder des breefs. 



 

 
 Folio 267  Nootgr. Ao 1693 den 25 Julij. Joan Cost Judex. Assess. Hendr. Derkinck, 
Albert ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen is Lucas Hendricksen met 
Geertken sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen Hendrick Dercks 
vercogt t. hebben gelijk sij vercopen cragt deser een jaerlijxe rente van vijff Caroli gls. 
uit haer Comparanten eijgendomelijke halve huis, uitdrift en gaerden Wever 
Hendricks plaatse geheten als mede uit twe stucke gaerden lant op den Elscamp 
sijnde voor desen uit het Erve ende goet Bergerink aengecogt alle in d. marke Drijne 
en desen gerichte gelegen, waer van het eerste jaerrente sal comen t. vervallen op 
aenstaende jacobi 1694. Dit alles voor een summe van penningen soo 
Rentvercoperen ten vollen en goden geneuge beconden ontfangen te hebben deden 
daeromme van 't voornoomde goet voor soo vele de jaerlijxe rente aengaet transport 
en vertigtenisse. Met belofte van dese rente (: soo Rentheffer met pandinge als voor 
pagten gebruickelijk sal mogen innen:) tegens enen ijegelijken also t. willen staen 
wagten en waeren onder verbant van hare persoonen en verdere goderen 
Renuntierende 
Folio 267 in de marge  Nood Gerigte gehouden den 6sten Juni 1734 verw.r. P.Strik. Assess. 
Herman Volkers en Jan ten Bouhuis uit Lonneker.  Compareerden Gerrit Hegerinck en Anicken 
Engerinck Eheluiden en bekenden van dese tegenstaande Rendveropinge door Geert Heegerinck den 
25 Juli 1708 door sessie aen sig gekogt als Erfgenamen van die selve dan een naader versettinge de 
dato den 1 Juni 1734 in soo veere voldaan te sijn deden derhalven van dese Rendverkoopinge afstend 
en quiteeren annuleerende dieselve kragt deses. 
  
Folio 268  renuntieerden van alle exeptie beneficien en privilegien in rechte desen 
enigsints ter contrarie met dese conditje nogtans dat de Rentvercoperen off haren 
erven dese rente sullen mogen quitcopen en het onderpant losmaken met hondert 
Caroli gls. en sulx in twe agter een volgende jaeren telkens met vijftig Carl. gls nae dat 
de opsage een half jaer voor ijeder termijnsdag sij gedaen en beloften verders soo 
nodig ten allen tijden beter vestenisse t. willen doen in forma ampliori. Bredere inholt 
des versegelden breeffs.  
Nootgr Ao 1693 den 2. 8br.  Joan Cost judex. Assess. Jan Gerritsen, Hend 
Derckink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Laersonder met Anna ter Cuilen 
sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen haer suster Greetken 
Laersonder wegens deugdelijke schult opregtelijk schuldig te sijn die summa van 
hondert en twintig Caroli 
Folio 268 in de marge  Ao 1695 den 24. 7ber. Joan Cost richter. Assess. Lucas Rumpel, 
Hermen ten Huntvelt. Soo bij aldien die twe stucke lants op den Horstegen Camp van Jan 
Laersonder onder het gemeente verbant moot begrepen sijn soo desisteren d. momboiren Gerrit 



 

Laersonder en Gerrit Laurens Laersonder van Greetken Laersonder in soo verre als de twe stucke 
lants aengaet. 
 
Folio 269  guldens die sij ook daeromme jaerlijx en alle jaer op Michaeli met vijff gls. 
het hondert beloven t. verrenten en sal het eerste jaer comen te vervallen op 
aenstaende Michaeli 1694. Voor welke capitael en daerop te verlopene renten mits 
desen ter instantje van Gerrit Laersonder als desselfs momboir realiseren en 
veronderpanden haer eijgendomelijke huis staende op 't Luttike Spolberg voorts 
generalijk alle haere buiten wigbolsche gronden en effecten geen exempt om in cas 
van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schaedeloos t. verhalen onder 
renuntiatie van alle exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarie.  
Nootgr. Anno 1693 den 28 September  Joan Cost Richter. Assess. Berent Feije, 
Berent ten Hundtvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Derck Hodemaker met 
Merrijtje Werners sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en deden ten erflijken 
behove van haeren schoonsone Jan Stenvers, Judit Willink sijn huisvrouwe 
onweederropelijke cessie en overdragt van haer 
 
Folio 270  haer transportanten eijgendomelijke derde part van het halve erve en goet 
Gavertink soo en als hetselve met sijn olde en nije tobehoir recht en geregtigheit in de 
Tweckeler marke en desen gerichte gelegen is. Becanden daer voor den laetsten met 
den eersten cooppennink ontfangen t. hebben, deden daeromme van gemelde derde 
part vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en allen den harigen daer 
van mits desen ten enemael ontervende den Aencoperen daer mede wedererfflijk 
beervende sonder dat sij daer aen het geringste meer behielden nog t. verwagten                  
hadden; Alles met belofte van waerschap en renuntiatje van alle exceptjen beneficiren 
en privilegien in rechte dese enigsints ter contrarie. Is voorts in desen Gerichte 
wederom persoonlijk eerschenen Jan Stenvors met Judit Willink sijn echte 
huisvrouwe idq tutore marito cederden en transporteerde voorts het selve derde part 
van het halve Gavertink wederom aen haeren swager Kerst Teunissen van Dalen 
Trijntje Willink sijn huisvrouwe onwederropelijk erfflijk en immermeer; Becanden 
ook van deselve den vollen cooppennink daer voor ontfangen t. hebben. 
 
Folio 271  Deden daeromme van gemelte derde part vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en allen den harigen daer van mits desen ten enenmael 
weder ontervende den Aencoperen en haeren nacomelingen daermede weder erfflijk 
beervende sonder dat sij het aldergeringste meer daer aen behielden nog te verwagten 
hadden. Met belofte van desen erffcoop also t. willen staen wagten en waeren en 



 

renuntiatje van alle exceptien beneficien en privilegien in rechte desen ter contrarie. 
Breder des breeffs. 
Nootgr. Ao 1693 den 27 Septebr. Joan Cost Judex. Assess. Hend. Engelb. Stokman 
Secretr. Hendrick Derckink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Gorsselink met 
Trijne sijn echte huisvrouwe sijnde sij met hem als haeren man ende momboir 
geadsisteert en becanden van Berent Gesink opgenomen en in goden ganckbaren 
gelde ontfangen t. hebben die summa van drie hondert en dertig daelder ad 30 stuiv. 
het stuck die sij ten haeren proufijte en aencoop van haere caterstede wel becandt 
Folio 271 in de marge  Noodgerigte gehouden den 6. 7ber 1738 verw. Rigter P. Strick. Assess. 
Wilh. Linthuis en J. Strick.  In Eigenaer Personen Erschenen sijn Henrick Derkink en Lucas 
Queckeboom neffens Gerrit Swartkatte in qualiteit als mombaren van die kinderen van wijlen 
Gerrit Schuckinck als Eigenaers geworden sijnde een jeder voor die halfscheit van tegenstaende 
versettinge, bekennen dese personen ingevolge door afgegevene quitantie van wijlen Gerrit Schuckinck 
neffens die intresse van dien weder voldaen is gelijk gesw. Derkink Geert mede verklaerde van sijne 
halfscheit voldaen te sijn deden derhalven niet alleen quiteren maar oock get. verband losmaken en 
annuleren. NB. Dese vertoonde quitantie was van den 14 maj 1724. 
 
Folio 272  aengelegt t. hebben beloofden daeromme die voornoomde summa jaerlijx 
en alle jaer op Maij met vier gelijke daelders het hondert t. verrenten en sall het eerste 
jaer comen t. vervallen op den eersten Maij 1694. Voor welke capitael en daer op te 
verlopene renten sij Rentgeveren mits desen realiseren en veronderpanden haere 
eijgendomelijke en door haer bewoonde Caterstede den Meijers Catten genaempt met 
die daer toe gehorende landerjen huis en uitdrift soo en als die in de Helminksijt en 
desen gerichte is gelegen om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost 
en schadeloos te verhalen. Renuntieerde mede van d. exceptje van ongetelden gelde 
voorts ook van alle anderen desen ter contrarie. En beloofden soo nodig betere 
vestenisse te willen doen informa apliori; brederen inholt des breefs. 
 
Folio 273  Nootgerigte Anno 1694 den 2 Martij. Hend. Engelbelb. Stockman 
gesubst. Rigter. Asses. Geert ten Velde, Welmaer Veluwe.  Is in Eigenaer persoon 
eerscheenen Lucas Hendricksen Becker ende bekande opgenomen ende in gooden 
ganckbaeren gelde ontfangen te hebben van de Heer Joan. Cost Rigter tot 
Endscheide eene summa van hondert vijftig Caroli gulden ad 20 st. het stucke mett 
welcke penningen hij verklaerde 't capitael soo hij an Willem Wooster schuldig is 
affcoffet beloovende die voorg. 150 g. jaerlix ende alle jaer op den tweeden Martij te 
verrenten ende wel toe betaelen teegens vijff gelijcke guldens van 't hondert vrij geldt, 
daer van het eerste jaer rente op den 2 Martij 1695 sal koomen te vervallen, voor 
welcke capitael ende tot verschijnene renten rentgever mitts deesen realiseert ende 



 

veronderpandet sijn eigendomelijcke stuckjen bouwlandts ende het weideken metten 
einde daer an schietende geleegen in den haeverkamp van ‘t Erve Wolterinckhoff en 
twee kleine stuckjes liggen in den Boomkamp tusschen Seegels en wijlen Willem 
Bruijninks landt mett den gaerden teindes daeran, voorts generalijck alle sijne 
voordere gooderen soo wel rorende als onrorende, actien ende crediten verkreegen 
ende 
 
Folio 274  ende toe verkrijgen om in cas van onverhoopelijcke misbetaelinge sig de 
Rentheffer sijn Erffgenaemen offte waeren inhebberen deeses brieffs daer kost en 
schaedeloos an te verhaelen, renuntierende ten dien fine die exceptie van ongetelden 
gelde voorts allen anderen exceptien beneficien ende privilegien in regte die welcke 
hem offte den sijnigen deesen eenigsints ter contrarie souden konnen releveeren mett 
beloffte van den pandholder ten allen tijden des noodig beter vestenisse te willen 
doon in forma ampliori en sall de in ende afflosse nae voorgaende halffjarige 
denuntiatie ten beijden sijden vrij staen. Allent brederen inholdt des versegelden 
brieffs. 
Nootgr. Anno 1694 den 15. Martij. In absentje van d. Heer richter Joan Cost. Hend. 
Engelb. Stockman judex substitutus. Assess. Br. Lucas Becker, Br. Jan Loerink.  In 
eijgenaer persoon eerschenen is die E. Peter Grevink met Catharina Beckers sijn 
echte 
 
Folio 275  huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen die E. Elske Nabers 
vercogt t. hebben haer eijgendomelijke behuisingen d. Crone met den annexen hoff 
soo en als hetselve tusschen de behuisingen en hoven van die E.E. Heidentrijk 
Gervordink en Derk van Coesvelt in dese Stad is gelegen, alles breder t. eersien uit die 
bij haer daer over opgerigte coopsvoorwaerden verclaerden ook daer voor die  
beloofde cooppenningen ten vollen en tot haeren goden geneuge ontfangen t. 
hebben, waeromme sij dan bij desen ten versoke van voornoomde Copersche voor 
alle opsprake en namaninge van ‘t vercogte parceel en tot haer vollencomen 
versekeringe stelden en verbonden gelijk sij stellen en verbinden bij desen haere drie 
stukjes boulant soo en als deselve sijdwaers Hendrik d. Mulders en Herman ten 
Huntvelts gronden en teinders aen d. maete van wijlen Peter van Loggum en den 
middelweg in het Laersonder en desen Gerichte gelegen sijn voorts generalijk all 't 
gene buiten deser stadswigbolt mogen hebben off comen t. vercrijgen om in soo een 
onvermodelijken val sig daer aen kost en schadeloos t. verhalen breder des breefs 
 
Folio 276  Nootgr. Ao 1694 den 11 Maij. Joan Cost judex. Assess. Doctor M. Alb. 
Muntz, Martijn ten Bouhuis.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Judith 



 

Brookhuis wed. van wijlen Engbert ter Brake sijnde geadsisteert met haeren neve 
Lucas Hendriksen Becker en dede ten erfflijken behove van die E.E. Albert Rodink 
en Gerrit Becker onwederopelijke cessie en overdragt van haer Transportanten 
eijgendomelijke maete die Tiggelhans maete geheten soo en als deselve als een vrije 
en allodiael goet met sijn olde en nije tobehoir recht en gerecgtigheit met den enen 
einde aen Goolkaten camp en met den anderen einde aen de maete van d. wed. 
Hermken Beckers inde Eschmarke en desen gerichte gelegen is Becande daer voor 
den vollen cooppennink ontfangen t. hebben. Dede daeromme van d. voornoomde 
maete transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en allen den 
haerigen daer van mits desen ten enemael ontervende den Aencoperen 
 
Folio 277  en haeren nacomelingen daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij 
daer aen het geringste meer behielde nog te verwagten hadde. Met belofte van 
waerschap tegens enen ijederen, en renuntiatje van d. exceptie van ongetelden gelde 
voorts ook van allen anderen desen ter contrarie breder des breefs. 
Nootgr. Ao 1694 den 26 junij  Joan Cost Judex. Assess: Albert Waegelaer, Albert 
ten Vaerde.  Gecompareert ende eerschenen sijn Joan Laersonder en Anna ter Cuilen 
eheluiden marito tutore en hebben gecedeert en overgedragen sulx doonde cragt 
deses (: nae dat de cooppenningen ad 200 Carl. gls. aen haer ten vollen waeren 
voldaen:) aen Jochem Wesselink d. Haermaete en aen Berent 't Josink het Haer 
kempken sijnde vrije en allodiale goderen, in desen Ed. gerichte en buirschap 
Twickelo gelegen met alle haere regten en geregtigheden niets uitbesondert als allene 
het plaggen maijen sonder daer op het minste recht off geregtigheden te behouden, 
voorts voor alle evictje en namaninge caverende als nae rechte. Breder des breefs.  
In eodem judici eerschenen is Berent 't Josink met Griete sijn echte 
 
Folio 278  huisvrouwe marito tutore en becande aen d. Eerwaerde Heer Everwinus 
Stockman pastoor tot Endschede desselfs huisvrouwe en erffgenamen wegens 
opgenomene en bij haer te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk 
schuldig t. sijn een sa. van 320 Caroli gls. ad 20 st. 't stuck belovende deselve jaerlijx 
en alle jaer te verrenten met vijff gls van ijeder hondert waer van het eerste jaer sal 
comen te verschijnen op den 5. Maij 1695 en soo voorts van jaer tot jaer tot de 
effectuele afflosse toe, die de een den anderen een half jaer voor den verschijndag sal 
mogen en moten aenkondigen als wanneer sij Comparanten die voorssn sa. neffens 
alle die als dan verschenene renten in een onverdeelde sa. beloven te betalen, 
verbindende daer voor generalijk haere personen en goderen niets uitgesondert en in 
specie haer Comparantene huis uitdrift en camp neffens den gaerden gront daer aen 
gelegen soo en als het door Comparanten tegenswoordig bewoont word, voorts het 



 

Haercampjen en het recht soo sij Comparanten aen d. vogelsanksmaete sijn 
hebbende, om sig ten allen tijden soo van capitael als interesse daer aen kost en 
schadeloos te konnen verhalen. Alles 
  
Folio 279  onder renuntiatje van d. exeptje van ongetelden gelde en belofte van soo 
nodig betere vestenisse te willen doen in forma ampliori. Breder des breefs. 
Nootgr. Ao 1694 den 9 Aug  Hend. Engelb. Stokman substit. judex. Assess. Jan ten 
Vaerde, Berent Hermsen.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Maria Stenvors 
neffens haer dogter Jenneken sijnde d. eerste geadsisteert met die E. Jan Gerritsen en 
de twede met Albert ten Vaerde insgelijk haeren sone Coort en Jan Stenvors als mede 
Gerrit Nijhoff en Coort Stenvors als momboiren van haere onmondige kinderen bij 
wijlen haeren eheman Gerrit Tedens onder anderen mede verwekt en becanden 
gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben van die E. 
Sander Winge en Saara Jansen sijn huisvrouwe die summa van ses hondert Caroli gl. 
ad 20 st. 't stuk dewelke penningen sij becanden aengewent t. hebben tot betalinge 
van d. E. Coort Tedens, waermede die E.E. Coort Tedens, Herman Tedens en Hend. 
Woolderink afstand deden ingevolge 
Folio 279 in de marge   Nootgr. Ao 1697 den 26 julij. Joan Cost richter. Assess. Hend. 
Amelink, Hermen ten Bus.  In eijgenaer persoon eerschenen is Sander Wing en becande dese 
tegenstaende penningen uit handen van Coort Stenvors soone van Maria Stenvors ten vollen en goden 
geneuge wederom ontfangen t. hebben dede daeromme het onderpant quiteren gelijk het selve quiteert 
bij desen sonder daer aan ijeets meerder t. behouden. 
 
 Folio 280  haer gemaeckte  accoord van de gehele plaetse d. Stevors plaetse geheten 
sonder dat daer aen het geringste meer behielden nog t. verwagten hadden als allene 
den halven camp soo Herman Teders in eijgendoom heeft en alnog behoudt. 
Beloofden daeromme die voorss. 600 Caroli gls jaerlijx  en alle jaer te verrenten met 4 
gl. 10 st. het hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 25 julij 1695 en 
soo van jaer tot jaer tot de effectuele afflosse tot die d. een den anderen een half jaer 
voor den verschijndag sal mogen en moten aenkondigen Voor welke capitael en daer 
op te verlopene renten sij Comparanten mits desen realiseren en veronderpanden 
haer gehele Stedeken off Caterstede Stenvors soo en als het selve met sijn huis, 
gaerden uitdrifte, hoij, weide boulandt en plaggengronden in de Eschmarke en desen 
gerichte naest Teders Albert en Jan Schuirinks plaetse gelegen is om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig soo wel van capitael als interesse daeraen kost en 
schaedeloos te verhalen. Renuntieerden van de exceptie van ongetelden gelde  en 
beloofden soo nodig ten allen tijden in forma ampliori betere vestenisse te willen 
doen. Breder des breefs    



 

 
Folio 281  Nootgr. Ao 1694 den 10 Aug. Hend Engelb. Stokman Subst. Judex. 
Assess. Hend. Luiksen, Berent Segelink. In eijgenaer persoon eerschenen is Marten 
Arions borger tot Delden en becande gefinieert en opgenomen te hebben van 
Fenneken Oostervelt  Wed. Conink die summa van drie hondert Caroli gls. Die hij 
ook jaerlijx en alle jaer met vijff gelijke gls het hondert beloofde te verrenten en sulx  
tot d. effectuele afflosse tot die d. een den anderen een half jaer voor den 
verschijndag sal mogen en moten aenkondigen en sal het eerste jaer comen te 
vervallen op den 10 aug. 1695. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten hij 
Comparant mits desen realiseert en veronderpandet sijn eijgendomelijke garfftiende 
gaende over het erve Conink in d. Usseler marke en desen gerichte gelegen om in cas 
van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. 
Renuntieerde van de exceptie van ongetelden gelde en beloofde soo nodig betere 
vestenisse  t. willen doen in forma ampliori breder des breefs 
 
Folio 282  Nootgr. Ao 1694 den 17. October Hend. Engelb. Stokman Substit. Judex 
Assess. Frerick Dollebotter, Walter ten Velde.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn 
Frerick Aeffkink met sijn L. huisvrouwe Geertken ter Brugge die haren  
L. eheman d. momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren momboir 
gecoren heeft die E. Jan in 't Wagelaer sijnde d. Testateuren beide gesont van lichame 
en verstant en becanden overwogen t. hebben de kortheit en brosheit des 
menschelijken levens de sekerheits des doots en de onsekerheit van dessen uire 
willende daeromme niet van hier scheiden sonder t. disponeren van haere tijtlijke 
goderen tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn sonder bedwang en uit 
vrijen wille sonder opmakinge off misleidinge van ijemant. Comenden dan ter 
dispositje soo  hebben sij Testateuren haere sielen soo haest die nae den wille Gods 
uit hare  
 
Folio 283  lichamen comen te scheiden bevolen in sijn genadige hant en haere 
lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Dienvolgens heeft hij Testateur gewilt ende 
begeert dat sijn voornoomde L. huisvrouwe soo verre hij voor haer mag comen te 
overlijden tugtswijse haer levent lank sall hebben ende genieten alle sijne goderen soo 
well rorende als onrorende gene uitgesondert; en stelt nae haer beider overlijden soo 
hij sonder wettige lijffserven nae te laten moge comen t. overlijden tot sijn universele 
erffgename sijn broder Egbert Aeffkinks sone soo bij sijn vorige vrouwe  Lucas in het 
eerste houlijk heeft verwekt. Sij Testatrix geadsisteert als voren heeft gewilt ende 
begeert dat haer L. eheman uit het goet eerst vooraff weder sall uittrecken hetgene hij 
daer mag ingebragt hebben en daer en boven heeft sij gewilt dat het stucke boulant ad 



 

8 schepel genaempt Loisinks bree gelegen aen Lammertinck maete haer L. eheman sal 
hebben toe gebruiken tot soo lange het dogterken van Hind. Luiksen Elske genaemt 
sal mundig sijn en sullen dan het voorgenoomde stucke landes met alle haere vordere 
nalatenschap soo rorende als onrorende onder haer L. eheman en het voorgenoomde 
dogterken 
 
Folio 284  Elske egael gedeilt ende genoten worden die sij mits desen stelt tot haere 
erffgenamen exempt d. 50 daelder soo nog bij die voorgenoomde Hind. Luiksen sijn 
uitstaende en verrentet worden die haer naeste erffgenamen off vrienden t. gelijke 
sullen gedeilt worden. All hetgene voorss. staet heeft hij Testateur en sij Testatrix  
geadsisteert als voren nae dat het haer voorgelesen waer verclaert t. sijn haer 
testament en uiterste wille, willende ende begerende dat hetselve cragt hebben en 
effect sorteren sall t. sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen offte uit 
oorsake des doots schoon alle solemniteiten nae rechte gerequireert hier in niet 
waeren geobserveert en is het selve geteickent. 
Hen. Engelb. Stockman subst. jud. Frederick Aeffinck,  Willem ter Hofstede 
Is hier per abuis gesat moet hier voor op den 16. 7br. staen 
Nootgr. Anno 1694  den 16. September   Hend. Engelb. Stockman Jud. Subst: 
Assess. Dr. Muntz Hend. Derkinck.  Is gecompareert Arent  
 
Folio 285  Reimerink met Willemken Annink sijn huisvrouwe tutore marito wonende 
in d. marke Drijne en becanden aen die Ed. Bernard Helmich en sijn huisvrouwe 
schuldig t. sijn een summa van hondert Caroli gls. voor dewelke sij Comparanten mits 
desen verbinden haer eijgendomelijke huis, 3 kone, een paert, bedde, bulter, kisten, 
spinden, het koorn op den balken en alle vordere mobilia om in cas van misbetalinge 
sig soo wel van capitael verlopene en lopende interressen kost en schadeloos t. mogen 
verhalen. 
Nootgr. gehouden op d. Daggerie  Anno 1694 den 20. 9br. Joan Cost judex. 
Assess. Geerlig Busewinkel, Hind. ter Horst.  In eijgenaer persoon eerschenen Berent 
Dagge liggende krank te bedde dog sijn verstant en memorie geheel wel magtig met 
sijn huisvrouwe Trijne sijnde ook gesont van verstand en Lichame die haeren L. 
eheman d. momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haeren momboir 
genomen heeft Jan Braker becanden overwogen t. hebben de kortheit en brosheit des 
levens de sekerheit des doots en d. onsekerheit van derselver uire hebben daerom 
voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder dat eerst van hare tijtlijke goderen 
hadden gedisponeert tot dewelke sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder 
bedwank opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje soo 
 



 

Folio 286  hebben sij Testateuren eerstlijk haere sielen soo haest die door den wille 
Godts van haere lichamen comen te scheiden in sijn genadige hant bevolen en haere 
lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Vervolgens heeft hij Testateur gewilt ende 
begeert dat sijn huisvrouwe voornoomt bij aldien hij voor haer come te sterven dat sij 
alle sijn natelatene goderen soo rorende als onrorende sall in tugt behouden en het 
vrugtgebruik daer van hebben mits dat de kinderen soo sij t. samen hebben verwekt 
sall onderhouden en soo dieselve comen t. trouwen nae haer vermogen uit te setten. 
voorts will ende begeert hij dat ene van sijn kinderen die sijn L. huisvrouwe soo sij 
hem come t. overleven nae haer welgevallen en tot haeren keur sall mogen nomen, 
haer plaetse de Daggerie in d. Usseler Brookhoorne gelegen bestaande in een huis, 
uitdrift, gaerden bou en weide gronden tot dese plaatse gehorende, neffens de mate 
de Hallenborg en het daer in gelegene boulant, met het ene stuckjen in den Truijen 
gaerden naest aen d. stege en het bou en groonlant in het Vinkenbrook 
 
Folio 287  met den mes in den vaelt, het halve nije ofte gewas op den lande, het 
bedde daer hij op slaept, een peert met den wagen en agtersellen neffens den ploog, 1 
kiste, 1 spinde, 1 ketel, 1 pott, den backetrog neffens d. rommellerije om de delle sall 
hebben en in vollen eijgendoom besitten mits dat daer voor uitkieren sall die summa 
van agthondert daelder ad 30 st. t. stuck soo nogtans dat deselve als dan van sijn nae 
t. latene godere niets sall hebben t. erven als allene dat sijn partije off deel van die 
over t. blijvene off nae te latene koe beeste neffens die anderen egalijk sall hebben te 
proufiteren en bij soo verre dat ijemant van sijn ongetroude susters off broers siek 
ofte sugte mogten worden in het huis en op d. plaetse t. houden en soo lange deselve 
haer woonplaetse daer blijven nemen sall deselve van haer aendeel off part sonder 
interesse mogen in houden d. sa. van vijftig daelder, stelt en nomineert dan vervolglijk 
tot sijn waere erffgenamen sijn dogters en soons Jenneken, Derk, Hermen, Enneken, 
Willem en Geertken. Voorts heeft sij Testatrice met adsistentje als voren gewilt ende 
begeert dat bij aldien sij haren L. eheman mogte comen te overlijden dat den selven 
alle haere nae te latene goder soo rorende als onrorende tugtswijse sall 
 
Folio 288  hebben t. gebruiken mits dat die kinderen soo sij t. samen verwekt hebben 
sall hebben t. onderhouden en soo dieselve comen t. trouwen nae sijn vermogen uit 
te setten. En dat wil ende begeert sij dat ene van haer kinderen soo haeren L. eheman 
bij aldien haer comt te overleven nae sijn welgevallen en tot sijne keur moge en sall 
nomen die d. plaetse d. Daggerie neffens die hier voorens gespecificeerde gronden, 
gewas en mobilia op die ook hier voren genoomde conditjen en voor sodane summa 
sall mogen trecken ende genieten, stelt en nomineert dan vorder tot haere waere 
erffgenamen haere kinderen met namen Jenneken, Derk, Hermen, Enneken, Willem 



 

en Geertken. Alle het gene voorssn. staet heeft hij Testateur en sij Testatrice nae dat 
het selve haer voorgelesen waer gewilt ende begeert dat hetselve cragt hebben en 
effect sorteren sall het sij als testament Codicille gifte onder d. levendigen off uit 
oorsake des doots schoon dat alle solemniteiten hier toe gerequireert niet waren 
geobserveert en heeft  
 
Folio 289  hij Testateur dese sijn uiterste wille geteikent gelijk sij Testatrice om het 
selve t. doon daer toe versogt die Ed. Hend. Engelb. Stockman secretr., Joan Cost 
richter, Berent Daeger, Hen. Engelb. Stockman qq. 
Nootgr. Anno 1694 den 6 December  Joan Cost judex. Coornoten Dr. Mich. Alb. 
Muntz, Albert ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Andries van 
Loggum borger en coopman tot Almeloe vertonende mede volmagt van sijn 
huisvrouwe Trijntjen Costers luiden van woort tot woort als volget. Wij Borgermrn. 
Schepen ende rad der Stat Almelo certificeren bij desen dat voor ons eerschenen sij 
die Eeerbare Trijntjen Costers huisvrouwe van Andries van Loggum coopman alhier 
in desen geadsisteert met Barent Costers als haer momboir en heeft ten bestendigsten 
rechtens geconstitueert en bemagtigt sulx doonde mits desen haren eheman Andries 
van Loggum voornoomt ten einde om haer name mede aen Borgmr. Jan Leurink 
voor 
 
Folio 290  een summa van penningen haer te danke betaelt nae Lantre. van Overijssel 
te cederen en over te dragen den tienden uit het Erve Swerink voor desen aen sijn 
Ed. vercogt vervolgens eerschenen Andries van Loggum ende Trijntjen Costers 
eheluiden voornoomt en hebben marito tutore bij aldien geseide van Loggum ijets in 
de weg mogt comen om dese opdragt in persoon te doon daer tot sampt en int 
bijsonder geconstitueert en gemagtigt den E. Lamb. van Loggum om uit haer beider 
naem de voornoomde opdragt des tiendes uit het Swierink aen Borgmr. Jan Leurink 
te doon soo en als behoort idq cum potestate substituerdi clausulis ratihabitionis et in 
demnitatis cateniq de jure solitis sonder argelist oijrcont ons stadssegel Almeloe den 
22. 9br. 1694 stont R. IJstall secr. L.S. 1694.  
En dede voor hem selfs en uit cragt van voorssn. volmagt ten erfflijken behove van 
Borgmr. Jan Leurink en sijnen erven onwederopelijke cessie en overdragt van haeres 
Transportanten tienden groff ende smal 
 
Folio 291  gaende over het Erve ende goet Swerink in d. Usseler Helminksijt en 
desen gerichte gelegen. Becanden daer voor den laetsten met den eersten 
cooppennink ten haeren geneuge ontfangen te hebben, deden daeromme van gemelte 
tiende vertigtenisse met hande en met monde als recht was hem en den sijnigen daer 



 

van mits desen ten enemael ontervende den Aencoper en sijnen erven daer mede 
weder erfflijk beervende sonder dat hij ofte de sijnigen daer aen het aldergeringste 
meer behielden off te verwagten hadden. Met belofte van desen coop also t. willen 
staen wagten en waren onder verbant van hare personenen vordere goderen en 
renuntieerde van alle exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarie breder bij den brieff. 
Nootgr. gehouden op de Borch in Usselo Ao 1695 den 27 maij. Joan Cost judex. 
Assess. secretr. Stockman, Herman Rolvink.  In eijgenaer persoon eerschenen is 
Geertken Bruggink huisvrouwe van Frerik Aeffkink geadsisiteert met Willem ter 
Hoffstede liggende  
 
Folio 292  krank t. bedde dog haer verstand ende memorie wel magtig bekande uit 
vrijen wille sonder bedwank opmakinge off misleidinge t. willen ende begeren gelijk 
sij wil ende begeert bij desen dat haer erffgename Elske dogter van Hendrik Luiksen  
en Venne Cromhoff eheluiden bij testament de dato den 17  October 1694 gestelt in 
plaets dat die haer erffenisse eerst soude genieten met 25 jaer off haer mundigheit dat 
deselve haere erffenisse voort nae haeren dode sall hebben ende erfflijk genieten 
willende nogtans dat het voorssn. testament in alle sijne andere poincten sal 
onderhouden en nagecomen worden, will ende begeert ook dat dese haeren wille 
ende  meininge volle cragt ende effect sal hebben alschoon dat alle solemniteiten hier 
bij gerequireert niet waeren geobserveert en heeft tot dien einde versogt dat het selve 
neffens het testament door die E. Willem ter Hoffstede mogte geteikent worden  
Joan Cost richter, Willem ter Hoffstede. 
 
Folio 293  moet voor dese vorige dispositje is per abuis later gesat. 
Nootgr. Ao 1695 den 8 April.  Hend. Engelb. Stokman subst. judex. Assess. Alb. 
Waegelaer, Herm. ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Jan Laersonder 
en Anna ter Cuilen eheluiden idq tutore marito en becanden gefinieert en opgenomen 
te hebben van Hr. Pastoor Everwinus Stokman en Aleida Cost eheluiden die summa 
van 300 Caroli gls. ad 20 st. het stucke dewelke sa. Comparanten hebben belooft 
gelijk sij alnog beloven jaerlijx ende alle jaer mits desen t. verrenten en kost en 
schadeloos te betalen op den 8 april tegens 5 gelijke gls. van 't hondert vrij gelt 
waervan het eerste jaer rente sal comen te vervallen den 8 april 1696 voor welke 
capitael en te verschijnen renten Rentgeveren mits desen realiseren en 
veronderpanden haer eijgendomelijke huis schoppe ende gaerden met d. uitdrift 
waertal en alle sijne ander recht en geregtigheden soo als tusschen 
Folio 293 in de marge  Ao 1695 den 24. 7br 95 Joan Cost richter. Assess. Lucas Rumpel, 
Hermen ten Huntvelt.  Soo bij aldien die twe stucke lants op den Horstegen Camp van Jan 



 

Laersonder onder het generale verbant mogten begrepen sijn soo desisteert daervan d. Rentheffer 
Pastoor Stokman in soo wijt als d. twe stucken lants aengaet. 
 
Folio 294  d. Welgebrn. Wilhelm Hendrik van Loon sijn landerien en Hendrik ten 
Luttike Spolbergs huis en landerien in die Enscheider Eschmarkt gelegen is voorts 
generalijk alle hare vordere goderen soo wel rorende als onrorende vercregen en t. 
vercrijgen gene uitgesondert om in cas van onverhopelijke misbetalinge d. 
renthefferen ende haren erven ofte  waere inhebberen deses briefs sig kost en 
schadeloos daer aen te verhalen ten welken einde pantgeveren renuntieren de exceptje 
van ongetelde gelde voorts allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte 
dewelke haer ofte den harigen dese enigsints ter contrarie souden konnen releveren 
met wijdere belofte van den pantholderen ten allen tijden des nodig betere vestenisse 
te willen doon in forma ampliori voorts dat de in ende afflosse nae voorgaende 
halfjarige denuntiatje ten beiden sijden sal blijven gereserveert breder bij den brieff. 
 
Folio 295  Nootgr. Anno 1695 den 12 junij. Joan Cost judex. Assess. Lucas Rumpel, 
Jan ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Berent Gijmen met Berentken 
Geerdink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen die Eerwaerde en 
welgeleerde Everwinus Stokman pastoor tot Endscheide en Hendrik Engelb. 
Stockman secretarius wegens voor desen verstrekte penningen opregt en deugdelijk 
schuldig t. sijn die summa van vierhondert Caroli gls. ad 20 st. het stuk. Beloofden 
dan gelijk sij doon bij desen de voorssn. sa. jaerlijx en alle jaer op den 12 junij met. 5 
gelijke gls. het hondert t. willen verrenten waer van het eerste jaer sal comen te 
vervallen op den 12 junij 1696 voor welke capitale summa en daer op te verlopene 
renten Rentgeveren mits desen veronderpanden haer eijgendomelijke huis en uitdrifte 
gaerden, Mathe en den houcamp van d. Gijmerije soo als het in d. Geerdinksijt en 
desen gerichte is gelegen om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost 
en schedeloos te verhalen 
Folio 295 in de marge  1723 den 13 october. Coram me Wilh. Hulsken rechter. Assessoren 
oud Br. Linthuijs en Arnold Waegelaer.  Is gecompareet Dr. Jan Stockman nom patris ende 
bekendt dat de penn. in tegenstaende versettinge begreepen an sijn Eerw. Vader door Engberd 
Geijminck en Janneken Joostinck sijn huijsvrouw door een nieuwe versettinge op heden gepasseert te 
sijn voldaen doende derhalven dese citteren en annulleren. 
 
Folio 296  alles onder renuntiatje van de exceptjen van ongetelde gelde voorts ook 
van allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarie. Beloofden voorts ook ter instantje van Renthefferen ten allen tijden soo 
nodig betere vestenisse te willen doon in forma ampliori en sal de losse nae 



 

voorgaende halfjarige denuntiatje ten wedersijden blijven gereserveert breder bij den 
versegelden breeff. 
Ao. 1695 den 19 junij. Joan Cost judex. Assess. Doctor Joan Waegelaer, Hend. 
Engelb. Stokman secrets.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Jan Leusink met 
Eeffse Berents sijn egte huisvrouwe idq tutor marito en becanden opgenomen en 
ontfangen te hebben van die E. Lucas ten Queckeboom hondert en tagtentig caroli 
gls. die sij ook tot haeren proufijte bekanden wel geemploijeert te 
 
Folio 297  hebben, beloofden daer omme die voorseide sa. jaerlijx te verrenten met 
44 gelijke gls. het 100. tot d. effectuele afflosse toe die de ene den ander een half jaer 
voor den verschijndag sal mogen en moten aenkondigen, sullende het eerste jaar 
verschijnen op den 19 junij 1696. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten 
sij Rentgeveren mits desen realiseren en veronderpanden d. Houmaet met het daer in 
gelegene lant nue bereits affgegraven soo deselve met alle haer recht ende 
geregtigheden in d. Usseler Helmink sijt en desen gerichte met den ene eijnde aen 
Tijes Wissinks lant met den anderen aan den Hou en aldernaest Snuivers Bertelts huis 
aen het velt gelegen is om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en 
schadeloos t. mogen verhalen Renuntieerden derhalven van de exceptie van 
ongetelden gelde voorts van alle anderen desen ter contrarie. Met belofte soo nodig 
ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori, breder bij den 
versegelden brieff. 
 
Folio 298  Anno 1695 den 22 julij. Joan Cost Judex. Assessores  Joan Wagelaer, dr 
Bernardt Helmich.  In eijgenaer persoon erschenen Greetjen van Lochum sijnde sij 
geadsisiteert met haer gecoren mombair Wessel Hodemaecker en heeft gecedeert 
overgedragen gelijck sij doet bij deesen ten erffelijcken behove van borgmr. Joan 
Loerinck, Herman Elferinck, Joan Geerdinck, Steven Gerritsen, Jan Egbertinck, 
Gerrit Aefkinck, Jan Lammers en Berent Egbertinck haeren tienden groft ende smal 
gaende over ende uit het erve Egbertinck in d. Usseler Helmincksijt en deesen 
Gerichte gelegen Haer op den 18 martij 1693 bij lottinge van haer vaderlijcke 
Erffenisse onder anderen te deele gevallen an d. eerste wegens het landt het geene 
Sweerinck daer van besit en in eigendoom heeft en an d. anderen voor soo verre 
 
Folio 299  soo verre een jegelijck daer van Lant oft gronden heeft oft besit sijnde 
alsoo an d. boven gespecificeerde coperen den vollen eigendoom van den geheelen 
tijnde overgedragen; Becanden daer voor de cooppenninck tot den laetesten toe 
ontfangen te hebben die sij oock tot betalinge van haer vaederlijcke angeerfde 
schulden wel verclaerde g. implojeert te hebben dede daerom van voorschr. tijnde 



 

transport en vertichenisse met hande en monde als recht was haer en alle den harigen 
daer van mits deesen ten eenen mael ontervende den ankoperen en haeren Erven 
daer meede weeder Erffelijck beervende sonder dat daer an het geringeste meerder 
behielden  noch te verwachten hadden met belofte van deesen Erffcoop als van een 
vrije allodiale en onbecommerde tijnde behoort teegens allen en eenen jegelijcken te 
willen staen wachten en waeren onder verbant van haer persoon en vordere goederen 
vercregen en te vererigen en hebben sich hier en boven daer voor verbonden als 
borgen haer broer en swager Lambert van Lochum en Jan Nabuir alles onder 
 
Folio 300 onder renunciatie van d. exceptie van ongetelde gelde en van allen anderen 
desen ter contrarie, sijnde deesen coop bij teikeninge van d. coopcedule door hare 
broders en swager Andreas en van Lambert van Lochum en Joan Nabuir 
g.approbeert gelijck haer broder Hend. van Lochum hetselve bij een speciale acte 
voor borgmr. schepen en raeden der Stede Bolsweert de dato den 10 Junij 1695 
gedaen heeft die op haer versoeck ten prothocolle is g.registreert luidende van woort 
tot woort als volget: Borgmr. Schepenen en de Raden der Stede Bolswaert in 
Frijslandt, doon cont verclaeren en certificeren hijr meede dat voor ons g.compareert 
is Hend. van Lochum, burger en coopman binnen vorsch. Stede als soon en meede 
erffgen. van Jan van Lochum sijn overleden vaeder woonachtich tot Endscheide in 
Overijssel en ick Hend. van Lochum mach liden off consentere d. Coop van Wessel 
Hodemaecker als voogt over mijn suster wegens  
     
Folio 301  wegens die tijndens an d. huisluiden aldaer ter plaetse meede woonachtich 
sijn vercoft en an mijn suster d. gelderen aldaer van mach opkomen door d. 
huisluiden mach werden getelt waer aff  deese onse lettere off  verclaringe versogt 
sijnde hebben het selve gepasseert om te mogen strecken naer behooren gegeven en 
bevestiget onder onse stadts segel ad causas residerende borgmr. en secretaris handen 
beneffens d. handt van mij ondergeschrevene. Actum den 10. Junij 1695. 
Onderstondt Hend. van Lochum, Jacop Pijters Algera, abs. secret. bij mij geed. Clerq 
T.U.Alema 1695   
Nootgr. Anno 1695 den 9 julij 1695  Joan Cost judex. Assess. Alb. ten Vaerde, 
Hend. Derkink.  In eijgenaar persoon eerschenen Hend. Tesink met Hille Cremers  
Folio 301 in de marge  Noodgerigte geholden den 3 den Juni 1733. Verw. Rigter P.Strick..  
Assess. Aarent Wergerink en Joannes Linthuijs.  Is gecompareert in desen Eed. gerigte Jan 
Wissenck en bekende dat dit tegenstaande Capitaal cum intresse aen hem ten goeden geneugen weder 
voldaan en betaalt was derhalven dese  versettinge annuleeren en casseeren sonder den minste pretensie 
daer verder aen te beholden. 
 



 

Folio 302  sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden van die E. Tijes 
Wissink opgenomen ende in goden gankbare gelde ontfangen te hebben die sa. van 
100 caroli gls. belovende daeromme dieselve jaerlijx t. verrenten met vijff  gls. tot de 
afflosse toe die ene den anderen een half  jaer voor den voor den verschijndag sal 
mogen en moten aenkondigen en sal het eerste jaer verschijnen als huiden over een 
jaer voor welke capitael en daer op t. verlopene renten sij mits desen realiseren en 
verbin haer eijgendomelijke Maete en hookjen lants daer in gelegen het Hermans 
maetje geheten liggende met den enen einde aen Maetjans gaerden en met den 
anderen aen het velt in de Boerschap Rutbeke en desen gerichte om in cas van 
misbetalinge sig voort sonder enig forder  
 
Folio 303  enig tegenspreken daer aen kost en schadeloos t. verhalen renuntieerden 
van d. exceptie van ongetelde gelden en voer allen anderen desen enigsints ter 
contrarie. En beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doen in 
forma ampliori. breder des breeffs 
Nootgr. Ao 1695 den 18 julij  Joan Cost judex. Assess. Doctor Waegelaer, Derk 
Becker.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Berffelo, wonende op die 
Waerbecke met Jenne Waerbecke sijn huisvrouwe idq. tutore marito Berent Annink en 
becanden opregt en deugdelijk ( wegens voor desen van hem genegotieerde 
penningen schuldig toe sijn die summa van hondert daelder ad 30 st. t. stuk welke 
penningen sij comparanten jaerlijx en alle jaer met vijff  gelijke daelders het hondert 
beloven t. verrenten tot de effectuele afflosse toe die de ene  den anderen 
Folio 303 in de marge  Nootgerigte Ao 1721, den 23 september, Rigter Joan Cost. Assess 
Hermen ten Huntveld, Berend Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geerd Wilming laests 
weduwenaer van Berendjen Eijgerink off  Bruins erffgename van deselve, voorts Willemken Annink 
nue getrout an Arend Reimerink sijnde geadsisteert met hare sone Willems Nijhoff  voorts d.d. 
weduwe van Gerrijt Annink als moder van haer dogter Venneken Annink als voogdesse van deselve 
en becanden t samen en een ijeder int bijsonder dat dese penningen door Gerrit Waerbeken en vrou 
haer wederom ten vollen betaelt en voldaen waren, waerom sij voor goden betalinge bedankt en het 
onderpandt quiteerden en d. brief  overgaven. 
 
Folio 304  een half  jaer voor de verschijndag sal mogen en moten aenkondigen 
sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 18 julij 1696 voor welke capitael en 
daer op t. verlopene renten Rentgeveren mits doen realiseren en veronderpanden haer 
eijgendomelijke halve Wagelaers maete waer van Leutink de andere halfscheit in 
eijgendoom heeft liggende aen dese sijde van het Witbreuk aldernaest Spekers maet in 
d. marke Drijne en desen Gerichte om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kost en schadeloos t. verhalen. Renuntieerden van de exceptje van ongetelden 



 

gelde en van allen anderen deser ter contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori, breder des versegelden breeffs. 
Nootgr.Ao 1695 den 20 julij  Jan Cost Richter. Assess. Berend Feije, Jan t. Wagelaer.     
In eijgenaer persoon eerschenen  
Folio 304 in de marge 1723 den13 oct.  coram me Wilh. Hulsken Richter. Assess. Oud 
richter  B.Linthuiss en Arnold Wagelaer.  Is gecompareert Engbert Laersonder en heeft verklaerd 
dad dese tegenstaende somma hem wederom gegeven ende deswegen 
 
Folio 305  is Berent Gijme met Berentken Geerdink sijn huisvrouwe idq. tutore 
marito becanden opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben van 
Die E. Gerrit Laurens Laersonder die sa van drie hondert daelder ad 30 st. het stuk, 
beloofden daeromme die selve jaerlijx en alle jaer tot de effectuele aflosse toe die de 
ene den anderen een half  jaer voor den verschijndag sal mogen en moten 
aencondigen, t. verrenten met vijff  gelijke daelder het hondert en sal het eerste jaer 
rente comen t. vervallen op Jacobi 1696 voor welke capitael en daer op t. verlopene 
renten Rentgeveren mits desen realiseren en veronderpanden haren eijgendomelijken 
Alterstapels camp met den groongront daerin gelegen, liggende met d. eene sijt aen d.   
pastorieen maet met de andere aen het velt in d. Usseler Geerdinksijt en desen 
gerichte, om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te 
verhalen. Renuntieerden van die exceptje  van ongetelden gelde en van allen anderen 
desen ter contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen 
doon in forma ampliori Breder bij den fersegelden breeff.  
Folio 305 in de marge  ende waar te sijn waerom dese versettinge relatie citrand versettinge 
casseert ende an Engbert Gijminck wederom overgeeft 
 

Folio 306  Ao 1695 den 24 september  Joan Cost judex. Assess. Lucas Rumpel, 
Hermen ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Laersonder met Anna 
ter Cuilen sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden gecedeert en 
overgedragen te hebben gelijk sij doon bij desen aen Jan Lammers sijn huisvrouwe en 
erffgenamen hare eijgendomelijcke twe vrije ende allodiale stucken baulants op den 
Horststegen camp en in dese Ed. Gerichte gelegen. Becanden daer voor den 
cooppennink ten vollen en tot den laatsten toe ontfangen te hebben. Deden 
daeromme van voorssn. twe stucken lants transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en allen den harigen daer van mits desen ten enenmael 
ontervende den Aencoper en sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder 
dat sij daer aen het geringste meer behielden nog te verwagten hadden .Met 
 



 

Folio 307  met laste van dese erffcoop tegen enen ijederen also t. willen staen wagten 
en waren onder verbant van hare personen en goderen Renuntieerden ook van d.   
exceptje van ongetelden gelde en van alle anderen desen ter contrarie breder bij den 
versegelden breeff. 
Ao 1695 den 15 october  Joan Cost richter. Assess. Hermen ten Huntvelt, Alb. ten 
Vaerde.  In eijgenaer persoon is die welgeb. Juffer Anna Sophia van Loon sijnde 
geadsisteert met haren broeder die oock welgebr. Hend. Wilhelm van Loon Heer toe 
Borch Endscheide en becande aen die Ed. Sara Budde wed. van wijlen d. Heer 
Richter Joan Cost wegens schult, oprect en deugdelijk schuldig t. sijn die summa  van 
380 caroli gls, segge 380 car gls, welcke penningen haer welgeborn. jaerlijx en alle jaer 
tegens vijff  procents belooft t. verrenten edog soo binnen een vierdel jaar nae den 
verschijndag dieselve comt t. voldaan sal met vier en een half  procento konnen 
volstaen 
 
Folio 308  sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 15 October 1696 voor 
welke capitael en daer op t. verlopene renten haer welgebrn. mits desen verbint en 
veronderpandet haere eijgendomelijke halve agterste weide den Brammeler met het 
roven Campken sijnde nue mede weide gront daer in gelegen voorts haer halve 
ackermael en vordere buiten wigboltsche gronden en effecten gene exempt om in cas 
van overhopelijke misbetalinge sig daer aen soo van capitael als interesse kost en 
schadeloos t. konnen verhalen Renuntieerde van het beneficium senatus consulti 
Vellejam den vrouwelijke sexe verleent nae dat van den inholt ten vollen waer 
onderricht voorts van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen soo 
desen enigsints ter contrarie van haer soude konnen voorgebragt worden, en belofte 
van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori en sal 
d. opsage ten wedersijden een half  jaer voor den verschijndag moten geschieden. 
breder bij den versegelden brieff. 

 
Folio 309  Anno 1695 den 26 November Joan Cost richter. Assess. Lucas Rumpel, 
Hermen ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Tichels met 
Lijsbet Hulthuis sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden uit handen van 
die E.E. Roleff  ten Bouhuis en Joan Stroijnk als momboiren van die drie naegelatene 
onmomdige kinderen van wijlen Borgemr. Joan Loerink met namen Aelken, Jorrijen 
en Catharina in goden gankbare gelde ontfangen te hebben die summa van ses 
hondert Caroli gls. die sij ook tot afflosse van haere schulden wel becanden 
geemploijeert hebben. Beloofden daeromme die voorssn. summa jaerlijx en alle jaer 
met 4 gls het 100 op Martini te verrenten dog soo Rentgever binnensjaers nae den 
verschijndag de interesse niet voldoet sal in plaets van 4 procento 5 moten betalen tot 



 

de afflosse toe die de Rentgever in drie termijnen sall konnen en mogen doon telkens 
met 200 gls nae dat d.opsage van ijedersijt een half  jaer voor den verschijndag sij 
gedaen en sal het eerste jaer comen te vervallen op Martini 1696. voor welke capitael 
en daer op te verlopene 
Folio 309 in de marge  Nootger. Anno 1707 den 12 9br. Richter Joan Cost, assess. Herm. 
ten Huntvelt, Lucas Segelink.  In eijgenaer persoon eerschenen is d.  Eerwaerde en Welgeleerde 
Henr. Celler pastoor tot Losser nomine uxoris en becande uit hande van Br. Laersonder en 
Steenbergen als momboiren van d. weduwe Hendrik Tiggels dit tegenstaende capitael weder ontfangen 
t. hebben weshalven sijn Eerwaerde dese onderpanden quiteerde en daer van offstand dede sonder het 
minste daer an meerder  behouden. 
 
Folio 310  renten sij mits desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijke vier 
stucke boulants en groongront op den Tiggel Hans Camp met den Brinkgaerden t.  
samen in d. Eschmarke en desen gerichte gelegen om in cas van onverhopelijcke 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen Renuntieerden van d. 
exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie en beloofden 
soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doen in forma ampliori Breder bij 
den versegelden brieff 
Nootgr. Anno 1696 den 3 janni.  Joan Cost richter. assess. Hend. Derckinck, Jan 
Wijffker.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Messelink met Enne Tjosink sijn 
huisvrouwe idq tutore marito en becanden van die E. Herman Bruinink opgenomen 
en in goden gankbaren gelde ont 
 
Folio 311  fangen te hebben die summa van 270 Caroli gls die sij ook tot haren 
proufijte hadden geemploijeert beloofden daeromme die voorssn. sa jaerlijx en alle 
jaer tot d. afflosse toe (: die nae een voorige halfjarige gedane denuntiatje ten 
wedersijden sall mogen geschieden :) met vier gelijke gls het hondert beloofden t. 
verrenten en sall het eerste jaer comen t. vervallen op kersmis deses jaers 1696 voor 
welke capitael en daer op t. verlopene renten sij Rentgeveren mits desen realiseren en 
veronderpanden haere eijgendomelijke twe stucke lants waar van het ene in d. Blickers 
Hemme met den ene sijt aen Blickers en met de andere aen Hend. Evers lant het 
andere in den Usseler Esch met de ene sijt aen Jan Morsches lant met de andere aen 
Jan Wissinks lant en met den einde aen den helleweg in d. Usseler Helminksijt en 
desen gerichte gelegen sijn om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar aen 
kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden van d. exceptje van ongetelden gelde 
en van allen anderen desen ter contrarie, en beloofden soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse te willen doon in forma ampliori Breder bij den versegelden breeff. 
 



 

Folio 312  Nootgr. Anno 1696 den 18 jannuarij. Joan Cost richter, assess. Alb. ten 
Vaerde, Hend. Rotgers Mulder.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Severijn met 
Anne Jannink sijn huisvrouwe idq tutore marito en becanden aen Geert en Jan 
Engerkink wegens voor desen genegotieerde penningen als ander opregt en 
deugdelijk schuldig t. sijn die sa. van twe hondert drie ende dertig Caroli gls. die sij 
daeromme jaerlijx en alle jaer tot de afflosse toe (. die nae een voorgaende halfjarige 
denuntiatje sal moten en mogen geschieden:) beloofden t. verrenten met vijff  gelijke 
gls. het hondert dog soo binnen een vierdel jaers nae den verschijndag de selve coomt 
te voldoen sal met 4 en ½ konnen volstaen en sal het eerste jaer komen t. vervallen 
op den St. Jan midsomer deses jaers. Voor welke capitael en daer op te verlopene 
renten sij mits desen realiseren en veronderpanden hare eijgendome 
Folio 312 in de marge  Anno 1700 den 25 junij. Joan Cost richter. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Hend. Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Engerkink en becande dat dese 
penningen voor de halfscheit van den Rentgever aan hem weder voldaen ende betaelt sijn waeromme 
voor soo verre het onderpant vertijde en hem Rentgever quiteerde. 
Nootgr. Ao 1700 den 29 Augustus J. Cost richter. Assess. Arent Buerrichter, Lucas 
Nijhoff.  In eijgenaer persoon eerschenen Geert Engerkink en becande dat de wederhelfte van dese 
gementioneerde penningen hem door de pandgever waren voldaen ende betaelt waerom het onderpant 
mede quiteerde en dese acte casseerde. 
   
Folio 313  lijke drie stucke boulants geheten Coort Derckinks stucke, Cettel Geerts 
stucke en het schoppen stucke sijnde het eerste en laatste op den Laer Esch en het 
twede op den Botterik naest een Pastorien en Vikarien stucke in den Esch en te 
samen in desen gerichte gelegen om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kost en schadeloos t. verhalen Renuntieerden van d. exeptje van ongetelden gelde 
en van allen anderen desen ter contrarie; En beloofden soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. Breder bij den versegelden breeff 
Anno 1696 den 18 Febr.  Joan Cost richter. Assess. Herm. ten Huntvelt, Hendr. 
Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen Jan Lambers met Hermken sijn echte 
huisvrouwe sijnde beide gesont van verstant en lichame en heeft sij haren L. eheman 
d. momboirschap opgesegt en wederom tot horen momboir gecoren die E. Pr. Albert 
Wagelaer, en verclaerden overwogen t. hebben d. kortheit ende brosheit 
 
Folio 313a  van het menschelijke leven de sekerheit des doots en de onsekerheit des 
tijt en d. uire van dien ende daaromme voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder 
van hare tijtlijke goderen te disponeren tot welke dispositje sij verclaerden getreden te 
sijn uit vrijen wille, sonder bedwank opmakinge off  misleidinge van ijemant. 
Comende dan ter dispositje soo hebben sij Testateuren hare sielen soo haast die uit 



 

hare lichamen comen te scheiden bevolen in de genadige handen van God Almagtig 
ende hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Dien volgens heeft hij Testateur 
gewilt ende begeert dat sijne L. huisvrouwe soo wanneer hij deser werelt voor haar 
moge comen te overlijden haar leventlank tugtswijse sal hebben behouden ende 
genieten alle goderen die hij enigsints sal comen t. ontruimen ende agter t. laten. D. 
Testatrix met adsistentje als voren heeft gelijkvals gewilt ende begeert gelijk sij doot 
bij desen dat haren L. eheman bij soo verre sij voor hem come t. sterven tuchtswijse 
sijn leventlank sal hebben t. besitten ende genieten alle hare goderen soo sij met dode 
sal comen t. ontruimen en agter t. laten 
 
Folio 313b  voorts heeft hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeert dat haren 
sone Gerrit nae haar beider overlijden erfflijk sall hebben, behouden, besitten ende 
genieten hare tegenwoordige Caterstede met desselfs recht en geregtigheit van uitdrift 
als anders soo en als deselve nue door haar beseten word, met namen alle 
getimmerten als ook den gehelen Camp bij Brakers huis, den gaerden bij het huis, het 
nije voort huis, het medeken aen het Getvort, daar benevens den acker bij den 
baackencamp soo bij gemelte Eheluiden altoos is gebruikt als mede d. gehele Swerink 
Brake, voorts d. gehele Geert ter Welles mate, de schrijvers maete en dan ook het 
recht off  de penninge staande in Hulsiks mate ad 175 gl. waer voor die gemelte mate 
ondenkelijke jaren van Testateuren en gemelte Testator sijn voorouderen is in t 
gebruik geweest boven dit alles geven sij Testateuren ook aen haren sone Gerrit nae 
haar beider overlijden alle het alsdan voorhandene gewas ofte nije op den lande ende 
maatgront neffens het ene beste peert met den agtersellen, die beste saetkiste die 
beste spinde, ende alle wagens, ploge eerdkaren en eggeden met hare tobehoir en 
voor all het welke onse sone naer dode van ons beiden ofte 
 
Folio 314  ook tot keur van d. langst levende, off  nog beide levende wanneer het haar 
beiden also over t. geven off  bij haar leven t. verlaten belieft sall hebben uit te kieren 
ene summa van 500 daelder ad 30 st. t. stuk waervan (: soo wanneer overmodelijk van 
d. anderen niet sijn geconsumeert:) onse dogter Enneken sal proufijteren ende 
genieten 425 Caroli gls. en de overige 325 Caroli gls. onse andere dogter Jenneken, 
sullende onse sone Gerrit hier en boven ook nog verpligt sijn om ons soo wij bij ‘t 
leven d. voorssn. parcelen aan hem mogten over geven in behoirlijke kost cledinge en 
huisvestinge ons leventlank t. onderhouden, als wanneer hem ook nae ons vermogen 
en kuir ook willen helpen aarbeiden en het huis beste waar nemen. Willen en begeren 
hij Testator en sij Testatrix ook d. voorssn. hare dogters Enneken en Jenneken erfflijk 
sullen behouden all het gene deselve enigsints ten houlijk off  anders in enige 



 

manieren tot huiden hebben ontfangen off  tegenwoordig possideren sonder het selve 
namaels in enige deilinge 
Folio 314 in de marge   Nootgerigte Ao 1719 den 12 Maij. Richter Joan Cost. Assess. 
Hermen ten Huntveld, Berend Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Swartkate als 
gequalificeerde en uit de name van Enneken Lambers IJpkemolle als mede uit de name van de 
erffgenamen van Jenneken Lambers IJpkemolle en becande dat dese 425. gls. an de eerste en de twede 
de 325. gls. door Aelbert Lammers en vrou ten vollen voldaen en betaelt waren quiteerde dien volgens 
qqa hem Aelbert Lammers en vrouen mits desen. 
 
Folio 315  gehouden sullen sijn in t. brengen, en sall d. dogter Jenneken boven het 
gene hier voren van d. cooppenningen haar gelegateert is vooruit ook hebben ende 
genieten (: om het defect soo sij aan haar benen heeft:) den acker soo wij voor weinig 
jaren van Pr. Wagelaer en Br. Becker hebben aangecogt. Over onse vordere 
nalatenschap stellen en nomineren wij aegael tot onse universele erffgenamen onsen 
drie kinderen Gerrit, Enneken en Jenneken. Alle het gene voorssn. staet hebben sij 
Testateuren verclaert t. wesen haar testament en uiterste wille, willende en begerende 
dat het selve cragt hebben en effect sorteren sall, t sij als Testament, Codicille gifte 
onder de levendigen ofte uit sake der doots schoon dat alle solemniteiten nae rechte 
en constuime gerequireert niet waren geobserveert. 
Joan Cost Richter, Jan Lammers, En is deese van mij onderges.n. ten versoocke van 
Jan Lambers sijn huijsfr. geteickent  Alb. Wagelaerss qqa. 
 
Folio 316  Nootgr. Anno 1696 den 18 April Joan Cost Richter. Assess. Doctor 
Wagelaer, Egbert Stroijnk.  In eijgenaar personen eerschenen sijn Br. Joan 
Steenbergen, Tobias Nijhof  en Hendr. Becker junior als Omen en momboiren van d. 
nagelatene kinderen van wijlen Gerrit Nijhoff  en becanden gecedeert en 
overgedragen t. hebben gelijk sij doon bij desen aan d. Hr. pastoor Everwinus 
Stokman en Aleida Cost sijn huisvrouwe d. agterste halfscheit van den klockenCamp 
en klocke maet gelijk voor desen aan sijn Eerwaerde bij openbare vercopinge en het 
daartoe gegevene consent van sijn Gestr.et d. Heere Droste van Twente met alle sijn 
olde en nije recht en gerechtigheit als vrije en allodiale goderen vercogt hebben sijnde 
de parcelen met den agtersten einde aan d. Coninenbergh gaerdens, en met den ene 
sijt aan d. Pastorien mate en met d. andere aan den Timmerbrink in d. Eschmarke en 
desen gerichte gelegen. Becanden daer voor den vollen cooppennink tot den laetsten 
toe ontfangen te hebben; Deden daeromme van 
 
Folio 317  voorssn. twe parcelen transport en vertigtenisse met hande en monde als 
recht was den pupillen en haren erven ten enemael ontervende den aancoper en 



 

sijnen nacomelingen daarmede weder erfflijk beervende sonder dat daar aan het 
aldergeringste meer behielden nog te verwagten hadden; Met belofte van desen 
erffcoop also t. willen staan wagten en waren onder verbant van haer pupillen 
personen en goderen renuntieerden van de exceptje van ongetelden gelde en van allen 
anderen desen ter contrarie. Breder bij den versegelden brieff  
Ao 1696 den 12 Maij  Joan Cost Richter. Assess. Lucas Rumpel, Herman ten 
Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Enneken Rekers wed. wijlen Jan ten 
Vaerde in sijn leven Onderrigter alhier sijnde geadsisteert met die Ed. Hend. Engelb. 
Stockman secretr. en becande opgenomen en in goden gelde ontfangen t. hebben van 
Joan Stroijnk en Roleff ten Bouhuis als momboiren van de nagelatene onmondige 
kinderen van wijlen Br. Joan Leurink die sa. van 225 Caroli gls. die sij daeromme 
jaerlijx beloofden t. verrenten met vier gls het hondert tot d. effectuele afflosse toe 
die nae voorgaande halffjarige denuntiatje ten wedersijden sal mogen geschieden en 
sal het eerste jaer comen t. vervallen 
 
Folio 318  als huiden over een jaer en bij aldien dese voorssn. interesse binnen het 
jaer nae den verschijndag edog een weke off 6 onverhaelt niet coomt te voldoen 
sullen 5. van ijeder 100 moten betalen. Voor welke capitael en daar op t. verlopene 
rente sij mits desen realiseert en veronderpandet hare ijgendomelijke stucke lants 
aldernaest Peter van Loggums lant en met d. ene sijt aen den Brink als mede den 
halven brink en halve gaerdeken daarbij gelegen met drie gaerdens aan het Getvort 
alle in desen gerichte en d. Eschmarke gelegen om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos t. verhalen. Renuntieerde van de exceptje 
van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie en belofte van soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori breder bij 
den versegelden brieff. 
Anno 1696 den 19 Maij  In absentje van d. heer Richter Hend. Engelb. Stokman 
subst. Jud. Assess. Lucas Rumpel, Herman ten Huntvelt.  Compareert in desen Ed. 
Gerichte 
 
Folio 319  Johan Gerhard Veltcamp Amptman der Proobstje tot Oldensal en 
verclaert ten geneuge voldaen en betaelt te sijn van Jan ten Stroo, Henr Aeffkink en 
Wender Wolbertink wegens die belmundigheit van wijlen Gese Avermate en 
derhalven aan deselve ten erfflijken proufijte bij desen te cederen en transporteren (: 
gelijk voormaels onder hant en segel ook bereits is gedaan:) alle sodanig recht actjen 
ende vorderinge als Comparant in sijn qualiteit op en aan d. goderen en in 't bijsonder 
't goot Leusink van wijlen Gese Avermate voornoomt wegens belmundigheit van 



 

deselve is vervallen met belofte dese cessie t. staan wagten en waren als nae Lantre. 
sulx in meliori forma. 
Anno 1696 den 30. Maij  Joan Cost richter. Assess. Dr. Joan Wagelaer, Dr. Andreas 
Nilant.  In eijgenaer persoon eerschenen is pr. Joost Mischendael met Geertken Cost 
sijn huisvrouwe idq. tutore en becanden 
Folio 319 in de marge  Nootger. Ao 1700. 17. Junij. Joan Cost Judex. Ass. Joan Gerritzen, 
Gerrijt Laesond. borgemr.  In eigenaer persoon erscheenen Anneken Danckvoort weduwe wijle 
Correnelijs Bronsweert geassisteert met Derek van Coosfelt en bekande deese penningen te vollen medt 
alle interessen ontfangen te hebben quiterende derhalven het hier onder offte tegenoverstaende 
onderpant. 
  
Folio 320  opgenomen en ontfangen t. hebben van Anneken Dankvoort wed. wijlen 
Cornelis Brunseweert in sijn leven Comis tot Endscheide die sa. van 150 gls die sij 
ook jaerlijx en alle jaer met 5 gelijke gls het 100 beloofden t. verrenten en sulx tot de 
effectuele afflosse toe den ten wedersijden nae voorgaande halfjarige denuntiatje sal 
mogen geschieden en sall het eerste jaer rente comen te vervallen op den 30 Maij 
1697 Voor welke capitael en daer op t. verlopene renten sij mits desen alnog 
realiseren en veronderpanden (: boven sodanig verbant van 600 Caroli gls. off 
vercogte 30. gls. jaerlijxe rente als Comparanten op den 14 9br. 1688 aan 
Rentheffersche en haar wijlen eheman hebben gegeven:) haar eijgendomelijke Lange 
mate gelegen in de Horstege naast Pastoor Stokmans mate alsmede d. schele bree 
liggende op den Endscheider Esch langes Varwijks en Verwoolts lant om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daer aan kost en schadeloos t. mogen verhalen. 
Renuntieerden 
 
Folio 321  Renuntieerden ten dien fine van d. exceptje van ongetelden gelde en van 
allen anderen desen ter contrarie en belofte soo nodig ten allen tijden beter vestenisse 
t. willen doon in forma ampliori. breder bij den versegelden brieff. 
Nootger. gehouden op d Scheperje in Boculo Anno 1690 den 8. junij 
Joan Cost richter. Assess. Dr. Andreas Nilant, Pr. Alb. Wagelaer.  In eijgenaar 
persoon eerschenen sijn Hend. Snuiverink met Berentken Gerritsen sijn echte 
huisvrouwe die haren eheman d. momboirschap opgesegt hebbende wederom tot 
haren momboir gecoren heeft Geert in d. Busche sijnde gesont van lichame en 
verstant, becanden overwogen t. hebben d. kort en brosheit des menschelijken levens 
d. sekerheit des doots en d. onsekerheit van derselver uire, hebben daarom 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van hare tijtlijke goderen t. 
disponeren tot welke dispositje sij verclaerden getreden uit vrijen willen sonder 
bedwank opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje soo 



 

 
Folio 322  hebben sij Testateuren eerstelijk hare sielen soo haast die nae den wille 
Gods uit hare lichamen comen te scheiden bevolen in sijn genadige handen en hare 
lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Vervolgens heeft hij Testateur gewilt ende 
begeert dat bij aldien hij voor sijn L. huisvrouwe coomt t. sterven sij sal hebben 
behouden ende genieten alle d. opcomsten van sijne nae t. latene goderen gene 
uitgesondert en soo van d. selve opcomsten niet conde leven tot hare nootdruft 
daervan ook t. verteren en sullen nae haar beider overlijden sijn erffgenamen soo ab 
intestato daar to beregtigt sijn die van sijn sijde nagelatene goderen deilen en erfflijk 
als dan besitten. Sij Testatrix geadsisteert als voren heeft gewilt ende begeert dat bij 
aldien sij voor haren L. eheman moge comen t. overlijden dat den selven sal hebben 
behouden ende genieten alle de opcomsten van hare nae t. latene godere gene 
uitgesondert en soo van deselve niet conde leven tot sijnen noot daar van ook t. 
verteren en sullen nae haar beider overlijden haar erffgenamen soo ab intestato daar 
toe beregtigt sijn die door haar 
 
Folio 323  sij die nagelatene en overgeblevene goderen alsdan erfflijk deilen ende 
besitten. Alle het gene voorssn. staat heeft hij Testator en sij Testatrix verclaert t. sijn 
haar testament en uiterste wille, willende en begerende dat het cragt hebben en effect 
sorteren sal ‘t sij als testament, Codicille giften onder d. levendige off uit sake des 
doots schoon datt alle solemniteiten hier toe gerequiteert niet waren geobserveert en 
heeft de Testator versogt dat Dr. Wagelaer desen wille en meininge voor hem en sij 
Testatrix dat Pr. Wagelaer voor haar moge alhier ten Prothocolle teikenen. Joan Cost 
richter, Joan Wagelaer, Dr. Alb. Wagelaer qqa. 
Nootgr Ao 1696 den 9 junij  Joan Cost judex. Assess Dr. Andreas Nilant, Br. Alb. 
Wagelaer.  In eijgenaer persoon eerschenen is Joan Laersonder met Anna ter Cuilen 
sijn huisvrouwe idq. tutore marito en becanden gefinieert en in goden gankbaren 
gelde ontfangen te hebben van Arent Jegers 
Folio 323 in de marge   Nootger. Ao 1717 den 1 Maij. Richter Joan Cost. Ass. Berent 
Rump, Hermen ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Anne Espenhoff weduwe wijlen 
Arent Jegers geadsisteerd met haeren momboir Jan ten Brinke en bekanden dat dese tegenstaende 
penningen haer door Jan Laersonder en wedevrou waeren voldaen en betaeld waerom sij het 
onderpant  
 
Folio 324  die sa van 150 gls die sij daeromme jaerlijx en alle jaer met vijff gelijke gls. 
het hondert tot d. afflose toe die ten weder sijden nae voorgaende halfjarige 
denuntiatje sall mogen geschieden beloven t. verrenten welke rente voor het eerste 
mael sal comen t. vervallen op den 9. junij 1697. Voor welk capitael en daar op t. 



 

verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden haar eijgendomelijke 
huis en gaarden bij het Cleine Spalberg in d. Eschmarke en desen gerichte gelegen om 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos t. verhalen. 
Renutieerden van d. Exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie en belofte soo nodig betere vestenisse t willen doon in forma ampliori. 
Breder bij den brieff. 
Nootgr. Ao 1696 den 13 junij  Joan Cost richter. Assess. Dr. Andreas Nilant, Hend. 
Derckink.  In eijgenaar persoon eerschenen is  
Folio 324 in de marge  loslieten en mits desen bester weeten quiteerden. 
 
Folio 325  Wessel Garbert met Grete sijn echte huisvrouwe idq tutore marito 
becanden gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben het 
gene sij ook ten dele tot betalinge van Lantsmiddelen als andere schulden aangelegt 
hadde van Esken Perrenvoort die sa van 50 gulden beloofden daeromme deselve 
jaerlijkx tegen 5. van het 100 tot d. afflosse toe die ten wedersijden nae een halfjarige 
opsage sal mogen geschieden t. verrenten en sal het eerste jaer comen te vervallen op 
den 13. junij 1697. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten sij mits desen 
realiseren en veronderpanden hare eijgendomelijke vrije stucke boulant gelegen in het 
Nije voor het agterste stucke nae het Stijne Bus in de marke Lonniker en desen 
gerichte met het recht van messinge in het velt waar het Erve aldaar d. ploggen maijt. 
Om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aan kost en schadeloos te 
verhalen, renuntieerden voorts van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen 
anderen desen ter contrarie en belofte soo nodig betere vestenisse te willen doon in 
forma ampliori. Breder bij den breeff 
 
Folio 326  Nootgr Ao 1696 den 20 junij. Joan Cost richter. Assess. Alb. ten Vaerde, 
Hend. Derkink.  Persoonlijk eerschenen is Velt Geert met Gese sijn huisvrouwe 
tutore marito en bekanden aan d. gemene bourmannen der marke Tweckelo opregt 
en deugdelijk schuldig t sijn 173 gl. 4. st die sij daeromme jaerlijx beloofden t 
verrenten tot d afflosse tot die nae voorgaande halfjarige denuntiatje ten wedersijden 
sal mogen geschieden met vier gls het hondert en sal het eerste jaer comen t.  
vervallen op den 20. junij 1697. Voor welke capitael en daer op t. verlopene rente sij 
mits desen verbinden haar eijgendomelijke huis en uitdrift met den gaarden voorts het 
lant in het Bellinkbrook en de nije maet alle in Tweckelo en desen gerichte gelegen 
om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aan kost en schadeloos t. verhalen. 
Renuntieerden van alle exceptjen en beneficien dese enigsints ter contrarie en 
beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma 
ampliori Breder bij den breeff 



 

 
Folio 327 Nootgr. Ao 1696 den 20 Augustus. Joan Cost richter. Assess. secretr. 
Stokman, Alb. ten Vaerde.  In eijgenaer persoon eerschenen is Berent Polman met 
Berentken sijn huisvrouwe tutore marito becanden opgenomen en in goden 
gankbaren gelde ontfangen t. hebben van d. momboirs der onmondige kinderen van 
wijlen Br. Jan Leurink met namen Aelken, Jorrijen en Catharina die sa van hondert en 
sestig Caroli gls ad 20 st. stuck die sij daaromme jaerlijx op Endscheider Kermis met 
vijff gelijke gls het hondert beloofden t. verrenten edog soo deselve binnen een weke 
off ses nae den verschijndag comen t. betalen sullen met vier ten hondert konnen 
volstaan en sal het eerste jaer comen t. vervallen op kermisse 1697. Voor welke 
capitaal en daar op t. verlopene renten sij mits desen veronderpanden haar 
eijgendomelijke vijff stukjes lant het nije geheten met het huis en uitdrift soo en als 
het selve met den enen einde aan Vijkers wal met den anderen aan Rentgevers hoff 
met de ene sijt nae het velt met de andere aan de Heetbree in de marke Lonniker en 
desen gerichte gelegen is om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar aan kost 
en schadeloos t. verhalen. Renuntieerden van d. exceptje  van ongetelden gelde en 
van allen anderen desen ter contrarie, en beloofden so nodig ten allen tijden betere 
vestenisse t. willen doen in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Folio 327 in de marge  Noodgerigte gehouden den 5 mey 1731. J. Bekker Linthuijs verwalter 
Richter. Assessoren Wilm ten Pol en Jan ten Pol jr.  Eerschenen de Erwaerde Heer domino Kelder 
tot Losser met sijn Ehevrou Aleida Leurink en bekenden dat haer deese tegenstaande capitale 
somma ad 160 gl. met den interesse van dien wederom sein voldaen en betaelt doet derhalven het 
onderpant liëbereren en los maeken en heeft de origenaele brieff weder overgegeven en quiteert 
mitsdesen. 
 
Folio 328  Nootgr. Ao 1696 den 5. October. Joan Cost richter. Assess. Wessel 
Hodemaker, Albert ten Vaerde.  In eijgenaar persoon eerschenen is Marten Arians 
borger tot Delden en dede ten erfflijken behove van Venne ten Oostervelt wed. van 
wijlen Lubbert Connink onwederopelijke cessie en overdragt van sijn 
eijgendomelijken vrijen en allodialen tienden groff ende smal gaande over het erve 
ende goot Conink in d. Usseler Helminksijt en desen gerichte gelegen becande daar 
voor den vollen cooppennink ontfangen t. hebben. Deden daeromme van den 
voornoomden tiende transport en vertigtenisse met hande en monde als recht waer 
hem en den sijnigen daar van mits desen ten enemael ontervende de aancoopster 
ende haren erven daarmede weder erfflijk beervende sonder dat hij het aldergeringste 
daar aan meer behielde nog t. verwagten hadde. Met belofte van desen erffcoop 
tegens enen ijederen alsoo t. willen staan wagten en waren onder verbant van sijn 



 

persoon en goderen. Renuntieerde ook van d. exceptje van ongetelden gelde en van 
allen anderen desen ter contrarie breder bij den breeff 
 
Folio 329  Nootgr. Ao. 1696 den 10. 8br. Joan Cost richter. Assess Jan Robers, 
Hend. Derkink.  In eijgenaar persoon eerschenen sijn Jan Berentsen ten Lutke Vaert 
met Geertken sijn echte huisvrouwe idq. tutore  marito en becanden aan Jan 
Gerritsen Wessels, Elske Cost, eheluiden, vercogt t. hebben gelijk sij vercopen cragt 
deses een jaerlijxe rente van agt gl. vijff st. uit haer comparanten eijgendomelijke vrije 
en allodiale huis en uitdrift met den gaerden gront en een stucke lants op Vaertmans 
Camp den toslag geheten soo als die in d. marke Lonniker aan 't Lutke Vaert en desen 
gerichte gelegen sijn. Dit alles voor één sa. van penningen bij comparanten in goden  
gankbaren gelde ontfangen en sal 't eerste jaer rente comen te vervallen op Martini 
1697 deden derhalven van die voorn. onderpanden soo vele die jaerlijxe rente 
belangen doot transport en vertigtenisse (: Met belofte van deze vercogte rente soo 
Renthefferen met pandinge als voor pagten gebruikelijk sullen mogen innen :) tegens 
enen ijgelijken also t. willen staan wagten ende waren onder verbant van haere 
personen ende goderen renuntieerden van de exceptie van ongetelden gelde en van 
allen anderen desen ter contrarie. Dit alles onder deze conditje dat de rentvercoperen 
ende hare nacomelingen deze voorseide vercogte rente sullen mogen quitcopen en 
het onderpant losmaken met een capitale sa. van hondert vijftig Caroli gls. naedat d. 
opsage een halff jaer voor den verschijndag sij geschiet en bij aldien hij Rentheffer 
onvermodelijk mogte bij dese gecogte rente t. cort comen soo laet sig daarvoor in als 
borge  Berent Grote Vaertman. Breder bij de breeff. 
 
Folio 330  Nootgr. Ao 1696 den 26 October. Joan Cost richter. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Jan Gerritsen.  In eijgenaer  personen eerschenen sijn Jan Laersonder met 
Anna ter Cuilen sijn echte huisvrouwe tutore marito en becande in goden gankbaren 
gelden ontfangen t. hebben uit handen der tijtlijke Provisoren van d. Stad Endscheide 
die sa. van hondert en vijftig Caroli gls. die sij daeromme jaerlijx op Michaeli met vijff 
gelijke gls het hondert beloven t. verrenten tot d. effective afflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaande halfjarige denuntiatje sal mogen geschieden sullende het 
eerste jaer vervallen op Michael 1696. Voor welke capitaal en daar op t. verlopene 
renten sij mits desen aan d. Stads armen realiseren en verbinden haar eijgendomelijke 
huis en daar bijgelegen gaerden, uitdrifte halve lijkware gelegen bij 't Lutke Spelberg 
in d. Eschmarke en desen gerichte voorts ook d. bestialen en alle inninge des huises 
exempt den ketel op dat in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar aan kost en 
schadeloos mogen verhalen. Renuntieerden van d. exceptje van ongetelden gelde en 



 

van allen anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere 
vestenisse t. doon in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
 
Folio 331  Nootgr. op t. erve Roolvink Ad. 1696 den 3. November. In absentje van d. 
Heer Richter Joan Cost, Hend. Engelb. Stokman jud. substit. Assess. Berent 
Leverink, Jan Wijffker.  In eijgenaer persoon eerschenen Eefse Remerink, siek t. 
bedde liggende edog bij goden verstande hebbende in desen haren L. eheman d. 
momboirschap opgesegt en wederom tot haren momboir gecoren Hend. Stijnebus, 
becande overwogen te hebben d. kortheit en brosheit des menschelijken levens, d. 
sekerheit des doots en d.onsekerheit des tijds ende daeromme voorgenomen niet van 
hier t. scheiden sonder t. bevorens van hare tijtlijke goderen t. hebben gedisponeert 
tot welke dispositie sij becande getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwank, 
opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende ter dispositje soo beveelt sij 
Testatrix haere siele soo haast die uit het lichaem coomt te scheiden in d. genadige 
hant van God Almagtig en haar lichaem tot een eerlijke begraffenisse. Dienvolgens 
heeft sij Testatrix met adsistentje als voren gewilt ende begeert soo sij sonder lieves 
erffgenamen  
 
Folio 332  coomt t.overlijden dat haren L. eheman Roolvink alle hare goderen soo 
rorende als onrorende die sij sal comen agter t. laten (: uitgenomen die gene soo sij 
nog niet van hare ouders mogte hebben ontfangen :) sal erfflijk hebben ende genieten 
dewelke sij hier mede stelt ende noomt tot hare ware erffgenaam in desen mits dat hij 
sal hebben uit te keren een schreentjen haar linnen en wullen uitgenomen een bedde 
met twe paer lakens die haar man mede sal behouden en als sijn eijgen gebruiken. Alle 
hetgene voorssn. staet heeft sij testatrix sijnde geadsisteert als voren nae dat het haar 
voorgelesen waar verclaert t. sijn haar testament en uiterste wille willende ende 
begerende dat het selve cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als testament codicille 
gifte onder de levendigen off uit sake des doots schoon dat alle solemniteiten nae 
rechte gerequriert niet waren geobserveert, en is desen mede op haar versook door 
door haar momboir geteikent. 
   
Folio 333  Ao. 1696 den 10. 9br. Joan Cost richter. Assess. Herman ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Engelbert Derkink op 't Grote 
Vervelt met Geesjen Rolefs sijn echte huisvrouwe tutore marito voorts ook de 
momboiren van sijn kinderen bij wijlen sijn ehevrouwe Fenneken Vervelt geprocreert 
met namen Herman Vervelt en Wolter ten Bus, becanden opgenomen en in goden 
gankbaren gelde ontfangen te hebben van die Eerwaerde en welgeleerde Everwinus 
Stokman pastor alhier en Aleida Cost sijn huisvrouwe die summa van 550 gl. die sij 



 

tot afflosse van een versettinge voor desen ten proufijte van wijlen Jan van Coosvelt 
gedaan ad 312 gls en aan Hegerink in Drijne tot afflosse van 51 gl. en de rest ad 180 
gls tot afflosse van een obligatje aan d. Rentheffer (: sijnde alle schuld bij hem en sijn 
vorige vrouwe geweest :) wel en deugdelijk wederom becanden gebruikt en aangelegt 
t. hebben. Beloofden daaromme die voornoomde sa. jaerlijx en allejaar met vier gls 
het hondert tot d. effective afflosse toe die nae voorgaande halfjarige denuntiatje ten 
wedersijden sal moten en mogen geschieden t. verrenten en sall het eerste jaar 
vervallen op den 10. 9bre 1697. Voor welke 
 
Folio 334  penningen en die daar op t. verlopene renten sij mits desen realiseren en 
veronderpanden haar eijgendomelijke aandeel van 't Grote Vervelt bestaande in een 
half huis en uitdrift, gaarden, weide gront het nieuwe, en ruim tien schepel boulant, 
item het stucke gaarden lant op de hoorne en de aangecogte Venemate, alle in desen 
gerichte en Eschmarke gelegen, om in cas van onverhopelijke misbetalingen sig daar 
aan kost en schadeloos te verhalen. Alles ander renuntsiatje van d exceptje van 
ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori breder bij den brieff. 
Nootgr. gehouden op ’t Luttike Vaert  Anno 1696 den 14 Xbr.  Joan Cost Richter. 
Assess. Jan Gerritsen, Berent Vaertman.  In eijgenaer persoon eerschenen is Herman 
Pott en verclaerde in consideratje genomen t. hebben de trouwe en moijlijke diensten 
van sijn dogter Janna Maria enige jaren herwaerts in 't besorgen en waarnemen van 
sijn gehele huishoudinge als mede in sijn 
 
Folio 335  hoogste noot en ook in dese sijne tegenwoordige sware krankheit aan hem 
gepraesteert. Tot beloninge daer van sulx heeft haar voor sijne andere kinderen enig 
faveur willen doen en becande daeromme aan dese sijn dogter vast erff en 
onwederropelijk vercogt t. hebben sijn halve huis neffens de halve hoge en lage 
landerjen recht en gerechtigheit van dien niets uitgesondert soo en als het selve tot 
huiden eniger maten van hem bewoont ende beseten is als mede alle inninge des 
huises, bestialen ende gewas op den lande, soo nae sijnen dode alsdan sullen 
bevonden worden alle het welke hij haer cedeert en transporteert soo en als het nae 
rechte behoirt, sonder den minsten eijgendoom daar meerder t. behouden, als allene 
soo hij van dese sijne siekte quame t. reconvalesceren dat denn sijnes levens het 
gebruik daar van will hebben ende de vrugten genieten. Sullende voorsn. sijn dogter 
bij ‘t aanvaarden van de voornoomde goderen uitkieren ende daarvoor betalen ene sa. 
van 250 Caroli gls. blijvende haar recht van sodane 160 gls. soo aan mij heeft 
verstrekt en waar voor haar op den 25 November 1695 onder mijn hant een mudde 



 

lant hebbe verhijpothijseert onvercortet: Versogt ende begeert als dat d. andere 
halfscheit soo nae 't affsterven van sijn huisvrouwe 
 
Folio 336  vrouwe Margareta Wessels op sijn 2 kinderen Aleff en Jan Christoffer is 
gedevolveert dat deselve halfscheit sijn dogter ook voor sodane  250 gls. moge 
hebben in eijgendoom behouden; waar tegens sij als dan ook sal verpligt sijn dese twe 
hare halfbroors t. onderhouden tot ter tijt sij bequaem sullen sijn haar kost t. 
gewinnen bij ontstentenisse van sulx sullen ‘t verschot en verpleginge nae sijnen dode 
van 't hare aan deselver aangewendet wederom restitueren en vergoden. Beloofden 
desen coop t. willen staan waren en wagten nae rechte breeder bij den brieff. 
Nootgr. Ao. 1697 den 8. April  Joan Cost Richter. Assess. Br. Lucas Becker, Albert 
Wagelaer.  In eijegenaar persoon eerschenen is de Welgebrn. Heer Lucas Voot ten 
Bogelscamp en dede als last hebbende van sijn Welgebrn. suster d. vrou wed. 
Stoverdens toe Borkhorst als momboir van haar kinderen ten erfflijken behove van d. 
Eerwaerde Everwinus  
 
Folio 337   Stokman pastor  tot Endscheide en Aleida Cost sijn huisvrouwe 
onwederopelijke cessie en overdragt van het halve erve ende goot Sprakel met sijn 
markenslagen recht en gerechtigheit soo en als het in de Marke Lonniker en desen 
gerichte gelegen als een allodiael goot en bij wijlen de Heer Staveren en dessen vrou 
wed. beseten is, niets van allen exempt. Becande dat den vollen cooppennink ad 
sestien hondert Caroli gl. ten proufijte  van d. vrou wed. Staverdens en haar 
Welgebrn. kinderen ten vollen en goden geneuge voldaan ende betaelt t. sijn. Dede 
daeromme van ‘t voorschreven halve erve cum annexis transport en vertigtenisse met 
hande en monde als recht was d. vrou wed. Staverens en haar kinderen daar van mits 
desen ten enemael ontervende de Aancoper en sijnen erven daarmede weder erfflijk 
beervende sonder dat het geringste daaraan meerder behielden nog t. verwagten 
hadden. Met belofte van desen erffcoop also t. willen staan wagten en waren onder 
verbant van des Heer Comparants persoon en goderen en Renuntsiatje van d. 
Exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen enigsints ter contrarie  
vorder de ratificatje van desen erffcoop van sijn Hooched. gbr. de Heere Droste van  
Twente als overmombaer in t. leveren. Breder bij den brieff. 
In eodem judicio eerschenen is  
 
Folio 338   D.  Welgebr.n Heer Lucas Vaat ten Bogelscamp en dede als last hebbende 
van sijn Welgebr.n suster d.vrou wed. Staverens toe Borkhorst en als momboir van 
haar kinderen ten erfflijken behove van die Ed. Gerhard Adriaan Hoffmeijer tot 
Espelo en Jan ten Dam onwederopelijke cessie en overdragt van het halve erve 



 

Buerrichter en Hoff met het halve Holtrichter ampt en dessen vorderen daer toe 
gehorenden rechten en geregtigheden soo en als deselve in d. marke Lonniker en 
desen gerichte als allodiale goderen gelegen en bij wijlen Heer Staveren en dessen 
Vrou Wed. beseten is. Becande d. Heer Comparant den vollen cooppennink ten 
proufijte van d. Vrou Wed. Staverens en haar Welgebrn. kinderen ten vollen en goden 
geneuge voldaan en betaelt t. sijn. Dede daeromme van voorss. halve erven en 
Holtrichter ampt cum annexis transport en vertigtenisse met hande en monde als 
recht was d. Vrou Wede Staverens en haar kinderen daarvan mits desen ten enemael 
ontervende de Aancoperen en haren erven daarmede weder erfflijk be ervende sonder 
dat het geringste daar 
 
Folio 339   aan meerder behielden nog t. verwagten hadden; Met belofte van desen 
erffcoop also t. willen staan wagten en waren onder verbant van des Heer 
Comparants persoon en goderen en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde 
en van allen anderen desen enigsints ter contrarie, vorder d. ratificatje van desen 
erffcoop van sijn Hooch Welgeborne. Gestre. d. Heere Droste  van Twente als over 
momboir in t. leveren. Breder bij den breeff. 
Nootgr Ao 1697 den 2 Maij  Joan Cost Richter. Assess:Hend. Aaffkink, Herm. ter 
Brugge.  In eijgenaar persoon eerschenen is Hendrik Grevink met Theodora Baterbas 
sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en dede ten erfflijken behove van Hend. 
Sleebus en dessen erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van haar 
transportanten eijgendomelijke mate d. Bertelers mate geheten soo als die met alle 
haar oude en nije tobehoir recht en gerechtigheit bij d. Lindermede in de Marke 
Lonniker als een allodiael goot gelegen is. Becanden daar voor den cooppennink tot 
den laetsten toe ontfangen 
 
Folio 340  t. hebben, deden daerom van de voorssn. maet transport en vertigtenisse 
met hande en monde als recht was haar en den harigen daar van mits desen ten 
enemael ontervende den aencoper en sijne erven daar mede weder erfflijk beervende 
sonder dat sij Transportanten het geringste daar van meerder behielden nog te 
verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens enen ijederen also t. willen 
staan wagten en waren onder verbant van haar persoonen en goderen en renuntiatje 
van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie. 
Nootgr. op 't Erve Swerink. Anno 1697 den 2 Maij 
Joan Cost Richter. Assess. Pastor Stokman, Hermen Hermsen ten Brook.  In 
eijgenaer persoon eerschenen Hendr. Swerink liggende krank t. bedde dog sijn 
verstant en memorie heel wel magtig met sijn huisvrouwe Grete Tesink sijnde gesont 
van lichame en verstant die haren L: 



 

 
Folio 341  eheman d. momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren 
momboir gecoren heeft  Jan Egbers wonner van Herman Elferink, becanden 
overwogen t. hebben de kortheit en brosheit des menschelijken d. sekerheit des doots 
en d. onsekerheit van der selver uire, hebben daeromme voorgenomen niet van hier 
te scheiden sonder eerst van hare tijtlijke goderen t. disponeren tot d. welke sij 
verclaerden getreden t. sijn uit vrijen willen sonder bedwank opmakinge off 
misleidinge off ijemant. Comende dan ter dispositje so hebben sij Testateuren 
eerstelijk hare sielen soo haest die nae den wille Godes uit hare lichamen comen t.  
scheiden in sijn Genadige handen bevolen en hare lichamen tot een eerlijke 
begraffenisse. Dienvolgens heeft hij Testateur gewilt ende begeert dat sijn 
voornoomde L. huisvrouwe bij aldien hij voor haar moge comen t. overlijden den tijt 
hares levens d. opcompsten van alle sijne nae t. latene goderen sall hebben t. genieten 
en stelt vorder tot sijn erffgenamen alleenlijk en voor soo verre hare legitime portje is 
sijn dogter Berentken en sijn sone Berent en sijn sone Hendrik in sijne vordere 
goderen gene exempt. Voorts heeft sij testatrice met adsistentje als voren ook gewilt 
ende begeert dat hij aldien sij voor haren L. eheman mogte comen t. overlijden dat hij 
den tijt sijns levens het gebruik  
 
Folio 342   van alle hare goderen sal behouden ende genieten en stelt nae haar beider 
overlijden tot haar universele erffgename haren sone Hendrik. Alle hetgene voorssn. 
staat heeft hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeert dat het cragt hebben en 
effect sorteren sal ‘t sij als Testament, Codocille, gifte onder d. levendigen off uit sake 
des doots schoon dat alle solemniteiten hier toe gerequireert niet worden 
geobserveert en heeft hij Testator versogt dat desen (: vermits om sijn swakheit niet 
konde teikenen:) d. Hr. Dr. M. Alb. Muntz voor hem moge teikenen en d. Hr. Secrtr. 
Stokman ten versoke van de Testatrix. Muntz, J. Cost richter, Hen. Engelb Stockman. 
Nootgr. Ao. 1697 den 5. Maij  Joan Cost richter. Assess. Gosen Heutink, Herman 
Schraer.  In eijgenaer persoon eerschenen is    
 
Folio 343  Derk van Coosvelt met Aleida Wagelaer sijn echte huisvrouwe tutore 
marito en deden ten erfflijken behove van Geerlig Busewinkel onwederopelijke cessie 
en overdragt van haar Transportanten eijgendomelijke mate d. Hasemate geheten 
voor desen gekogt uit het erve ende goot Lentvort soo en als die als een vrij en 
allodiael goot in d. marke Tweckelo en desen gerichte met sijn oude en nije tobehoir 
recht en gerechtigheit gelegen is. Becanden daarvoor den vollen cooppennink 
ontfangen t. hebben. Deden daaromme  van d. voornoomde mate transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den harigen daar van mits 



 

desen ten enenmael ontervende den Aencoper en sijnen erven daar mede weder 
erfflijk beervende sonder dat sij daar aan het geringste meerder behielden nog t. 
verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens enen ijederen also t. willen 
staan wagten en waren onder verbant van haar persoon en goderen en renuntiatje van 
d. Exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje breder bij 
den breeff. 
Nootgr. Anno 1697 den 10 junij.  Assess. Bernard Helmich, Coort Derkink. 
In eijgenaer persoon eerschenen is Jenneken ten Huntvelt wed. wijlen  
Folio 343 in de marge   Noodger. Ao 1724 den 24 martius, judex Wilhelm Hulschen. 
Assess. And. Hind.v. der Schild, Arnold. Wagelaer. Is gecompareert Lamb. Velthuijs in houwelijk 
hebbende Janna Laersonder en heeft dese versettinge bevorens den 14 meert 1723 onder sijn hand 
aen oud Br. Joan Becker Linthuijs gecedeert so veel in hem 
 
Folio 344  Wijgert Wennekink sijnde geadsisteert met haar dogterman Hendrik 
Venterink becande gefinieert en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben van 
Br. Pelgrom Laersonder die sa. van hondert Corali gl. die sij ook tot afflosse van een 
capitaal soo sij en haar wijlen eheman aan Jan Lammers sijn schuldig geweest hebbe 
geemploijeert. Beloofde daaromme die voorne. sa jaarlijx en alle jaer met vier gl. het 
100 t. verrenten tot d. effective afflosse toe die ten wedersijden een half jaar voor den 
verschijndag sal mogen en moten geschieden en sal het eerste jaer comen t. vervallen 
op den 10 junij 1698. Voor welke penningen en daar op t. verlopene renten sij mits 
desen realiseert en veronderpandet haaren eijgendomelijken gaarden bij den 
Coninenberg met d. ene sijde aan Wender Swerinks en met de andere aan den 
Vikarjen gaarden in d. Eschmarke en desen gerichte gelegen is om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos t. verhalen. Alles onder 
renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie en belofte 
Folio 344 in de marge  hem is geroijeert versogt ende ged. Linthuijs mede als Cessionaris 
ingewilligt dat dit hypoteecq van dese versettinge als sijnde met Hind. Wennekinck tevreden tot 
gerustheid van desselfs suster Anna Wenninck geannulleert worde. 
 
Folio 345  van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma 
ampliori. Breder bij den brieff.  
Ao 1697 den 26 julij.  Joan Cost richter. Assess. Hend. Amelink en Hermen ten Bus. 
In eijgenaer persoon eerschenen is Coort Stenvors met Hendrikjen Jansen sijn echte 
vrouwe idq tutore marito en becanden opgenomen en in goden gankbaren gelde 
ontfangen t. hebben van Jan Rolefs Queckeboom die summa van ses hondert Caroli 



 

gls die sij ook tot afflosse van haere schulden wel wederom becanden geemplojeert t.  
hebben beloofden daeromme die voorne. sa. jaerlijx t. verrenten tot de afflosse toe  
(: die ten wedersijden nae een voorgaande halfjarige denuntiatje sal mogen en moten 
geschieden :) met vier gelijke gls. het hondert en sal het eerste jaer comen t. vervallen 
op den 26. julij 1698. Voor welke penningen en daer op t. verlopene renten sij mits 
desen realiseren en veronderpanden hare eijgendomelijke halve plaetse d. Stenvors 
plaetse met het halve huis en uitdrift soo en als die in de Eschmarke  
Folio 345  in de marge  Nootgerigte geholden den 12 Juni 1735. verw. Rigter P. Strick. 
Assess. Jan Greve en Joannes Strick.  In eigenaar personen gecompareert ende erschenen sijn Roleff 
Welbergen en Aerentien Leuink Eheluiden idq tutore marito en vertoonden in originali desen hier 
tegenstaande versettinge soo in die Steinvorts plaatse is gevestigt ter somma van 600 gls. soo en als die 
selven haar in den Boedel van haar wijlen vader Queckeboom den 25 Juli 1731 is ten deile gevallen 
en verklaarden dat dese somma van Jan Queckeboom en de kinderen van Jan Bruinink ten goeden 
geneugen hadden ontfangen ten welken einde sij Comparanten den hypothecatie in vollen Eigendom 
aen gemelte Jan Queckeboom en die kinderen van Jan Bruinink te saamen cederen en overgeven 
sonder het minste regt daer verder aen te beholden, haar ende haare Erfgenaamen daer mede 
beervende haar ende haare Erfgenaamen daermede ten enenmaal ontervende en is het selve mede op in 
deese van die originaele brief mede geteikent. 
 
Folio 346  en desen gerichte met alle sijn recht en geregtigheit gelegen is voirts alle 
hare rorende goderen vercregen en te vercrijgen om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos t. verhalen. Alles onder renuntiatje van 
d. exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie, en belofte 
van soo nodig betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. breder bij den 
brieff. 
Nootgr. Ao 1697 den 8 Augusti. Joan Cost richter. Assess. Doctor Joan Wagelaer, 
Jan Ottenhoff.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Willem ten Leunenberg met 
Jenneken Schuckink sijn echte huisvrouwe sijnde beide gesont van verstant en 
lichame en sij haren L. eheman de momboirschap opgesegt hebbende heeft wederom 
tot haren momboir gecoren Geerlig Busewinkel en verclaerden overwogen t. hebben 
de kortheit en brosheit des menschelijcken levens 
Folio 346 in de marge  Noodgerigte gehouden den 9 Augusti 1767. verw. Rigt Hendk. Swiers. 
Assess. Hend.k Bergerink en Jan Agterhuis.  Erschenen Jan Quekkeboom en Jan Lippinkhof 
bekennende en verklarende sij Comparanten van tegenstaande versettinge ten somma van ses hondert 
gulden met die daerop verschenen rente ten genoegen voldaan en betaalt te weeten doen derhalve deselve 
bij deesen rojeren casseren, annulleren en te rede doen so als zulx nae regte en practijque behoord. 
 



 

Folio 347  d. sekerheit des doots en de onsekerheit van derselver tijt en daeromme 
voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder van haere tijtlijke goderen te 
disponeren, tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille, sonder 
bedwank, opmakinge off misleidinge ijemanden. Comende dan ter dispositje soo 
hebben sij Testateuren haere sielen soo haest die nae den wille Godes uit hare 
lichamen comen t. scheiden in sijn genadige handen bevolen en hare lichamen tot een 
eerlijke begraffenisse. Vervolgens heeft hij Testateur gewilde ende begeert dat sijne L. 
huisvrouwe soo wanneer hij voor haer moge comen te overlijden haar leventlank 
tugtswijse sal hebben behouden ende genieten alle sijne goderen soo hij enigsints met 
dode sal comen te ontruimen en achter te laten. Sij Testatrix met adsistentje als voren 
heeft gelijkvals gewilt ende begeert dat haren L. eheman soo wanneer sij voor hem 
come t. overlijden alle hare na t. latene goderen sijn leventlank tugtswijse sal hebben 
behouden ende genieten.Vorders heeft hij Testator en sij    
 
Folio 348  Testatrix gewilt ende begeert dat haren sone Jan nae haer beider overlijden  
sal hebben, behouden besitten ende genieten hare Caterstede 't Lonenberg met alle 
getimmerten rechten en geregtigheden soo als deselve in de Eschmarke en desen 
gerigte gelegen is, voorts het halve stucke uit het erve Hotink het Camp Berents 
stucke geheten. Jtem het stucke uit het Schultenhoff  Johan stucke geheten met het 
hoij medeken bij Honhofs Steencamp als ook het gewas soo nae haer beider doot op 
den lande moge sijn, insgelijx drie alsdan sijnde bestialen gene uitgesondert voorts 
inninge des huises mitsgaders ook het linnen, wullen bedden; kisten en kasten. Niets 
in het minste off meeste uitbescheiden. Voor alle hetwelke onse sone bij het 
aenvaerden van voorssn. percelen sal hebbe uit t. kieren enen sa. van 500 daelder ad 
30 st. 't stuck. In welke 500 daelder en ook verdere nae te latene goderen wij tot onze  
ware en universele erffgenamen stellen onse sone Jan en onse dogter Venne.  All het 
gene voorssn. staet 
 
Folio 349  Heeft hij Testator en sij Testarix nae dat het haer voorgelesen waer 
verclaert t. sijn haer testament en uiterste wille, willende en begerende  dat hetselve 
cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als testament, codicille gifte onder de  
levendigen offte uit sake des doots schoon dat alle solemniteiten nae rechte  
gerequireert niet waren geobserveert. Johan Cost richter, ten versoecke van den 
testateur geteickent ende gesegelt.  Joan Wagelaer Dr.  
Versoecken van Luelbergh weer geteickent Gerlich Boeswinckel 
Nootgr. Ao. 1697 den 9. October  Joan Cost richter. Assess. Oudt Br. en Dr. 
Wilhelm Nilandt en Dr. Joan Wagelaer.  In eijgenaer persoon eerschenen is Prosper 
Cok met Jenneken Robers sijn egte huisvrouwe tutore marito ende becanden van 



 

dese tijtlijke provisoren der stad Endscheide opgenomen en in goden gankbaren 
golde ontfangen t. hebben de summa van vijff ende sestig caroli gls. Beloofden 
deselve 
 
Folio 350  ook tot d. aflosse toe die nae voorgaande halffjarige opsage ten weder 
sijden sal mogen geschieden tegens vijff hondert te verrenten, sal het eerste jaer 
comen te vervallen op de negenden October 1698. voor welke capitael en daer op te 
verlopene renten sij mits desen realiseren ende veronderpanden haeren 
eijgendomelijken gaerden gelegen in desen gerigte in d. Laersonders gaerdens besijden 
Br. Jorrijssen en Rotger Beckers gaerdens om in cas van onverhopelijke misbetalinge 
sig daer aan kost en schadeloos t. verhalen, renuntieerden van de exceptje  van 
ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie  en beloofden soo nodig  
ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori breder bij den 
breeff. 
Nootgr. Ao. 1698 den  2.  X br. Joan Cost richter. Assess. Dr. Joan Wagelaer, Joan 
Laersonder. Sijn gecompareert Elisabeth 
 
Folio 351  Sevensteern wed. wijlen Arnold van Espelo soon en erffgename van wijlen 
sijn vader Bern. Hoffmeijer geadsisteert met haer soon Bernard van Espelo als 
momboir in desen mitsgaders die E. Jan van Dulken Rentmr. van de Conventualen in 
het Clooster de Glane in qualite als Cessionaris van de erffgenamen van wijlen Jurrien 
Helmich sijnde getrout geweest aan Helena Peters wed. wijlen Bernard Hoffmeijer  
becanden in goden gankbarene gelde ontfangen t. hebben  uit handen van de 
Welgbrn. Daniel van Limborg, Richter des Landgerigts Delden als Oom van de  
Welgbr. Heren Reiger, Here tot Wermtink in qualite als eijgenaer van het erve 
Amelink in Lonneker d. eerste een sa. van vijffhondert Caroli gl. (: reseverende  haar 
nogtans den resterenden interesse tot laste van den meijer Amelink voornt:) ende d. 
twede een s.a. van gelijke vijffhondert Caroli gld.neffens drie Jaren interesse ad 
negentig Carl. gl. Sijnde alsoo een capitale sa. van 1000 Caroli gls. daar wijlen sijn 
Hooch E. Graeff Excell. Wilh. Henr. Graeff tot Bentheim Tecklenburg etc. als 
gewesene eijgenaer van meergemelte erve Amelink van wijlen Bern. Hoffmeijer den 1. 
9bris 1619 t. lene opgenomen ende in gemelte erve Amelink gevestet doonde 
derhalve sij 
 
Folio 352  comparanten in hare voorne. qualiteiten wegens voorne. ontfangene 
penningen mits desen quiteren ende voor gode betalinge danken hebbende voorts tot 
meerder sekerheit van hem Heere Limborch aan sijn Welgebrn. overgegeven d. 
originele brieff van den 1. 9br. 1619 voornt. en voorts belooft dese betalinge tegens 



 

enen ijegelijk een t. sullen staan wagten ende waren onder verbant van hare personen 
en goderen ende ten allen tijden dese voorne. brieff indien ten prothocolle mogte 
wesen geinsereert (: waarvan voor tegenwoordig niet consteert :) in de cragtigste 
forma rechtens t. roijeren ende t. quiteren Nootgr. Ao 1697 den 15. December  Joan 
Cost richter. Assess. Hend. Vervelt, Jan Veluwe. In eijgenaer personen eerschenen 
sijn Jan ten Bervelo, Gerrit Jolink en Aleff   
 
Folio 353 Aelefsen d. laetste voor hem selfs en als momboir van Gerrit Jolinks 
kinder en deden ten erfflijkken behove van Albert Quinkelaer onwederopelijk cessie 
en overdragt van haren eijgendomelijken halven tienden en van het veertiende part 
van d. andere halfscheit der tiende gaande over en uit het erve  Harbertink in d. 
Usseler Geerdinksijt in desen gerigte gelegen, becanden daarvoor den vollen 
cooppennink ad 300 gls. ten haren geneuge ontfangen t. hebben; Deden daeromme 
van den voornoomden halven en het veertiende part van den voorne. tienden 
transport en vertigtenisse  met hande en monde als recht was haer en den harigen  
daervan mits desen ten enemael ontervende den aencoper en sijnen erven daermede 
weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer aan het geringste meer 
behielden noch te verwachten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens enen 
ijederen also t. willen staan wagten ende waren onder verbant van hare personen en 
goderen soo tegenwoordig als nog t. vercrijgen, en renuntieerden van de exceptje  van 
ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie. Breder bij den breeff.  
 
Folio 354  Nootgr. Ao. 1698  den 5. jannuarij. In absentie van d. Hr. Richter Joan 
Cost. Hend. Engelb. Stokman, Subst. Judex. Assess. Berent ter Helle, Jan Schouwink 
In eijgenaer persoon eerschenen is Br. en Advocaet Waterham vertonende volmagt  
van d. Heren Borgemrn. der stad Oldensel den 4. jann. deses jaers 1698 gepasseert  
alhier gesien en van waerden eerkant  luidende als volgt. 
Wij Borgemrn. der stad Oldesael certificeren en doon kond verclaerende dat wij mits 
desen  constitueren en volmagt maken onsen mede confrater Borgemr. en Advocaet 
Lubb. Waterham, om uit onser name en wegen t. compareren en voort Lantgerigte  
van Endscheide t. verschrijven hijpothequeren en specialijk veronderpanden d. erven 
Buerrigter, Hoffman en Wegman in de marcke Lonniker onder t. resort van het Ed. 
gerichte van  

Folio 355  Endscheide gelegen aan de provisoren van ‘t Gasthuis en L. V. Gilde tot 
Oldensel mitsgaders aan ‘t consistorium van de kerke aldaar d. eerste voor een sa. van 
drie duisent seven hondert een en sestig Caroli gl. heercomende van de voor de stad 
Oldensel betaelde en nog wegens deselve aangenomen t. betalen schulden en d. 



 

andere voor een sa. van vijffhondert twee en seventig capitael, vorens alhier bekent, 
met 367 guldens 12 st. interessen van dien tot den jare 1697 incluis verschenen,  met 
nog een jaerlijxe rente van 14 gls. aan 't Clooster van Baerlo, met belofte van de 
voorsne. capitaelen jaerlijx met d. rente van 't Clooster van Baerlo gevestet en alnog 
vestende en hijpothequerende in d. voorsne erven t. verrenten met vijff Caroli gls. ten 
hondert verschrijvende mede daar voor de jaerlijxe pagten der erven voornt. alles ter 
tijt van losse en opsage toe, met belofte van al ‘t gene de geconstitueerden 
diensaangaande sal doon in waarden t. houden. Oircond onse Stadssegel en Secretaris 
subscriptie  Actum Oldensel de 4. jann.r 1698 

Onderstont   L.S.    Ter ordonnantje  J.S. Banthaim Secr. 
Verclaerende uit cragte en ingevolge 
 
Folio 356  van dien deugdelijk schuldig t. wesen aan de provisoren van ‘t Gasthuis en 
Lieven Vrouwen gilde der stad Oldensel een summa van drie duisent seven hondert 
en sestig Caroli guldens heercomende van voor die stad Oldensel betaalde en nog 
wegens deselve aangenomen t. betalen schulden van de stad, en aan de provisoren 
van de kerk van Oldensel de somma van 572 Caroli. Gls. capitael voormaels alhier 
bekent met 367 gl. agterstedige renten van dien tot den jaere 1697 incluis toe. 
Mitsgaders een capitael van een jaerlijxe rente van 14 gl. vant Clooster van Baerlo 
schuldig. Met belofte de voors.ne respective capitalen jaerlijx te verrenten tegens 5. 
ten hondert, stellende tot speciale hypothequen en onderpanden d. erven Boerrigter 
Hoffman en Wegdam onder desen Ed.    
 
Folio 357  gerigte in d. marke Lonniker gelegen mitsgaders d. jaerlijxe pagten der 
erven verschrijvende en veronderpanden de voor d. jaerlijxe renten van dien om in 
cas van misbetalinge daar aen sig t. verhalen alles ter Losse en affbetalinge om die 
voorssn. hooftsommen en renten van dien toe sulx in ampliori forma. 
Ao. 1698 den 1. Febr. Joan Cost richter. Assess. Hermen ten Huntvelt, Hendr. 
Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hend. Daniels Paesschen met Jenneken 
Wissink sijn echte huisvrouwe tutore marito en becanden van die Ed. Pelgrom 
Jorrijssen en Aleida Brix conjuges opgenomen en in goden gankbaren gelde 
ontfangen t. hebben die sa. van hondert en vijftig Caroli gls die sij daeromme jaerlijx 
en alle jaer met vier en een half ten hondert tot afflosse toe die ten wedersijden nae 
voorgaande halfjarige denuntiatje sal mogen geschieden t. verrenten en sal het eerste 
jaer comen t. vervallen op den 1. febr. 1699. Voor welke capitael en daar op t.  
verlopene renten sij mits desen speciael hijpotequeren en ver 
Folio 357 in de marge  Anno 1701 den 26 Augusti in absentie van de Heer Rigter  Joan 
Cost Hen. Engelb. Stockman judex subst. Assess. Burgerm. Lucas Becker, Albert Helmich.  Is 



 

gecompareert de Burgermeester Pelgrum Jorrissen en bekande teegenstaande capitaal ad een hondert 
daalder van d. Eerwaarde Heer predicant Joan Strick tot sijnen goeden geneugen ontfangen te hebben 
en dede sijn regt van genoomde onderpanden voor sig ende sijn huijsvrowe en Erffgenamen bij deesen 
quiteren ende deselve wederom ten profite van voorn. predicant Strick sijn huisvrouw en Erffgen. In 
de beste forma regtens cederen en transporteren sonder dat aldergeringste regt off pretensie daar 
meerder an te houden offte verwagten blijven mett renunciatie van alle exceptien hem sijn huisvrouwe 
off erffgenamen deesen ter contrarie eenigsints dienstig. 
 
Folio 358  veronderpanden hare eijgendomelijke halve Paesschens bree soo en in dier 
vougen als hem die van sijn wijlen Moder bij Testamente is gemaekt. Voorts het lant 
op ‘t Hoogsche velt bij langs den pastorjen camp en beide in d. Eschmarke en desen 
gerichte gelegen om bij misbetalinge sig daer aan kosten en schadeloos t. verhalen. 
Renuntieerden van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon 
breder bij den brieff. 
Anno 1698 den 8 Febr.  Joan Cost richter. Assess. Dr. Mich. Alb. Muntz, Bern. 
Helmich.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Bervelo wonende op Waarbeke 
met Venneken Waerbeke sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden aan 
Diepmer Jorrijssen desselfs huisvrouwe en erffgenamen wegens verstrekte  
Folio 358 in de marge  Nootgerigte Ao 1720. den 16 November Richter Joan Cost. ass. 
Engbert Mensink, Jan ten Huntvelt.  Persoonlijk eerschenen is Hendrik Bussemaker voor hem selfs 
en gemagtigde van sijn moder Greetjen Hendriks weduwe van wijlen Deepmer Bussemaker als mede 
van sijn broders en susters en becande dat sij te samen dit binnenstaende  
 
Folio  359  penningen geleverde rogge en andere waren alle tot gelde gerekent opregt 
ende deugdelijk schuldig t. sijn eene sa. van seven hondert vijff en vijfftig Caroli gls. 
16 st. Belovende daer van jaerlijx en alle jaer tot d. afflosse toe die ten wedersijden 
nae een voorgaende halfjarige denuntiatje sal mogen geschieden de rente tegens vijff 
ten hondert t. betalen en sall het eerste jaer comen te verschijnen op den 8. Febr. 
1699. Voor welke capitael en daar op t. verlopene renten sij mits desen 
verhijpothijseren en specialijk veronderpanden een hoijmate gelegen in t. Bornebrook 
marke Tweckelo aldernaest Brackenmate. Voorts haere eijgendomelijke halve 
hoijmate bij ‘t Witbreuk waarvan d. wederhelfte bij Leutink in eijgendoom is en dat 
haer eijgendomelijke Lijfftugtshuis staande op d. Waarbeke neffens den pote gront 
van gemelte erve mitsgaders een hookjen lants groot omtrent 1. schepel liggende aan 
de beke alles voor so verre hij tegenwoordig daar aan is beregtigt, ende in eijgendoom 
heeft ofte alnog in het toe comende mogte becomen ofte geregtiget worden vorders 



 

ook alle sijne beweeglijke panden bestialen inninge des huises soo hij tegenwoordig 
heeft ofte alnog mogte becomen, omme in cas van misbetalinge sig daaraan kost 
Folio 359 in de marge  capitael ad seven honderd vijff en vijfftig guldens 16. st. vercogt hadden 
an Jan Camp, en aldewijl Jan Camp d. penningen haer ten vollen voldaan en betaelt heeft soo cedeerd 
ende transporteert hij an Jan Camp voorsn. dese versettinge en het daer in gementioneerde capitael, 
sonder dat hij comparant sijn moder en mede erffgenamen daer an het geringste meerder behielden nog 
t. verwagten waren met belofte van waerschap nae Landregte siet breder op d. brieff 
 
Folio 360  en schadeloos t. verhalen. Renuntieerden van alle exceptjen, benefiecien 
en privilegien desen enigsints ter contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Ao 1698 den 2. Meert. In absentje van d. heer Richter Joan Cost, Hend.Engelb. 
Stokman subst. Judex. assess. Gerhard Helmich, Jan Schouwink.  In eijgenaer 
persoon eerschenen sijn Jan Hendriksen alias wever Jan met Gese ten Segger sijn 
echte huisvrouwe idq tutore marito becanden gefinieert en in goden gankbaren gelde 
ontfangen te hebben van Berent Leusink Hille sijn huisvrouwe die sa. van hondert en 
twintig caroli gls. (: sijnde voor desen van de 100 gls een obligatje gepasseert die de 
Rentheffer mits desen casseert en rojeert:) Beloofde dieselve daeromme jaerlijx 
Folio 360 in de marge  Noodgerigte gehouden op 2 Junij 1763 verw. Regter Hendrik Swiers, 
Ceurn. G.W. Amelung en A.O. Juphin.  Eerschenen Willem Hegerink voor hem selfs en Ceurn. 
mede voor desselfs huisvrouw en bekende van tegenstaande Capitaal en intresse volkomen voldaan en 
betaalt te zijn dede deselve alsoo bij deesen rojeren casseren en annulleren sonder daeraen eenig regt 
meer te behouden en alsoo ook quiteren. 
 
Folio 361  met vijff ten hondert t. verrenten tot d. effectuele afflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaande halfjarige opsage sal mogen geschieden en sal het eerste 
jaer comen t. vervallen op S. Michaeli 1698. Voor welke capitael en daar op t. 
verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden haar eijgendomelijke 
halve huis en uitdrifte met 2 stucke gaerden lant gelegen agter Bergerink in den 
Elscamp en haar aanpart aan het boustucke gelegen voor Oolderink alle in desen 
gerichte gelegen voorts alle hare vordere goderen rorende en onrorende om in cas 
van misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos t. verhalen Renuntieerden van d. 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie, en beloofden 
soo nodig ten allen tijden beter vestenisse t. willen doon in forma ampliori breder bij 
den breeff. 
Nootgr. gehouden op t erve Pierik, Ao 1698 den 16 Maert, Joan Cost richter. 
Assess. Herman Vijker en SlotJan. In eijgenaer persoon eerschenen is 
 



 

Folio 362  Ale Weldink wed. wijlen Hermen Pierik sijnde geadsisteert met haren 
gecoren en gerichtelijken togelaten momboir Alb. ten Vaerde becande sittende op 
den stool sijnde swak van lichame dog gesont en wel bij verstande en becande 
overwogen t. hebben de kortheit en brosheit des menschelijken levens de sekerheit 
des doots en de onsekerheit van derselver uire willende daaromme niet van hier 
sonder van hare tijtlijke goderen t. hebben gedisponeert, tot welke dispositje sij 
verclaerde getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwank opmakinge off misleidinge 
van ijemant. Comende dan ter dispositje soo beveelt sij Testatrix hare siele soo haast 
die nae de wille Gods uit haer lichaem moge scheiden in sijn genadige handen en haer 
lichaem tot een eerlijke begraffenisse. Vervolgens legateert ende geeft sij Testatrix met 
adsistentje als voren aan Engbert ten Pierik Jenne sijn huisvrouwe alle  hare 
praetensien regt ende gerechtigheit 
 
Folio 363  soo sij aan het erve ende goot Pierik enigsints moge hebben voorts de 
bestialen en gewas soo sij op het erve Pierik tegenwoordig heeft ende besit, voorts 
aan hare dogter Swenne hare kiste blijvende die daar in sijnde klederen neffens de 
bedden als ook linnen en wullen aan hare hier nae t. nomene erffgenamen. Stelt dan 
in hare vordere nalatenschap tot hare ware erfgenamen Jan Weldink, Herman 
Weldink, Berent Weldinks sone Jan, d. kinderen van wijlen Jenneken Amelink en 
Gese Menkmaet nue op Volkerink om de nalatenschap onder haer in d. stammen t.  
verdeilen. All het gene voorsn. staet heeft sij Testatrix gewilt ende begeert nae dat het 
selve haar voorgelesen waer dat het cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als 
testament Codicille, gifte onder d. levendigen off uit sake des doots schoon dat alle 
solemniteiten hiertoe gerequireert niet waren geobserveert en versogt dat desen haren 
uitersten wille door d. Hr. Secretr. Stokman tot meerder securiteit moge geteikent en 
gesegelt worden J. Cost richter, Henr. Engelb. Stockman qqa. 
 
Folio 364  Nootgr.Ao 1698 den 17 maert. Richter Joan Cost. Assess Coort Reigers,   
Egbert Stroijnk.  In eijgenaert persoon eerschenen is Hermen Lipper met Grete 
Claeskate sijn echte huisvrouwe tutore marito en becanden van die Ed. Br. Pelgrom 
Jorrijssen opgenomen en in goden gankbaren gelde als anders ontfangen te hebben 
die summa vann hondert daelder ad 30 st. 't stuck. Beloofden deselve daeromme 
jaerlijx en alle jaer tot d. aflosse toe die nae voorgaande halfjarige opsage sal mogen 
geschieden te verrenten met vijff van het hondert en sal het eerste jaer comen te 
vervallen als huiden over een jaer, voor welk capitael en daar op t. verlopene renten 
sij mits desen realiseren en veronderpanden haren eijgendomelijken 
 



 

Folio 365  halven camp op de huisstede, gelegen aan Jan Veluwes camp en d. 
leemstege met nog een stucke op de huisstede van den Winkelcamp neffens den 
gaarden in den Esch met die ene sijt aan Vervelts Egbers met de andere aan d. olde 
Volberschen gaerden en de maet met het lant bij huis volgens afpalinge van het 
Heerschaps lant om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daaar aan kost en 
schadeloos t. verhalen; En bij soo verre de Rentgever de jarlijxe rente niet coomt te 
betalen sal de Rentheffer van het stucke lants (: almede in d. Eschmarke en desen 
gerichte gelegen:) den Schattelbus gehorende onder het erve soo vele coorn jaerlijx 
mogen trecken dat de jaerlijxe interesse van dese en die op den 22 junij 92 gedane 
versettinge van 100 rijxdaelders daer uit worde betaelt ende voldaen. Renuntieerden 
van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en 
beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma 
ampliori Breder bij den brieff. 
 
Folio 366  Nootgr. Ao 1698 den 2 maij. J.Cost richter. Assess Coort Reigers, Herm. 
Leverink.  Compareert Lamb. Claeskate voor sijn huisvrouwe Jenneken ten Vaert 
bekent vercogt t. hebben seker stucke nije aangecogte lant liggende in de Lonniker 
marke tusschen Robers stucke en het velt aan de weg aan sijn Lantsvrouwe Helena 
Jansen wed. wijlen Plechelm Niters voor een sa van penningen hij comparant in 
goden gankbaren gelde ontfangen dede deswegens aan sijn Lantvrouwe voornoomt 
van gemelte stucke lants cessie en overdragt hem en des sijnigen daar van mits desen 
ten enenmael ontervende de copester en haren erven daar 
  
Folio 367  mede weder erfflijk beervende sonder dat hij Comparant daaraan het 
geringste meer behielde nog t. verwagten hadde, met belofte van waarschap en 
renuntiatje van d. exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie. Is voorts gecompareerd Gerrit Oink als volmr. van d. wed. Niters bekent 
en belooft uit speciale ordre en last van sijn principalinne voornt. dat niet 
tegenstaande desen aancoop Lamb. ten Claeskate den tijt sijnes levens diesaangaande 
in sijn bedongene pagt het geringste niet sal verhoogt worden en dat het vercogte en 
gecedeerde stucke bij d. voorgemelte meijer evenswel in t. gebruik sal verblijven. 
Anno 1698 den 17. Maij  Joan Cost richter. Assess. Hermen ten Huntvelt, Hend. 
Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Engbert Pierik met Jenneken Volbert  
Folio 367 in de marge  Nootger Ao 1713 den 11 Junij Richter Joan Cost. ass. Br. Georg 
Stroijnk, Jan van Dam.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Woolderink en becande dese 
tegenstaende  
 



 

Folio 368  sijn echte huisvrouwe tutore marito en becanden van Hendrik Woolderink 
en Jenneken Tegederink sijn huisvrouwe gefinieert opgenomen en in goden 
gankbaren gelde ontfangen t. hebben vijftien hondert Caroli gls. die sij tot afflosse 
van sodane 1500 gl. capitael als d. Hr. Verwalter Richter Raterink tot Ootmarssum in 
het erve Pierick hadde gevestet hebben geemploijeert. Beloofden daeromme die 
voorseide vijftien hondert Carol. gls jaerlijx met vier gelijke guldens het hondert t. 
verrenten (: tot d. afflosse toe die nae voorgaande jarige denuntiatje so ten 
wedersijden sall mogen gedaan worden bij d. eerste opsage met vijffhondert guldens 
en vervolgens over een jaer met d. twede opsage met d. resterende 1000 gls door d. 
Rentgever sal mogen geschieden:) sullende het eerste jaer rente comen t. vervallen op 
maij 1699. voor welke capitael en daar op te verlopene renten sij mits desen realiseren 
en veronderpanden haar eijgendomelijke erve ende goot Pierik gelegen in de Lonniker 
marke en desen gerichte  om in cas van misbetalinge sig daar aan kost en schadeloos 
t. verhalen. Renuntieerden van d. exceptje van onge 
Folio 368 in de marge  vijftien hondert Caroli gl. uit handen van Jan Pierik en Eefse 
Haermolle wederom te danke en te geneuge ontfangen te hebben weshalven hij  het onderpand 
quiteerde en daervan bestermaten afstand dede. 
 
Folio 369  telden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en beloofden soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. Breder bij 
den brieff. 
Ao 1698 den 19 maij  Joan Cost richter. Assess Coort Reigers, Herman Leverink  
In eijgenaer persoon eerschenen is Herman Greve met Janna Maria Pott sijn echte 
huisvrouwe wesende sij met hem als haren man ende momboir geadsisteert neffens 
Jan Gerritsen Wessels als momboir van d. onmondige kinderen van wijlen Herman 
Pott en deden ten erflijke behove van Jan Engerkink sijn huisvrouwe en erffgenamen 
onwederopelijke cessie en overdragt van haar huis en uitdrift Lutke Vaert neffens alle 
die daar toe gehorende hoge en lage landerijen met den gaerden aan het huis gene in 
‘t minste uitbescheiden en soo als het bij haar wijlen vader Herman Pott is beseten en 
aan haar Comparantein dato den 14 Xbr.1696 is gecedeert bevonden daar voor 
 
Folio 370  den vollen cooppennink ad dertienhondert vijff en twintig Caroli gls ten 
vollen en tot den laetsten toe ontfangen te hebben. Deden daeromme van het 
voorssn. huis uitdrift gaerden hoge en lage landerijen soo en als het in d. marke 
Lonneker en desen gerichte gelegen is transport en vertigtenisse met hande en monde  
als recht was haer en den harigen daarvan mits desen ten enemaell ontervende den 
Aencoperen en haren erven daar mede weder erfflijk beervende sonder dat sij 
transportanten het aldergerinste daar aan meer behielden nog te verwagten hadden. 



 

Met belofte van desen erffcoop tegens allen ende enen ijegelijken alsoo t. willen staen 
wagten en waren onder verbant van hare personen en vordere goderen en stellen 
voor alle evicatje en opsprake en in 't bijsonder voor die van transportanten halve 
broer Christoffer en Jan Aleff Poll tot borge die E.E. Derk van Coosvelt en Egbert 
Stroijnk die deselve borgtogt onder submissie van desen en alle andere gerichten en 
verbant van hare personen en goderen hebben aangenomen breder bij den breeff 
 
Folio 371  Nootgr. Ao 1698 den 23 maij,  Joan Cost richter. Assess. Coort Reiger, 
Hend. Derkink.  In eijgenaar persoon eerschenen is Berent Hegerink alias Leusink 
met Hermken Leusink sijn echte huisvrouw die haren L. eheman d. mombairschap 
heeft opgesegt en wederom tot haren mombair in desen gecoren Bern. Helmich 
sijnde beide gesont van verstant en lichame gaande en staande, becanden overwogen 
te hebben d. kortheit en brosheit des menschelijken levens de sekerheit des doots en 
d.  onsekerheit van derselver uire en daeromme voorgenomen niet van hier t. 
scheiden sonder van hare tijtlijke goderen t. disponeren tot welke dispositie sij 
verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmakinge off misleidinge 
van jemanden. Comende dan ter dispositje soo hebben sij testateuren hare sielen soo 
haast die nae dien wille Godes uit hare lichamen comen t. scheiden in sijn Genadige 
handen bevolen en hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse. 
 
Folio 372  Vervolgens heeft hij testator gewilt ende begeert dat soo hij voor sijne L. 
huisvrouwe come te overlijden sij den tijt hares levens het vrugtgebruik van alle sijne 
nae t. latene goderen sall behouden. Sij Testatrix met adsistentje als voren heeft 
gelijkvals gewilt ende begeert soo sij voor haren L. eheman come t. overlijden hij het 
vrugtgebruik den tijt sijn levens van alle hare nae t. latene goderen sal behouden. 
Vorder hebben sij beide testateuren gewilt ende begeert gelijk sij willen ende begeren 
bij desen dat hare sone Lucas nae haar beider overlijden sall hebben, behouden ende 
erfflijk besitten d. Leusink plaetse door haar tegewoordig bewoont neffens alle 
landerijen bij haar in eijgendoom en gebruik neffens alle die alsdan voor handen 
sijnde bestialen van paerde, beeste etc. jtem kisten, bedden linnen en wullen en alle 
vordere inninge des huises voorts d. wage ploog met het gewas op den lande off  
gemist sijnde in het huis voor de summa van ses hondert Car. 
 
Folio 373  guldens. Voorts stelt hij Testator en sij Testa nae haar beide overlijden tot 
hare erffgenamen haren sone Lucas en d. kinderen van haer wijlen dogter Grete bij 
Hermen Haverkate geprocreert met namen Jan en Lucas en bij aldien haren soone 
Lucas voornoemt sonder lieves erven come te overlijden sullen alle hare nae te latene 
goderen erven ende vererven op haar wijlen dogters kinderen voornoomt. All hetgene 



 

voorssn. staet heeft hij Testator en sij Testatrix nae dat het haar voorgelesen waer 
gewilt ende begeert dat hetselve cragt hebben en effect sorteren sall 't sij als 
testament, codicilles gifte uit saken des doots ofte onder d. levendigen schoon dat alle 
solemniteiten nae rechte gerequireert niet waren geobserveert en is desen op 't 
versook van den Testator door secret. Stokman en op 't versook van d. Testatrix 
geteikent en gesegelt door Bern. Helmich  J.Cost richter Henr. Engelb. Sockman qqa 
Berent Helmich 
 
Folio 374  Nootgr. Anno 1698 den 25. mei. Joan Cost richter. Assess. Bernard 
Helmich, Willem Grote Varwijk.  In eijgenaar persoon eerschenen sijn Hendrik Lutke 
Schipholt met Grete sijn huisvrouwe tutore marito en becanden van Arent Hermsen 
op d. Borch en Gese Jansen sijn huisvrouwe gefinieert opgenomen en in goden 
gankbaren gelde ontfangen t. hebben die summa van ses hondert en seventig Caroli 
gl. die sij ook tot haren goden profijte wel wederom hadden geemplojeert beloofden 
daeromme die voorssne. sa. jaerlijx en alle jaer tot de aflosse toe  (: die ten 
wedersijden nae voorgaande halfjarige denutiatje sal mogen moten geschieden:) met 
vier Caroli gls het hondert verrenten en sall het eerste jaer comen t. vervallen op den 
25 Maij 1699. Voor welke capitael en daar op te verlopene renten sij mits desen 
realiseren en veronderpanden 
 
Folio 375  haar eijgendomelijke halve erve huis en uitdrift het Lutke Schipholt 
geheten soo en als het selve in de Eschmarke en desen gerichte gelegen is om in cas 
van onverhopelijke misbetalinge sig daaraan kost en schadeloos te verhalen. 
Renuncieerden van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse  te willen doon in 
forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Anno 1698 den 7 junij  Joan Cost richter. Assess. dr. Alb. Muntz, secrets. Hendr. 
Engelb. Stokman.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jenneken Lambers wed. wijlen 
Jan Leppink sijnde geadsisteert met die Ed. Hieronimus Penninck Comis alhier als 
haren hiertoe versogten en geadmitteerden momboir en becande aan haeren sone Jan 
Leppink gecedeert en overgedragen t. hebben gelijk sij doot bij desen haare 
eijgendomelijke maete en lant daer in gelegen aan den Herst Cock naest   
 
Folio 376  Leeffers Sekmate als mede het lant in het nije liggende aan Bertelt 
Snuivers Camp en Wever Jans lant in d. Rutbeke en desen gerichte als ook all het 
gewas op den lande jtem een anpart soo sij aen een koebeest heeft voort alle inninge 
des huises niet in ‘t cleine oft grote uitbescheiden, onder dese conditje dat dese haren 
sone haer den tijt haeres levens in sijn huis gode huisvestinge sall geven en vuir en ligt 



 

op sijnen haert aen haer t. geven, willende voorts sij transportante ten haeren keure en 
behove op de gecedeerde landerijen jaarlijx saijen een spint lijnsaet, boven dit alles sal 
den Coper uitkieren en eens betalen die summa van vierhondert Caroli gls van welke 
hij aan sijn moeder sall uitkieren en betalen off ten haren keure verrenten hondert 
Caroli gls. en van de overige drie hondert Caroli gls uitkieren ende betalen aan hare 
onmondige dogter Jenneken 50 gl. met de kiste nae moders dode en van de overige  
penninge voldoon den bruitschat aan Geert Lentvoort ad. 100 gls en aan Herman 
Arentsen 50 gls. en het overige der pennin 
 
Folio 377  gen van soodane schuldenaer als hem van d. moder daar toe sullen 
aangewesen worden. Alles met belofte van waerschap nae Lantr. breder bij den 
breeff.  
Anno 1698 den 5 juli Henr. Engelb. Stockman jud. subst.  Assess. Jan Gerritsen 
Wessels, Jorien Helmich. In eijgenaer persoonen eerscheenen sijn de welgeb. Heer 
Willem Hendrick van Loen, Heer tot Borch Endscheide mett d. oock welgeb. Anna 
Adelgundis Droste sijn welgeb. huijsvrouwe wesende mett sijn welgeb. als haar man 
ende momboir geadsisteert en bekanden van die Ed. Joan Cost, rigter alhier Barbara 
Nijlandt sijn Eed. huijsvrouwe gefineert opgenoomen en in gooden ganckbaaren 
gelde ontfangen te hebben die summa van vierhondert vier en neegentig Carl. guld. 
ad 20 st. ‘t stucke die sij oock tot haaren gooden profite wel wederom hadden 
gebruickt, belovende de selve daerom jaerlix en alle jaar op Martini mett vier gelijcke 
carl. guldens het hondert te verrenten tot die afflosse toe die nae voorgaende 
halfjaarige denunciatie ten weder sijden sal moogen en mooten geschieden en sal het 
eerste jaar komen te vervallen op Martini 1699. Voor welcke capitale penningen en 
daarop te verlopene renten haar welg. mitts deesen (: luit daartoe gegeven consent van 
de Lehn Abdie van Vreeden de dato den 13 junij 1698 ten protocolle van woordt tot 
woordt geinsereert en alhijr om kortheitshalven geomitteert:) realiseren en verbinden 
an d. Renthefferen voor gemelte summa en daar op te verloopen renten mitts desen 
haar eigendomelijcke beide erven en de goderen Groote en Kleine Varwijcken mett 
alle haare regten en geregtigheeden in d. Eschmarke deesen gerigte gelegen om in cas 
van onverhopelijcke misbetalinge sig daar cost en schadeloos te verhaalen 
renuncieerden van de exceptie van ongetelden gelde en van alle anderen deesen 
eenigsints ter contrarije mett wijder beloffte soo nodig ten allen tijden beter vestenisse 
te doen in forma ampliori breder bij den brieff. 
Folio 377 marge  Aen mij ondergessn. betaelt en weder voldaen op den 3. Maij 1708 J. Cost. 
2e marge  ‘t Leenconsent is toe sijn op den 19 october 1695 
 



 

Folio 378  Nootgr. Anno 1698 den 10 aug. Joan Cost Richter. Assess. Joan Bonnier, 
Alb. Helminck.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geertken t. Verger weduwe wijlen 
Werner Wagelaer met adsistentje van Coort Reigers haren hier toe versogten en 
geadmitteerden momboir becande overwogen t. hebben d. kortheit en brosheit der 
menschelijken levens d. sekerheit des doots en d. onsekerheit van derselven uire 
willende daar om (: als sijnde bij goden verstande en gesont van lichame :) niet van 
hier t. scheiden sonder haere tijtlijke goderen te disponeren, tot welke dispositje sij 
verclaerde getreden sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmakinge off misleidinge 
van ijemanden. Comende dan ter dispositje soo beveelt sij haere siele soo haest die 
nae den willen godes uit haer lichaem coomt t. scheiden in sijn genadige handen en 
haer lichaem tot een eerlijke be 
 
Folio 379  graffenisse. Voorts stelt en nomineert sij Testatrix met adsistentje als 
voren tot haer ware en universele erffgename Lucas Cleine Wagelaer mits dat hij haer 
in alle haere voor vallende siekten en noden sall gehouden sijn t. laten oppassen en 
onderhouden in eten en drinken en alleenlijk nae haren dode aan haere naeste 
vrienden uitkieren eens hondert Caroli gls. All het welke  voorschreven staet heeft sij 
Testatrix gewilt ende begeert dat het cragt hebben en effect sorteren sall ‘t sij als 
testament, codicille, gifte onder de levendigen ofte uit sake des doots schoon dat alle 
solemniteiten nae rechte gerequireert niet waren geobserveert en heeft versogt dat die 
Ed. Hendr. Engelb. Stokman voor haer desen moge teikenen en segelen. Joan Cost 
richter, Henr. Engelb. Stockman. 
 
Folio 380  Nootger. Ao. 1698 10. 7bris. Joan Cost richter. Assess. Herm. Leverink,  
Gerrit t. Weemhoff.  Is gecompareert Jan Rocker met Hinneken Roolvink sijn echte 
huisvrouwe en becanden van Tobias Nijhoff en Gerrit Egbertsen opgenomen t. 
hebben 88 carl. gls. die sij tot betalinge van hare Heren middelen als anders hebben 
aangelegt beloven daer voor aanstaande Jacobi aan deselve te leveren soo vele rogge 
tot dat aan haer betalinge comen ‘t stroo voor 't dorschen en in huis t. leveren voor 
sodanen prijs als deselve op Martini 1699 sall gelden, versetten daeromme aan deselve 
hare drie paerden, koebeesten en innige des huises om in cas van misleverantje sig 
daer aan kost en schadeloos t. verhalen en bij soo verre d. Rocker voor aan 
 
Folio 381  staande Martini het gelt kan wederom geven sall hem sulx vrij staen, mits 
betalende tot d. tijt van wedergifte maent interesse en sall soo een vol van d. 
leverantje der rogge ontslagen sijn. 
Nootgr. Ao 1698 den 20 september Joan Cost richter. Assess. doctor Joan 
Wagelaer, Hend. Engerlb. Stokman secret.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert 



 

Schuirinck en dede ten erfflijken behove van Roleff Schuirinck onwederopelijke 
cessie en overdragt van sijn transportanten eijgendomelijke campken gelegen in d. 
Eschmarke en desen gerichte met d. ene sijt aan Woolderinks gaerden en campken 
met die andere sijt aan den Helleweg en voormaels uit het erve Hotink aangecogt met 
alle sijn rechten en geregtigheden becande daer voor den vollen cooppennink tot den 
laetsten toe ontfangen t. hebben. Deden daeromme van het voornoomde campken 
transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was hem en den sinigen daar 
van mits desen ten enemael ontervende den aancoper en sijnen erven daar mede 
weder erfflijk beervende sonder dat hij het aldergeringste meer behielde nog t. 
verwagten hadde; Met belofte van waerschap en renuntiatje van d. exceptje van 
ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie. Breder bij den breeff. 
 
Folio 382  Nootgr. Ao 1698 den 19 October.  Assess. Dr. Joan Wagelaer, Bernard 
Helmick.  In eijgenaer persoon eerschenen is Egbert Tesink met Geertken Lambers 
sijn echte huisvrouwe tutor marito en becanden van Geert Engerkink, Engele ten 
Smalenbrook sijn huisvrouwe gefineert opgenomen en in goden gankbaren gelde 
ontfangen t. hebben die summa van ses hondert en vijftig Caroli gls. die sij ook tot 
haren goden proufijte wel wederom becanden geemploijeert te hebben. Beloofden 
daeromme die voorne. summa jaerlijx en alle jaer tot d. effective afflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaende halfjarige denuntiatje sal mogen en moten geschieden, te 
verrententen met vier Caroli gls het hondert en sal het eerste jaer comen t. 
verschijnen op den 27 junij 1699 dog soo binnen een vierdel jaer nae den 
verschijndag de interesse niet mogte betalen 
 
Folio 383  sal vier en een half betalen ende geven moten. Voor welke capitael en daer 
op te verlopene rente sij mits desen realiseren en veronderpanden haer 
eijgendomelijke mate in den Boomkamp tusschen Willem ten Huntvelts en Willem 
ter Hoffsteden mate, een stucke bouwlants d. Bree genaempt tusschen d. wed. David 
Schouwink en Lucas Beckers lant, den Preekstool, gelegen tusschen Hendrik IJkincks 
lant en d. kuele aan den weg voorts het lange Stucke op de Laer Esch tusschen Bus 
Hendrik en Gerrit Beckers lant alle also in d Eschmarke en desen gerichte gelegen om 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen, 
Renuntieerden van de exceptje van ongetelede gelde en van allen anderen desen ter 
contrarie en beloften van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in 
forma ampliori. Breeder bij den breef. 
Copia   Van ‘t Leen Consent om d. beide halve Varwijcken te moogen versetten 
Wijr Maria Francisca van Gottes Gnaaden des Furst und Kaijserlijchen freijen Stifts 
Elten auch des Hooch Graffelijcken zu Vreeden 



 

 
Folio 384  Abtissin gebohrne Graffin zu Manderscheidts Blankenheims frei Vrouw 
zu Junkenrodts Frau zu Dhaun und Erp ( u.s.w.) thuen kundt und bezeugen hie mitt 
fur uns und unsere nachkomen hieziger unser Grafflijcher Abtheij und Stiffts 
Vreeden (u.s.w.) nach deene uns der woll Edele unser vasal und Lieber getreuer Heer 
Willem Henrick von Lohn zu der Burg Endscheide in underth. zu eerkennen  
gegeben, wass moesen seijne Leehnpligtige halbscheit deeren zu Endscheide 
belegener groos und kleinen Varwijcken woo mitt der selbe durch seinen 
gevolmegtigen Johan Gerritsen Wessels hoitiges tages belehnt worden annog mitt 
zimblicher schuldt last besweert und daar an die Erbgenamen Rensens auch Heer 
Doct. Pott Erbgenamen Arensens und Heer rigter Raterinck nog onsehentlich zu 
prætendieren hetten mitt underth. bitte wijr ine zu abfindunge sulger besweerden 
auch anderwerter nohtwendickkeiten Gg. gestatten wollen eine summa van dreij 
thausendt gulden Hollands anderwerts zu entlien und seine meer gemelten Lutke und 
Groose Varwicken Lehnpflichtige halbscheit da fur zu des credtoris versicherung fur 
besagtes capital cum interesse  fuer    
 
Folio 385  seinen behorlijchen Rigter ad sechs nach ein anderfolgende jahre 
verschriben und zu verpfenden. Als haben wir solcher seines Hern von Lohn bitt, 
jedoch anderster nicht als mitt ausstrucklicher dieser condition Gg. deferirt das erff. 
impetrant auch desselben Erben oder Lehn volgere verpligtet sijn sollen glts. capital 
cum interesse inner gedts. sechs jahren â dato dieses sub poena commissi wider 
abzufinden, oder aber von uns uns oder unseren sucessoren inner solchen sechs 
jaaren prologationem gegenwertigen consensus auss zu pringen. Alles mitt voorbehalt 
unser unserhieziger Abtheijen, auch jeder menniglijchen seiner ahnged.te. unsere  
Lehn guter habender geregtigkeit. ohne alle argelist und gefehrde uhrkundlick unsers 
handtzeigens und seret. Geben auff  unser Graffl. Abtheij Vreden dreitzeinden junij 
sechszehenhondert neuntzig acht.  
was geteickent, L.S.  Maria Francisca 
Anno 1698 den 1 November  Jan Cost richter. Assess. Herman ten Huntvelt, 
Hend. Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is 

 
Folio 386  Philips Wesselink met Steffen Veluwe sijn echte huisvrouwe idq 
tutore marito en becande van die Diaconien armen van Endscheide gefinieert 
opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen t. hebben die summa van 
hondert Caroli gls. die sij ook tot haren proufijte wel wederom hadden 
geemplojert beloofden daeromme die voorseide sa. jaerlijx en alle jaer op 
Michaeli met vier en een halve gelijke gl. tot de afflosse toe die ten wedersijden 



 

nae voorgaande half jarige denuntiatje sal mogen en moten geschieden t. 
verrenten en sal het eerste jaer comen te vervallen op Michaeli 1699. Voor welke 
capitael en daer op te verlopene renten Rentgeveren mits desen realiseren en 
verbinden haer eijgendomelijke stucke lant soo en als het in d. Eschmarke en 
desen gerichte bij d. Lonnikerstege tusschen Br. Pelgrom Jorrijssens en Egbert 
Jorrijssens lant en met den enen einde aan gemelte Egb. Jorrijssens mate en met 
den anderen aan het velt gelegen is 
 
Folio 387  om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar aan kost en 
schadeloos t. verhalen; Renuntieerden van d. exceptje van ongetelden gelde en 
van allen anderen desen ter contrarje en belofte soo nodig ten allen tijden betere 
vestenisse t. willen doon in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Nootgr. Ao 1698 den 14 November Joan Cost richter. Assess. Egbert 
Stroijnk, Coort Reigers.  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Segels 
cedeerde en transporteerde gelijk hij cedeert en transporteert bij desen ten 
erfflijken behove van wijlen sijn broder Lambert Segels soon met namen Gerrit 
sijn eijgendomelijke stucke boulant het Jochums stucke geheten soo en als het 
selve in d. Escmarke en desen gerichte met de ene sijde aan Segels erves lant en 
met de andere sijde aan Lucas Nijenhuis lant gelegen is en sulx uit vrijen wille en 
om redenen hem daer toe verpligtende. Dede derhalven van ‘t voornoomde 
stucke boulant transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was 
sonder daar aan ijeets 

 
Folio 388  meerder t. behouden nog t. verwagten als d. jaerlijxe huire off 
opcompsten den tijt sijnes levens en hij soo verre in sijn ouderdoom off anders 
van de selve niet konde leven dat als dan tot sijnen nodigen onderholt ‘t selve 
moge beswaren, edog niet eerder ende bevorens dat sijn andere goderen ten 
enemael onvermodelijk mogen geconsumeert sijn; voorts cedeert ende geeft hij 
gelijk almede geeft ende cedeert bij desen alle sijne andere goderen soo rorende 
als onrorende gene exempt aan wijlen sijn broder Lamberts kinderen met namen 
Gerrit, Aelken en Geertken om deselve onder haer gelijkelijk t. deilen, edog dese 
onder beding en niet anders, soo hij sonder wettige lieves erven nae t. laten 
coomt te overlijden, en deselve (:buiten het vrugt gebruik off opcompsten soo 
hij den tijt sijnes levens daar aan behout:) tot sijnen nodigen onderhout niet 
mogte genootsaekt sijn t. beswaren off t. vercopen. Breder bij den franchijen 
breeff. 

 



 

Folio 389  Nootgr. Anno 1698 den 19. December des voor d. middaegs. Joan 
Cost richter. Assess. Bernard Helmich, Coort Reigers.  In eijgenaer personen 
eerschenen sijn Joan Philips Cottink met Hendrina Conink sijn echte huisvrouwe 
idque tutore marito Jan Christoffer Cottink en Grete Hopels sijn echte 
huisvrouwe tutore marito als mede Hendrik en Gerhard Cottink bekanden 
gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te hebben van 
Alexander Wing die summa van hondert en vijftig Caroli gls. tot 20 stuiv. ‘t stuk 
die sij ook tot haren proufijte wel wederom hadden geemploijeert, beloofden 
derhalven die voornoomde summa jaerlijx en alle jaer t. verrenten met vijff ten 
hondert vrij gelt en sal het eerste jaer comen t. vervallen op den eersten 
December 1699: en bij soo verre het ene jaerrente loopt in het ander sullen ses 
van het hondert betalen. Voor welke capitael en daer op t. verlopene renten sij 
mits desen realiseren 

 
Folio 390  en veronderpanden (:voor welk capitael sij ook bereits realiseert en 
veronderpandet hebben voor 't stad gerichte van Endscheide haer 
eijgendomelijke huis:) haren eijgene toebehoirenden gaerden soo en als die voor 
d. lange stege int Kempken met d. ene sijt aan Aelken Fransens en d. andere aan 
Hermen ten Huntvelts gaerden in die Eschmarke en desen gerichte gelegen is 
om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig soo van capitael als interesse daer 
aan kost en schadeloos te verhalen; Renuntieerden ten dien einde Pandgeveren 
van alle exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints 
contrarierende en beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen 
doon in forma ampliori .Voorts is bedongen dat d. afflosse nae voorgaande 
halfjarige denuntiatje voor den verschijndag gedaan sijnde ten wedersijden sal 
mogen en moten geschieden. Breder bij den breeff. 

 
Folio 391  Nootgr. gehouden op t erve Hoffstede Anno 1698 den 22 December. 
Joan Cost richter. Assess. Jan Gerritsen Wessels, Albert ten Vaerde.  In eijgenaer 
persoon eerschenen is Coort Tegeder nue  wonende op het Hoffstede liggende 
krank t. bedde sijnde dog bij goden verstande en sijn memorje heel wel magtig 
becande overwogen te hebben de kortheit en brosheit des menschlijken levens 
de sekerheit des doots en d.onsekerheit van desselven uire willende daerom niet 
van hier scheiden sonder van sijne tijtlijke goderen te disponeren tot welke 
dispositje hij verclaerde getreden t. sijn uit vrijen wille, sonder bedwang, 
opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje soo beveelt 
hij sijne siele soo haest die uit het lichaem come te scheiden in d. genadige 
handen van God Almagtig en sijn lichaem 



 

 
Folio 392  tot een eerlijke begraffenisse. Voorts stelt ende nomineert hij Testator 
tot sijn ware en universele erffgenamen d. kinderen van sijn huisvrouwe bij 
wijlen Jan ter Hofstede geprocreert met namen Berent, Geesken en Willem om 
alle sijne goderen, nae dode van hem Testator en sijne huisvrouwe Wibbe, die hij  
wil dat ten tijde hares levens soo hij Testator voor haer come t. overlijden het 
vrugtgebruik van deselve sal behouden, als dan nae haer beider onder haer 
gelijkelijk sullen deilen ende erven. Voorts legateert ende geeft hij aan de armen 
van den Endscheider Esch twintig daelder die sijne erffgenamen nae sijnen dode 
van sijne goderen voorts sullen uitkieren ende betalen, en dan geeft hij aan wijlen 
sijn broder Stenvors kinderen met namen Coort ende Jenne vijff jaren rente, van 
alsodanen capitael als sij aan hem Testator schul 

 
Folio 393  dig sijn, en tot huiden daarop verlopen en onbetaelt is, sullende 
nogtans het capitael selfs aan sijn erffgenamen verblijven ende betaelt worden. 
Verclaerde nae dat dit hem voor gelesen waer t. sijn, sijn testament en uiterste 
wille willende en begerende dat het selve cragt hebben en effect sorteren sal 't sij 
als testament, Codicille, gifte onder de levendigen ofte uit sake des doots schoon 
dat alle solemniteiten hier toe gerequireert niet waren geobserveert, en is desen 
ten versooke van den Testator door d. Ed. Hend. Engelb. Stokman secretr. 
geteikent en gesegelt. Joan Cost richter, Hen. Engelb. Stockman. 
T Segel is per abuis t. lage geset. 
Nootgr. Ao 1699. den 10 januarij  Joan Cost richter. Assess. Dr. Mich. Alb. 
Muntz, secret. Engelb. Stockman.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik 
Daniels Paesschen met Jenneken Wissink sijn echte huisvrouwe idq tutore 
marito en becanden opregt 

 
Folio 394  opregt en deugdelijk schuldig t. sijn aan Gerrit Teunissen ten Cate 
coopman tot Deventer die summa van hondert en vijftig Caroli guldens 
heercomende ten dele van gecrediteerde en ontfangene winkelwaren ten dele van 
verstreckte penningen die sij tot haeren oirboir ook wederom hadden 
aangewendet; beloofden daer omme die voornoomde hondert en vijftig Caroli 
gls. jaerlijx en alle jaer tot d. afflosse toe met drie gls. het hondert t. verrenten en 
sal het eerste jaer comen t. vervallen op den 10 jannuarij 1700. Voor welke 
capitael en daer op t. verlopene renten sij mits desen realiseren en 
veronderpanden d. halve Paesschens bree soo en in diervougen als haer die van 
sijn wijlen moder is aangeerft, voorts het lant op het Hoogsche velt bij langes 
den pastorjen camp en bij haer pantgeveren in ‘t gebruik en beide in de 



 

Eschmarke en desen gerichte gelegen om bij misbetalinge sig daer aan kost en 
schadeloos te verhalen; Renuntieerden ten dien fine pandgeveren van d. exceptje 
 
Folio 395  van ongetelden gelde en van allen anderen desen enigsints ter contrarie en 
beloofden soonodig ten allen tijden betere vestenisse t. doen in forma ampliori. 
Voorts is bedongen dat d. in en afflosse nae voorgaande halfjarige denunutiatje voor 
den verschijndag gedaan ten wedersijden sall mogen en moten  geschieden. Breder  
bij den brieff. 
Nootger. gehouden op den huise Oldemeule  nae dat daar d. Here Richter 
Limborch d. aarde hadde vergunt. Anno 1699 den 25  Maert Joan Cost richter. 
Assess. Jan Diderich van Limborch, Richter tot Haxbergen ende Jan Nootbeke 
Richter tot Diepenheim.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn die Hooch Welgebrn. 
Heere Joost Chr. van Beverford Heere tot die Oldemeule, Drossard van Haxbergen 
en de Diepenheim en die ook Hooch Welgebrn. Vrouw Judit Margareta van 
Coverden Ehel. idq. tutore marito en becanden van die E. Jan Jansen van der Sluise 
coopman tot Haxbergen in goden gankbaren gelde op rente t. lene ontfangen en 
opgenomen te hebben een sa. van veertien hondert Caroli gl. segge 1400 gl. ad 20 st. 
‘t stucke 
Folio 395 in de marge   Ingevolge aan mij vertoonde quitantie op de rugge der origineele 
obligatie geschreven in dato den 28 maart dezes jaars 1771 is dit tegenstaande Capitaal met de rente 
door de Hoogwel.Geb.Gest. Heer Baron Mahony aan den Heer Derk 
 
Folio 396  Belovende de Heere Rentgevers deselve penningen jaerlijx ende alle jaer  
tot die afflosse toe (:welken opsage aan  weersijden sall vrijstaan een half jaer voor 
den verschijndag mogen doon :) te verrenten tegens vijff van het hondert sijnde also 
jaerlijx seventig gelijke gls waar van het eerste jaer sall verschenen sijn als heden over 
een jaer sijnde den 25 maert seventien hondert onder verbant van haer welgebrn. 
personen en goderen hebbende voorts tot meerder securiteit van den Rentheffer tot 
een speciael hijpotheek gerealiseert en veronderpandet haer Welgebrn. vrije ende 
allodiale goet ende erve de Sanderje genaamt gelegen in d. bourschap Tweckelo onder 
den gerichte van Endscheide voornt. met alle sijn hoge en lage landerjen op en 
dependentjen rechten en geregtigheden van dien neffens d. pagten soo daer van 
jaerlijx sullen comen t. verschijnen 
Folio 396 in de marge  Derk te Lintelo als administrator der arme goederen te Haxbergen 
betaalt en voldaan waarvoor denzelven daar bij heeft gequiteert en mag lijden dat dese ten prothocolle 
worden gerojeert weshalven dese hypothecatie uit hoofde van dien gerojeert word bij desen Actum 
Endscheide den 1 junij 1771 Hend.k Jan Bos Richter.  
 



 

Folio 397  ten einde den Rentheffer sig daer aan ten allen tijden soo van capitael als 
interesse kost en schadeloos sall komen en mogen verhalen en hebben die Welgebrn. 
Rentgeveren in specie ingewilleget en geconsenteert dat hij Rentheffer den voorssn. 
interesse jaerlijx uit die voorgemelte pagten van die respective meijeren ende 
gebruikeren der landerijen van het voorne. erve ter rente sa. sal hebben ende mogen 
op te beuren ende ontfangen ende desnoods sijnde door middel van rechte innen 
ende vorderen ende sullen haer meijerluiden deselve betalinge tegens die rentgeveren 
in soo verre voor gode betalinge verstreeken onder expresse renuntiatje van de 
exceptje van ongetelde gelde ende voorts van alle andere exceptjen desen enigsints 
contrarierende en belofte van des noot ende versogt sijnde ten allen tijden betere en 
nadere vestenisse in forma ampliori t. willen doon. Breder bij den versegelden brieff.  
Nootgr. Anno 1699 den 29 April  Joan Cost richter. Assess. Albert Wagelaer, Egbert 
Stroijnk.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn        
     
Folio 398  Jorrijen Helmich met Geertruit ten Poll sijn echte huisvrouwe en becande 
van Roleff ten Bouhuis en Jan Stroijnk in qualite als momboiren van de onmondige 
kinderen van wijlen Borgemr. Jan Leurink opgenomen en in goden gankbaren gelde 
ontfangen te hebben die sa. van vijffhondert Caroli gls. die oock ten haren proufijte 
well wederom hadden aangelegt. Beloofden daeromme die voorseide 500 Caroli gls. 
jaerlijx en alle jaer met vier gelijke gls. het hondert t. verrenten tot d. effectuele 
afflosse toe die nu nae voorgaende halfjarige opsage sall mogen en moten geschieden 
en tot keur der Rentgevers in twe terminen voor het eerste  met twehondert gls. en bij 
d. twede opsage d. resterende driehondert gls. en sall het eerste jaer comen te 
vervallen op den 29. April 1700. Voor  welk capitael en daer op t. verlopene renten sij 
mits desen realiseren ende verbinden die gerechte halfscheit van het Horstink 
 
Folio 399  Horstink stucke tusschen Spolberg en Schuirink lant en die halfscheit van 
het stucke agter het Segelt waar van Jorrijen Meijer de wederhelfte heeft als mede 
hare halfscheit van d. Eschmate gelegen tusschen Jan Stroinks en Mensink Hendriks 
mate voorts haer aanpart van d. mate agter het Goolkate gelegen tusschen Herman 
Stroijnk en Berent Gijmen mate, haer aanpart aan het erve Schuckink in Tweckelo 
eindelijk den halven gaerden in d. Hoorner gaerdens gelegen bij Jan Vos 
tegenwoordig in 't gebruik van welke parcelen Comparants dogterken bij Janna van 
Coosvelt geprocreert, die wederhelfte volgens maagscheidinge tocoomt om in cas van 
misbetalinge sig daer aan kost en schadeloos t. verhalen; Renuntieerden ten dien fine 
d. pandgeveren van de Exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarje en belofte soo nodig ten alle tijden betere vestenisse t. willen doon in forma 
ampliori. Breder bij den brieff. 



 

. 
Folio 400  Noodgrichte gehouden op 't erve Smalenbroek. Anno 1699. den 8. junij 
Judex Joan Cost. Assess. Jan ten Varwijk sr, Warmer van Stroijnk, Jan Colthof van 
Asbeke, inwoner op Smalenbrook.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan ten 
Smalenbrook met Fenneken sijn echte huisvrouwe die haren eheman de 
momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren momboir gecoren ende 
genomen heeft die pr. Albert Wagelaer sijnde hij Testator krank, liggende te bedde  
edog bij goden verstande en sij Testatrix gesont van lichame en mede bij goden 
verstande, becanden overwogen t. hebben d. kortheid en brosheit des menschelijken 
levens de sekerheit des doods en de onsekerheit van derselver uire en daaromme 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van hare tijtlijke goderen t. 
hebben gedisponeert tot welke dispositje sij verclaerden getreden   
Folio 400 in de marge  Nootgr. Anno 1702, 8 maart, Joan Cost Richter. Alb. Helmich, 
Willem Woostink Assess.  In eigenaer persoon eerschenen is in desen gehegeden gerichte, Stijne ten 
Busewinkel weduwe wijlen Coort Derkink sijnde geadsisteert met haren broder en swager Geerlig ten 
Busewinkel en Hendrik Ribbelt en becanden uit handen van de weduwe en erffgenamen wijlen Jan 
ten Smalenbrook ontfangen te hebben sodanig legaet als aen gemelte weduwe Derkinks dogter 
Aelken van wijlen Jan ten Smalenbrook bij desen testamente waer gegeven ter summa van ses 
hondert Caroli gl. met den interesse van dien waerom hij desen daervan quiteren. 
    
Folio 401  t. sijn met rijpen berade, uit vrijen wille, sonder bedwang, opmakinge off 
misleidinge van ijemanden. Comende dan ter dispositje soo bevelen sij Testateuren 
hare sielen soo haast die nae den wille Godes uit hare lichamen comen t. scheiden in 
sijn Genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Dienvolgens wil 
ende begeert hij Testator dat sijne L. huisvrouwe soo hij voor haer moge comen t. 
overlijden alle sijne nae te latene goderen tugts wijse sall hebben ende genieten niets 
in 't minste off meeste uitbescheiden. Insgelijx will en de begeert sij Testatrice dat hij 
aldien sij voor haren L. eheman moge comen te overlijden deselve alle hare nae t. 
latene goderen gene exempt tugts wijse sall hebben behouden ende genieten. Voorts 
willen en begeren hij Testator en sij Testatrice met adsistentje als voren gelijk sij 
willen ende begeren bij desen dat nae dode van haer beiden haer gehele erve ende 
goet Smalenbrook soo en als het selve met sijn hoge en lage landerjen, getimmerten 
neffens alle rechten en geregtigheden in de Endscheider Eschmarke en deses gerichte 
gelegen is en soo als het bij haar beider beseten word en aangecoft is neffens het als 
dan voorhanden sijnde halve gewas op den bou en hoijgrond 't sij dat het van den 
lande  
 



 

Folio 402  off op het selve sij, en een der beste paerden met den agtersellen, wage. 
ploog en koe met ook den groten ketel in een onbreekbaren en vollen eijgendoom sall 
overgaan ende verblijven aan des Testatrice aldesten sone Jan voormaels bij Engbert 
Smalenbrook geprocureert mits uitkierende voor desen allen eens ene summe van 
tweiduisent en agt hondert Caroli gulden waerin nogtans sijn kinderlijken partje 
neffens sijn broders en suster sall behouden ende genieten. Edog dit alles onder 
sodane beding ende conditje dat bij aldien hij sonder wettige lieves erven nae te laten, 
come t. overlijden, in sodanen maniere wederom sall vererven ende overgaen aan 
deselves broder Hermen off desselves wettige lieves erven en bij manquement van 
dien aan derselver derde soon Roleff en soo vervolglijk soo dat sij Testateuren willen 
ende begeren dat het gementioneerde Erve ende goet Smalenbrook (:soo noit off 
nimmer meer stukswijse sal mogen verdeilt worden:) van den eersten toecomende 
besitter off voor altoos ende immermeer op de oudste en naeste wettige erffgename 
in den blode (:edog ann des soons soons voor d. dogters: ) 
 
Folio 403  aan sijde van d. Testatrice sall overgaen vervallen ende vererven, mits dat 
deselve tot het bouwen selfs bequaem sij sullende alleenlijk uitkieren daer voor als 
boven twee duisent en agthondert Caroli gulden sonder d. minste verhoginge ofte  
beswaer meerder. Vorder legateert ende geeft hij Testator nae sijn overlijden aan sijne 
suster Stijnen dogterken Aelken genaemt uit sijne nalatenschap suiver en vrij ene 
summe van ses hondert Caroli gls. en soo gemelte susters dogter Aelken voor hem 
Testator mogte comen te overlijden sullen deselve bij desselfs moder off  Testators 
suster Stijne getraut aan Derkink, genoten en van sijn erffgenamen uitgekiert worden. 
Stellet dan verders hij Testator tot ware en universele erffgenamen in alle sijn nae te 
latene goderen sijn vrouwen kinderen bij wijlen haren eersten man Engbert 
Smalenbrook geprocreert met namen Jan, Herman, Roleff en Jenneken om deselve 
onder haer vieren gelijkelijk t. deilen. Insgelijx stellet en nomineert Testatrice tot hare 
ware erffgenamen haer voornoomde kin 
 
Folio 404 deren Jan, Hermen, Roleff en Jenneken. All 't welke voorssn. staet heeft 
hij Testator en sij Testatrix nae dat het haer voorgelesen waer verclaert t. sijn haer 
testament en uiterste wille, willende en begerende dat het selve cragt hebben en effect 
sorteren sall 't sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen off uit sake des 
doods schoon dat alle solemniteiten na rechte gerequireert niet waren geobserveert; 
En is desen op 't versook van Testator die om d. swakheit des lichaems niet well 
konde teiken en segelen door die Ed. Secret.r. Hendrik Engelbert Stockman en op 't 
versook van de Testatrice door haer mombair Pr. Albert Wagelaer geteikent en 
gesegelt. Joan Cost Richter, Henr. Engelb. Stockman qq, Alb. Waegelaer qqa 



 

 
Folio 405  Nootgr. op d. IJpkemolle gehouden. Anno 1699 den 14 Augusti 
Joan Cost richter. Assess. Albert ten Vaerde, Jan Braker.  In eijgenaer persoonen 
eerschenen sijn Berent Busewinkel alias IJpkemolle met Janne IJpkemolle sijn echte 
huisvrouwe, hebbende sij haren L. eheman de momboirschap opgesegt ende 
wederom tot haren momboir gecoren die E. Borgemr. Lucas Becker sijnde hij 
Testator gesont van lichame en verstant gaande en staande maar sij Testatrix krank, 
liggende t. bedde edog bij goden verstande, becanden overwogen te hebben de 
kortheit en brosheit des menschelijken levens de sekerheit des doots en de 
onsekerheit van derselver uire becanden daeromme voorgenomen te hebben niet van 
hier te scheiden sonder eerst van hare tijtlijke goderen te hebben gedisponeert tot 
welke dispositje sij verclaerden getreden te sijn uit vrijen wille met rijpen berade 
sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositije 
soo 
 
Folio 406  bevelen sij Testateuren soo haest hare sielen uit hare lichamen comen t.  
scheiden in de genadige handen van God Almagtig en hare lichamen tot een eerlijke 
begraffenisse. Dienvolgens wil ende begeert hij Testator bij aldien hij voor sijn L. 
huisvrouwe come te overlijden dat deselve alle sijne nae t. latene goderen tugts wijse 
sall hebben behouden ende genieten uitkierende alleenlijk voort nae sijnen dode aen 
den armen van den Enscheider Esch hondert Caroli gulden dog sall t. haarder keure 
vijftig van deselve soo lange sij leeft op interese mogen behouden betalende jaerlijx 
daer van twe gls.rente stelt ende nomineert dan vorder tot sijn ware universele 
erffgenamen sijn broders en suster en suster kinderen met namen Jan, Geerlig, Geert 
Hegerink, Geert Swaferinks kinderen, sijn suster Hermkes kinderen, sijn suster 
Jennen kinderen en sijn suster Stijne off bij repraesentatje derselves 
 
Folio 407  kinderen om sijne goderen onder haer gelijkelijk in d. stammen te deilen. 
Vorders wil ende begeert sij Testatix met adsistentje als voren dat bij soo verre sij 
voor haren L. eheman come te overlijden deselve alle hare nae te latene goderen sijn 
leventlang tugts wijse sal hebben behouden ende genieten mits uitkierende voort nae 
haren dode aan de Armen van d. Endscheider Eschmarke hondert caroli gulden edog 
sal soo lange als hij leeft tot sijnen keur tegen 4 pro cento vijftig gl. daer van op 
interesse mogen behouden stellet dan ook nae haer beider overlijden tot haer ware en 
universele erffgenamen hare broders en suster met namen Hendrik, Gerrit, Welmer  
Jan en haer suster Geertken off bij 't affsterven derselver kinderen omme haere 
goderen gelijkelijk onder haer in de stammen te deilen. All 't gene voorssn. staet heeft 
hij Testator en sij Testatrix nae dat het haer voorgelesen waer verclaer t. sijn haer 



 

testament en uitersten wille, willende ende begerende dat het selve cragt hebben en  
effect sorteren sal t. sijn 
 
Folio 408  als testament Codicille gifte onder de levendigen off uit sake des doots 
schoon datt alle solemniteiten nae rechte gerequireert niet waren geobserveert. En is 
desen door Testator en op 't versook van Testatrice door Br. Lucas Becker mede 
geteikent ende gesegelt omdat door de swakheit daer toe selfs niet bequaem is. 
Joan Cost richter, Berent IJpkemol, Lucas Becker qqa. 
De versettinge van den 24 8br. van W. Gervordink soo hier moste staen siet nae dese 
twede volgende. 
Nootgr. Anno 1699 den 18. 9br.  Joan Cost richter. Assess. Hendrik Derckink, 
Berent Elshoff.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Rooleff Roolvink met Hinne 
Schuirink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito 
Folio 408 in de marge  Ao 1716 den 10. Maert, Richter Joan Cost. Ass. Hermen ten 
Huntveld, Berent Rump.  In eijgenaer persoon erschenen is Berent Nijhuis soone van wijlen Berent 
Nijhuis en Jenneken ten Dam en bekande dat sijn off wel dese versegelinge aen Compnt. en Moder 
tocomende dat de sa. van vijff hondert seven en tagtentig gl. 15. st. is gestelt, sij egter daeran niet 
meerder hebben als 400. gl. en dat d. overige  
 
Folio 409  en becanden opregt en deugdelijk wegens verstrekte penningen en sodane 
189 gl. 15 st. als voor haer aen de Conventualen op d. Glane betaelt heeft schuldig t . 
sijn an Berend Nijhuis te samen die summa van vijffhondert seven en tagtentig gl. 15 
st. Waerom sij jaerlijx en alle jaer die voorseide summa beloofden t. verrenten met 
vijff gelijke guldens het hondert sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 18 
November 1700. Voor welke capitale penningen en daer op t. verlopene renten sij 
mits desen realiseren en verbinden (: tot de effective afflosse off wedergevinge der 
penningen toe die nae voorgaende halfjarige denuntiatje sal mogen en moten 
geschieden :) haer eijgendomelijke stucke lant op Roolvink Esch voormaels uit het 
erve Vergert aengecogt, het medeken naest Garbers gaerden het Cleine medeken 
geheten neffens sestig daler soo volgens Hoffmeijers verschrijvinge in Garbers grote 
en cleine Geerken hebben gevestet, als mede hare drie paerden, seven beeste, wagen, 
ploog, eggeden, vijff mudde landes met roggen gesaij, voorts alle hare vordere 
goderen om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daeraen kost en schadeloos t.  
verhalen; Renuntieerden van 
Folio 409 in de marge  penningen door Rooleff Roolvinck en vrou selfs an d. Conventualen  
voldaen en betaeld sijn. 
 



 

Folio 410  de exceptje van ongetelden gelde voorts van allen anderen dese ter 
contrarje met belofte soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in 
forma ampliori. Breder bij desen brieff. 
Nootgr. Anno 1699 den 20 December  Joan Cost richter. Assess. Hendrik Derkink, 
Hermen Wesselink.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Berent Colk alias 
Leeffers met Jenne sijn echte huisvrouwe idq. tutore  marito en Jan Westendorp, 
neffens Jan Nijhuis, Jan te Rutbeke en Kerst Hendriks Hermen als momboiren van 
de onmondige kinderen van wijlen Berent Leeffers ten Colk en deden ten erfflijken 
behove van Hendrik Lubbertink, Hermken Wesselink sijn huisvrouwe 
onwederopelijke cessie en overdragt van haere eijgendomelijke, vrije, allodiale en 
onbekommerde Maet en daer in gelegene boulant en weidegront genaamt in het Haer 
liggende in d. Usseler   
 
Folio 411  marke en desen gerigte beneven de Rutbeke met den enen einde aen  
Groot Rutbeke sijn maet met den anderen aen den Brooksteen dat met alle haer oude 
en nije tobehoir rechten en geregtigheden. Voor welke parceel sij vercoperen den 
cooppennink tot den laetsten toe becanden ontfangen te hebben. Deden daer omme 
van het voornoomde vercogte transport en vertigtenisse met hande en monde als 
recht was, haer en harer pupillen erffgenamen daer van ontervende den aencoper en 
sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer 
aen het geringste meer behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van 
waerschap nae Lantrechte en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en van 
allen anderen desen ter contrarje. Breder bij den brieff.  
Dese most hier voor den tweeden staen siet hiervoor.  
Ao 1699 den 24 October   Joan Cost richter. Assess. Herman ten Huntvelt, Hendrik 
Rumpel.  In eijgenaer personen eerschenen sij Wessel Garbertinck met Grete sijn 
echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden aen die E. en  
 
Folio 412  eersame Willem Gervordink sijn huisvrouwe en erven wegens verscheiden 
in en sijn voorouderen sijnen hoogsten noot als anders van sijn voorouderen 
voormaels verstreckede en verschotene penninge opregt ende te samen deugdelijk 
schuldig te sijn ene summa van twe hondert ende negentig gls ad 20 st.'t stucke 
belovende Comparanten deselve summa jaerlijx tegens vijff procento te verrenten en 
geduirende sulx tot de aflosse toe die welke die ene den anderen een half jaer voor 
den verschijndag sal gehouden wesen aen te kondigen en sal het eerste jaer rente ad. 
14 gl. 10 st. van gemelte capitael comen te vervallen als huiden over een jaer. Voor 
alle dewelke capitale summa voorssn. en alle daer op verlopene en schuldige interesse 
sij Rentgeveren mits desen tot meerder versekere verhypothiseren en verbinden in 



 

specie hare eijgendomelijke vrije mate gelegen in d. Lonniker marke bij de Vergert 
aldernaest die  
 
Folio 413  mate van Geerlig Spolmink, item den nijen gront gelegen in gemelte marke 
tusschen gemelte Garbert en Wijffkers Hendriks behuisinge om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daer aen ten allen tijden sonder die alderminste 
tegensprake kost en schadeloos te mogen verhalen. Renuntieerende in specie van de 
exceptje van ongetelden gelde voorts van alle anderen desen enigsints contrarierende. 
Met wijdere beloften om ten allen tijden soo nodig betere en meerdere vestenisse te 
sullen en willen doon in forma ampliori. Blijvende ook den Renthefferen voorssn. die 
voormaels van Comparanten ten sijnen proufijte voor die gesubstitueerde Hoffrichter  
Joan Sloot sal. in dato den 20 October 1696. Ook affgegevene hypothecatje en recht 
en possessie tot meerder securiteit om sijn jaerlijxe interesse als anders des toe beter 
te becomen hier door onverkortet. Breeder bij den brieff. 
Nootgr. Anno 1699 den 21 Xbr  Joan Cost richter. Assess. Doctor Joan Wagelaer en 
Egbert Stroijink.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn 
 
Folio 414 sijn Egbert Tesink met Geertken Lambers sijn echte huisvrouwe idq. tutore 
marito becanden gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te 
hebben van Albert Rhodink, Anna Leverink conjuges die summa van vijff hondert 
Caroli gls, die sij ook tot haren goden proufijte wel wederom becanden aengelegt te 
hebben. Beloofden daeromme deselve jaerlijx en alle jaer tot deselve afflosse toe (: die 
de ene den anderen een half jaer voor den verschijndag sal moeten aankondigen :) te 
verrenten met vijff gls. het hondert, sullende het eerste jaer rente comen te vervallen 
als huiden over een jaer. Voor welke penningen en daer op te verlopenen renten sij 
mits desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijke koeweide uit het erve ende 
goet Wallminkhoff, soo en als deselve met haer olde en nije toebehoir recht en 
geregtigheden in d. Eschmarke en desen gerigte met den enen hook aen Gerrit 
Schouwink mate met den anderen aen 
 
Folio 415  Gerrit Spijlen mate , met d. derde aen den eijgenaer sijn lant en met de 
laetste sijt aen d. tege gelegen is, om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer 
aen kost en schadeloos te verhalen. Alles onder renuntiatje van de exceptje van 
ongetelden gelde en van alle anderen desen ter contrarie en belofte soo nodig ten 
allen tijden betere vestenisse te willen doen in forma ampliori. Breder bij den brieff.  
Nootgr. Ao 1700 den 11 januarij  Joan Cost richter. Assess. Doctor Muntz en Jan 
ten Bouhuis.  Comprt. Willem in de Hege en bekande aen die E. Henrick Schulten 
toe Buirse en desselfs huisvrouwe Greetje Wergerink opregt ende deugdelijk schuldig 



 

toe sijn een summa van 50 Caroli gulden heercomende ten dele van verstrekte 
penningen (: soo sij comparanten verclaerden tot betalinge van enig verschenene 
Heeren lasten geemploijeert t. hebben:) en ten dele van gecrediteert en gelevert coorn 
welke 
 
Folio 416  penningen sij Comparanten beloofden aen hem H. Schulten offte desselfs 
erffgenamen op St. Jacob aenstaende met behoirlijke interesse van dien te restitueren 
stellende tot meerder sekerheit van deselve alle sijns Comparants inninge des huises 
ende in specie alle desselfs koebeesten soo jong als oud tot negen in ‘t getal mits 
gaders alle roggen gewas staende op den stucken landes genaemt het Lange stucke het 
Nieulant en het grote stucke om haer daer aen bij onvermodelijke misbetalinge ten 
allen tijden kost en schadeloos t. konnen verhalen. 
Nootgr. Anno 1700 den 30 jannuarij.  Joan Cost richter. Assess. Hendrik Derkink 
en Hermen Wesselink.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Mr. Joost Miskendael 
met Geertken Cost sijn huisvrouwe tutore marito en be 
Folio 416 in de marge  Ao 1704 den 15 October, Richter Joan Cost, Ass. Dr. Muntz, secr. 
Stockman.  In eijgenaer persoon eerschenen is Br. Gerrit Laersonder en becande dat dese penningen 
door Dr. Wageler en Wessel Hodemaker qqa sijn voldaen en betaelt weshalven hij Comparant het 
onderpant quiteert en voor gode betalinge bedankt. 
 
Folio 417  canden van die E. Gerrit Laersonder Borgemr. alhier gefinieert 
opgenomen en in goden gankbare gelde ontfangen t. hebben die summa van 
vijffhondert en seventig Car. gls ad 20 st. ‘t stuck welke ten haren proufijte wederom 
hadde aengelegt; beloofden daeromme die voorssn. summa van penningen jaerlijx en 
alle jaer tot d. afflosse toe (: die de ene den anderen een half jaer voor den 
verschijndag sal moten aenkondigen :) t. verrenten met vijff gelijke gls het hondert 
sullende het eerste jaer comen te vervallen als huiden over een jaer. Voor welke 
penningen en daer op te verlopenen renten sij comparanten mits desen realiseren 
ende verbinden haer eijgendomelijke stucke lant den Langen acker off Scheltbree in 
de Eschmarke en desen gerichte gelegen met de ene sijt aen Willem Varwijks met de 
andere aen Verwoolts lant, d. diesselbree mede in de Eschmarke naest Schouwinks 
lant en met den enen einde aen Pelgrom Beckers en met den anderen aen wijlen 
Willem Sevrijns lant gelegen. Voorts d. Wagelaers maete mede in voorssn. marke 
tusschen Br. Becker en d. wed.  
 
Folio 418  van wijlen d. Heer Richter Cost gronden gelegen om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Dit alles 
onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 



 

contrarie en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon in 
forma ampliori. Breder bij den Breeff. 
In eodem judicio eerschenen sijn Mr. Joost Miskendael met Geertken Cost sijn 
echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van Borgmr. 
Gerrit Laersonder sijn huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en 
overdragt van haer eijgendomelijke groonlant de korte mate geheten soo en als 
deselve in de Eschmarke en desen gerichte in de Horstege tusschen Schouwinks en 
Jan Beckers mate met den enen einde aen Varwijks mate en met den anderen aen de 
Horstege gelegen met alle sijn oude en nije rechten en geregtigheden gelegen is. Voor 
welk 
 
Folio 419  vercogte parceel sij vercoperen den cooppennink tot den laetsten toe 
becanden ontfangen te hebben. Deden daeromme van de voornoomde mate 
transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en allen den 
harigen daer van mits desen ten enenmael ontervende den Aencoper en sijnen erven 
daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer aen het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van waerschap 
nae Lantr. en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde voorts van allen 
anderen desen ter contrarie. Breder bij den breeff. 
Anno 1700 den 5 febr  Henr. Engelb. Stockman in plaatse van d. Ed. Joan Cost in 
der tijdt desselfs verwalter. Assess. Jan Gerritsen Wessels, Arent ten Have. 
In eijgenaer persoon is eerscheenen d. Wellgeb.Willem Hendrick van Loon Heer toe 
die Borg Endscheide vertoonende volmagt van sijn welgebr. suster Margareta 
Geertruit van Loon wed. Grubbe voor het gerigte van Vreeden in dato den 11 febr. 
1700 gepasseert bij den gerigte gesien, van weerden eerkand ten 
Folio 419 in de marge Bij mij ondergessn. weder ontfangen den 23 maij 1708 J.Cost 
 
Folio 420  prothocolle geinsereert en om kortheitshalven hijr geomitteert uijt cragt 
van de welcke de welgemelte Heere Loon uijt naame en voor sijn welgeb. suster 
heefft van de Ed. Joan Cost Rigter tot Endscheide, Barbara Nijlandt conjuges 
gefineert opgenomen ende in gangbaren gelde ontfangen die summa van seshondert 
caroli guldens bekennende dat mevrouw constituentaire die selve tot haaren proufite 
wel wederom hadde angewendet, belovende dat mevrouw constituentinne daerom 
jaarlix ende alle jaar de voorssn. summa mett vijff gelijcke guldens het hondert sal 
verrenten waar van 't eerste jaar sal koomen te vervallen op den 5 ten Febr. 1701 voor 
welke penningen en daar op te verlopenen renten hij comparant mitts deesen 
realiseert ende veronderpandet sijns constituentinnen eijgendomelijcke erve ende 
goodt Duivengoor alias Mensenplaatse en voor deesen oock an de Renthefferen voor 



 

gelijcke 600 guld. veronderpandet is en alle nog meede blijfft, soo en als hier mett sijn 
oude ende nieuwe tobehoor regt ende geregtigheeden in de Eschmarke en deesen 
gerigte geleegen is, om in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daar an cost en 
schadeloos te moogen verhaalen alles ter afflosse 
    
Folio 421  en betaalinge van de hoofft summa en interesse van dien, welke losse ten 
weedersijden nae voorgaande halffjaarige opsage sal moogen geschieden, alles onder 
renuntiatie van de exceptie van ongetelden gelde, voorts oock van alle anderen 
exceptien beneficien en privilegien in regte deesen eenigsints ter contrarie mett 
beloffte soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma apliori 
Alles breder inhold des verseegelden brieffs. 
Copie van d.  volmagt 
Ick Johan Wilhelm Schnur Hoog Furst. Munster Rigter der stad Vreden en Gograeff 
tot Gergingloh etc.  doe cont en certificere mitts deesen dat voor mij ende mijne 
Gerigts schepenen Willem Deckerinck en Wilhelm Robers Borgemestreren respect. 
schepen der stad Vreden in eijgenar persoon eerscheenen sij de Welgeboorne 
Margaretha Gertruidt van Loon, weduwe Grubbe geassisteert mett haaren tot deesen 
saacken eerkoornen mombaren Lamberten Gesscher procuratoren en notaries 
hieselbsten en bekande in die beste forma Regtens machtig gemaackt te hebben 
gelijck sij doedt bij deesen haaren welgeboren broder Wilhelm Henrick van Loon 
Heer tot die Borch Endscheide en van d. Edell. Joan Cost Rigter tot Endscheide voor 
haar op te nemen en te fineren 
 
Folio 422  de summa van 600 guldens van den ontfanck te doon geblijcken en om de 
voorgen. Rigter voor de voorsch. penninge te verhijpothesere ende te verbinden haer 
Welg. eigendomelijcke erve ende goodt Duivengoor alias Mensenplaatse voor den 
Landtgerigte tot Endscheide de versettinge offte verbandtbrieff uijt mijnen name te 
teickenen en voort te doone en laten geschieden soo en als off haar welgeb. selffs 
praesent sijnde konnen off mogen doon en schoon hijr toe specialer volmagt werde 
vereischet will haar welgeb. mitts deesen hebben gegeven, beloovende haar welgeb. 
alle hetgeene haaren broder in deesen koomt te doone van weerden te houden en 
doon houden idq. sub hijpothecatione bonorum daar over mijnes Rigters stipuleernt 
in oirkond der waarheit hebbe ick rigter voern. dieses documentum uitvertigen mitt 
des gerigts in segel en des gerigts schrivers sub scriptie corroboreren laatten soo 
gescheden Vreden op Dondersdag den 11 Febr. 1700 sten jaars C. Brunstig gerigts 
sch.   L.S. 
 



 

Folio 423  Nootgr. Anno 1700 den 5 Februarij. Joan Cost Richter. Assess. Werner 
Walbert en Berent Leusink. In eijgenaer persoon eerschenen is de Welgebrn. Heer 
Wilhelm Hendrik van Loon Heer too Borch Endscheide vertonende volmagt van sijn 
Welgebrn. suster Margaretha Geertruit van Loon weduwe Grubbe voor den gerichte 
van Vreden in dato den 11 Februarij 1700 gepasseert bij den gerichte van waerden 
eerkant luiden van woort tot woort als volget. 
Ick Johan Wilhelm Schnur Hooch Fursten Munster Richter der Stad Vreden en 
Gograeff tot Gerginloh etc. doe kond en certificere mits desen dat voor mij ende 
mijne gerichtsschepenen Wilhelm Drehessink en Wilhelm Robers Borgemrn. en 
respective Schepenen der Stad Vreden in eijgenaer persoon eerschenen is de 
Welgebrn. Margaretha Geertruit van Loon, weduwe Grubbe geadsisteert met eren tot 
deser saken sonderlichs eerweleten momboiren Lambert Gesscher procuratoren  
   
Folio 424  en notarien hieselbsten en becande in de beste forma rechtens magtig 
gemaekt te hebben gelijk sij doot bij desen haren Welgebrn. broder Wilhelm Henrich 
van Loon heer tot die Borch Endscheide om voor haer off in haren mamen t. 
versetten off te vercopen drie stucke lants uffen camp ahm Spolberghoff after weg als 
med de ahn des genoomden bevolmegtigers lant gelegen aen Johan Gerritsen Wessels 
off eines anderen voor de summa van drie hondert guldens. Vorderst hebben 
voorgemelte constituantinne neffens de mede erffgenamen Catharina Judith Maria en 
Casparina Theodora van Loon soo vele als sij daer toe met ehre quata interesseert 
deme voorgenoomten Welgebrn. Herren van Loon machtig gemaket in de beste 
forma rechtens om voor haer off in eren nahmen ihres resp. abgeleebter swester en 
moeien Anna 
 
Folio 425  Sophia nalatenschap als die pheerde weider gaerdens in 't gerichte  van 
Endscheide binnen Wigbolts gelegen mogen t. versetten oder verhijpothiseren woh 
gegens tot eviatje stellenden den halven Brammeler sonsten oder ander goder soo 
buiten Wigbolts liggen om sig daeraen schadeloos hebben t. holden, daerover aen 
hande meines Richters stipulerende desen in oirkond der waerheit hebbe jk Richter 
deses documentum daer over uitfertigen met mijnes gerichts jn siegel en des 
gerichtschrijvers sub scriptje corroboreren laten soe geschieden Vreden op 
Donnerstag den 11 Febr.ij des 1700. st. jaers   
   ( L. S:)   Was geteickent  C.Brunstink , gericht Sch.b.r                                                            
Uit cragt van dewelke de Welgebrn. Heer  geconstitueerde aen Jan Gerritsen Wessels 
sijn huisvrouwe en erffgenamen voor sodane drie hondert guldens capitael segge 300 
gl. als de Vrou Weduwe Grubbe voormaels van hem Rentheffer ontfangen heeft 
verhijpothijseert en veronder  



 

 
Folio 426  pandet sodane drie stucke lant als constituantinne op Spolbergs camp 
agter Hendrik Cleine Spolberg en Jan Laersonders gaerdens in d. Eschmarke  en  
desen gerichte sijn gelegen neffens het daer op tegenwoordig  sijnde gewas om sig  
ten allen tijden soo van capitael als interessen (: waer van het eerste jaer sal comen te 
vervallen op den vijfden Februarij  1701:) bij onvermodelijke misbetalinge sig daeraen 
kost en schadeloos te verhalen, alles ter aflosse en betalinge van capitael en interesse 
van dien,  welke losse ten wedersijden nae voorgaende halfjarige denuntiatje sal 
mogen geschieden, alles onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en 
van allen anderen desen ter contrarie en belofte van soo nodig  ten allen tijden betere 
vestenisse t. sullen doen in forma ampliori breder bij den breeff. 
In eodem judicio  in eijgenaer persoon erschenen is de Welgbrn.  
 
Folio 427  Hr. Wilhelm Henrik van Loon Hr. toe Borch Endscheide met sijn 
Welgebrn. eheliefste Anna Aleida Droste  tutore marito en verbonden aen die E. Jan 
Gerritsen Wessels gelijk sij verbinden mits desen, voor  alle op off aensprake soo 
ijemant onvermodelijk, op d. halve paerde weider gaerdens onlangs door ons aen hem 
vercogt mogte comen t. doen d. tugt en aenpart van d. erffenisse soo sijn Welgebrn. 
competeert van sijn wijlen suster Anna Sophia van Loon, bestaende in den halven 
Brammelaer, den halven Langencamp en Agter Faniker, als mede en ook haer 
Welgebrn. vordere goderen, ten einde die voorssn. Jan Gerritsen Wessels in alle voor 
t. vallene beswaren sig daer aen kost en schadeloos moge verhalen. breder bij den 
breeff. 
Nootger.  op 't erve  Hollscher gehouden Anno 1700 den 7. Februarij 
Joan Cost richter. Assess. Henric Holscher en Jan ten Goolkate.  In eijgenaer persoon 
eerschenen Jan Holscher t. kennen gevende hoe dat      
 
Folio 428  in den jare 1663 van wijlen de Welgebrn. Gestre. Heere Jan Hendrik van 
Rede toe Brantlegt etc. en sijn Welgebrn. ehegemael in eijgendoom hadde aen sig 
gecogt ende oock betaelt het erve ende goot Holscher met dese expresse conditje dat 
welgemelte vercoperen hetselve als Leenrorig aen de Provintje van Overijssel sijnde 
binnen den tijt van twee jaren nae dato van deselve Leenpligtigheit souden hebben t. 
libereren ende terwijle sulx tot hiertoe niet ware gedaen soo dede hij comparant 
sodane actje ende recht als hem uit dien hoofde ware geschapen ofte competerende 
bij desen in de bondigste forma rechtens cederen ende over te dragen aen de Eerw. 
Hre. Everwijn Stokman prædicant  tot Endscheide ende sijn Eerw. Broder  Henr. 
Engelb. Stokman secretr. tot Endscheide als tegenwoordige respective eijgenaren van 
het gemelte erve ende goet Holscher sonder dierwegen ijeets in het alderminste te 



 

behouden ten eijnde sij Hrn. Cessionarissen dese aen haer gecedeerde actje ofte recht, 
nae haren goden rade sullen konnen ende vermogen t. institueren ofte werkstellig 
maken 
 
Folio 429  Nootger. Anno 1700 den 8. Februarij, Joan Cost richter. Assess. Gerrit 
Lucassen Becker en Egbert Stroijnk.  In eijgenaer persoon eerschenen is Berent 
Sprakel met Ale sijn huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove die 
E. Wilhelm Gervordink sijn huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en 
overdragt van haer transportanten eijgendomelijke huis en uitdrift met het daer bij 
gelegen hofjen soo en als hetselve in d. Lonniker marke en desen gerichte gelegen, 
van haer tegenwoordig bewoont en op den 14 Xbr. 1686  van de gootheren der 
voorssn. marke aengecogt hebben. Becanden daer voor den vollen cooppennink 
ontfangen t. hebben, deden deswegen van voornoomde huis met d. uitdrift en hofjen 
transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den 
 
Folio 430  harigen daervan mits desen ten enemael ont(er)vende den aencoper en 
sijnen erven daer mede wedererfflijk beervende sonder dat sij het geringste daer aen 
meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van waerschap en 
renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie. 
Breder bij den breeff. 
Anno 1700 den 20. Februarij  Joan Cost judex. Assess. Herman ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Wermer Wolbert en dede ten 
erfflijke behove  van Gerrit Wesselink sijn huisvrouwe en erffgenamen  
onwederopelijke cessie en overdragt van sijn eijgendomelijke lant int Gesinkschat 
tusschen d. landerjen van de wede. Richters en Jochum Wesselink en d. Remate  
voorts ook van het groon en boulant in den Diependael met d. ene sijt aen 't   
Geerdinkschat  met het andere aen 
 
Folio 431  den Tweckeler vootpad beide also in d. marke Tweckelo en desen gerigte 
gelegen en sulx met alle sijn oude en nije recht en geregtigheden. Bekennende hij 
vercoper den vollen cooppennink tot den laetsten toe daer voor ontfangen t. hebben, 
dede daeromme van de vercogte parcelen transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was hem en den sijnigen daer van mits desen ten enemael ontervende 
den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat daer 
aen meerder behielde nog te verwagten hadde. Met belofte van desen erffcoop tegen 
allen en enen ijegelijken t. willen staen wagten en waren onder verbant van sijn 
persoon en vordere goderen en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde 
voorts ook van allen anderen desen ter contrarje breder  bij den breeff. 



 

Nootgr. gehouden op 't erve Weldink. Anno 1700 den 16. Maert. 
Joan Cost richter. Assess. Jan Veluwe en Hendrik Lutke Weldink.  In eijgenaer 
persoon eerschenen is Herman Weldink sittende op een stool sijnde krank van 
lichame edog bij goden verstande 
 
Folio 432  becande overwogen te hebben de kortheit en brosheit des menschlijken 
levens de sekerheit des doots en de onsekerheit van de uire van dien, en daeromme 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van sijne tijtlijke goderen te 
hebben gedisponeert tot welke dispositje hij verclaert getreden t. sijn uit vrijen wille 
sonder bedwang, opmakinge off misleidinge van ijemant Comende dan ter dispositje 
soo beveelt hij Testator sijne siele soo haest die nae den wille Godes uit sijn lichaem 
coomt t. scheiden in sijn genadige handen en sijn lichaem tot een eerlijke 
begraffenisse. Dienvolgens stelt ende nomineert hij tot sijn enige en universele 
erffgename in alle sijne nae te latene goderen sijnen broder Jan Weldink. Voorts 
legateert ende geeft hij aen den armen van den Endscheider Esch twintig gulden die 
sijnen broder en erffgename uit sijne gereedste goderen voort nae sijnen dode sal 
hebben te voldoen ende betalen. All t. gene voorssn. staet heeft 
 
Folio 433  hij Testator nae dat het hem voorgelesen waer verclaert t. sijn sijn 
testament en uiterste wille, willende en begerende dat het selve cragt hebben en effect 
sorteren sall 't sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen off uit sake des 
doots schoon dat alle solemniteiten hier toe geriquireert niet waren geobserveert en 
cassatje van all t. gene soo voor desen mogte hebben gemaakt offte gedisponeert 
verclarende 't selve voor nul en cragteloos, versookende hij Testator dat desen sijnen 
uitersten wille en Testament door Hr. Secretr. Stokman mede moge geteikent en 
gesegelt worden. Joan Cost richter, Henr. Engelb. Stockman qqa. 
Nootgr. Anno 1700 den 7. April  Joan Cost richter. Assess. Dr. Joan Wagelaer, Alb. 
ten Vaerde.   Is gecompareert Jan Snuiverink caverende voor sijn vrouwe Hermken 
en becande aen Jan Eetgerink gerigts Delden bourschaps Beckum opregt en 
deugdelijk schuldig te sijn die 
 
Folio 434  summa van 127 Caroli gls in goden goden gankbaren gelde bij hem 
Comparant ontfangen en tot sijn Lantsmiddelen als anders wel wederom aengelegt, 
dede daeromme den selven Eetgerink niet t. cort mogte verbinden gelijk hij verbint 
mits desen sijn stucke lant ad ses schepel met roggen gesaij genaemt den Hanenacker 
als mede sijn twe koebeesten rood blaert om is in cas van misbetalinge sig daer aen 
kost en schadeloos ten allen tijden t. mogen verhalen en dat bij misbetalinge hij 
Eetgerink aenstaende Jacobi het gewas hem tegenwoordig verbonden moge 



 

wegnemen en in minderinge van voorss. schult ontfangen voor sodanen prijs als het 
coorn op Martini eerstcomende sal gelden het stroo voor den interesse en kosten. 
 
Folio 435  Nootgerigte Anno 1700 den 11 April, Joan Cost Richter. Assess. Doctor 
Joan Wagelaer, Jan Michorius.  In eijgenaer persoon erschenen is Jan Stijnebus met 
Gese Rockers sijn echte huisvrouwe idque tutore marito en bekanden van Esken te 
Vergert opgenomen en in goeden gancbaren gelde ontfangen te hebben die summa 
van sevenen veertig caroli guldens voor welke capitale penningen sij daeromme (: op 
dat de rentheffer niet ten eenigen tijden daer bij schade come te lijden:) realiseren en 
verbinden haer eijgendomelijke stuckjen lant genaemt den winckel gaerden gelegen in 
Vergers Winckel gaerden aen den winckelgaerden van Rotert in de Marcke Lonniker 
en voormaels bij Comparants vaeder uijt  
 
Folio 436  uijt het erve Vergert aangekofft welke veronderpandede stuckjen Lants d. 
Rentheffer voor de jaarlixe interesse suijver en vrij sal houden ende gebruicken mits 
betalende daar van alle Lantsmiddelen. Alles ter afflosse en wedergevinge van het 
capitael voorsr. welke losse is bedongen en vastgestelt dat nae voorgaande halfjariege 
denuntiatie binnen den tijdt van 10 jaaren sal moten geschieden. Bij anstentenisse van 
't selve sal het gemelte stuckjen Lands bij den Rentheffer off sijnen erven voor die 
verstrekte 47 caroli guldens in vollen eijgendoom overgaan ende verblijven sonder dat 
sij comparanten offte den harigen alsdan het minste recht off eijgendoom daer aan 
willen behouden of te verwagten. Alles onder renuntiatie van de exceptie van 
ongetelden gelde en van allen anderen desen eenigsints ter contrarie. 
 
Folio 437  Anno 1700 den 18. April  In absentie van d. Heer Rigter Henr. Engelbert 
Stockman, Joan Cost jud. subst. Assess Roleff Schuirinck, Geert Kemper. In eigenaer 
persoon eerschenen Hendrick Schuirinck liggende kranck te bedde edog bij gooden 
verstande en sijn memorie geheel wel magtig en Lisebet Wilminck sijn egte 
huijsvrouwe hebbende haaren Lieven Eheman in deesen de mombaarschap opgeseit 
en wederom tot haaren mombaar gekooren  D.E. Engelbert Mensinck ende becanden  
overwoogen te hebben de kortheid ende brosheit des menschelijken levens alhijr op 
deeser aerden de seeckerheit des doodts de onseeckerheit des tijdts ende uijre van 
dien ende daerom voorgenoomen niet van hijr toe scheiden sonder te bevoorens van 
haar tijdlijcke gooderen toe hebben gedisponeert tot welcke dispositje sij bekanden 
getreden toe sijn uijt vrijen wille sonder bedwanck off misleidinge van jemand, 
komende dan ter dispositien soo beveelen sij testatoren haare sielen soo haast die uijt 
die lichaemen koomen te scheiden in de genadige handen van Godt Almagtig ende 
haare lichaamen ter Eerlijcke begraffenissen 



 

Folio 437 in de marge  Anno 1701 den 11 Maij Joan Cost richter. Assess. Gosen 
Heutintink, Engbert Mensink. Sijn persoonlijk eerschenen Willem Schuirink en Gerrit Schuirink 
becanden soo voor haer selfs als ook uit name en van wegen van Jan Schuirink als ook Herman 
Tegederink namens sijn moder Gertken Schuirink mitsgaders Jan Walmink namens sijns moder 
Hille Schuirink, Lambert Schuirink en die kinderen van wijlen Geerlig Schuirink en voor Roleff 
Roolvinks huisvrouwe en becanden en beleden voor haer en dessen mede benoomden erffgenamen voor 
welken sij caveerenden de erffenisse soo haer swaegersche in desen testamente gemelt in tugt gemaeckt 
en van haer wijlen broder Hendrik naegelaten waer van gemelte haere swagersche soo en als des wegen 
met haer geaccordeert sijn ontfangen te hebben soo en dat dien aengaenden van haer wegens haer 
broderlijke naelatenschap niet meerder te pretenderen nog te verwachten hebben maer den vollen 
eijgendoom van dien voor haer en haer mede erffgenamen cederen en transporteren sonder dat daer aen 
het geringste meerder beholden nog eniger maten te verwagten hebben. Is in desen deselven gerichte    
 
Folio 438  dien volgen heefft hij testator gegeven ende gemaackt alle sijne gooderen 
soo wel rorende en onrorende die welke hij eenigsints mett de doodt sal koomen te 
ontruimen en achterlaaten sijn lieve huijsvrouwe voorn. den tijdt haares levens en 
deselve tugtschewijse te mogen gebruicken ende genieten en soo sij niet mogte 
konnen bestaan dat sij als dan dieselve goderen sal mogen veralieneeren verkoopen 
off versetten ende tot haaren nodrufft gebruicken en ‘t geene nae haar overlijden als 
dan daar nog nog te van overschieten stelt daar in tot sijn erffgenaamen sijn broders 
Lambert, Willem, Jan, Gerrit en Geerligs kinder en sijn susters Geertken, Hilleken en 
Hinneken om deselve volgens 't Landregt te deilen. Sij Testatrix mett assistentie als 
vooren heeft meede gewilt ende begeert indien sij voor haar Lieven Eheman deeser 
werlt mogte koomen te overlijden dat bij als dan alle haare naelaetenschap soo wel 
rorende als onrorende den tijdt sijnes levens tugtschewijse sal besitten ende 
gebruicken en soo hij de selve tot sijn onderhoud mogte van nooden hebben dat hij 
deselve als dan sal moogen veralieneeren ende gebruicken  
Folio 438 in de marge  eerschenen Elisabeth Willmink met adsistentje van Hermen Hulsik 
casseerde en roijeerde desen testamente in soo verre de dispositje hiervan haer gemaekt aenging gelijk 
sij het selve casseert en roijeert mits desen sonder dat sij wil dat het selve enig weijder cragt hebben en 
effect sorteren sal. 
 
Folio 439  nae sijn welgevallen en het geene nae sijnen doodt daar nog van mogte 
over schieten steldt daar in tot haar waare universeele erffgenaame haar lieve vader 
Herman Wilminck. Alle het geene voorschreeven staat heefft hij testator en sij 
testatrix mett assistentie als vooren nae dat het haar voorgeleesen waar verklaart te 
sijn haar testament ende uijterste wille willende ende begerende dat het selve kragt 
ende effect sorteeren sal 't sij als testament codicille giffte uijt saacken des doodts off 



 

onder den levendigen off schoon alle solemniteiten nae regte vereischet hijr in niet 
achter volget waaren. In waarheits oirkonde hebbe dit geteickent ende geseegelt en is 
het selve op d. testators versoock door Goosen Hotinck ende op het versoock van de 
testatrix door haar mombaar Engelbert Mensinck gedaan. Henr. Engelb. Stockman 
jud. subst. Gossen Houtinck. Enbert Mensenck 
 
Folio 440  Anno 1700 den 2 maij. In absentie van de Heer Rigter Joan Cost. Henr. 
Engelb. Stockman jud. Subst. Assess. Lucas Hendricksen Becker en Berent Hermsen 
In eigenaar personen sijn gecompareert Geese Weldinck geassisiteert mett d. E. Jan 
Gerritsen en Gerrit Volckers meede caverende voor sijn suster ende bekanden den 24 
octob. 1696 an Geesken Veluwe vast en onweder ropelijck verkofft te hebben haar 
eigendomelijcke stuckjen boulandts genaamt de aenwende geleegen in Arent Lippinck 
kamp, sijdtwars Hendrick Verveldts stuckjen (: sijnde het selve stuckjen beswaart 
jaarlix mett anderhalff scheepel haver sloptiende :) die welcke cooppenninck sij 
verkoperen den laatsten mett den eersten bekanden haar ten goeden geneugen 
voldaen en betaalt te weesen, deden des weegen van 't voorgen. stuckjen boulandts 
ten erfflijcken behoove an vorsr. Geesken Veluwe ende haare Erffgenaamen 
onwederropelijcke cessie en overdragt haar verkoperen en alle de haarigen daar van 
mitts deesen ontervende ende den Aencoperen ende haaren Erffgenaamen daar  
mede erffelijck ende onwederropelijck wederom beervende sonder dat sij 
transportanten 
 
Folio 441  in 't geringeste daar an meer behielden beloovende 't voorgen. verkoffte 
landt teegens eenen iegelijcken te willen staan wagten ende waaren onder verbandt 
van haer personen ende gooderen soo rorende als onrorende verkregen ende toe 
verkrijgen renuncieerden ten dien einde de exceptie van ongetelden gelde en heeft 
voorgen. Geesken Weldinck in specie meede gerenunciert  het beneficium seratus 
consulti velleiani de vrouwelijcke sexe bij het Vellejaensche raat besluit toegestaan  
voorts allen anderen exceptien beneficien en privilegien in regte die welcke haar 
transportanten offte den haarigen deeser eenigsints ter contrarie souden konnen 
releveren. Alles breder inhold des verseegelden brieffs. 
Nootgr. Anno 1700 den 14 maij  Joan Cost richter. Assess. Coort Reigers, Egbert 
Stroijnk.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hermen Lipper met Grete Claeskate sijn 
echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van Br. Pelgrom 
Jorrijssen sijn huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van 
 
Folio 442  van haer transport ende eijgendomelijke landerjen bestaende in den halven 
camp op de huisstede gelegen aen Jan Veluwen camp en de Leemstege met nog van 



 

het stucke op de huisstede van den winkelcamp van den gaerden in den Esch met de 
ene sijde aen Vervelts Engbers met de andere aen de older Volberschen gaerden van 
de maet met het lant bij het huis volgens affpalinge van het Heerschops lant 
gescheiden met het gewas op d. twe stukjen in d. huisstede en 't derde op de Bus 
Hendrik huisstede alle alsoo in de Eschmarke en desen gerichte gelegen voormaels 
aangemelte Pr. Jorrijssen op den 27. Junij 1692 en 17 Maert 98. eerst voor de sa. van 
250 gls ten tweden voor 150 gl. versat en verbonden geweest die mits desen beide 
worden gecasseert: en sulx met alle sijn oude en nije tobehoir recht en geregtigheden. 
voor welke parcelen sij vercoperen den coop penninck ten vollen becanden 
ontfangen te hebben. Deden derhalven van het voornoomde vercogte transport en 
vertigtenissen met hande en monde als recht was haer en den harigen daer van mits 
desen ten enemael ontervende den Aencoper en sijnen erven daer mede weder erfflijk 
beervende sonder dat sij Transportanten daer aen het geringste 
 
Folio 443  meerder behielden nog te verwagten hadden; met belofte van desen 
erffcoop tegen allen en enen ijegelijken also t. willen staen wagten en waren onder 
verbant van haere personen en vorderen goderen, en renuntsiatje van die exceptje van 
ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie breder bij den brieff. 
Nootger. Anno 1700 den 17 junij  Joan Cost richter. Assess. Jan Gerritsen Wessels 
en Berent Tijossink.  In eijgener persoon erschenen is Mr. Joost Miskendael met 
Geertken Cost sijn huisvrouwe idq. tutore marito en becanden van Br. Gerrit 
Laersonder alnog gefinieert opgenomen en in goden ganckbaren gelde ontfangen t.  
hebben die summa van sestig Caroli gl. die sij daeromme jaerlix en allejaer  op den 14 
junij (:tot de effectuele aflosse die nae voorgaende halfjarige opsage sal mogen en 
moeten geschieden:) tegens vijff gelijke gl. het hondert te verrenten, sullende het 
eerste jaer comen te vervallen op den 14 junij 1701. Voor welke penningen en daerop 
te verlopene renten sij mits desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijken 
Langer acker off scheltbree tusschen Willem Worwijks en Verwoolts lant, de 
diesselbree naest Schouwincks lant met den eenen eijnde 
Folio 443 in de marge Anno 1704 den 15. October. Richter Joan Cost. Ass. Dr. Muntz, 
secr. Stokman.  In eijgenaar persoon eerschenen is Br. Gerrit Laersonder en becande dat dese 
tegenstaende penningen door Dr. Wagelaer en Wessel Hodemaker qqa. an hem sijne voldaen en 
betaelt weshalven het onderpand los maekt en hiermede quiteert. 
 
Folio 444  aen Pelgrom Beckers met den anderen aen wijlen Willem Sevrijns Lant, 
voorts de Wagelaersmate tusschen de wedue van wijlen d. Hr. Richter Cost en Br. 
Beckers gronden alle in d. Eschmarke en deesen gerichte alsoo gelegen, om in cas van 
misbetalonge frij daer aen kost en schadeloos t. verhaalen. Dit alles onder renuntiatie 



 

van de exceptie van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie en belofte 
van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. 
In eodem judicio  in eijgener persoon erschenen is Mr. Joost Miskendael met 
Geertken Cost sijn huisvrouwe tutore marito en deden ten behove van Willem 
Gervordink sijn huisvrouwe en erffgenamen onwederropelijke cessie en overdragt 
van haer Transportanten eijgendomelijke mate, de Lange mate geheten in de 
Horstege tusschen Schulten en de Erffgenamen van wijlen Lucas Verwoolds maten 
met alle sijn olde en nieuw recht en gerechtigheden. Voor welke lange mate sij 
Transportanten den vollen cooppennink tot den laetsten toe becanden ontfangen te 
hebben, deden derhalven van het vercogte parceel transport en vertigtenisse met 
hande en monde als recht was haer enden harigen daer van mits desen ten eenemael 
ontervende den Aencoper en sijn erven daer daermede weder erfflijk beervende 
sonder dat sij Transportanten daer aen het geringste meerder behielden noch te 
verwagten hadden. Met beloffte van desen erffcoop tegens allen en enen jegelijcken 
also t. willen staen wagten en waren onder verbant van hare personen en vordere 
goederen, en renuntiatie van de  
 
Folio 445  exceptie van ongetelden gelde voorts oock van allen anderen desen 
eenigsints ter contrarie. 
Anno 1700 den 25 junij   J. Cost Richter. Assess. Herman ten Huntvelt, Hendrik  
Rumpel.  Compareert Willem in d. Hege en becande aan Hermen Bruninck oprecht 
en deugdelijk schuldig t. sijn ene summa van 154 gl. en aan Lucas Queckeboom 31 gl. 
procederende de eerste van lanthuir van de Woostink brake en d. twede mede van 
pacht sijnde twee jaaren waar van het laatste op Martini 1700 sal verschijnen, voor 
welcke penningen hij verbint gelijck een jeder in ’t geheel en elck int bijsonder doot,  
bij desen sijn, sonder eijgendomelijcke twee rode koe beesten een rode stercke met 
nog 4 rode guste beesten een bruin paert met alle sijn roggen en gewas op den lande 
en hoij gront en inninge des huises niets uijtbescheiden voorts sijn schoppe groot drie 
gebont, staende voor sijn huijs op dat bij sooverre hij de voorschr. Bruininck en 
Queckeboom tusschen desen en aanstaende Martini niet come t. voldoen sig daer aen 
kost en schadeloos mogen verhalen. 
Nootgr. Anno 1700 den 26 junij  J. Cost Richter. Assess. Jan Gerritsen Wessels en 
Albert Helmink.  In eijgener persoon erschenen is 
    
Folio 446  de Welgebrn. Margareta Geertruit van Loon Dauariere Grubbe sijnde 
geassisteert met haren Broder de ook welgebrn. Wilhelm Henrick van Loon Heere 
toe Borch Enscheide en dede ten erflijken behove van Jenneken Nijhoff 
onwederropelijcke cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke  



 

stucke boulant Arent Stroijncks stucke  geheten soo en als hetselve met sijn oude en 
nije toebehoir recht en gerechticheit in d. Eschmarke en desen gerichte tusschen 
Hunhofs en Berent Oostervelts lant gelegen is gehorende onder het Lutke Spolberg 
en daerom pro quata ook mede tot betalinge van die daer opstaende jaerlixe 
sloptiende geholden te betalen. Voor welcke parceel haer welgebrn. den vollen 
cooppenninck becande ontfangen t. hebben. Dede daeromme transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den harigen daer van mits 
desen ten eenemael ontervende  den Aencooper en sijnen erven daer mede weder 
erflijk beervende sonder dat haer welgebrn. daer aen het geringste meerder behielde 
nog te verwagten hadde; met beloffte van desen erfcoop tegens eenen jederen alsoo t. 
willen staen wagten en waren nae Lantr. en renuntiatie  van de exceptie  van 
ongetelden gelde en allen anderen dese ter contrarie.  
In eodem judicis  in eijgener persoon erschenen is de welgebrn. Margareta  
 
Folio 447  Geertruit van Loon douairiere d’Grubbe sijnde geassisteert met haeren 
broder de ook welgebrn. Wilhelm Henrick van Loon Heere toe Borch Enscheide en 
dede ten erflijcken behove van Herman Borgers onwederropelijcke cessie en 
overdragt van haer transportanten eijgendomelijcke stucke boulant in het lutke 
Spolberch (: sijnde pro quota van d. andere daer onder gehorende landerijen met  
sloptiende beswaert :) soo en als het selve met alle sijn oude en nije toebehoir, recht 
en gerechticheden in de Eschmarke en desen Gerichte tusschen Roleff ten  Bouhuis 
en Spolbergs landeren en in het korte lant gelegen is. Voor welcke parceel haer 
welgebrn. den cooppemminck ten vollen en tot den laetsten toe, becande ontvanfen t. 
hebben. Dede daeromme transport en vertigtenisse met hande en monde als recht 
was haer en den haren daer van mits desen ten eenemael ontervende den Ancoperen 
sijnen erven daermede weder erflijk beervende sonder dat haar welgebrn. daer aen het 
geringste meerder behielde nog te verwagten hadde. Met belofte van desen erfcoop 
tegens allen ende eenen ijederen nae Lantregte  te willen staen wagten en waaren 
onder verbant van alle hare vordere goderen en renuntiatie van de exceptie van 
ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie. 
Nootgr. Anno 1700 den 21 julij  Joan Cost richter. Assess. Lambert Lansink en 
Albert ten Cate.  In eijgenaer persoon eerschenen is 
 
Folio 448  Jan Wissink met Geertken sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en 
becande van Tijes Wissink gefinieert opgenomen en in goden ganckbaren gelde 
ontfangen te hebben die summa van hondert ses en tagtentig Caroli gls. de welke ook 
tot haren proufijte wel wederom hadden aengelegt. Beloofden daeromme die voorssn. 
hondert ses en tagtentig gl. jaerlijx en alle jaer tot de afflosse toe die nae voorgaende 



 

halfjarige opsage ten wedersijden sal mogen en moten geschieden op Maij met vijff gl. 
het hondert t. verrenten sullende het eerste jaer comen te vervallen op aenstaende 
Maij 1701. Voor welke penningen en daer op te verlopene renten sij mits desen 
realiseren en verbinden haer eijgendomelijke huis en daer bij gelegen gaerden soo en 
als die door haer Rentgeverschen wijlen vader aengecogt en door haer tegenwoordig 
beseten en in de Helminksijt en desen gerichte voor de grote deur van die 
 
Folio 449  Rentgeveren, met den enen eind aen de beke met den anderen einde aen 
Tijes Wissink off Rentheffers lant gelegen is om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig ten allen tijden daer aen kost en schadeloos te verhalen; Alles onder 
renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie, 
en belofte van soo nodig ten allen tijden beter vestenisse t. willen doon in forma 
ampliori. breder bij den breeff. 
Noodgr. Anno 1700 den 24. Augustus  Joan Cost Richter.  Assess. Br. Jan  
Steenbergen en Jan Wagelaer.   In eijgenaer persoon eerschenen is Bartelt Snuiver met 
Mette Nijhuis sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden die Jonge Jan  
Berentsen Averbeke gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te 
hebben die sa. van vijffhondert en vijftig Caroli gls. die sij ook tot haren 
Folio 449 in de marge  Noodgerigt geholden den 3e Maij 1733. Verw. Rigt. P. Strick.  
Assess. Joannes Linthuijs en Joannes Strick.  In Eigenaer personen eerschenen Berent Lammerink 
als mede erfgenaam van wijlen Jan Lammerink mede caverende voor sijne verdere susters en broers en 
bekande van dese tegenstaande penningen Cum intresse ten vollen voldaan en betaalt te sijn. Doende 
derhalven dit onderpand losmaken en  quiteren. 
 
Folio 450  proufijte wederom verclaerden aangelegt te hebben beloofden daeromme  
die voorseide vijfhondert en vijftig gls. jaerlijx en alle jaeren te verrenten op den 19 
Augustus met vier gls. het hondert en sulx tot de effectuele losse toe die nae 
voorgaende halfjarige opsage ten wedersijden sal moten en mogen geschieden 
sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 19. Augustus 1701 voor welke 
capitaelen daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en verbinden haer 
eijgendomelijke huis en uitdrifte met den gaerden en hoijgront daer bij gelegen en soo 
als het door haer comparanten tegenwaardig beseten word, en in d. Helminksijt en 
desen gerichte gelegen is voorts ook den Spicken camp in d. Rutbeke en ook desen 
gerichte liggende voormaels uit de Wele aengecogt, om in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Alles onder renuntiatie van 
de exceptje van ongetelden gelde als mede van allen anderen. Desen ter contrarie en 
belofte van soo nodig 
 



 

Folio 451  ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. breder 
bij den brieff 
Inlegvel  volgens gedane publicatje op den .... Aug. sal voor agterstendige lantsmiddelen bij 
bernender keerssen uitgang vercogt worden het lant van VeltGese ook en den belt met het agtergat 
dessen mondig kinderen neffens het huijs tegenwoordig door haer bewoont. D. koper sal bij den 
aantast soo voort moge geschieden den vollen cooppennink hebben t. betalen en die bij bernender 
keersen uitgank de laetste hoginge heeft sal coper sijn en blijven. En alsoo nae aaneijsching niemant 
der crediteren eerschenen is soo word bevonden dat nae omkeringe der tellioren de hoogste insate heeft 
gehad Alb. ten Vaerde ad 30 gl. d. sone verhoget 10 gl. en is coper verbleven.     
 
Folio 452  Nootger. Anno 1700 den 30 . 7bris,  Joan Cost richter . Assess. Coort  
Reiger en Egbert Stroijink .  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Rocker met Hinne 
Roolvink, sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden van Jan Demmers 
opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te hebben die summa van 
vierhondert Caroli guldens welke sij verclaerden tot betalinge harer schulden wel 
wederom aengelegt te hebben. Weshalven sij deselve jaerlijx en alle jaer tot de afflosse 
toe die ten wedersijden nae voorgaende halfjarige denuntiatje sal mogen en moten 
geschieden en bij de Rentgever telkens op ijder termijn hij hondert gl. sal konnen 
gedaen worden te verrenten met vijff gl. het hondert en sal het eerste jaer comen te 
vervallen op den 30 september 1701 
 
Folio 453  welke interesse de wonner van voorssn. Rocker van d. pagt off huire soo 
deselve jaerlijx moot geven aan Rentheffer hebben t. geven en betalen, voor welke 
capitael en t. verlopene rente sij mits desen realiseren en verbinden haer 
eijgendomelijke huis met den gaerden liggende in de marke Lonniker bij het erve ende 
goot Rocker aen het velt welke huir hij Rentgever voor desen van Hendriks Jan heeft 
aangecogt, voorts versetten en veronderpanden mede haer aansprake ende recht soo 
sij aan en op het erve ende goot Rocker selfs enigermaten hebben om in cas van 
misbetalinge sig ten allen tijden daer aan schadeloos te bewaren, alles onder 
renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen enigsints 
ter contrarie en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon  
in forma ampliori. breder bij den brieff. 
 
Folio 454  Nootgr. Anno 1700 den 15 October. Jan Cost richter. Assess. Roleff ten 
Bouhuis en Egbert Tesink.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Jan Hermsen 
Vaniker met Ale Jansen Egbertink sijn echte huisvrouwe die nae dat sij haren L. 
eheman de mombairschap hadde opgesegt wederom tot haren momboir heeft 
gecoren die Ed. Joan Wagelaer ju.Dr. sijnde hij testator en sij testatrix gesont van  



 

lichame en bij goden verstande. Becanden overwogen te hebben de kortheit en 
brosheit des menschelijken levens, de sekerheit des doods en de onsekerheit van 
desselfs uire en daeromme voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder voor aff van 
hare tijdelijke goderen t. disponeren. Tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. 
sijn sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemant en oversulx uijt vrijen 
wille en met rijpen berade. Comende dan ter dispositje soo 
 
Folio 455  bevelen sij Testateuren hare sielen soo haest die uit de lichamen comen t. 
scheiden in de genadige hand van God Almagtig en hare lichamen tot een eerlijke 
begrafenisse. Dienvolgens wil ende begeert hij Testator dat alle sijne goderen soe hij 
enigsints moge hebben en coment nae te laten soo hij voor sijn L. huisvrouwe coomt 
t. overlijden bij deselve in tugt sullen verblijven en soo sij deselve mogte van noden 
hebben ook mogen verteert worden, en dat die gene soo van deselve nae haer 
overlijden mogen overig sijn, bij sijne erffgenamen soo als daer toe ab intestato 
beregtig sijn geproufijteert ende genoten sullen worden. Voorts will enbegeert ook sij 
Testatrix dat alle hare goderen soo bij aldien sij voor haer L. eheman coomt te 
overlijden bij denselven in tugt sullen verblijven ende genoten worden en soo 
wanneer hij het van noden heeft ook mogen verteert worden en dat die gene soo nae 
sijn overlijden daervan overig sijn bij haer vrienden soo daer toe ab intestato beregtig 
sijn genoten ende geproufiteert sullen worden. Al hetgene voorschreven staet heeft 
hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeert nae dat het haer voorgelesen waer dat 
hetselve cragt hebben en effect sorteren sal ‘t sij als testament codicille gifte onder de 
levendigen ofte uit sake des doots schoon alle solemniteiten nae rechte gerequireert 
niet waren geobserveert nae dat dese voor hem Testator   
 
Folio 456  als des schrijvens oneervaren door die Ed. Hend. Engelb. Stockman, secrt. 
voor haer Testatrix door die Ed. Joan Wagelaer  Dr. geteikent en gesegelt mogen 
worden. J. Cost Richter, Joan Wagelaer Dr, Hendr. Engelb. Stockman 
Nootger Anno 1700 den 29 November. Joan Cost Richter. Assess. Bernard 
Helmich, Egbert Stroijnk.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Berent Schuckink 
met Megtelt Jansen sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden van Albert 
Lambertinck gefinieert opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te hebben 
die sa. van hondert Caroli gls, die sij ook ten haren proufijte wel wederom hadden 
angelegt, beloofden daeromme deselve jaerlijx en alle jaer (: tot de afflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaende halfjarige denuntiatje sal mogen en moten geschieden:) 
te verrenten met vier gl. het hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 
29 november 1701.Voor welk capitael en daerop  
 



 

Folio 457  te verlopene renten sij mits desen realiseren en verbinden haer 
eijgendomelijke huis met den gaerden, weide en hoijgront neffens het wevetou soo en 
als het selve huis en gronden in d. marke Tweckelo aan Schukkinkdijk tusschen 
Hendrik Hesselinks maet en Berent Govers camp en met den einde aan Schukkinks 
gaerden gelegen is en door haar tegenwoordig beseten word om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. 
Renuntieerden van d. exceptie van ongetelden gelde en van allen anderen desen 
enigsints ter contrarie en beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doon in forma ampliori. Breder bij den brieff. 
Anno 1701 den 19 jannuari Richter Joan Cost. Assess Herman ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hind. Wolbertink, alias 
Aeffkink met Jenne sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden alnog 
gefinieert opgenomen 
Folio 457 in de marge  Noodgerigte gehouden de 30 jann 1763 Verw, Rigter Hindr. Swiers. 
Assess. Philip Wesselink, Barent Teesink.  In eijgenaer persoon compareert en erschenen  
 
Folio 458  en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben van Berent Morsch en 
sijn huisvrouwe die summa van driehondert Caroli gulden die wel ten haren proufijte 
wederom hadden angelegt, beloofden daeromme die voorseide 300 gls. jaerlijx en alle 
jaer tot de afflosse toe, die ten wedersijden nae voorgaende halfjarige opsage sal 
moten en mogen geschieden te verrenten met vier en een halven gulden het hondert 
en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 18 jann. 1702 en bij aldien de 
Rentgever met gelde d. interesse niet comen t. voldaan sal de Rentheffer soo vele saet 
van den Langen acker mogen trecken. Voor welke capitael en daer op te verlopene 
renten sij mits desen realiseren en verbinden haer erve ende goot Aeffkink gelegen in 
de Geerdinksijt en desen gerichte neffens alle hare mobilia en het gewas om in val 
van misbetalinge sig dar aen kost en schadeloos te verhalen, alles onder renuntiatje 
van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje, met belofte 
van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori, 
breder bij den brieff 
Folio 458 in de marge  Jan Uldrik voor hem selfs en caverende mede voor sijn huisvrouw 
verklarende van dit tegenstaande capitaal ad 300 gulden van Hermen Afink met de rente van dien 
ten vollen sijn voldaen deede derhalven daar van quiteren en deese versettinge rojeren en annuleren 
mits deesen zoo en als nae regte behoort.  
 
Folio 459  Nootger. Anno 1701 den 21 jannuarij. Richter Joan Cost. Assess. dr. 
Andreas Nilant, Bernard Helmich.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hermen 
Jansen wonende op het Elshoff met Elske Berents, van den Hulsiker Brink, sijn echte 



 

huisvrouwe idq tutore marito en deden ten erfflijken behove van Gerrit Laurens 
Laersonder onwederopelijke cessie en overdragt van haren eigendomelijken vrijen en 
allodialen gaerden, den Brinkgaerden geheten liggende met de ene sijde ter sijden 
copers met de andere sijde aan Segels plaggenvelt besijden Segels gaerden in de 
Eschmarke in desen gerichte ende sulx met all sijn tobehoir oude en nieuwe rechten 
en geregtigheden voor welken gaerden sij vercoperen den cooppenning tot den 
laetsten toe bekanden ontfangen te hebben, Deden daeromme van den voornoomden 
gaerden transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was, haer en den 
harigen daer van mits desen ten enemael ontervende, den Aencoper en sijnen erven 
daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij transportanten het aldergeringste 
daer aen meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen 
erffcoop tegens allen ende enen ijederen alsoo te willen staen wagten en waren, onder 
verbant van hare personen en goderen en renuntiatje van d. exceptje van ongetelden 
gelden en van allen anderen desen enigsints ter contrarje. Breder bij den breeff. 
Folio 459 in de marge  Nootgr. Ao 1701 den 7. maert. judex Joan Cost. Assess. Jan 
Wicherink, Coort Reigers. Is persoonlijk eerschenen Gerrit Laurens Laersonder cedeerde en 
transporteerde desen gaerden aen Lucas Nijenhuis sonder ijeets daer aen te behouden verclarende 
deswegen ook ten vollen hem Nijenhuis voldaen en gecontenteert te sijn. 
 
Folio 460  Nootgr. geholden op 't erve Annink. Anno 1701 den 22 maert. Richter 
Joan Cost. Assess Jan Annink en Jan Nijhoff.  In eigenaer persoon eerschenen sijn 
Berent Annink met Berentken Egberink sijn echte huisvrouwe hebbende sij haren 
eheman de momboirschap opgesegt en wederom tot haren momboir vercoren 
Deepmer Bijvank sijnde hij testator krank, sittende op een stoel edog bij goden 
verstande maer sij Testatrix gesont van lichame en mede bij goden verstande 
becanden overwogen te hebben d. kortheit en brosheit des menschelijken levens, d.  
sekerheit des doots en de onsekerheit van des selves uire hebbende daeromme 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van hare tijtlijken goderen t. 
disponeren tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder 
bedwang, opmakinge off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje.  
 
Folio 461  soo bevelen sij Testateuren hare seelen soo haest die uit hare lichamen 
comen t. scheiden in de genadige handen van God Almagtig en hare lichamen tot een 
eerlijke begraffenisse. Dienvolgens wil ende begeert hij Testator bij aldien hij voor 
sijn vrouwe come te overlijden dat deselve alle sijn nae te latenen goderen haer 
leventlang tugtswijse sal hebben behouden mede gebruiken en soo van de opkomst 
niet konde leven tot haren nootdruft van deselve ook mogen vercopen en 't gene nae 
haer beider overlijden van sijn Testators goderen als dan overblijft sullen sijn 



 

vrienden soo daer toe ab intestato beregtigt sijn onder haer erven ende verdeilen. 
Vorders wil ende begeert sij Testatrix met adsistentje als voren dat ook haer eheman 
bij soo verre sij voor hem coomt  t. overlijden dat deselve sijn leventlang alle hare nae 
te latenen goderen tugtwijse sal hebben behouden ende gebruiken en bij aldien van d. 
opkomst niet kan leven dat tot sijnen onderhalt van deselve ook moge vercopen en 
hetgene nae haer beider overlijden van haer Testatrix goderen alsdan nog overig is 
sullen haer vrienden soo daer  toe ab intestato beregtigt sijn onder malkanderen erven 
ende verdeilen. All 't gene voorssn. staet willen en begeren hij Testator en sij Testatrix 
dat cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als testament codicille gifte onder de 
levendigen off uitsake des doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte gerequireert  
niet waren 
 
Folio 462  geobserveert versoekende hij Testator en sij Testatrix dat dese hare 
dispositje voor hem door secret. Stokman en voor haer door Dr. Joan Wagelaer moge 
geteikent worden en gesegelt J.Cost richter. Henr. Engelb. Stockman, Joan Wagelaer 
Dr.  
Nootgerigte Anno 1701 den 9 april  In absensie van d. Heer Rigter Joan Cost.  
Henr. Engelb. Stockman jud.subst. Assess Tobias Nijhoff, Engelbert Laarsonder. Is 
in eijgenaar persoon eerschenen Diderich Borgerinck en vertoonde gerigtelijcke 
volmagt van sijn suster Anna Christina Borgerinck en een brieff van sijn swager G. 
Fransen,  Eleonora Borgerinck Eheluiden waar in sij hem comparant meede magt 
geven en sijn deselve volm. ten protocollo geinsereert en om kortheitshalven alhijr 
geomitteert ende bekande voor sig selves ende voor sijn swaagers en susters gefineert 
ende opgenoemen 
Folio 462 in de marge Nootger. Anno 1704 den 29 maart Richter Joan Cost. Assess. 
Hermen Leverink, Geert ten Cate. Is persoonlijk in desen Ed. gerichte eerschenen Hendrik Schulte 
uit Buirse en becande dese versegelinge nae dat het daer in gementioneerde capitael van duisent caroli 
gl. door Jan Queckeboom ware entrigtet ende betaelt dese versegelinge met allen sijn recht ende 
geregtigheden aen den selven Queckeboom t. hebben gecedeert ende overgedragen sonder dat daer aen  
het geringste meerder behielde nog te verwagten hadde ende dat hij Jan Qeckeboom die nae sijnen 
gevallen moge keren ende wenden                             
 
Folio 463  te hebben van d.E. Hendrick Schulten, Greete Wergerinck Eheluijden 
eene summa van duisent Caroli gulden ad 20 st. het stucke beloovende comparant en 
in sijn voorgen. qualiteit die selve jaarlix ende alle jaar teegens viere en een halve 
gulden van het hondert maar soo de interessen op den verschijnsag (: 8 off 14 daage 
onverhaald :) niet worden betaalt tegens vijff te verrenten, waarvan het eerste jaar 
rente sal koomen te verrenten op den 22 martij 1702. Voor welcke capitaal ende daar 



 

op te verlopene rente hij comparant mits deesen realiseert ende veronderpandet sijn 
en sijn constituanten eigendomelijke erve ende goot Hoff te Coosveld soo en als het 
mett sijn oude ende nieuwe tobehoor regt en geregtigheden in de Endscheider 
Esmarke en desen gerigte geleegen is, om in cas van onverhoopelijcke misbetalinge 
sig daar an cost en schadeloos te mogen verhaalen ten welcken fine comparant heeft 
gerealiseert de exceptie van ongetelden gelde voorts allen anderen exceptien 
beneficien ende privilegien in regte die welcke haar ofte den haarigen deesen 
eenigsints ter contrarie souden konnen releveren mett wijder belofften van den 
pandtholder ten allen tijden des noodig beeter vestenisse te willen doon in forma 
ampliori verders is bedongen soo de pandgeveren het voorges. onderpand wilden 
verkoopen dat sij als dan 
 
Folio 464  an den pandtholderen daar van belooven kennisse te  geeven en haar het 
eerste bott gunnen en dat de in en aflosse nae voorgaande halffjarige denunciatie ten 
beijden sijden sal blijven gereserveert. Breder bij den verseegelden brieff 
Copia van de volmagten   Wij ondergeschrevene geeven onsen brooder d. H. J.D. 
Borgerinck volcomen volmagt om voor onse reeckeninge op het Erff 't Hoff te 
Koosveld te negotieren een summa van duisent guldens en dat daar in sal doon het 
geene oordeelt te behooren. actum Amst.am  P. mo April 1701 
G.Fransen Eleonora Borgerincks genaamt Fransen 
Copia van d. gerichtelijcke volmagt  Wij Burgemeesteren scheepenen ende Raden 
der stad Deventer tuijgen ende certificeren voor de opregte waarheit dat voor ons 
gecompareert is d. Heer Burgemeester en  
 
Folio 465  Camerar Herman Borgerinck, onse meede Rades Vrient ende bekende in 
de beste ende bestendigste forma regtens geconstitueert ende magtig gemaackt te 
hebben, Joan Diderick Borgerinck sulx doonde cragt deeses omme uijt de naame van 
Hem Heer constituent als oome ende bloot momber over desselfs nigt Anna 
Christina Borgerinck op het erve ende goot den Hofte Coosveldt genaamt ende 
onder het Gerigte van Enscheide geleegen te moogen negotieren een summa van een 
duijsent car. guld. ende het selve daar voor tot securiteit van de Rentheffer te 
verbinden, sonder argelist, gegeven onder onse stadts secreet seegel den 6 april 1701 
Eil Borgerinck Secr. 
Nootgr. Anno 1701 den 18 maij   Jan Cost richter. Assess. Secret. Henr: Engelb. 
Stockman en Hendrik Derkink.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Geertken ten 
Spelberg weduwe wijlen Engbert Hotinck sijnde geadsisteert met haren sone Geert 
Hotink als mede 



 

Folio 465 in de marge Nootger. Anno 1701 den 10 junij. J.Cost richter. Assess dr. 
Wagelaer, Welmer Crumhoff. In Eijgenaer personen eerschenen sijn Stijne Engbertinck sijnde 
geadsisteert 
 
Folio 466 Geert Hotink voor sig selfs en dan Gosen Hotink uit name en van wegen 
Berent Hotink wonende in Vrieslant en voor het kint van de lange Wigger Engbert 
geheten voor dewelke hij caveert en sig als borge inlaet, als ook Borgmr. Pelgrom 
Jorrijssen uit name van wegen Hendrik Schotelkate en Stijne Engbertink voor welke 
beide hij Comparant de rato caveert en ijeden sampt en int bijsonder aen Willem 
Welmersen ten Varwijk en Ale Roleffs sijn huisvrouwe onwederopelijke cessie en 
overdragt van haer en haers Comparanten principalen eijgedomelijke boulant, met 
den hoijweide en gaerdengront en all 't gene haer uit den Scholtenhoff eniger maten is 
toe comende d. soltstede genaemt met die daer toe gehorende uitdrift soo en als het 
selve in d. Eschmarke en desen gerichte met alle sijn oude en nieuwe recht en 
geregtigheden gelegen is, becanden daer voor den vollen Cooppennink tot den 
laetsten toe ontfangen te hebben. Deden daeromme van de voornoomde landerjen en 
uitdrift transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en haers 
Comparanten principalen daar van mits desen ten enemael ontervende den 
Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat daer aen 
het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen 
erffcoop 
Folio 466 in de marge  met haren broder Geert Hotink en Hendrik Schotelkate en becanden 
vollencomen te approberen ende te ratificeren dese opdragt soo Br. Jorrijssen uit haren namen en van 
harentwege alhier gedaan heeft op den 18 laetstleden Maij gelijk sij deselve opdragt aen Willem 
Welmersen ten Varwijk en sijn huisvrouwe gedaen approberen en ratificeren mits desen 
Nootgr. Ao. 1702 den 9. jannuarij Joan Cost richter. Assess. Jan Bonnier, Dr. Gerhard 
Nilant.  In eijgenaer persoon eerschenen en gecompareert is Berent Hotink woonagtig in Vrieslant 
approbeerde en ratificeerde dese gedane overdragt uit sijnen name den 18 Maij 1701 aen Willem 
Welmersen ten Varwijk mede gedaen gelijk hij deselve bij desen alnog in desen gerigtelijk approbeert 
en ratificeert mits desen als sijnde deselve met sijn consent en voor weten gedaen ende geschiet 
      
Folio 467  tegens eenen ijegelijken t. willen staen wagten en waren onder verbant van 
haeren haer Comparanten principaels persoonen en goderen en renuntiatje van de 
exceptje van ongetelden gelden en allen anderen desen ter contrarje. Breder bij den 
breeff. 
In eodem Judicio  in eijgenaer persoon eerschenen is Willem Welmersen ten 
Varwijk met Ale Rolefs sijn huisvrouwe idq tutore marito en becanden opgenomen 
en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben van Lucas Oolderink, Geert 



 

Engerkink en Herman Smalenbrook die summa van vierhondert agt en seventig 
Caroli guldens, welke sij ook wel en tot betalinge van d. landerjen en uitdrift soo sij 
Comparanten tegenwoordig besitten wederom hadden aengelegt, beloofden 
daeromme die voorseide 478. gls. jaerlijx en alle jaer, tot de afflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaende halfjarige opsage sall mogen geschieden te verrenten met 
vier en een halve gulden het hondert en sal het eerste jaar comen te vervallen op den 
18 Maij 1702. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten, sij Comparanten 
mits desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijke huis en uitdrift met alle die 
daer bij gehorende bou, hoij, weide en gaerden gront en soo als deselve van haer 
Comparanten tegenswoordig beseten word en in d. Eschmarke en desen gerichte 
gelegen is, voorts alle hare vordere effecten en goderen, om in val van misbetalinge 
sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden ten dien fine van de 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie en beloffden 
soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. Breder 
bij den breeff. 
Folio 467 in de marge  Noodgerigte geholden den 26 7br. 1734. verw. Rigter P.Strick. Assess. 
Joannes Linthuis en Joannes Strick. Is gecompareert Jan Smalenbroock als mede Erfgenaam van 
dese tegenstaande versettinge. Caverende mede voor sijn vrouw en verderen der inhebbende eigenaaren, 
en verklaarde dat dese hier tegenstaande Capitaale somma ad 476-0- van die rendgeveren met die 
intresse aan haar rendhefferen deugdelijk weder sijn voldaan ende betaalt dede derhalven niet alleen 
quiteeren en voor goeden betaalinge bedanken maar oock dese verbintenisse losmaaken annuleren en 
casseeren ten welken einde sij Compr. die versegelinge aen Welmer Breteler heeft weder overgegeven. 
 
Folio 468  Nootger. Anno 1701 den 20 Maij Joan Cost richter. Assess. Dr. Mich. 
Albert Muntz, Br. Lucas Becker.  In eijgenaer persoon eerschenen is Joan Diderich 
Borgerink voor hemselfs en mede als volmr. van d. Hr. Borgemr. Cameraer Herman 
Borgerink in qualite als momboir van Anna Christina Borgerink mitsgaders als volmr. 
van Godefridus Fransen coopman tot Amsterdam ende desselfs eheliefste Eleonora 
Sophia Borgerink en becande vermogens voorgemelte twe distincte volmagten de ene 
voor d. Hooch agtbare magistraet der Stad Deventer den 14 maij deses jaers en de 
andere voor d. Hoochagtbare Magistraet der Stad Amsterdam den 18 Maij deses jaers 
mede gepasseert van waerden eerkand ten prothocollo geinsereert van Jan Hemsink 
en sijne huisvrouwe Aeltje Ernstink tot Reckum opgenomen en in goden gangbaren 
gelde ontfangen te hebben duisent Caroli gulden die hij Rentgever jaerlijx en alle jaer 
belooft te verrenten met vier gelijke gls het hondert, welke rente tot de afflosse van 
voorssn capitael toe, die nae voorgaende halfjarige opsage ten wedersijden sal mogen 
gedaen worden, jaerlijx uit de pagten van 't erve Hoffcoosvelt 



 

Folio 468 in de marge  Nootgr. Anno 1704 den 29 maert. Richter Joan Cost. Assess. 
Hermen Leverink, Geert ten Cate.  Is persoonlijk in desen Ed. gerichte eerschenen Hendrik Schulte 
uit Buirse en becande dese versegelinge nae dat het daer in gementioneerde capitael van duisent gl. 
door Jan Queckeboom ware entrigtet ende betaelt dese versegelinge met all sijn recht en geregtigheit 
aan denselven Queckeboom t. hebben gecedeert en overgedragen sonder dat daer aan het geringste 
meerder behielden nog te verwagten hadden en dat hij Jan Queckeboom die nae sijnen gevalle moge 
keren ende wenden. 
Nootgerichte Anno 1708, den 3. Maij  Richter Joan Cost. Assess. Bernard Helmich, 
Herman HooffCoosvelt.  Is persoonlijk in desen gerigte eerschenen Jan Roleff Queckeboom als sijnde 
dit capitael van Hend. Schulte toe Buirse an hem gecedeert en overgedragen en becanden dese 
versegelinge 
 
Folio 469  sullen betaelt worden, welke pagt in soo verre en soo lange aen den 
Rentheffes ook worden gecedeert sullende her eerste jaerrente comen te vervallen op 
den 20 Maij 1702. voor welke 1000. Carl. gl. capitael en die daer op te verlopene 
renten hij Comparant mits desen realiseert en verbint sijn aen sijn Comparanten 
eijgendomelijke erve ende goet Hoff Coesvelt soo en als het selve met alle sijn oude 
en nije tobehoir recht en geregtigheit in de Eschmarke en desen gerigte gelegen is, om 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. 
Renuntieerde hij Comparant ten dien fine van de exceptje van ongetelden gelde, 
voorts van allen anderen desen ter contrarie, en beloofde soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. breder bij de breeff en sijn beide 
volmagten agter den twede versettinge geprothocolleert. 
In eodem Judicio  In eijgenaer persoon eerschenen is Joan Diderich Borgerink voor 
hem selve en mede als volmr. van de Heere Borgemr. en Cameraer Herman 
Borgerink in qualite als momboir van Anna Christina Borgerinks mitsgaders als 
volmr. van Godefridus Fransen coopman t. Amsterdam ende desselfs eheliefste 
Eleonore Sophia Borgerinks ende becande vermogens twe distincte volmagten 
voorgemelt de ene voor de Hoogh agtbare magistraet der stad Deventer de dato den 
Folio 469 in de marge  nae dat hem de daerin gemelte weerde 1000 gl. voor d. vrouw weduwe 
Antonia Daems weduwe van wijlen den Hr. Joan Fockink wederom ware voldaen dese versegelinge 
an d. vrou weduwe voorssn. t. cederen en t. transporteren met alle sijn regt en geregtigheden sonder dat 
daer an het geringste meerder behielde nog t. verwagten hadde. breder op den brieff t. sien.  
Nootgr. Ao 1708 den 3. Maij  Rigter J. Cost. Assess. Bernard Helmich, Jan Rolef 
Queckeboom.  Is persoonlijk in desen gerigte eerschenen Jan Hampsink en becande dat dese op den 
20 Maij 1701. van hem uitgeschotene penningen ten behove van d. Heer Borgerink en sijn Ed. 
susters hem door d. vrou weduwe Antonia Daems weduwe wijlen de Hr. Joan Fockink ter danke 
wederom waren getelt ende voldaen waarom hij deze versegelinge ten profijte van de weduwe Fockinks 



 

cedeerde en an deselve over droog bij desen sonder dat hij daer an het geringste meerder behielde nog te 
verwagten hadde. Breder op den brieff t. sien 
Noodgerigte Ao 1730 den 23 november Rigter Dr. Willem Hulsken. Assess. Br. Henr. 
Pennink en Herman Hulsik.  Alsoo Herman 
 
Folio 470  14 Maij 1701 en de andere voor de ook Hooch agtbare magistraet der Stad 
Amsterdam den 18 Maij deses jaer gepasseerd van waerden eerkand ten prothocollo 
geinsereert van Hendrik Scholten en desselfs huisvrouwe Grete Wergerink uit Buirse 
gefinieert en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben een capitale summa van 
duisent Caroli guldens beloofde deselve jaerlijx en alle jaer met vier en een halve 
gulden het hondert tot de effectuele afflosse toe die nae voor gaende halfjarige opsage 
ten wedersijden sal mogen geschieden, te verrenten, sullende het eerste jaer rente 
comen te vervallen op den 22 Apil 1702 mits dat ook de interesse van sodane 1000 gl. 
als op den 22  Maert laetsleden van hem ook heeft genegotieert niet eerder come te 
verschijnen maer bij aldien de voorschreven interesse op sijn tijt (: edog 14 dage voor 
off naer onverhaelt:) niet moge betaelt worden sullen in plaets van 4 ½  vijff gl. van 
ijeder hondert moten geven, sullende hij Rentheffer dese interessen jaerlijx uit de 
pagten van 't Hofkoosvelt die aen hem in soo verre worden gecedeert mogen 
ontfangen. Voor welke capitale sa. van 1000 gl. en die daer op te verlopene renten hij 
comparant mits desen 
Folio 470 in de marge  Alsoo Herman Hofcoesvelt in desen Ed. Gerigte gecompt. is en heeft 
vertoont d. originele versegelingen van dit tegenstaande en vooren staande capitaal te zamen ad twee 
duisent car. gls.  Ao 1701 den 20 meij door Jan Dider. Borgerink in het erve Hofcoesvelt gevestigt 
waar op in dorses deselve capitalen met de interesse van dien op den 8 meij 1726 door Juffr. 
Margareta Fokkink zijn gequiteert waar bij deselve bekende en verklaarde dat konde lijden dat 
deselve capitalen ende interessen in dit protocol wierden geroyeert en quijt gescholden. Zoo en als 
deselve dan gerojeert ende g. annuleerd worden bij desen. Wilhelm Hulschen Richter. 
 
Folio 471  realiseert en veronderpandet sijn en sijn constituanten eijgendomelijke erve 
ende goet Hoffcoosvelt soo en als het selve met sijn oude en nieuwe tobehoir recht 
en geregtigheit in de Eschmarke en desen gerigte gelegen is om in cas van 
onverhopelijke misbetalinge sig daar aen kost en schadeloos te verhalen met belofte 
bij soo verre hij Comparant het veronderpandede erve mogte comen te vercopen dat 
de Rentheffer daer toe de naeste sal sijn, voorts renuntieerde hij Rentgever van de 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie en belofte soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori, breder bij 
den breeff. 
Luidende de volmagten tot dese beide voorstaende versettingen als volgt.  



 

Wij Burgemeesteren en Schepenen ende raden der Stad Deventer tuigen ende 
certificeren voor de opregte waerheit dat voor ons gecompareert is onse mede 
raedsvrund d. Hr. Borgemr. en Camr Herman Borgerink ende becande als Oom en 
blootmomboir over desselfs onmondige nigt Anna Christina Borgerink in die beste 
en bestendigste forme rechtens geconstitueert ende magtig gemaekt te hebben 
 
Folio 472  Joan Diderich Borgerinck sulx doonde cragt deses om op het erve ende 
goot het Hoff te coosvelt genaemt in den gerichte van Endscheide gelegen alnog 
mogen te negotieren een capitale sa. van 2000 Car. gl. ende het voorn. erve ende goet 
tot contentement ende genoogsame versekeringe van den Rentheffer off hefferen te 
verhijpoticeren ende verbinden sonder argelist gegeven onder onse stads secret segell 
den 14 Maij 1701. was geteikent  Eil. Borgerink  Secret. 
Wij Borgemeesteren ende Regeerders der Stad Amsterdam doon kond enen ijegelijk 
dien het behoirt certificerende voor d. waerheit dat voor ons gecompareert sijn 
Godefridus Franse en Eleonora Sophia Borgerinks desselfs huisvrouwe geadsisteert 
met den voorne. hare man als haer gecoren voogt in desen wonende binnen dese stad 
en hebben geconstitueert en volmagt gemaekt Jan Diderich Borgerinks wonende tot 
Deventer omme uit hunne Comparantes namen ende van 
 
Folio 473  harent wegen te vercopen ende tot gelden te maken een borenwoning  
met sijn erff genaemt het Hoff te Coesvelt leggende in Twent de coper off copers 
daer inne te erven veste en gronden en haer Constituanten daer van te ontgaden en 
onterven brieven van transport opdragt en quitschelding daer van te passeren voor 't 
geregt aldaer practicabel cautje voor de vrijwaringe te stellen, deselve belovende te 
indemniseren en kost en schadeloos te houden de penningen daer van procederende 
te ontfangen van den ontfang quitantje te passeren en voor naemaninge te caveren en 
soo het gebeurde dat de gecaustittueerde inne sijn contentement het selve parceel en 
erff niet quam te vercopen 't selve alsdan sal mogen belasten beswaren en penningen 
daer op te negotieren en 't selve daer voor te hijpoteqeren soo als sijn goden raed daer 
in gedragen sal en daer van te passeren schultbrieff en verbintenis als ter plaetse 
voorssn. gebruikelijk is ende gerequireert sal werden met alle de clausulen en 
solemniteiten daer practijcabel en wijders alles meerder daerinne te doon en verrigten 
off sij constituanten selfs praesent waren souden komen of vermogen te doon met 
magt van sustitutje en regten en beloften van ratificatje van 't gene hier uit gedaen en 
verrigt sal worden bij d. geconstitueerde en gesubstitueerde onder 
 



 

Folio 474  verbant als nae rechten des blijft de geconstitueerde als gesubstitueerd van 
hare verrigtinge te doen behoirlijke bewijs en reliqua des t. oitconde deser stede segel 
ter sake hier ondergedrukt den 18 Maij 1701 was geteikent  J.Witsen L:S. R.ta 
Nootger. Anno 1701 den 9 junij  Joan Cost richter. Assess. Bernard Helmink en 
Coort Reigers  In eijgenaer persoon eerschenen is Geert Belders met Hendrikjen 
Nijhuis sijn echte vrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van Geert 
Hegerink sijn huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van 
haer Transportanten eijgendomelijke halve huis en uitdrift met twe stukjes gaerden 
gront de Belders plaetse geheten soo en als deselven met alle sijn oude en nije 
tobehoir recht en geregtigheit in d. marke Drijne en deser gerichte gelegen is.  
 
Folio 475  en door haer transportanten tegenwoordig beseten word. Becanden 
daarvoor den cooppennink van den coper tot den laetsten toe ontfangen te hebben. 
deden daeromme van het voornoomde  halve huis uitdrift en gaerdengront transport 
en vertigtenisse met hande en monde als wat recht was haer en den harigen daervan 
mits desen ten enemael ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder 
erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten het aldergeringste daer aen meerder 
behielden nog te verwagten hadde, met belofte van desen erffcoop tegens enen 
ijegelijken te willen staen wagten en waren onder verbant van haere personen en 
goderen en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen 
desen ter contrarie. Breder bij den brieff. 
Nootgr. Anno 1701 den 13 junij  Joan Cost richter. Assess. Hendrik Derkink en 
Coort Reigers.  In eijgenaer persoon eerschenen is Gerrit Lansink uit Drijne met 
Geertken Snuiverink sijn huisvrouwe idq tutore marito en becanden van Gerrit 
Becker, Judit Lorink sijn huisvrouwe opgenomen en in goden gangbaren gelde  
ontfangen te hebben die somma van ses en sestig Caroli gulden die tot betalinge harer 
schuldig ook wel wederom hadden aengelegt, beloofden daeromme die 
 
Folio 476  voorseide 66 gls. jaerlijx en alle jaer te verrenten met vijff gelijke guldens 
tegens het hondert en sulx tot de effectuele afflosse toe die nae voorgaende halfjarige 
opsage sal moten en mogen geschieden, sullende het eerste jaer comen te vervallen op 
den 13 junij 1701. Voor welke capitael en die daer op te verlopene renten sij 
Comparanten mits desen realiseren en verbinden hare eijgendomelijke Caterstede de 
Boumeisterplaetse geheten bestaende in huis en uitdrift met den gaerden ten 
wedersijden van 't huis en soo als t. selve in d. marke Drijne en desen gerichte met 
alle sijn tobehoir, recht en geregtigheit gelegen is om in cas van misbetalinge sig daer 
aen kost en schadeloos te verhalen. Alles onder renuntiatje van de exceptje van 



 

ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarie en belofte van soo nodig ten 
allen tijden betere vestenisse te willen doen in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Nootgr. Anno 1701 den 14 junij  Joan Cost richter. Assess. Coort Reigers en Albert 
Helmich.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Hulsik alias ten Brink met sijn 
oldesten sone Coort en dan Jacob van Stenveerde als aengetroude  
 
Folio 477  Oom en momboir van Jan ten Brinks twe onmondige kinderen en 
becanden van Borgemr. Gerrit Laersonder en Geesken Pek sijn huisvrouwe 
opgenomen en in goden gangbare gelde ontfangen te hebben twe hondert en dertig 
Caroli gulden dewelke sij verclaerden tot nodige betalinge harer schulden wel 
wederom t. hebben aengelegt; beloofden daeromme die 230 gl. jaerlijx en alle jaer tot 
de afflosse toe die ten wedersijden nae voorgaende halfjarige opsage sal moten en 
mogen geschieden te verrenten met vijff  gls. het hondert, edog soo op den 
verschijndag off  14 dagen daer nae deselve comem t. voldoon sal met 4. van het  
hondert konnen volstaen en sal het eerste jaer comen t. vervallen op den 14 junij 
1702. Voor welke capitael en daer op t. verlopene renten sij mits desen realiseren en 
verbinden haer eijgendomelijke een half  stucke boulant sijtwaerts d. Heere Wilhelm 
Hend. van Loons acker en Hendrik Wilminks kinderen lant eindwaerts aen wijlen 
Lucas Verwooldes en Mensink dale gelegen en dan het Rosschen stucke ook sijtwaerts 
de landerijen van Herman Hulsik en met de einden aen Engerkinks en Hulsiks 
Streppel ook also in d. Eschmarke en desen gerichte gelegen om in cas van 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden van de 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en beloofden 
soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori, breder 
bij den breeff.    
 
Folio 478  Nootgr. Anno 1701 den 25 junij, Joan Cost richter. Assess. Pr. Bernard 
Gervordink en Frerik Becker.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hermen Lipper 
met Grete Claeskate sijn echte vrouwe idq tutore marito en becanden aen Willem 
Hermsen ter Hofstede en Engele Assink eheluiden opregt en deugdelijk schuldig te 
sijn een summa van vierhondert vijff en twintig Caeroli guldens die sij oock becanden 
tot betalinge harer schulden waer voor sij daeglijx aen het gerichte aengesproken 
wierden en alsoo tot  voorcominge van sware kosten wel wederom t. hebben 
gemploijeert, belovende daeromme die voorseide sa. jaerlijx en alle jaer te verrenten 
tegens vijff van ijeder hondert sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 25 
junij 1702 en sulx tot d. losse toe. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten 
Comparanten mits desen realiseren en verbinden haer bruin moer paert, rode koe, 
swarte koe en  



 

 
Folio 479  witte sterkjen neffens alle haer roggen, haver, weite en gersten gewas 
staende op het erve Lipper en soo haer is tocomen en met d. wage, ploog, kiste en 
vordere inninge des huises om in val van misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos 
te verhalen. Dit alles onder renuntjatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen 
anderen desen ter contrarie en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse 
te sullen doon in Forma ampliori. 
Nootgr. Anno 1701 den 25 julij  Joan Cost richter. Assess Captn. Assuerus Nilant 
en Secretr. Hend. Engelb. Stockman.  In eijgenaer persoon sijn gecompareert 
Hermen Huivink en Jan Gerritsen Wessels als bij desen Ed. Gerichte geadmitteerde  
momboiren van die nog onmondige kinderen van wijlen Jan ten Verger nagelaten en 
bij sijn huisvrouwe Gesen Jansen verwekt, sijnde sij voornoomde Gese mede 
geadsisteert met haren respectiven eheman Berent Jansen als haer man ende momboir 
en becanden 
 
Folio 480  van Stijne Costers tot haren goden geneugen in goden gangbaren gelde tot 
affbetalinge van enige renten van een capitael groot 800 gl. in den bodel van wijlen 
Anna Ceilewer bij 't leven van voorssn. Jan ten Verger verschenen en te agteren 
geweest, ontfangen te hebben een summa van twehondert Caroli gls. belovende sij 
deselve jaerlijx en alle jaren onverjaert aan die Rentheffersche ofte haren erffgenamen 
te verrenten ende wel te betalen met agt desselver guldens waer aff het eerste jaer 
rente sal comen te verschijnen op den 25 julij 1702 ende soo vervolglijk van jaer tot 
jaer tot die effectuele afflosse toe welke in en afflosse ten beiden sijden sal sijn en 
blijven gereserveert nae dat de opsage daer aff een half jaer voor den verschijndag 
wettelijk sal sijn gedenuntieert voor welke capitale summa en daer op te verlopene 
renten sij Comparanten mits desen realiseren en veronderpanden haer vrije en 
allodiale 
 
Folio 481  halve erve Robertink soo en als hetselve met behuisinge uitdrift lijkwaer 
hoge en lage landerjen met sijn oude en nieuwe recht en geregtigheit in de  
Lonniker marke en desen Edl. gerigte van Endscheide gelegen is en bij voorssn.  
Jan ten Verger met ook gem.Gese Jansen gewesen eheluiden in eijgendoom is 
gepossideert en beseten geweest om in cas van misbetaling de Rentheffersche off 
haren erffgenamen en waren holders desen haer daer aen kost en schadeloos te 
verhalen. Renuntieerden sij Comparanten mede van die exceptje van ongetelden gelde 
voorts van allen anderen exceptien desen enigsints contrarierende, ook met belofte 
soo nodig betere vestenisse te willen doon. 



 

Nootgr. gehouden op het erve Cleine Wagelaer. Anno 1701 den 19 september. 
Joan Cost richter. Assess. Berent Witbreuke en Jan Walhoff wonende op d. Horst.   
In eijgenaer personen eerschenen 
 
Folio 482  sijn Lucas Wagelaer met Merrje ten Vaerde sijn echte huisvrouwe 
hebbende sij haren L. eheman die momboirschap opgesegt en wederom tot haren 
momboir gecoren Berent Garbertink wonen op 't Witbreuke sijnde hij Testator 
gesont van Lichame en bij goden verstande, maar sij Testatrix swak van lichame 
liggende te bedde dog bij goden verstande, becanden overwogen t. hebben de 
kortheit en brosheit des menschelijken levens, d. sekerheit des doods en de 
onsekerheit van desselfs uire, becanden daeromme voorgenomen te hebben niet van 
hier te scheiden sonder van hare tijtlijke goderen te hebben gedisponeert, tot welke 
dispositje sij verclaerden getreden te sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmerkinge 
off misleidinge van ijemant. Comende dan ter dispositje soo bevelen sij Testateuren 
hare sielen soo haest die nae den wille godes uit hare lichamen comen te scheiden in 
Godes genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse 
 
Folio 483  Voorts will ende begeert hij Testator dat alle sijnen goderen soo hij voor 
sijne L. huisvrouwe sonder wettige lieves erven nae t. laten comt t. overlijden, deselve 
sijne huisvrouwe sal hebben ende behouden stellende deselve dan daer in mits desen 
tot sijn erffgenamen latende niet te min sijne Moder d. legitime partje waer in deselve 
mits desen en in soo verre tot sijn erffgename stelt. Sij Testatrix met adsistentje als  
voren wil ende begeert dat haren L. eheman soo sij voor hem coomt te overlijden 
sonder wettige lieves erven nae t. laeten hij alle hare nae te latene goderen erfflijk sal 
hebben ende behouden stellende hem daer in mits desen tot hare ware en universele 
erffgename. All 't gene voorssn. staat heeft hij Testator en sij Testatrix gewilt ende 
begeert dat cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als testament codicille, gifte onder 
de levendigen ofte uit sake des doods schoon dat alle solemniteiten nae regte 
gerequireert niet waren geobserveert met versook van hem Testator dat dese sijnen 
wille voor hem door d. Ed. Dr. Joan Wagelaer en voor haer Testatrix door d. Ed. 
Hend. Engelb. Stockman Secret. moge geteikent en gesegelt worden. J. Cost richter 
Henr. Engelb. Stockman. 
 
Folio 484  Nootgr. Anno 1701 den 23 september, Joan Cost richter. Assess. Herman 
ten Huntvelt en Hendrik Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Arent 
Laerhuis Buerrigter tot Lonniker met Swenne ten Have sijn echte huisvrouwe idq. 
tutore marito en becanden van die Ed. Cunnera Gervordink weduwe wijlen Alb. 
Wagelaer gefinieert en opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben 



 

die summa van hondert vijff en seventig Caroli gls. die sij ook tot betalinge van het 
onderstaende hijpotheq wel (: ende tot voorcominge van haren groten schaden :) 
wederom becanden aengelegt te hebben beloofden daeromme die voorssn. 175 gls 
jaerlijx en alle jaer te verrenten met vijff gls tegens ijeder hondert tot de afflosse toe 
die nae voorgaende halfjarige opsage ten wedersijden sal mogen geschieden en sal het 
eerste jaer rente comen te vervallen op Michaeli 1702 voor welk capitael en daer 
 
Folio 485 op te verlopene renten sij mits desen met approbatje en ratificatje van hare 
goodheren volgens alhier vertoonde acte de dato den 9 Augusti 1701 door de Heeren 
Bentheim als secretr. der Stad Oldensel ende Gerhard Adriaen Hoffmeijer tot Espelo 
eijgenhandig onderteikent, realiseren en verbinden hare eijgendomelijke vrije en 
allodiale aengecogte landerjen geheten, de Busschen Haltmans Bree met den gront 
agter Buerrigters huis aenvangende van het lijftugts huis en rontom heen tot de 
koeweide toe, alle in de marke Lonniker en desen gerigte gelegen om in cas van 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden voorts van 
de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarie en 
beloofden soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma 
ampliori breder bij den breeff. 
Nootger. Anno 1701 den 14 octob.  Henr. Engelbert Stockman Verw. Richter. 
Ceurn. Henrick Derckinck en Coert Reigers.  Ik Henrick Engelbert Stockman in 
plaatse van d. Ed. Joan Cost wegens sijn koninklike Majesteit van Groot Brittannien, 
als Erfstadhouder van Overijssel etc. etc. etc. Richter tot Endscheide, in desen tijd des 
selfs Verwalter, doe kond en certificeret met desen open gesegelden breve, hoe dat 
voor mij ende mijne Ceurnoten naargenoemt persoonlijk erschenen  
Folio 485 in de marge  Aen mij ondergessn. weder gegeven en voldaen den 3 maij 1708 J.Cost 
 
Folio 485a  Een copie te ligten van een acte van Leutn. Bent. en de hofmeijer van 
den 9 Aug. 1701 d. welcke hebben toegestaan dat de boerigter in Lunneker op den 23 
sept. 1701 eenig land heeft verset, dese acte sal sonder twijffel wel bij d. versettinge 
geprothocolleert staan 
 
Folio 486  erschenen sij den Welgebr. Heere Wilhelm Henrick van Loon, Heere toe 
die Borche Endscheide, vertonende volmacht van sijn Welgebr. Suster Margareta 
Geertruid van Loon, wed. Grubbe; voor de  Heer Richter Johan Wilhelm Schnur, 
Hooghfurst. Munst. Richter der Stad Vreden ende in dato den 21 maij 1701 
gepasseert, bij desen Gerichte gesien, van waerden erkend en ten protocolle 
geinsereert, luidende  van woord tot woord, als volgt: 



 

Ick Johan Wilhelm Schnur Hoochfurst. Munst. Richter der Stad Vreden en gograeff 
tot Gergingloh, doe kond en certificere mits desen, dat vor mij in schien enes Noth-
gerichts personlich gecompareert en erschenen sij de Welgebohrne Margaretha 
Gertruid van Lonn wedwe. Grubbe, geadsisteert met eren tot deser Sacken 
sonderlichs erkohrnen mombaren Hermansen Berenbroeck, en bekende in de beste 
en bestendighste forma rechtens machtich gemaeckt t. hebben gelick sij doet bij 
desen haeren Welgebohrnen Broeder Wilhelm Henrick van Loon Herr tott die Borgh 
Enschede om in ihren nahmen en von ihrent wegen, alle ihre daar ter plaets 
eigendomlich toegehorighe goederen so woll beweegh als ohnbeweglich in klein en 
groet wie dieselve oick enen nahmen haben moegen te versetten te verkoepen, cessie 
en opdracht te doen van de impfangene pennongen te quiteren, sonsten alles te doen 
en laeten gelick off ick selbst praesent en jegenwordig wahr en schoen hierto special 
den vollmacht werde vereischet wil haar Welgebohrne mits desen hebben gegeven, 
beloevende haar Welllgebohrne all 't gene haeren herren broeder in desen kompt te 
doen van waarden te houden en doen houden, idq. sub hijpothecatione benevens 
dhaer over stipulerende so geschiden Vreden den ein undt twintichsten monats Maii 
des einduisent siebenhondert en einen jahrs mitel desen in oirkond habe ich Richter 
dese vollmacht met mijn gerichtlicke Segell en des Gericht-Schrievers onderschrifft 
corroboreren laten. Was getekent C.Brundstinck des Stads en Landt Gerichts Vreden 
Gerichtsschr. 
Lager stond M.G.van Loen W.Grubbe.  Uit kracht van dewelke welgemelte Heer 
Loon uit name en voor  
 
Folio 487  voor sijn Welgeb. Suster van d. Ed. Joan Cost, Richter tot Endschede, 
Barbara Nilant Eheluiden, bekande opgenomen en in goeden gangbaren gelde 
ontfangen te hebben de summa van hondert acht en sestigh Car.gl ad 20 st. het 
stucke, die tot betalinge van sodane obligatie, als d. Hr. Kelder Praedikant tot Losser 
en van hem gedane en deswegen angewende kosten, staande tot laste  van meerglte. 
constituantinne tot voorkominge van de proceduire op het erve Duivengoor wel 
wederom angelegt te hebben. Belovende daarom die voorseide 168 gl jaarlix en alle 
jaar te verrenten (: tot die aflossinge toe, die ten wedersijden na voorgaande halfjarige 
denuntiatie sal mogen geschieden:) tegens vijff het hondert en so de rente jaarlix niet 
betaald word, sal de Rentheffer sigh jaarlix uit de pachten betaalt maken. Waar van 
het eerste jaar rente sal komen te vervallen op den 14 october 1702 voor welke 
penningen en daar op te verlopene renten hij Comparant mits desen realiseert en 
veronderpandet all nogh sijn constituantinnen eigendomelicken erve ende goed 
Duivengoor, alias Mensenplaatse met den bloettiende off andere tienden en tienden 
daar in staande, so en als het in de Enscheider Eschmarcke en desen gerichte gelegen 



 

is om in cas van onverhopelijke misbetalinge sigh daar aen kost en schadeloos te 
mogen verhalen. Dit alles onder renunciatie van de Exceptie van ongetelden gelde, 
voorts ook van allen anderen exceptien, beneficien en privilegien in rechte desen 
eenichsins ter contrarie, met wijderen belofte om so nodich ten allen tijden betere 
vestenisse te willen doen in forma ampliori. Breder bij desen brieff. 
Noot Gerichte Anno 1701 den 15 octob. Joan Cost Richter. Assess. Albert Helmich 
en Coert Reigers.  Ik Joan Cost wegens sijn koninklike Majesteit van Groot-
Brittannien als Erfstadhouder in Overijssel etc. Richter tot Endscheide doe kond en 
certificere met dese op een gesegelden breve dat voor mij en mijne Coornoten Albert 
Helmich en Coert Reigers in eigener persoon erschenen is Berent ten Poll alias olde 
Vijker mit Anna sijn Echte huisvrouwe idq. 
Folio 487 in de marge  Nootgerigte Anno 1716, 14 November. Richter Joan Cost.  Assess 
Gerrijt Tienekes, Arent ten Hove.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan ten Dam en bekande van  
Berent olde Vijker dese tegenstaende honderd vijftig Caroli gls wederom ontfangen t. hebben 
weshalven mit desen quiteerde en 't onderpand los liet. 
 
Folio 488  idq tutore marito en bekenden van Jan ten Dam gefinieert en in goeden 
gangbaren gelde ontfangen te hebben de summa van hondert en vijftich Car. gl. die sij 
ook tot haren profijte wel wederom verklaarden angelegt te hebben; Beloofden 
daeromme die voorseide 150 gl. jaarlix en alle jaar tot de aflosse toe (:die ten 
wedersijden na voorgaende halfjarige opsage sal moeten en mogen geschieden:) te 
verrenten met vijff guldens ieder hondert, sullende het eerste jaar rente komen te 
vervallen op 15 octob. 1702. Voor welk kapitael en daerop te verlopene renten, sij 
Comparanten mits desen realiseren en verbinden hun eigendomlike vrije en allodiale 
kampken die Ovelgunne geheten so en als het selve met alle sijn toebehoor recht en 
gerechtigheid bijlanghs de Weverie met den eenen einde an Polmans kamp, met den 
anderen an het veld in de marcke Lonniker en desen Gerichte gelegen is, om in val 
van misbetalinge sigh daar an kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden ten dien 
einde van d. Exceptie van ongetelden gelde, en van allen anderen desen ter contrarie. 
Met belofte, so nodich ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma 
ampliori. 
NootGerichte Anno 1701 den 14 December  Joan Cost Richter. Ceurn. Dr. 
Wagelaar en Henrick Derckinck.  Ik Joan Cost wegens sijn Koninklike Majeasteit van 
Groot Brittannien, als Erfstadhouder in Overjssel etc. Richter tot Endschede, doe 
kond en certificere met desen breve, dat voor mij en mijne Ceurnoten Dr. Wagelaar 
en Hendrick Derckink in eigenen personen erschenen is Henrick Bertelinck en sijn 
suster Fenneken Bertelink, wesende deselve geassisteert met haren swager Steven 
Gerritsen en deden beide en een ieder van haar in ‘t bijsonder onwederoepelike cessie 



 

en overdracht van hare eigendomelike en bij maagscheidinge off deilinge haar 
oldenlike goederen, toegevallene volgende parceelen an Berent Egbertinck, sijn 
huisvrouwe en erfgen. 
 
Folio 489  Erfgenamen, sijnde alle uit het erve en goed Egbertinck, als eerstelik van 
de Schoppe ofte huisken staande in den gaarden met de geregtigheid van een uitdrift. 
Item den selven gaarden liggende tussen Egbertinck huismaat, Bertelinck hoft ofte 
Bosch, schoolmeisters kempken de gaarden land ende d. Egbertinck Stege ofte Dijck, 
noch van een stucke bouwland, genaamt het Beckenstukke, gelegen tussen Ties 
Elferinks land, gelijk het selve met alle sijn olde en nije toebehoor recht en 
gerechtigheid in de Usseler marcke en desen Gerichte gelegen is. Voorts nogh van het 
volle lijkwaar off waartal, als ook het Esdeel so tot het erve Egbertinck behoort: voor 
welke parceelen sij Transportanten ten vollen en tot den laasten pennink toe 
bekenden voldaan te sijn; Deden derhalven transport en vertigtenisse met hande en, 
monde als recht was, haar en den harigen van alle dese parceelen ten eenemaal 
ontervende, den aenkoperen en haren Erven daarmede weder erflick beervende, 
sonder dat sij Transportanten daar an het geringhste meerder behielden, nogh te 
verwachten hadden. Belovende desen Erfkoop also tegen eenen iederen te staan 
wachten en waeren onder verband van hare personen en goederen. Met renuntiatie 
van d. Exceptie van ongetelden gelde, voorts allen anderen so desen eenichsints ter 
contrarie souden mogen voorgebracht worden. Breder bij den brieff. 
Noot-Gerichte Anno 1701 den 4 December  Joan Cost Richter. Ceurn. Dr. 
Wagelaar en Egbert Stroinck.  Ik Joan Cost wegens sijn koninklike Majesteit van 
Groot Brittannien als erfstadhouder in Overijssel etc. in den tijdt Richter te 
Endscheide, doe kond en certificere bij desen openen brieff dat voor mij en mijne 
Ceurnoten Dr. Wagelaer en Egbert Stroinck persoonlik gecompareert en erschenen 
sijn Arent Nijlant en Gese Gerritsen Eheluiden idq Marito Tutore, en bekenden 
wegens bij haar genotene en te dancke ontfangene penningen an Gerrit Becker 
Linthuis, Judith Lorinck deselfs huisvrouwe en Erfgen. oprecht en deughdich 
schuldich te sijn een summa van twee hondert 
Folio 489 in de marge  Dese acdte is bij abuis naast de voorstaande gestelt dogh als van eerder 
datum sijnde, voor deselve moet staan. 
Noodgerigte gehouden de 15 Aug. 1759 Verwalter Rigter Th. Pennink. Assess A. Hertgerink 
en B. Wolbers.   Erschenen Br. H. Pennink als erffgen. van sijn wijlen  kleinzoon Jan Strick en in 
leven geweesen erffgenaam van sijn wijlen grootvader Abr. Strick en Judith Leurinck in leeven 
Echtelieden bekennende het restant van tegenstaande capitael en interesse van dien ter somma van 
eenhondert twee en tagtig gld.  
 



 

Folio 490  hondert Car. gl. (: 200 – 0 - :) ad 20. st. stuk te verrenten jaarlix en alle jaar 
met vijff gl. van ieder hondert, waar van het eerste jaar interesse verschenen sal sijn 
op den 4. Decemb. des jaars 1702 en so voorts van jaar tot jaar, tot de effective 
aflosse toe, welke d. eene d. ander sal mogen doen, mits dat sulx een halff jaar te 
bevorens geschiede, als wanneer sij Comparanten annemen het voorn. Capitael met 
alle die als dan verschenen interesse te voldoen en betaelen, verbindende ten dien fine 
haare personen en goederen, in specie haar eigendomlike halve huis, met sodanich 
recht en praetensie so sij op de goederen bij het selve gelegen hebben, omtrent drie 
schepel gesaeij groot, gelijk mede op de Mate in het veld, naast Bergerink Mate 
leggende alle in de Bourschap Drijne, en desen Ed. Gerichte gelegen. Voorts een 
blaarde koe, een kiste en spinde, en de vordere inninge des huises, om sigh daar an, in 
cas van onverhoopte misbetalinge, sowegens capitaal als interesse, kost en schadeloos 
te konnen verhalen. Belovende des versocht sijnde, ten allen tijden naardere en betere 
vestenisse te sullen doen. Breder uit den brieff.  
Nootger. Anno 1702 den 5 jannuarij Joan Cost richter. Assess. Dr. Gerhard Nilant 
senior en Dr. Gerhard Nilant junior. In eijgenaer persoon eerschenen is Jannes 
Heerdink met Wendele Hendriksen Becker sijn echte huisvrouwe wesende sij met 
hem als haren man ende momboir geadsisteert en becanden aen haren swager en 
broder Lucas 
Folio 490 in de marge  gld van Berent Nijland ontfangen te hebben doende derhalven deese 
teegenstaande versettinge roijeren en quiteren, actum ut supra 
 
Folio 491  Hendriksen Becker opregt en deugdelijk schuldig te sijn, wegens voor haer 
uitgelegte en betaelde penningen beloofden die summa van hondert een en twintig 
Caroli gls segge 121. gl. die sij daeromme jaerlijx en alle jaer tot de afflosse toe (. die 
ten wedersijden nae voorgaende halfjarige opsage sal komen en moten geschieden:) te 
verrenten met vijff guldens tegens ijeder hondert sullende het eerste jaer comen te 
verschijnen op den vijffden jannuarij 1703. Voor welker capitael en daerop te 
verlopene renten sij Comparanten mits desen realiseren en verbinden haer geregte 
sesde part van sodane hondert rijxdaelder als in het erve Huivink toe Drijne sijn 
gevestet als ook sodane twe gaerdens als in Lucas Verwooldes Campken tusschen de 
weduwe wijlen Richter Cost Elfte en de lange stege hebben liggen en dan nog alle 
haer recht en praetensien soo sij nog op d. erffenisse van wijlen Lucas Verwoolde 
hebben en ‘t gene haer deswegen eniger maten competeert om in val van misbetalinge 
sig daer aen kost en schadeloos te verhalen. Renuntieerden ten dien fine d. exceptje 
van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje met belofte soo nodig ten 
allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. Breder bij den brieff. 
 



 

Folio 492  Nootgr. Anno 1702 den 13. Februarij. Joan Cost richter. Assess. Hendrik 
Derkink en Gerrit Lansink.  Is eerschenen Jan Olde Snuiverink en becande aen 
Hendrik Snuiver alias Scheper Hendrik wegens geleent gelt opregt en deugdelijk 
schuldig te sijn die sa.van ses en dertig gl. vijff st. dewelke in sijnen hoogsten noden 
en tot voorcominge van vele kosten heeft opgenomen ende ontfangen weshalven hij 
Comparant tot sekerheit van gemelte Hendrik Snuiverink veronderpant en bij desen 
verbint sijn eijgendome lijke rode koebeest, neffens het roggengewas op den 
Hanenpacker in den Boculer Esch staende ten eijnde hij Hend. Snuiver in val van 
misbetalinge aenstaende Jacobi daer aen kost en schadeloos sig moge verhalen met 
belofte soo nodig ten allen tijden hier voor betere vestenisse t. willen doen in forma 
ampliori  
Nootger. Anno 1702 den 3 Maert  Joan Cost richter. Assess. Dr. Wagelaer, Pr. 
Gervordink.  Is persoonlijk eerschenen Venneken 
Folio 492 in de marge  Ao 1702 den 21. Maert. Richter Joan Cost. Assess. Herman ten 
Huntvelt, Hend. Rumpel 
 
Folio 493  Becker sijnde geadsisteert met haren gecosen momboir Egbert Stroijnk en 
becande op rekeninge van sodane schuldigheit waer voor bereits door Berent d. Jude 
aen het stadgerichte alhier is uitgeregtet gecedeert en getransporteert t. hebbe aen den 
selven Berent d. Jude in minderinge en kortinge van Comparantinnen schuldigheit 
sodane penningen off recht als deselve wegens sekere versettinge op het erve ende 
goot Huivink Comparantinne neffens interesse van dien als mede erffgename van 
wijlen Lucas Verwoolde is tocomende welke cessie sij Comparantinne tegens enen 
ijederen belooft t. staen wagten en waren onder verbant van hare persoon en goderen 
Anno 1702 den 21 Maert  Richter Joan Cost. Assess. Herman ten Huntvelt, Hendrik 
Rumpel.  Is persoonlijk eerschenen Venneken Becker sijnde met haren man ende 
momboir Hendrik Derkink geadsisteert en becande op rekeninge van sodane 
schuldigheit waer voor bereits door Berent de 
Folio 493 in de marge  is van dese cessie afstand gedaen en hier volgens op het nieuwe geschied. 
 
Folio 494  Jude aen het stadgerichte alhier is uitgeregtet gecedeert ende 
getransporteert t. hebben aen den selver Berent de Jude in minderinge en cortinge 
van soodane schuldigheit sodane penningen off recht als deselve wegens sekere 
versettinge op het erve ende good Huivink Comporantinne neffens interesse van dien 
als mede erffgename van wijlen Lucas Verwoolde is tocomende welke cessie sij 
Comporantinne met adsistentje als voren belooft te willen staen wagten en waren 
onder verbant van haer persoon en goderen. 



 

Nootgr Anno 1702 den 23 Maert. Joan Cost richter. Assess. Bernard Helmich en 
Jan van Alstede.  In eijgenaer persoon eerschenen is d. Welgebrn. Heere Wilhelm 
Henrik van Loon Heere toe Borch Endscheide met desselfs eheliefste de ook 
Welgebrn. Anna Aleida Droste wesende met haren man als haren momboir 
geadsisteert 
                                                                                                                                                         
Folio 495  en deden ten erfflijken behove van de Welgebrn. Gestre. Heere Cornelis 
van Aerssen, Heere tot Weerenlant Droste van Daelhem etc. onwederopelijke cessie 
en overdragt van hare eijgendomelijke vrije ende allodiale mate die Lange mate 
geheten soo en als deselve met sijn recht van vloijen uit d. stadsgragte en vordere 
rechten en geregtigheden bijlanges de maten van Jan Becker en Catharina Helmichs 
met den enen einde aen de  Elft van Dr. Wagelaer en met den anderen aen den 
Brammelaer in desen gerichte en Endscheider Eschmarke gelegen is. Voor welke 
parceel de welgemelte transportanten den vollen cooppennig tot haren geneuge 
becanden ontfangen en tot afflosse van die daer op staende en gerealiseerde schult 
wel wederom aengelegt te hebben. Deden derhalven van de voornoomde Lange mate 
transport ende vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den harigen 
daer van mits desen ten enenmael ontervende den aencoper en sijnen erven daer 
mede weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer aen het geringste 
meer behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen  
 
Folio 496  erffcoop tegens allen ende enen ijederen te willen staen wagten en waren, 
onder verbant van Comparants persoon en goderen ten welken einde de welgemelte 
Transportant in specie gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelden gelde en 
van allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarie. Breder bij den brieff. 
Anno 1702 den 29 Martij. In absentie van de Heer Rigter Joan Cost, Hen. Engelb. 
Stockman jud. Subst. Assess. Herman Weevers, Slot Geert.  Is in eigenaar persoon 
eerscheenen Greete Rotjans uijt de Buirse Steege sijnde vrouwe van Geerlig Geerligs 
in den Blanckenvaart, liggende kranck toe bedde edog bij gooden verstande ende haar 
memorie geheel wel magtig, hebbende haaren lieven Eheman in deesen de  
mombaarschap opgeseit en wederom tot haaren mombaar gekooren d.e Hendrick 
Derckinck ende bekande overwogen te hebben de kortheit ende brosheit des 
menschlijcken leevens op deeser aarden de seeckerheit des doodts de onseeckerheit 
 
Folio 497  des tijds en uijre van dien ende daarom voorgenoomen niet van hijr toe 
scheiden sonder te bevoorens van haare tijdtlijcke gooderen toe hebben gedisponeert 
tot welcke dispositie sij bekande getreeden toe sijn uijt vrijen wille sonder misleidinge 



 

off bedwanck van jeemand, komende dan ter dispositie soo beveeldt sij Testatrix haar 
siele soo haast die uijt den lichaem sal komen te scheiden in de genadige handen van 
Gode Almagtig en haar lichaem ter eerlijcken befraffenisse. Dien volgen heeft sij 
testatrix mett assistentie als vooren gesteldt ende genomineert haare mooder als 
Erffgenaame in haar legitime portie. Ende steldt ende nomineert tot haare waare ende 
universeele Erffgenaame haar lieve Eheman voorn. van alle haare voordere gooderen 
en naelatenschap soo wel rorende als onrorende actien ende crediten verkreegen ende 
toe verkrijgen die sij eenigsints mett den doodt sal koomen te ontruijmen ende 
agterlaten om deselve Erffelijck te moogen besitten, genieten ende gebruicken. Alle 
het geene voorschreeven staat heeft sij Testatrix geassissteert mett haaren voorgen. 
mombaar nae dat het haar voorgeleesen waar verklaart te sijn, haar testament en 
uijterste wille, willende ende begeerende dat het selve cragt ende effect sorteren sal, t 
sij als testament Codicille gifte  uijt saacken des doodts off onder den levendigen 
offschoon alle solemniteiten nae regte vereischet hijr in niet agtervolget waaren en is 
het selve door mij gesubst. Rigter op het versoock van de testatrix door Esken ten 
Perrevaart als meede door haar voorg. momboor geteickent ende geseegeldt Hen. 
Engelbert Stockman jud. Subst. 
 
Folio 498  Nootgr. Anno 1702. den 6 April. Joan Cost richter. Assess. Bernard 
Helmich, Coort Reigers.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Geert Rosink met 
Merrije Schuckink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en deden ten erfflijken 
behove van haren sone Hendrik Rosink en Gese sijn echte vrouwe onwederopelijke 
cessie en overdragt van haer Transportanten eijgendomelijke vrije en allodiale 
Caterstede d. lange Berent woninge geheten bestaende in huis uitdrift en gaerden bij 
deselve woninge gelegen als ook van de werffhoorne sijnde een parceel gronds 
voormaels bij Transportanten uit het erve Rosink van wijlen d. Hr. Richter Joan Cost 
aengecogt welke parcelen bij malkanderen tusschen Wolter Rosinks off Rosink 
lijfftugt huis en Sander Schultens woningen in die Usseler Geerdinksijt en desen 
gerichte gelegen sijn. Voor welke Caterstede en gronden sij Transportanten becanden 
den vollen cooppenning tot haren geneuge ontfangen en wel 
 
Folio 499  wederom tot haren proufijte aengelegt te hebben, deden derhalven van 
voorssn. parcelen transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer 
en den harigen daer van mits desen ten enemael ontervende den Aencoperen en 
haren erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij het aldergeringste daer 
aen meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop 
tegen allen en eenen ijegelijken te willen staen wagten en waren onder verbant van 
haere personen en vordere goderen. Ten welken einde die Transportanten in specie 



 

gerenuntieert hebben de exceptje van getelden gelde, en van allen anderen exceptjen 
beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje breder bij den breeff. 
Nootgr. Anno 1702 den 15 Maij  Joan Cost richter. Assess. Dr. Joan Wagelaer, 
Albert Helmich. In eijgenaer personen eerschenen sijn Wermer Wolbert Hendrik 
Aeffkink met Jenne sijn echte  
 
Folio 500  huisvrouwe idq tutore marito en Jan ten Stroo met Hille sijn echte vrouwe 
sijnde met haren man als haren momboir mede geadsisteert en deden ten erfflijken 
behove van Lucas Rosink onwederopelijke cessie en overdragt van haren 
transportanten eijgendomelijke vrijen allodiale Caterstede sijnde een gedeelte van 't 
erve Leusink en deswegen ook beswaert met een derde part van d. bloottienden tot 
laste van gemelte erve sijnde, bestaende in huis, uitdrift gaerden, groen en bouland,  
soo en als het selve haer van wijlen Gese Avermaet is aengestorven en aengeervet en 
met alle sijn oude en nije rechten en geregtigheden in d. Helminksijt en desen gerichte 
gelegen is, Becdanden daervoor den vollen cooppenning tot haren goden geneuge 
ontfangen te hebben deden derhalven van voorssn. Caterstede transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den harigen daer van mits 
Folio 501  mede weder erffelijk beervende sonder dat sij daer aen het geringste 
meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop te 
willen staen wagten en waren onder verbant van haer personen en vordere goderen. 
Ten welken einde sij transportanten in specie gerenuntieert hebben de exceptje van 
ongetelden gelde en allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte dese 
enigsints ter contrarie. Breder bij den brieff. 
Nootgr. Anno 1702 den 16 maij Joan Cost richter. Assess. Hendrik Rumpel en 
Coort Reigers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Herman Bruijnink met 
Hermken ten Varwijk sijn echte huisvrouwe die haren L. eheman d. momboirschap 
opgesegt hebbende wederom tot haren momboir gecosen ende genomen heeft en soo  
bij den gerichte haer togelaten is Egbert Stroijnk borger alhier. Sijnde beiden gesont 
van lichame gaende en staende en bij goden verstande verclaerende overwogen te 
hebben de kordheit en brosheit des menschelijken levens de 
 
Folio 502  sekerheit des doods d. onsekerheit des tijds ende uire van dien ende 
daerom voorgenomen te hebben niet van hier te scheiden sonder te vooren van hare 
tijdelijke goderen te hebben gedisponeerd tot welke dispositie sij verclaerden getreden 
t. sijn met rijpen berade uit vrijen wille, sonder opmakinge bedwang off misleidinge 
van ijemand. Comende dan ter dispositje soo hebben sij testatoren eerstelijk hare  
sielen soo haest die nae den den wille Gods uit hare lichamen comen te scheiden 
bevolen in d. genadige handen van God Almagtig ende hare lichamen tot een eerlijke 



 

begraffenisse. Dienvolgens heeft hij Testator gewilt ende begeert dat sijne L. huis 
vrouwe soo wanneer hij dese werelt voor haer moge comen te overlijden tugtswijse 
sal hebben ende genieten alle sijne goderen soo hij enigsints sal comen nae t. laten.  
D. Testatrix heeft gelijkvals gewilt ende begeert dat haren L. eheman bij aldien sij 
voor hem mogte te comen t. overlijden tugtswijse sal hebben ende genieten alle hare 
nae te latene goederen. Voorts hebben hij Testator en sij Testatrix met adsistentie als 
voren gewilt ende begeerd gelijk sij willen ende begeren bij desen dat haren oudsten 
sone Jan voor aff vrij sonder enige 
 
Folio 503  uitgave en cortinge in d.erffenisse sal hebben ende erfflijk besitten 
wanneer deselve bij 't affsterven off met believen van testateuren het erve ende good 
Bruinink sal comen aen te vaerden en te gebruiken het halve nije op het gehele erve 
Bruinink staende aff soo daer van geseponeert, gemaait ende ingevoord mogte sijn, 
met het beste paerd, het beste koebeest, beste verken en den mesch in den vaelt en 
op den lande sijnde neffens alle de mobilia en huisgerakten van ketels, potten, 
wagens, plogen, eggeden niets van allen in 't cleine off grote uitbescheiden als 
alleenlijk het linnen en wullen het welke onder die naebenoomde erffgenamen 
gemeen blijft te verdeilen. Ende bij aldien desen haren oudsten sone sonder wettige 
lieves erven nae te laten voor het aenvaerden van het erve mogte comen te overlijden 
soo sal in desselfs plaetse treden ende het bovenstaende also genoten worden bij der 
testatoren sone Hendrik waer en tegens Hermken getrout aen Gerrit Rutbeke en 
Aelken getrout aen Asbroke vrij wederom sullen hebben ende behouden sonder dat 
bij scheidinge en deilinge wederom behoven in te brengen den bruidschad kisten 
vullinge en vehe soo haer ouderen haer ten houlijk hebben belooft en mede gegeven, 
ende dat ook eerst en vooraff de ander nog ongetroude kinderen met name Jenneken 
en Hendrik uit den gemenen bodel vrij sullen hebben te profijteren ende trecken elk 
soo vele gelt als een van de getroude mede belooft ende gegeven is ende daer bij 
sodane kisten 
 
Folio 504  vullinge en vehe als deselve hebben genoten. In alle hetgene sij testateuren 
dan vorder comen nae te laten daer in stellen ende nomineren sij tot hare ware en 
universele erffgenamen alle hare kinderen met namen Hermken getrout aen Gerrit 
Rutbeke, Aelken getrout aen Asbroke, Jenneken, Jan ende Hendrik om deselve onder 
haer gelijkelijk te deilen. Al hetgene voorssn. staet hebben sij Testateuren verclaerd t. 
wesen haer testament en uiterste wille willende en begerende dat hetselve cragt 
hebben en effect sorteren sal 't sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen 
ofte uit sake des doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte en constuime 
gerequireerd hier in niet waren geobserveerd. Breder bij den brieff. 



 

Anno 1702 den 23 maij  Joan Cost richter. Assess. Herman ten Huntvelt en Hendrik 
Rumpel.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent Elshoff met Geertjen Bijvank 
sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden aen de  
 
Folio 505 Eerwaerde en Welgeleerde Everwinus Stokman pastor alhier Aleida Cost 
conjuges wegens aen haer verstreckte en verschuldigde penningen opregt ende 
deugdelijk schuldig te sijn die summa van vier hondert Caroli guldens die tot haren 
proufijte ook wel wederom hadden aengelegt beloofden daeromme die voorsssn. 400 
gls jaerlijx en alle jaer te verrenten tot de effective afflosse toe die nae voor gaende 
halfjarige opsage sal mogen en moten geschieden met vijff gelijke guldens van ijeder 
hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 23 Maij 1702. Voor welke 
capitael en daer op t. verlopene renten sij mits desen realiseren verbinden haer 
eijendomelijke Caterstede genaempt het Elshoff soo en als het selve als een vrij en 
allodiael goed met alle sijn recht en geregtigheden in d. Eschmarke en desen gerichte 
gelegen is om in val van misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos t. konnen 
verhalen.Renuntieerden ten dien fine van de exceptje van ongetelden gelde en van 
allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarjen en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon in 
forma ampliori breder bij den brieff. 
Folio 505 in de marge Noodgerigte gehouden op 19 Meij 1778 Verw. Rigter H. Swier 
Asses. Jan Robers, Hendr. ten Broeke.  Erschenen den weredlen Heer Dr. ontfanger J. Cost als 
lasthebbende van de vrouw wed. Wolfsin en heeft uit haar werdeler naam tegenstaende versettinge 
overgeven het opgeschreven qutantie onder protocolle te registreeren als volgt. Ik onderschrevene 
bekenne van den inhoudt deeses t. verscheijde regten voldaen en betaalt te zijn benevens de verschenen 
interessen van dien uit dien hoofde versoeke dat desen te prothocol moge waren geroijeert. Enscheede 
den 14 meij 1778 was getekent H.van den Poel, Wed. van Wulften 
 
Folio 506  Nootger. Anno 1702 den 31 Maij Joan Cost Richter. Assess. Jan 
Laersonder, Albert Helmich.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hendrik Cuijper 
alias ten Cate met Venneken ten Cate sijn echte huisvrouwe idq tutore marito ende 
becanden opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben van Herman 
Crusewelle die summa van twee hondert Caroli guldens die sij becanden tot haer 
profijte wel wederom aengelegt te hebben beloofden daeromme die voorssn. 200 gls. 
jaerlijx en alle jaer tot de afflosse toe die nae voorgaende halfjarige opsage ten 
wedersijden sal konnen en moten geschieden te verrenten met vijff gls. jeder hondert 
en sall het eerste jaer comen te vervallen op Martini 1702. Voor welke capitael en die 
daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en verbinden hare 
eijgendomelijke vrije en allodiale Caterstede 



 

 
Folio 507  d. Vanikers Snijders plaetse geheten gelegen bij de Wallenbeke in de marke 
Lonniker en desen gerichte om in val van misbetalinge sig daer aen kost en 
schadeloos te verhalen. Renuntieerden ten dien fine de exceptie van ongetelden en 
van allen anderen exceptjen beneficien en privilegs en in rechte desen enigsints ter 
contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in 
forma ampliori breder bij den breeff 
Nootgerichte gehouden op het erve Nijhoff. Anno 1702 den 26 juli Joan Cost 
richter. Assess. Lucas Wolterink en Jan Annink.  In eijgenaer persoon eerschenen is 
Jan Jochums Queckeboom liggende krank te bedde dog bij goden verstande en 
becande overwogen te hebben de cortheit en brosheit des menschelijken levens de  
sekerheit des doods en de onsekerheit van derselver uire hebbende daeromme 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van sijn tijdelijke goderen te 
disponeren tot welke dispositje hij verclaerd getreden uit vrijen wille sonder bedwang 
opmakinge off misleidinge van jemand. Comende dan ter dispositje soo heeft hij 
Testator eerst en voor aff willen casseren en teniete doon alle sijne vorige dispositje 
en vermakinge gelijk hij deselve te niete doed en casseert bij desen, beveelt dan 
 
Folio 508  hij testator sijne siele soo haest die uit sijne lichaeme coomt te scheiden en 
in de genadige handen van God Almagtig en het lichaem tot een eerlijke 
begraffenissens. Vervolgens will ende begeert hij testator dat Jan Nijhoff en desselfs 
huisvrouwe Jenneken Queckeboom nae sijnen dode erfflijk sullen hebben ende 
behouden alle sijne goderen soo rorende als onrorende actien en crediten niets van 
allen uitbescheiden waer in deselve dan bij desen stelt sijn universele erffgenamen 
kerende nogtans uit dese volgende legaten eerstelijk aan de armen 25 caroli gls. en dan 
aen de kinderen van sijn suster Merrije soo deselve heeft geprocreert bij Hermen 
Asvelt met namen Geesken, Berentken en Trijntjen t. samen vijftig Caroli gulden 
alsmede aen sijn stijffsone Jan Queckeboom getrout op het erve Ottenhoff en aan 
sijn stijffdogter Eefse getrout op olijslagersplaetse ijeder vijftig caroli guldens. All het 
gene voorschreven staet heeft hij Testator gewilt ende begeert dat cragt hebben en 
effect sorteren sal 't sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen ofte uit sake 
des doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte en constuime gerequireert niet 
waren geobserveert versokende hij Testator die om d. swakheit sijns lichaems niet 
konde schrijven dat die Ed. Hendrik Engelbert Stokman secretr. 
Folio 508 in de marge  Nootgerigte Ao. 1715 den 2 Maij Richter Joan Cost. Assess. 
Hend.Derkink, Berent Rump. Op huiden is gecompareert Jan Nijhoff met Jenne Queckeboom sijn 
huisvrouwe en bekanden als erffgenamen van Jan Jochems Queckeboom ontvangen t.hebben uit 
handen van haren broder en swager soodane seshondert gulden als hij Lukas Queckeboom an sijn 



 

stijffvader Jan Jochems verschuldigt waer en van het good Queckeboom moste uitkieren bedanken hij 
Jan Nijhoff gemelte sijnen swager voor gode betalinge. 
 
Folio 509  Dese mogen teikenen en segelen. J.Cost richter.  
Nootgr. anno 1702 den 6 october Joan Cost richter. Assess. Albert ten Vaerde en 
Hendrik Derkink.  In eijgenaer persoon eerschenen sij Grete ter Welle weduwe wijlen 
Willem ten Huntvelt sijnde geadsisteert met haren hier toe gecoren en geadmitteerden 
momboir Hermen Wijffkers en becande gefinieert en in goden gangbaren gelde 
ontfangen te hebben van Peter Wing en Maria Paesschen sijn huisvrouwe die summa 
van hondert en vijftien Caroli guldens dewelke ten haren behove ook wel wederom 
becanden aengelegt te hebben; Beloofden daer omme die voorne. sa. jaerlijx en alle 
jaer te verrenten tot de in en afflosse toe die ten wedersijden nae voorgaende 
halfjarige opsage sal moten en mogen geschieden met vijff gelijke guldens tegens 
ijeder hondert sullende het eerste jaer comen te vervallen op den 6. October 1703 
voor welke capitael en daerop te verlopene rente sij mits desen realiseert en 
veronderpandet haer eijgendomelijke vrije en allodiale stucke boulandes soo en als het 
selve in desen gerigte op den Laar esch tusschen Colthofs en Gerrit ten Huntvelds 
land en teindens het Horsten cempken gelegen is om in val van misbetalinge 
Folio 509 in de marge  Anno 1708 den 24. jannuarij. Richter J.Cost. Ass. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump. Is in desen gerigte eerschenen Peter Wing en becande dese tegenstaende 
penningen uit handen van Willem ten Huntvelt weder ontfangen te hebben waerom hij hem voor gode 
betalinge bedankte en het onderpand mits desen quiteerde. 
 
Folio 510  sig daer aen kost en schadeloos te verhalen, renuntieerde ten dien fine van 
het beneficium S.C.Vellejani nae dat haer van desselfs inhoud onderregt waer en van 
allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter 
contrarie. Met belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon 
in forma ampliori En bij aldien d. Rentgeversche d. interesse jaerlijx niet coomt te 
voldoon soo verbind sig desselfs soone Willem ten Huntvelt om deselve 
agterstendige en verlopene interesse te willen voldoon en betalen 
Anno 1702 den 12: December  Joan Cost richter. Assess. Hermen ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hendrik Becker met 
Venneken Derkink sijn huisvrouwe voorts Derk Becker met Eesken Belderink sijn 
Huisvrouwe sijnde deselve met haere mannen als hare momboiren geadsisteert en 
deden t. samen ten erfflijken behove van Jan Gavertink sone van Berent Gaverkink 
onwederopelijke cessie en overdragt van haerer transportanten vrije allodiale stucke 
boulandes (: gehorende onder het erve Schukkink ende daeromme tientbaer:) soo en 



 

als het selve in de marke Twekkelo met sijn recht en gerechtigheit met d. ene sijd aen 
Berent Gavertinks streppel met d. andere aen Berent Gavertinks corte bree en aen  
Hellers corte land met den enen einde 
 
Folio 511  aen Schuckens brook eindeken met den anderen nae Gavertink aen den 
weg gelegen is, blijvende die daer op staende buirschuld pro quata van 't erve ende 
good Schuckink tot laste van de Aencoper, voor welke stucke boulandes sij 
Transportanten den vollen cooppenning ten goden geneuge becanden ontfangen te 
hebben. Deden daeromme van voorssn. bouland transport en vertigtenisse met hande 
en monde als recht was haer en d. harigen daer van mits desen ten enenmael 
ontervende den Aencoper en sijn erven daer mede weder erfflijk beervende sonder 
dat sij Transportanten daer aen het geringste meerder behielden nog t. verwagten 
hadden, met belofte van desen erffcoop tegens allen en enen ijederen t. willen staen 
wagten en waren onder verband  van hare personen en vordere goderen en 
renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter 
contrarje breder bij den brieff 
Nootger. Anno 1703 den 15 jannuarij   Richter Joan Cost. Assess. Albert Helmich 
en Jan te Morsch.  In eijgenaer persoon eerschen is Hendrik Cuiper alias Grontman 
met Venneken sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden gefinieert 
opgenomen in goden gangbaren gelde ontfangen t. hebben van Jan Dam die summa 
van seven hondert sestien Caroli guldens die sij 
 
Folio 512  ook tot afflosse van haere schulden en voorcominge van grote kosten wel 
wederom becanden aengelegt te hebben. Beloofden daeromme die voorseide 716 
Carl. gl.  jaerlijx en alle jaer tot de afflosse toe die in twe reisen sal mogen geschieden 
t. weten de eerste mael met 216 gl. en voor het twede mael met 500 gl. nae dat telkens 
een half jaer voor den verschijndag de denuntiatje off opsage sij gedaen; te verrenten 
met vijff gl. van ijeder hondert en sal hier van het eerste jaer comen te vervallen op 
den 15 jan.1704, voor welke capitael en daar op te verlopene renten sij mits desen 
realiseren en verbinden hare eijgendomelijke Caterstede de Vaniker Snijdersplaetse 
geheten soo en als deselven met sijn behuisingen hoge en lage landerijen rechten en 
ongeregtigheden in d. marke Lonniker en desen gerichten gelegen is en door 
Rentgevers tegenwoordig beseten ende gebruikt word voorts ook hare mate voor aen 
bij d.Lindermede aen Wiggers mate in deselve marke gelegen om in val van 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te mogen verhalen. Alles onder 
renuntiatje van de exceptje van de exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen 
exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarie en belofte 



 

van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse te sullen doon in forma ampliori. 
Breder bij den brieff. 
 
Folio 513  Nootger: Anno 1703 den 17 januarij Richter Joan Cost. Assess. Willem 
Wagelaer, Gosen Heutink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Olde Snuiver en 
becande van Hendrik Snuiver alias Scheper Hendrik eerstelijk opgenomen ende 
ontfangen t. hebben 22 gl.12 st. soo hij tot betalinge van sijn levensmiddelen becande 
gebruikt ende aengelegt t. hebben en dan nog tot sijn nodig behooff 19 gl. sijnde also 
te samen 41 gl. 12 st. voor welke penningen hij Comparant mits desen realiseert ende 
verbind sijn roggengewas op den Hanenpacker als ook op d. Bree in de Boculer Esch 
als ook d. rode koe ten einde hij Hendrik Snuiver bij foute van misbetalinge op 
aenstaende Jacobi sig daer aen kost en schadeloos moge bewaren. 
Nootger. gehouden op Hendrik Nijhuis plaetse in d. Rutbeke Anno 1703 den 
27 januarij Richter Joan Cost. Assess: Pastor Everwijn Stokman, Hendrik Lubbertink 
op Leffersplaetse.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Hendrik Jansen met 
Hermken Blicker sijn echte huisvrouwe hebbende sij haren eheman d. momboirschap 
opgesegt ende wederom tot haren momboir genomen ende gecoren Jan Nijhuis, 
sijnde hij Testator krank van lichame liggende te bedde dog bij goden verstande, maar 
sij Testatrix gesont van lichame en ook bij goden verstande becanden overwogen te 
hebben de kortheit en brosheit des menschlijken 
Folio 513 in de marge  Anno 1707 den 15 Februarij, Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.  Is in desen gehegeden gerigte erschenen den Testator Hendrik Jansen 
seggende dat hij sig wegens dese dispositje beswaert vond weshalven hij begeerde dat dese sijne makinge 
regte geannulleert en gecasseert worden gelijk hij dieselfe annuleert en casseert bij desen, willende dat 
deselve geen de minste cragt hebben off effect sorteren sal aen soo als off dit nimmer meer gemaakt off 
gepasseert waer. 
 
Folio513a  Te vernemen of het kleine Berenbrook in de jaren 1696. 1697 en 1698 
voor een summa van duyzend guldens voor het Land Gerichte van Endschede door 
den Heer Wilh. Henric van Loon is verbonden geweest alsmede of na dato dat 
capitael en door wie afgeloscht is dan of dit het selve capitael is het welke Juffer 
Jordens daarop tegenswoordig nog staande heeft  
 
Folio 514  levens de sekerheits des doods en de onsekerheid van derselven uire 
hebben daeromme voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van haer 
tijdelijke goderen t. hebben gedisponeert tot welke dispositje sij verclaerden getreden 
sijn uit vrijen wille sonder bedwang, opmakinge ofte misleidinge van ijemand.  



 

Comende dan ter dispositje soo bevelen sij Testatoren hare sielen soo haest die nae 
den wille Godes uit hare lichamen comen te scheiden in sijn genadige handen ende 
hare lichamen tot eerlijke begraffenisse. Hebben dan voorts hij Testator en sij 
Testatrix met adsistentje als voren gewilt ende begeert gelijk sij willen ende begeren 
bij desen dat haer soontjen Jan genaempt soo sij bij dit haer houlijk hebben 
geprocreert neffens de kinderen van haer Testatrix geprocreerd bij haer wijlen 
eheman Hendrik Nijhuis met namen Merrije, Jochem, Enneken, Aelbert, Marten, 
Jenneken, Berentken en Nineken te samen ende gelijkelijk sonder enig onderscheid 
sullen hebben te deilen ende genieten alle harer Testatoren nalatenschap ende 
goderen gene exempt onder beding en conditje dat haer soontjen Jan ook in d. 
nagelatene goderen en effecten van haers Testatricen wijlen eheman Hendrik Nijhuis 
sijn partje ende kinderlijk deel ook soo wel als d. kinderen van wijlen Hendrik Nijhuis 
sall hebben ende genieten stellende 
 
Folio 515  dan alle dese voorstaende sonder enig onderscheit tot ware erffgenamen 
om alle de goderen gelijkelijk onder haer te deilen. Alle het welke voorssn: staet heeft 
hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeert dat hetselve cragt hebben en effect 
sorteren sal ‘t sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen oft uit sake des 
doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte gerequireert niet waren geobserveert 
en is desen op 't versook van Testator als niet konnende schrijven door Secretr. 
Stokman en voor haer Testatrix door Bernard Helmich geteikent en gesegelt. Joan 
Cost richter. 
Nootger: Ao 1703 den 3 Maert Richter Joan Cost. Assess. Herman ten Huntvelt en 
Hendrik Rumpel. In eijgenaer persoon eerschenen sijn Bele Paesschen weduwe wijlen 
Arent Mulders sijnde geadsisteert met haren soone Rotger Mulders als haren 
momboir in desen en becande aen haer suster Judith Paesschen weduwe wijlen 
Hendrik Helmink wegens aen haer verstreckte penningen opregt ende deugdelijk 
schuldig t. sijn die summa van 250 Caroli guldens van welke 250 gls. sij 
Comparantinne bij het leven van haer wijlen eheman ontfangen en mede tot 
timmeringe van hare asschemeule aen gelegt heeft vijftig gl. en de overige twe 
honderd guldens 
Folio 515 in de marge  Ao 1706 den 2 januarij. Richter Joan Cost. Assess. Herm ten 
Huntvelt, Berent Rump. In eijgenaer persoon eerschenen is Judith Paesschen weduwe wijlen Hendrik 
Helmink sijnde geadsisteert met Albert ten Vaerde en becande dat dese hierin gementioneerde 250 
gl. haer door haren neve Hend. Arentsen Mulder wederom sijn voldaen ende betaelt weshalven sij en 
denselven dese rentverschrijvinge cedeert en overdraegt sonder daer an ijeets meerder behoud nog t. 
verwagten hadde maer desen en het vollencomen regt van dien overgeeft 
 



 

Folio 516  in de duire jaren tot haren noodlijken behooff ende onderhold. Beloofden 
daeromme die voorssn. twe hondert en vijftig guldens jaerlijx ende alle jaer met vijff 
gelijke guldens het hondert tot de afflosse toe, die ten wedersijden nae voorgaende  
halfjarige opsage sal moten en mogen geschieden, te verrenten sullende het eerste jaer 
comen te vervallen op den aenstaende Martini deses jaers 1702. Voor welk capitael en 
daer op te verlopene rente sij met adsistentje als voren realiseert ende verbind haer 
eijgendomelijke gehele stucke groongrond d. Elste soo als het selve met alle sijn 
rechten en geregtigheden in d. Elsten Endscheider Eschmarke en desen gerichte 
tusschen Dr. Wagelaer en Bussiers Elsten en met den enen einde aen wijlen Br. 
Lorinks Heetvelt en met den anderen aen Venne Luiksens Elste gelegen is, om in val 
van misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos te konnen verhalen. Alles onder 
renuntiatje van het beneficium S.C. Vellejani en van allen anderen desen ter contrarje 
en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t.sullen doon in forma 
ampliori. Breder bij den breeff. 
Nootgr. Ao. 1703 den 4 maert  Richter Joan Cost. Assess. Albert Helmink, Hend. 
Derkink.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn  
 
Folio 517  Welmer Crumhoff met Stijne Becker sijn echte huisvrouwe idq tutore 
marito en becanden van Jan Bosewinkel alias Jan Lambers opgenomen ende in goden 
gangbaren gelde ontfangen te hebben die summa van drie honder en ses Caroli gl: die 
sij ook tot haren proufijte wel wederom becande aengelegt te hebben. Beloofden 
daeromme die voorseide 306 Carl. gls. jaerlijx en alle jaer met vier en ½ gl. van ijeder 
hondert te verrenten en sulx tot d. afflosse toe die nae voorgaende halfjarige opsage 
sal moten en mogen geschieden, sullende het eerste jaer rente comen te verschijnen 
op den eersten Maij deses jaers 1703. Voor welk capitael en daer op te verlopene 
renten sij mits desen realiseren ende verbinden haere eijgendomelijke mate soo en als 
die met alle hare rechten en gerechtigheden in d. Horststege, Endscheider marke en 
desen gerichte tusschen Gerrit Crumhofs en Gerrit Lucassen Beckers mate gelegen is, 
of dat in vall van misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos mooge verhalen: Alles 
onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde, voorts ook van allen anderen 
desen ter contrarje, en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen 
doon in forma ampliori breder bij den breeff 
Anno 1703 den 20 Maert   Joan Cost richter. Assess. secretr. Hendrik Engelbert 
Stockman, Jan Becker. In eijgenaer persoon eerschenen sijn Jan 
Folio 517 in de marge  Nootgerigte Ao 1719 den 23 Maij. Rigter Joan Cost. Assess. Hend. 
Wesselink, Engbert Mensink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Swartkate als 
volmagtiger van de erffgenamen van Jan Lambers Bussewinkel alias IJpkemolle en bekande dat dese 
hier in gespecificeerde penningen door Hermen Leverink en Petronelle Wing an gemelte erffgenamen 



 

ten vollen en goden geneuge waren voldaen en betaelt weshalven hij Comparant qqa an gemelte 
Leverink en Vrou in 't geheel dese versettinge met alle sijn regt en geregtigheden cedeerde en overdroog. 
Nootgerigte den 9 Maij 1728  Jan Becker Linthuis verw. Rigter, assessoren Berent Kremer en 
Hindr. Wennekink.  In eigenaar persoon erschenen is Hermen Leefferink en bekende dat hun disse 
bovenstaende gecedeerde en overgedragene capitael met den interesse van dien door Lambert te Morsch 
was voldaen en betaelt dede derhalven het voorseide onderpant libereren en losmaken en mits desen 
voor goode betalinge bedanken 
 
Folio 518  Bult met Anna Elisabeth Denge sijn echte huisvrouwe idq tutore marito 
en becande van Berent Schouwink en Gese Ribbelink sijn huisvrouwe opgenomen en 
in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben die summa van hondert Caroli gulden 
die sij ten dele tot betalinge van hare marken schuld en ten dele tot betalinge van 
haere agterstendige pagt wel wederom hadden aengelegt: Beloofden daeromme die 
voornoomde summa jaerlijx en alle jaer tot de in de afflosse toe die ten wedersijden 
nae voorgaende half jarige opsage sal mogen geschieden te verrenten met vijff gl. van 
het hondert en sal het eerste jaer rente comen te vervallen op jacobi 1703. Voor welke 
capitael ende daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden 
haren eijgendomelijken nijen Camp ofte toslag tusschen huis en Bults Vene in d. 
Eschmarke en desen gerichte gelegen en door Comparanten in den jare 1701 van d. 
Markenrigter en goedheren aengecogt is, om in val van misbetalinge sig daer aen kost 
en schadeloos te verhalen: Alles onder renuntiatje van d. excepje van ongetelden 
gelde voorts van allen anderen desen ter contrarie, en belofte van soo  
Folio 518 in de marge  Nootgerigte Ao 1712 den 31 julij. Richter Joan Cost. Ass. Hendrik 
Lubbertink en Lucas Bergerink.  In eijgenaer persoon erschenen is Berent Schouwink en becande dat 
dit capitael ad hondert guldens met den interesse ten vollen ware voldaen ende betaelt, waerom hij het 
onderpand quiteerde en voor gode betalinge bedankte. 
 
Folio 519  nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. 
Breder bij den brieff. 
Nootger. Anno 1703 den 16 maij. Richter Joan Cost. Assess. Dr. Joan Wagelaer, 
Egbert Stroijnk.  In eijgenaer persoon eerschenen is Berent Morsch met Jenne 
Aeffkink sijn echte huisvrouwe die haren L.eheman die momboirschap opgesegt 
hebbende wederom tot haren momboir gecoren ende genomen heeft soo haer bij den 
gerichte ook is toegelaten Hendrik Derkink borger alhier sijnde sij Comparanten 
beide gesond van lichame, gaende en staende en bij goden verstande, verclarende 
overwogen te hebben d. kortheit en brosheit des menschelijken levens, de sekerheit 
des doods, de onsekerheit des tijdes ende uire van dien ende daeromme 
voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder van hare tijdelijke goderen te hebben 



 

gedisponeert, tot welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn met rijpen berade, uit 
vrijen wille, sonder bedwang, opmakinge off misleidinge van ijemand. 
Comende dan ter dispositje soo hebben sij Testateuren eerstelijk hare siele soo haest 
die nae den wille Gods uit hare lichamen comen te scheiden bevolen in d. genadige 
handen van God Almagtig ende hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse 
 
Folio 520  Dien volgens heeft hij Testator ende sij Testatrix met adsistentje als voren 
gewilt ende begeert gelijk sij willen ende begeren bij desen dat haren sone Lambert 
nae haer overlijden voor sijn kindsdeel off ervenisse van haer beider Testatoren  
nalatenschap erfflijk sal hebben behouden ende genieten hare eijgendomelijke 
caterstede d. Rekerswoninge geheten soo en als deselve met sijn huis en uitdrift met 
die daer toe behorende Leembree en gaerdengrond in d. Helminksijt aen het erve 
Grote Morsch gelegen is met desselfs rechten en geregtigheden verder daer toe 
behoirende als mede sodane stucke bouland en maed off groongrond als bij haer 
Comparanten uit het erve ende good Bolderink aengecogt ende overgedragen is ende 
dan nog het stucke lands uit het erve Leusink aengecogt het Creijenland geheten als 
mede in de Helminksijt gelegen aen Morsches sien land ende met den einde aen den 
Helleweg, voorts ook nog wanneer desen hare sone Herman coomt t. trouwen off bij 
afflijvigheit van haer Testatoren twe kone en twe guste beeste met een bequaem 
paerd, alle 
 
Folio 521  het welke hij sal hebben vrij te genieten sonder daer van ijeets meerder uit 
te kieren als allene aen sijn jongste zuster Venne hondert daelder ad 30 st. het stuk 
dewelke sij testateuren dese hare dogter voor uitgeven en legateren voor haer vele en 
getrouwe diensten aen haer bewesen. En bij soo verre desen haren sone Herman 
elders mogte comen te trouwen sonder dat dese caterstede en gespecificeerde 
landerjen selfs bewoond en genegen waer om die alsdan te vercopen, in sulken val sal 
haren oudsten sone Egbert daer aen den nader coop hebben. In alle hare verdere 
nalatenschap stelt ende nomineert hij Testator ende sij Testatrix tot hare ware ende 
universele erffgenamen hare vorde kinderen met namen Egbert, hare oldeste dogter 
Venne en haer jongste dogter Venne an die onder haer gelijkelijk t. deilen, sullende de 
sone Lambert als voren gesegt is voor sijn vader en moderlijke good de voorsn. 
caterstede en gespecificeerde landerjen en goderen hebben ende genieten sonder 
meerder hem daer in alnog stellende tot haren erffgename mits desen. All het gene 
voorssn. staet hebben sij Testateurs gewilt ende begeert dat hetselve cragt hebben en 
effect sorteren sal 't sij als testament codicille gifte onder de levendigen ofte uit sake 
des doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte gerequireerd hier inne niet waren 



 

geobserveert en is dese neffens mij richter door d. Testator en Testatrix geteikent en 
gesegelt. J.Cost richter 
 
Folio 522  Anno 1703 den 17 julij. Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, 
Hendrik Rumpel.  In eijgenaer persoon eerschenen Geert Aeffkink met Venneken 
Elferink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden gefinieert opgenomen 
en in goden gangbaren gelde ontfangen t. hebben van Hendrik Elferink en Enne 
Geerdink sijn echte huisvrouwe die summa van vierhondert en vijftig Caroli guldens 
die sij ook becanden tot haren proufijte wel wederom aengelegt te hebben, beloofden 
daeromme die voorseide 450 gl. jaerlijx en alle jaer t. verrenten tot de in en afflosse 
toe die ten wedersijden nae dat d.opsage een half jaer voor den verschijndag sij 
geschiet sal mogen geschieden met vier guldens van ijeder hondert en sal het eerste 
jaer comen t. vervallen op den 17 julij 1704. Voor welk capitael en daer op te 
verlopene renten sij mits desen realiseren ende verbinden haer eijgendomelijke halve 
mate met den halven hambus en halven Egbertink bree (: van welke drie parcelen 
grond d. kinderen van wijlen Hendrik Aeffkink de wederhelfte hebben :) soo en als 
deselve twe halve stucke lands naest malkanderen met den enen einde aen het velt 
met den anderen aen den helleweg met d. ene sijde aen d. bree  van Jan Egbertink en 
met den andere aen Hambree van d. kinderen van wijlen Hendrik Aeffkink neffens d. 
halve mate in haer limiten en bepalinge in d. Usseler Geerdinksijt en desen gerichte 
gelegen sijn om in vall van misbetalinge sig daer aen 
 
Folio 523  kost en schadeloos t. mogen verhalen. Ditt alles onder renuntiatje van d. 
exceptje van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en belofte soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. Breder bij 
den breeff. 
Nootgr. Anno 1703 den 24 October Richter Joan Cost. Assess. Egbert Stroijnk, 
Hermen Leverink.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Jsak Paeschen en Antonij 
Gosens als aengeborene momboiren van Anna Paeschen nagelatene dogter van wijlen 
Gerrit Paeschen en dan Berent Paeschen met Geertruid Hodemaker sijn echte 
huisvrouwe idq tutore marito en deden t. samen ten erfflijken behove van Geert 
Engerkink en Herman ten Thije en derselver huisvrouwen onwederopelijke cessie en 
overdragt van haer eijgendomelijke halve plaetse de Hackenborg geheten neffens d. 
halve kuile op het Amesvene daer toe soo en als deselve halve plaetse aldernaest het 
erve Varwijk met alle hare oude ende nieuwe tobehoir regten en geregtigheden in d. 
Eschmarke ende desen gerichte gelegen is en door Berent Paeschen desselfs suster 
Anna met haren wijlen vader Gerrit Paeschen is beseten ende gebruikt geweest, sijnde 
deselve beswaert voor d. halfscheit jaerrlijx met twe gl. tien st. in de Duitse Schole 



 

binnen Endscheide die sij aencoperen neffens den tienden soo den tientheer voor 
haer quota daer van competeert tot haren laste behouden voor welk parceel 
 
Folio 524  sij Transportanten den vollen cooppenning ten goden geneuge becanden 
ontfangen te hebben; Deden derhalve van voorssn. halve Hackenborg neffens daer  
toe gehoirende halve kuile transport en vertigtenisse met hande en monde als recht 
was haer en den harigen daer van mits desen ten enemael ontervende den 
Aencoperen en sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij Anna 
en Berent Paeschen neffens derselver huisvrouwe en erffgenamen daer aen het 
geringste meerder behielden nog t. verwagten hadden met belofte van desen erffcoop 
tegens allen ende enen ijederen alsoo t. willen staen wagten en waren als nae rechte 
behoird onder verband van der Transportanten personen en goderen en renuntiatje 
van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje. Breder bij 
den brieff.. 
Nootgr. Anno 1703 den 1 november Richter Joan Cost. Assess. Herman Leverink, 
Albert Helmich.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Geert Werner, Jan ten Stroo,  
Jan Geerdink en Gerrit Averbeke, alle mede ingesetene van den Strootmanshook der 
marke Twekkelo, seggende hoe dat haren hook neffens die van d. drie andere hoken 
der marke Tweckelo door d. Heer erfmarkenrigter en gesamentlijke goodheren der 
marke Tweckelo  
 
Folio 525  sij geaccordeert en togestaen tot betalinge van een ijeders markenschulden 
aen te graven ende te vercopen een caterstede met daer toe gehorende uitdrift gelijk 
bereits bij de drie hooken sijn uitgestoken ende vercogt ter sa. van 250 Caroli gls. en 
aldewijl sij sodanige caterstede in den haren niet bequamelijke handen vinden en om 
de verdere uitdriften te menageren soo hebben deselve inplaets van dien uitgesien (: 
voor verre die sal comen t. strecken :) een hook verre affgelegene wilt grond welker 
sij hebben aengegraven en vercogt aen Engbert Jansen Muller tot Ole met die 
messinge daer toe uit d. marke mits dat ook daer van toe sijner tijd aen de voorne. 
marke de behoirlijke Herenlast daer van betaelt worde, soo is 't dat van voornoomde 
stucke wilde grond soo en als die in sijn opgegravene limiten bij langs copers land en 
teindens aen ’t erve houd in d. marke Tweckelo gelegen is aen den coper den vollen 
eijgendoom cederen transporteren gelijk denselven nae voorgaende betalinge aen haer 
derwegen gedaen cederen en transporteren mits desen, sonder dat sij nog de marke 
Tweckelo daer aen het geringste meer behielden nog te verwagten hadden hem 
Aencoper en sijnen erven daermede weder erfflijk beervende. Alles onder renuntiatje 
van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje en belofte 
van waerschap nae Landre. Breder bij den breeff. 



 

Nootger. gehouden op 't erve Schuirink  Anno 1703 den 14 November. Richter 
Joan Cost. Assess. Albert ten Vaerde, Gosen Heutink.  In eijgenaer persoon 
eerschenen is Geert Schuirink  
 
Folio 526  liggende krank te bedde sijnde dog bij goden verstande ende sijn memorie 
heel wel magtig en becande overwogen t. hebben de kort en brosheit des 
menschelijken levens de sekerheit des doods en de onsekerheit van derselver uire 
ende daeromme voorgenomen niet van hier te scheiden sonder eerst van sijne 
tijdelijke goderen t. hebben gedisponeert tot welke dispositje hij verclaerde getreden t. 
sijn uit vrijen wille, sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemanden. 
Comende dan ter dispositje soo beveelt hij sijne siele soo haest die nae den wille 
Godes uit sijn lichaem come t. scheiden in d. genadige handen van God Almagtig en 
sijn lichaem tot een eerlijke begraffenisse. Voorts soo stelt ende nomineert hij 
Testator tot sijn ware ende universele erffgenamen sijnen broder Willem Schuirink 
ende desselfs huisvrouwe Swenne ende bij derselven voor affsterven hare kinderen in 
alle sijne nae te latene Goderen rorende ende onrorende actjen ende crediten niets 
van allen uitgesondert sullende alleenlijk dese sijne erffgenamen van sodane hondert 
gulden als hij Testator aen sijn swager Rolef Roolvink en sijn suster Hinneken heeft 
uitstaen en door desselfs sone Hendrik Roolvink aengenomen sijn om te betalen off 
 
Folio 527  uit sodane  andere middelen als sij erffgenamen sullen goodvinden eens 
hebben te betalen aen sijn broders en susters Lambert, Geertken, Hinneken, Hille, en 
Jan ijeder drie rijxdaelders en aen des wijlens broder Geerligs kinderen te samen drie 
rijxdaelder die hij aen deselve geeft ende legateert bij desen. All het gene voorssn. 
staet heeft hij Testator verclaerd t. sijn, sijn testament en uiterste wille, willende ende 
begerende dat het selve cragt hebben ende effect sorteren sal 't sij als testament 
codicille gifte onder d. levendigen ofte uit sake des doods schoon dat alle 
solemniteiten nae rechte gerequireerd niet waren geobserveert en is dese door d. Ed. 
Hend. Engelb. Stokman op 't versook van d. Testator mede geteikent en gesegelt. 
J.Cost richter. 
Nootgr. Anno 1703 den 25  November Richter Joan Cost. Assess. Jan Goolkate, 
Hendrik Faniker.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Rocker en becande aen Jan 
ten Dam opregt en deugdelijk schuldig te sijn wegens verstreckte penningen tot 
betalinge van 't gene Comparant aen d. Hr. Dr. Muntz schuldig waer sestig gl. en dan 
nog van verstrekte penningen. verlopene rente en gehaelde rogge hondert en vijff 
Carl. gls. voor welke penningen hij Comparant aen Jan ten Damme en derselver erven 
verhijpothijseert ende verbind sodane seven mudde roggen gesaij als op de broke aen 



 

het velt de bree aen den Esch en de camp bij het huis heeft gesaijd, voorts tien 
koobeeste een paerd, wagen en ploog, neffens   
 
Folio 528  alle inninge des huises ten einde hij Jan ten Damme in cas van 
misbetalinge sig daer aen kost en schadeloos moge verhalen. 
Nootgr. Anno 1703 den 8 Xbr. Richter Joan Cost. Assess. Gerrit Matthei., Hermen 
ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Cathrina Beckers weduwe wijlen 
Peter Grevink, sijnde geadsisteert met haren sone Lucas Grevink, als mede hij Lucas 
Grevink voor sig selfs en becanden aen Wessel Hodemaker en sijn huisvrouwe 
wegens verstrekte penningen en gehaelde waren opregt ende deugdelijk schuldig te 
sijn die sa. van sestig Caroli gl. Voor welke penningen sij mits desen realiseren ende 
verbinden haer eijgendomelijke stukjen lands sijnde ruim ses spind gesaij gelegen 
sijdwaerds Berent Feijes en Comparanten landerjen met den enen einde aen Jan 
Wenders mate met den anderen aen den middelweg in het Laersonder en desen 
gerichte ten einde hij Hodemaker sijn huisvrouwe en erffgenamen ten allen tijden sig 
daer aen kost en schadeloos mogen verhalen sullende hij Hodemaker voor den 
jaerlijxen interesse der voorne. sestig gl. het onderpand mogen aenvaerden ende 
gebruiken tot de tijd der in en afflosse toe, die ten wedersijden nae voorgaen 
 
Folio 529  de halfjarige opsage sal mogen geschieden Alles onder renuntiatje van d. 
exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje, en belofte van soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in forman ampliori breder bij 
den breeff. 
Nootger. Anno 1703 den 22 December  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rumpel.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent Bussier met 
Wendele Beckers sijn echte huisvrouwe idq tutore marito, en becanden van Elsje 
Fransen huisvrouwe van Gerrit Laurens Laersonder gefinieert opgenomen en in 
goden gangbaren gelde ontfangen te hebben vijff hondert Caroli guldens, die sij tot 
haren proufijte wel wederom hadden geemploijeert, beloofden daeromme die voorsn. 
vijff hondert gls. jaerlijx ende alle jaer te verrenten met vier guldens ijeder hondert en 
sal het eerste jaer comen te verschijnen op den 22 december 1704 ende sulx tot de 
afflosse toe die door den Rentgever nae dat haer een jaer voor den verschijndag het 
capitael sij opgesegt sal mogen geschieden, ende bij aldien sij Rentheffersche het 
capitael wederom begeert en will intrecken sal deselve geholden sijn haer Rentgeveren 
het selve drie jaren van t. voren op te seggen en daer van aen haer kennisse te geven. 
Voor welke capitael ende daerop te verlopene renten sij mits desen realiseren ende 
verbinden haer eijgendomelijke twe stukjes land op den Botterik in den Endscheider 
Esch tusschen Jan Jansens en 



 

Folio 529 in de marge  Nootgerigte Anno 1710 den 23 junij. Rigter Joan Cost. Ass. Albert 
ten Vaerde, Willem ten Huntvelt.  In eijgenaer persoon eerschenen is Frans Jansen als erffgenaem 
van sijn wijlen moije Elsje Fransen en geeft over an d. erffgenamen van wijlen Sander Wing dese hier 
van gemaekte brieff van dit tegenstaende capitael, welk capitael sijn wijlen moije van Sander Wing in 
tugt heeft beseten en gebruikt is geweest, weshalven hij verclaert daer an geen het minste regt daeran t. 
hebben nog t. behouden maer dat hetselve ten vollen is en blijfft an de erffgenamen Wings voorssn. 
Nootger. Anno 1710 den 14 Julius Richter Joan Cost. Ass. Willem ten Huntvelt, Jan ten 
Nuit.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hermen Leverink voor hem selfs en Hendrina Huiskes 
sijnde met hem Leverink  
 
Folio 530  Rentgevers land en met beide einden aen den weg en dan een stuk 
hoijland in d. Elsten sijdwaerds Jan Stroijnks en d. weduwe van Arend Mulders 
Elsten, teindens aen het Heetveld en Jan Jansens Elste in de Eschmarke en desen 
gerichte alsoe mede gelegen ten einde de Rentheffersche en haren erven in val van 
misbetalingen sig daer aen kost en schadeloos mogen verhalen: Alles onder 
renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje, 
en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon in forma 
ampliori. Breder bij den brieff. 
Nootgr. Anno 1704 den 10 Februarij  Richter Joan Cost. Assess. Hendrik Derkink, 
Herman Leverink.  In eigenaer persoon eerschenen is Arent Vervelt met Engele 
Vrijlink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden opgenomen en in goden 
gangbaren gelde ontfangen te hebben van Gerrit Spijlen die summa van ses hondert 
Caroli guldens welke sij tot haren proufijte wel wederom hadden angelegt ende 
gebruikt beloofden daeromme die voorssn. ses hondert guldens jaerlijx t. verrenten 
met 4 gelijke guldens van ijeder hondert sullende 
Folio 530 in de marge  als haeren momboir geadsisteert, sijnde d. eerste namens sijn vrou en de 
2e namens haeren man erffgenamen van wijlen Sander Wing en becanden dat haer in voorssn. 
qualiteit als hulderen en eijgenaeren van desen brieff en die daer in gementioneerde penningen het 
voorn. capitael door de weduwe Bussier wederom waren voldaen en betaelt waerom sij van het 
onderpand desisteerden en haer weduwe Bussier bestermaten en ten vollen quiteerden. 
Noodgerigte gehouden den 7 maij 1727. Becker Linthuis verwalter Rigter. Assesoren 
Geerlig Spolmink en Engb. Lutteke Bruninck.  Sijn in eigener personen gecompareerd de 
Erfgenamen van wijlen Gerrit Spile als met namen Jan Spijle, Jan Honhoff namens sijn vrouw 
Geertken Spile, Hermken Spile wed. van wijlen Berent Honhof sijnde in desen geadsisteert met 
Berent Schurink, Hind. Holsik namens sijn wijlen vrouwe Hermken Spile en Roleff Stroink 
namens sijn vrouwe Jenneken Spile 
 



 

Folio 531  het eerste jaer comen te vervallen op den 10 Februarij 1705 en soo 
vervolglijk tot de in en afflosse toe die nae voorgaende halfjarige opsage ten 
wedersijden sal mogen en moten geschieden. Voor welke capitael en daer op te 
verlopene renten sij Comparanten mits desen realiseren ende verbinden haer 
eijgendomelijke halve huis en uitdrift staende op het grote Vervelt neffens het vierde 
part van het erve Grote Vervelt selfs soo en in dier vougen als het bij des Comparant 
wijlen Vader is ingecogt ende bij haer tegenwoordig beseten ende gebruikt word op 
dat hij Rentheffer in val van misbetalinge ten allen tijden sig daer an kost en 
schadeloos moge verhalen. Alles onder renuntiatje van d.exceptje van ongetelden 
gelde en allen anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. Breder bij den breeff. 
Anno 1704 den 12 Februarij Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, 
Berent Rump.  In eijgenaer personen gecompareert sijn Buerrigter, Demmer, 
Claeskate, Amelink, Welleman, Rocker, Assink, Wijffker en Wegman alle 
bourmannen en ingesetene der marke Lonniker en becanden hoe dat niet allene 
sekeren camp genaemt den nijencamp nae de Oost sijde an den bosch omtrent het 
huis van den Hoffmeijer deser marke gelegen voor ende nae van de Vader van desen 
Hoffmeijer en delen van sijne  
Folio 531 in de marge  Spile ende bekanden te samen ende een jeder in 't bijzonder dat 
tegenstaende capitael ad ses hondert Carolij gulden met den intresse van dien an haar wederomme sijn 
voldaen en betaelt doen derhalven het onderpand libereren en losmaken en mitsdesen quiteren en voor 
goede betalinge bedanken en hebben de orriginele brieff daarvan weder overgegeven.  
 
Folio 532  voorouders uit die gemene marken veltgrond is angecogt en waer van het 
laetste parceel door dese Hoffmeijer selfs is te lande gemaekt. Ook dat in het jaer 
1673 den 17 April als wanneer enige toslagen en tuininrichtingen tot betalinge der 
marken schulden van haer Comparanten en d. samentlijke goodheren wierden 
vercogt die E. Bernard Hoffmeijer vader van desen tegenwoordigen Gerhard Adriaen 
Hoffmeijer coper is geworden van sekeren Veltgrond ende toslag gelegen omtrent de 
twe kolken an den weg nae Oldensel en de Vennemate bij Veltschulte soo en als 
deselve nue in hare wallen en vrugten sijn gelegen. Doonde der halven voornoomde 
bourmannen voor haer en haren naecomelingen van voorssn. vercogte parcelen ten 
profijte van gemelte Gerhard Adriaen Hoffmeijer cessie en overdragt onder verband 
als nae Landrechte met bedingende  versook dat dese acte ofte cessie door de 
goodheren der marke Lonniker moge worden geapprobeert en geratificeert. Breder 
des breves. 
Nootgr. Anno 1704 den 18 februarij. Richter Joan Cost. Assess. Egbert Stroijnk , 
Hermen Leverink. Ineijgenaer personen eerschenen sijn 



 

 
Folio 533  Grete Spekers, weduwe wijlen Hendrik Huvink sijnde geadsisiteert met 
Arent Spekers, Berent Kuipers en Jan Leutink en dan Gerrit Wesselink en Jan 
Berentsen als momboiren van hare kinderen bij wijlen haren eheman geprocreerd en 
deden t. samen ten erfflijken behove van Cunera Gervordink weduwe wijlen Albert 
Wagelaer onwederopelijke cessie en overdragt van haer vrije eijgendomelijke erve 
ende good het Huivink soo en als het selve in d. Drijner marke en desen gerichte met 
sijn hoge en lage landerjen getimmerten waertallen, holtgewas en alle sijn rechten en 
geregtigheden gelegen in en bij haer weduwe Huivink tegenwoordig bewoont word, 
sijnde het selve erve nogtans beswaert met landtiende. Voor welke erve en good sij 
den vollen cooppennink becanden ontfangen; en tot betalinge der nodige en harer 
veelvoudige schulden wel wederom gebruikt en angelegt te hebben. Deden 
daeromme van voorssn. erve ende good transport en vertigtenisse met hande en 
monde als recht was haer en den harigen daer van mits desen ten enemael ontervende 
de Ancoopster en desen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij off 
haren erven deaer an het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden met 
belofte van desen erffcoop tegens enen ijederen alsoo te willen staen wagten en waren 
onder verband van hare persoon en goderen en renuntiatje van d.exceptje van 
ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje. breder bij den brieff. 
 
Folio 534  Nootgr. Anno 1704 den 3 maart. Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Hendrik Cuper, alias 
Grontman met Venneken sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden an 
Jan ten Dam opregt en deugdelijk schuldig te sijn die summa van vier en vijftig gl. 10 
st. Die sij ook tot de afflosse toe (: soo ten wedersijden nae dat de opsage een halfjaer 
voor den verschijndag sij geschied sal komen en mogen gedaen worden :) jaerlijx en 
alle jaer beloven te verrenten tegens vier gl. van het hondert en sal het eerste jaer 
comen te vervallen als heden over een jaer: Voor welke 54 gl. 10 st. sij mits desen 
realiseren en verbinden haer eijgendomelijke have bestaende in ses beeste sijnde 1 
grijs, 1 bonte, 2 swarte blaerden en 2 swarten, voorts wage en ploog en alle inninge 
des huises en soo sig wegens die voorgemelte 54 gl. 10 st. bij misbetalinge daer an niet 
kost en schadeloos mogen komen verhalen soo stellen mede ten onderpande hare 
eijgendomelijke caterstede den Vanikers Snijder Caten geheten. Alles onder 
renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje 
en belofte soo ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. 
Breder des breeffs 
 



 

Folio 535  Nootgr. geholden op Stefffensplaetse in Boculo. Anno 1704 den 19 april. 
Richter Joan Cost. Assess. Geert in de Bussche, Roleff Lippinkhoff.  In eijgenaer 
persoon eerschenen is Jenneken ter Haar anders Steffens Jenneken, die haren eheman 
d. momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren momboir in desen heeft 
gecoren soo haer ook togelaten is Gerrit ten Dijke sijnde sij krank van Lichame 
liggende te bedde dog bij goden verstande en haer memorie wel magtig verclarende 
alnog overwogen t. hebben de cortheit en brosheit des menschelijken levens, de 
sekerheit des doods en de onsekerheit van derselver uire en daeromme voorgenomen 
voor haer affsterven alnog onbedwongen en uit vrijen willen vermaken ende geven (: 
sonder nogtans haer voor desen gemaakte en geapprobeerde testament hier door t. 
roijeren nog te vernietigen maar het in vollen waerden t. houden in soo verre als het 
door dese Codicille niet verandert werd :) gelijk sij dan vermaakt ende geeft uit 
menschelijke redenen en haar daar toe moverende an haren Neve  Jan ter Haer, haer 
eijgendomelijke halve d. nije mate geheten, gelegen an d. Velt off nue d. Muller van 
de Oldemeulen mate met het halve medeken daer bij het agtergad geheten en het 
halve campken en Horst alle in d. marke Tweckelo en desen gerichte gelegen om 
deselve parcelen nae haren dode vrij en sonder enige becommeringe te mogen 
anvaerden ende genieten; All twelke voorssn. staet verclaerde sij Codicil lateursche te 
wesen hare uiterste wille ende begeren, versokende dat hetselve alsoo nevens haeren 
testamente moge spand grijpen en cragt hebben, schoon alle solemniteiten tot desen 
vereijschet niet mogten wesen geobserveert en dat desen door d. secret. Stokman uit 
haren namen moge geteikent en gesegelt worden. J.Cost richter Henr. Engelb. 
Stokman 
 
Folio 536  Anno 1704 den 8. julij, Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, 
Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Geert Ribbelink met Venne sijn 
huisvrouwe idq tutore marito en becanden van Jan Spijle opgenomen en in goden 
gangbaren gelde ontfangen te hebben die sa. van 30 daelder die sij tot aflosse van 
Hermen Weldinks schuld wel wederom hadden angelegt beloofde daeromme die 
voorssn. 30 daelder ad 30 st. 't stuck jaerlijx en alle jaer tot d. in en afflosse toe die ten 
wedersijden nae dat d. opsage een half jaer voor den verschijndag sij geschied sal 
mogen gedaan worden t. verrenten met twe Caroli gl. en sal het eerste jaer comen t. 
vervallen als huiden over een jaer, Voor welke capitael en daer op t. verlopene renten 
sij mits desen realiseren ende verbinden haren eijgendomelijken Hoornergaarden 
gelegen naest Velven Jans en Colthaves gaerden in d. Eschmarke en desen gerichte 
om in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos te mogen verhalen. Alles 
onder renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter 



 

contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon in 
forma ampliori breder bij den brieff. 
Folio 536 in de marge  Nootgerigte Anno 1717 den 7 september. Richter Joan Cost. Assess. 
Berend Rump, Berend Witbreuk.  Persoonlijk eerschenen is Jan Spijle en becande dese penningen ten 
vollen wederom ontvangen te hebben waerom hij het onderpand losliet en mits desen ten vollen 
quiteerde. 
 
Folio 537  Nootgerigte Anno 1704 den 27 julij. Richter Joan Cost. Assess. Tijes 
Schulten en Jan Segelink.  In eijgenaer persoon eerschenen is die Ed. Mich. Albert 
Muntz der rechten Doctor vertonende volmacht van d. Heer Capitani Engelbert Op 
ten Noorth en Eerlandina Nilant echteluiden op den 22 April 1704 voor Schepenen 
ende Raden der Stad Arnhem gepasseert bij den gerichte gesien ende van waerden 
eerkand luidende van woord tot woord als volgt. Wij Borgermn. Schepenen ende 
Raed der Stad Arnhem doon kond ende certificeren mits desen dat voor ons 
gecompareert ende eerschenen is sijn d. Heer Engelbert Op ten Noorth Capitain ten 
dienste van desen Staet ende Eerlandina Nilant echteluiden, sijnde sij vrou 
geadsisteert met haren eheman voornt. voor soo veel nodig ende dienstig als haren 
momboir in desen ende hebben in de beste en bestendigsten forma regtens 
geconstitueert ende volmagtig gemaakt sulx doonde mits desen Dr. N.N. Muntz om 
namens haer Comparanten voor den gerichte van Endscheide te compareren om 
aldaer te transporteren an den huisman Gerrit Rutbeke seker rentverschrijvinge uit de 
erve Grote en Cleine Rutbeke genaemt ende d. Spiekecamp gelegen in d. provintje 
Overijssel ende voorts alles dienangaende t. doon ende te verrigten, het der sake 
nootdruft vereijschen sal ende Comparanten selfs present sijnde soude konnen off 
mogen doon belovende all hetgene bij den geconstiteerden in desen sal worden 
gedaen van vollencomen waerde te sullen houden met belofte van rati habitje on 
indemnisatje als nae rechten in waerheits oirkonde hebben wij onse stadssecreet segel 
hier onder op 't spatium 
 
Folio 538  doon drucken Actum Arnhem den 22  April 1704. 
Onderstond:  Ter ordand. van haer Ed. en Agtb. Engelb. Op ten Noorth secr. 
Uit cragt van dewelke hij Comparant mits desen cedeert en overdraegt an Gerrit 
Rutbeke en desselfs huisvrouwe Hermken Bruinink sodane rentvercopinge van 
vijffduisent Caroli gulden als op den 1 julij 1677 door wijlen d. Hooch Welgebrn. 
Gestre. Heere Unico Ripperda tot Hengelo ende desselfs vrou de ook hooch 
Welgebrn. Margaretha van Morode ten behove van wijlen d. Heer Dr. oud Borgemr.  
en Cameraer Henrik Nilant gepasseert ende gevestet in d. goderen Grote en Cleine 
Rutbeke en op haer Constituanten als mede erffgenamen van wijlen d. Heer Henrik 



 

Nilant bij erffdeilinge togevallen ende verervet is ende dan mede hares Constituanten 
eijgendomelijken grond ofte camp den Spickencamp geheten gelegen bij het erve 
ende good Grote Rutbeke in desen gerichte met sijn rechten ende belastingen als van 
ouds. Voor welke parceel en rentvercopinge hij Comparant becande dat sijn principal 
vollencomen voldaen ende betaelt waren, weshalven mits daer van dede transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was sijn principalen en erffgenamen daer 
van mits desen ten enemael 
 
Folio 539  ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk 
beervende sonder dat sij Constituanten daer an het alderminste meerder behielden 
nog te verwagten hadden. Renuntieerden ten dien fine van de acceptje van ongetelde 
gelden en van allen anderen desen ter contrarje en belofte van desen ancoop tegens 
enen ijegelijken t. willen staen wagten en waren onder verbant van sijns constituanten 
personen en goderen breder bij den brieff 
In eodem judicio  In eijgenaer persoon eerschenen is Gerrit Rutbeke met Hermken 
Bruinink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito ende becanden van sodane vijff 
duisent gulden capitael als in d.erven van Grote en Cleine Rutbeke gevestet en op 
heden door die Ed. Dr. Mich. Alb. Munts als volmr. van d. Heer Capitain Op ten 
Noorth en Eerlandina Nilant eheluiden als holderen en eijgenaren van voorssn. 
capitael an haer comparanten is overgedragen wederom cedeerden en overdragen 
voor soo verre daer van in d. Cleine Rutbeke off Jan te Rutbeken plaetse gevestet en 
bij haer Comparanten en d. weduwe wijlen Jan te Rutbeke uitgerekent en 
overgenomen is tot een summa van veertienhondert en vijftig Caroli. guldens an 
Geertken weduwe wijlen voorne. Jan te Rutbeke en terwijl sij Comparanten becanden 
dat haer door gemelte weduwe die voorssn. 1450 guldens ten vollen voldaen ende 
betaelt waren, soo cedeerden en transporteerden in soo verre het recht van gemelte 
rentvercopinge an de weduwe Geertken voornoemt, daer van ten haren behove mits 
desen doonde transport en vertigtenisse met hande en  
 
Folio 540  monde als recht is haer en de harigen van gemelte rentvercopinge in soo 
verre die voorne. 1450 gl. aengaet ontervende de Aencoopster en haren erven daer 
mede weder erfflijk beervende sonder dat daer an ijeets meer behielden nog te 
verwagten hadden. Alles onder renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en 
allen anderen desen ter contrarje met belofte van waerschap nae landrechte breder bij 
den breeff. 
Nootgerigte Anno 1704 den 3 October Richter Joan Cost. Assess. Hendrik 
Derkink en Hermen Leverink.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Brook Engbert 
met Geertken Telkes sijn echte huisvrouwe idq tutore marito seggende hoe dat hij 



 

wegens sijn blindheid en sij om hare onvermogentheit sig selfs en hare goderen niet 
wel konnen administreren weshalven sij mits desen hare eijgendomelijke tobehorende 
Caterstede de Brook Engbers plaetse geheten in de marke Lonniker en desen  gerigte 
gelegen neffens alle obligatjen actien ende credit niet uitbesondert, voorts bestialen, 
inbodel en inninge des huises in vollen eijgendoom overgeven, cederen en 
transporteren an hare nigte Hermken Lipper, onder dese conditje nogtans dat sij 
Hermken Lipper haer descendenten en erffgenamen haer Cedenten haer beider 
leventlang in kost en kleren soo en als behoirlijk is sal hebben te onderhouden en in 
alle swakheden te verplegen en daer en boven de Cedenten 
 
Folio 541  off een der langstlevende jaerlijx te laten saijen een spint lijn ‘t welk door 
haer verarbeidet sijnde ten haren proufijte ende noodpenning sal verblijven ende 
gebruikt mogen worden, dog all ‘t gene door haer meerder bearbeitet ofte gedaen kan 
worden sal sijn ten proufijte van hare nigte en desselfs huishoudinge en dat bij soo 
verre sij Hermken Lipper voor haer Comparanten mogte comen te overlijden ende 
desselfs erffgenamen onmagtig waren, haer dese conditjen te voldoon en nae te 
comen soo willen sij gereserveert hebben en an sig behouden het vrugt gebruik van d. 
gecedeerde goderen dog de goderen selfs sullen evenwel nae dode van haer Cedenten 
an de erffgenamen van gemelte hare nigte overgeven ende vervallen sijn. Sijnde hier 
op in desen gerigte voorts eerschenen Hermken Lipper voornt. met adsistentje van 
Jan ten Damme en heeft op voorstaende conditjen de goderen overgenomen ende 
ontfangen onder belofte van deselve stiptelijk nae te willen comen en te agtervolgen. 
Breder bij den brieff. 
Nootgerigte Anno 1704 den 16 October Joan Cost richter. Assess. Doctor Mich. 
Alb. Muntz, Secretr. Stokman.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Doctor Joan 
Wagelaer als momboir van Antonetta Miskendael, Wessel Hodemaker in qualiteit als 
volmr. Van Jan Eernst Asbag en desselfs huisvrouwe Petronella Miskendael, Jan t. 
Weemhoff met Aelken Miskendael sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en Jan 
Roleff Miskendael 
 
Folio 542  en deden t. samen en een ijeder in het bijsonder ten erfflijken behove van 
Frederik Jorrijssen onwederopelijke cessie en overdragt van hare eijgendomelijke  
vrije en allodiale mate de Wagelaers mate geheten bij het Grote Wagelaer in de 
Endscheider Eschmarke gelegen als mede van de halve Dijsselbree en van de 
wederhelfte van geseide Dijsselbree doon sij mede onwederopelijke cessie en 
overdragt an Jan Homolle desselfs huisvrouwe en erffgenamen sijnde het laetste 
parceel in den Endscheider Esch en desen gerigte gelegen. Voor welke parcelen sij 
van den Ancoperen den vollen cooppenning becanden ontfangen te hebben. Deden 



 

daer omme van voorssn. parcelen transport en vertigtenisse met hande en monde als 
recht was, haer en den harigen daer van mits desen ten enemael ontervende den 
Ancoperen ende haren erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij 
Transportanten daer an het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. 
Met belofte van desen erffcoop tegens enen ijegelijken te willen staen wagten en 
waren onder verbant als nae rechte en renuntiatje van de exceptje van ongetelden 
gelde en allen anderen desen ter contrarje. Breder bij den breeff. 
In eodem judicio is eerschenen Doctor Joan Wagelaer als momboir van Antonetta 
Miskendael, Wessel Hodemaker als volmr. van Jan Eernst Asbag en desselfs 
huisvrouwe Petronella Miskendael 
 
Folio 543  Miskendael, Jan te Weemhoff met Aelken Miskendael sijn echte 
huisvrouwe idq tutore marito en Jan Rolef Miskendael en deden te samen en een 
ijeder in het bijsonder ten erfflijken behove van Borgemeister Gerhard Laersonder en 
Geesken Pek sijn huisvrouwe onwederopelijke cessie en overdragt van haer 
eijgendomelijke vrije ende allodiale stucke land de Scheltbree met het bij gelegene 
cleine stukjen soo en als  deselve met de ene sijd an Willem Varwijks land met de 
andere an Herman Hotinks met den enen einde an Verwoolts met den anderen an 
Ancopers land in den Endscheider Esch en desen gerigte gelegen is, voor welke 
parceel sij becanden den vollen cooppenning ontfangen te hebben. Deden derhalven 
van voorssn. parceel transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was 
haer en den harigen daer van mits desen ten enenmael ontervenden ancoperen haren 
erven daermede weder efflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer an het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte  van desen 
erffcoop tegens enen ijegelijken t. willen staen wagten en waren onder verband als nae 
Landre. en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen 
ter contrarje. Breder bij den brieff. 
Nootgerigte anno 1705 den 17: januarij Richter Joan Cost. Assess. Jan Laersonder, 
Willem ten Thije.  Is persoonlijk eerschenen Olde Jan Snuiver en becande wegens 
verschotene en in sijne noden ontfangene penningen opregt en deugdelijk 
 
  
Folio 544  schuldig t. sijn an Snuiver Hendrik alias Scheper Hendrik die sa. van 41 gl. 
12 st. voor welke penningen hij Olde Snuiver bij desen verset en veronderpandet sijne 
twe rode koe beeste met nog twe schepel roggen gewas op het Rae land ten einde hij 
Snuiver Hendrik bij misbetalinge sig daer an kost en schadeloos moge verhalen 
Nootgerigte Anno 1705 den 20 jannuarij Richter Joan Cost. Assess. Doctor Jan 
Wagelaer, Hermen Leverink.  In eijgenaer persoon eerschenen sijn Egbert Stroijnk 



 

met Wolterken Becker sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden an 
Berent Holthuisen factoor wonende tot Amsterdam opregt en deugdelijk schuldig te 
sijn die summa van hondert en dertig Caroli gls. die sij daeromme ook beloven en 
annemen om te betalen tegens anstaende Michaeli over een jaer off op des jaers 1706 
alleenlijk en sonder interesse. Voor welke capitael sij tot versekeringe van gemelte 
Holthuis bij desen realiseren ende veronderpanden hare eijgendomelijke hoijmate het 
Heetvelt geheten gelegen in de Eschmarke en desen gerigte tusschen d. weiden off 
groongronden van Varwijk pastoor Celder, Hendrik Becker en  
 
Folio 545  Jan Stroijnks, ten einde hij Holthuisen bij misbetalinge sig daer an kosten 
schuldeloos mogt verhalen, breder bij den breeff. 
Nootgerigte Anno 1705 den 9 Februarij  Richter Joan Cost. Assess. Joan Bannier, 
Jan Gerritsen Wessels.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jochum Wesselink met 
Trijne Wolbert sijn echte huisvrouwe wesende sij met haren man als haren momboir 
geadsisteert ende becanden uit sonderlinge genegentheid en redenen haer daer toe 
moverende te geven cederen en over te dragen gelijk sij geven cederen en overdragen 
bij desen an Berent Josink en Enneken Wolbert ondertroude luiden eerstelijk hare 
eijgendomelijke Caterste het Cleine Wesselink in de Tweckeler marke gelegen met sijn 
hoge en lage landerjen getimmerten uitdrift en vordere recht en geregtigheden voorts 
ook het Huvelaer land, Hermans stucke het Heken en dwersstucke uit het erve 
Lendvord met nog twe stuckjes genaemt Nijhuiskes land den Diependael en halve 
Haermedeken voorts wage, ploog, paerde,beeste, kisten en kasten, bedden en alle 
vordere inninge en rakte des huises neffens het gewas op den lande voorts alle actjen 
en crediten niets in het minste uitbescheiden ende sulx alles onder desen beding ende 
conditjen dat hij Berent Josink en Enneken Wolbert haer Cedenten haer leventlang in 
kost en kleren ten haeren huise 
 
Folio 546 behoirlijk sullen onderhouden ende in alle swakheid en ongemacken 
oppassen en verplegen en daer en boven an haer cedenten off een der langstlevenden 
van d. stuklanden soo onder d. caterstede niet gehoren jaerlijx nog uit te kieren en te 
betalen veertien daelder ad 30 st. 't stuk en daer bij dat sij jaerlijx voor haer mogen 
saijen tot haren keur een oft twe spint lang lijnsaet het vlas soo daer van coomt 
verarbeiden ende ook ten haren proufijte behouden ende genieten. En bij soo verre 
sij te samen onvermodelijk niet konden accorderen ende in haer samen woninge alsoo 
vredig leven, soo willen sij Transportanten voor den tijd hares levens wederom 
anveerden en in 't gebruik nemen de halve caterstede met het halve huis en vorderen 
ancleve van dien neffens de halfscheit van soo vele beeste, paerde, saetgewas, kisten, 
kasten en allen vorderen inbodel en rakte als tegenwoordig bij hem Berent Josink en 



 

Enneken Wolbert word ontfangen en overgedragen, ‘t welk sij alsdan gehouden 
sullen sijn an Jochum Wesselink en Trijne Wolbert wederom over te geven off in 
plaetse van dese ende diergelijke te leveren, en daer bij ok nog te betalen jaerlijx voor 
d. stuklanden die voorssn. 15 daelder sonder dat in soo een val van voorgemelte halve 
Casterstede meerder als d. behoirlijke Heerenlasten sullen hebben te geven ende te 
betalen; sullende niet te min de halve Caterstede en alle nae te latenen goderen niets 
van allen exempt nae dode van hem Jochum Wesselink en Trijne Wolbert in vollen 
eijgendoom sijn 
 
Folio 547  en verblijven an Berent Tjosink en Enneken Wolbert off derselver 
descendenten en erffgenamen kierende off gevende als dan alleenlijk uit an d. suster 
van Jochum Wesselink getrout an Geert Vrijlink hondert gulden an desselfs suster 
Lene getraut an Gerrit Wesselink sestig gl. en an desselfs halve broor Jan op het  
Wagelaer veertig gl. en bij derselver voor afsterven an derselver kind off  kinds 
kinderen. Sijn voorts in desen selven gerigte eerschenen Berent Josink en Enneken 
Wolbert sijnde sij met hem als haren momboir geadsisteert en hebben desen goderen 
op voorstaende conditjen geaccepteert en ontfangen met belofte  van die also 
stiptelijk t. willen agtervolgen en nae te comen. Breder bij den brieff 
Nootgr. Anno 1705 den 18 februarij  Richter Joan Cost. Assess. Hermen Leverink, 
Berent Rump.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hermen Cleine Schipholt met 
Enne van d. Borch sijn echte huisvrouwe sijnde beide gesont van verstand en lichame 
en nae dat sij haren L.eheman de momboirschap opgesegt heeft, heeft wederom tot 
haren momboir gecosen ende genomen Hermen ten Huntvelt en verclaerden 
overwogen t. hebben de kort en brosheit des menschelijken levens de sekerheit des 
doods en d. onsekerheit van d. uire van dien en daeromme voorgenomen niet van 
hier t. scheiden sonder eerst van haren tijdelijke goderen te hebben gedisponeert tot 
welke dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwang 
 
Folio 548 opmakinge off misleidinge van ijemanden. Comende dan ter dispositje so 
hebben sij Testateure hare sielen soo haest die nae den wille godes uit hare lichamen 
comen t. scheiden bevele in sijn genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke 
begraffenisse. Voorts heeft hij Testator gewilt ende begeert dat bij aldien hij voor 
sijne L. huisvrouwe coomt te overlijden haer leventlang tugtswijse sal hebben 
behouden ende genieten alle sijne goderen soo hij enigsints met de dood sal comen t. 
ontruimen en agter te laten. Sij Testatrix met adsistentje als voren heeft gelijkvals 
gewilt ende begeert dat haren L. eheman soo sij voor hem coomt te overlijden alle 
hare nae te latene goderen tugtswijse sal hebben behouden ende genieten. Vorder 
hebben hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeert gelijk sij willen ende begeren 



 

bij desen dat hare dogter Jenneken sal hebben ende erfflijk besitten nae haer beider 
overlijden hare halve Caterstede het Cleine Schipholt met alle sijn rechten en 
geregtigheden voorts ook het gewas op den lande sijnde gemaijt off nog op den lande 
staende voorts die als dan sijnde bestialen gene uitgesondert, voorts ook alle imbodel 
inninge en rakte des huises niets uitbescheiden, voor all het welke sij eens sal uitkieren 
ende betalen ene sa. van agt hondert Caroli guldens in welke penningen en vordere 
goderen 
 
Folio 549  hij Testator stelt ende nomineert tot sijn erffgenamen sijne dogters Greta 
ende Jenneken om die onder haer gelijkelijk te deilen. Ende sij Testatrix stelt ende 
nomineert tot hare ware ende universele erffgename hare dogter Jenneken. All het 
gene voorssn. staet heeft hij Testator ende sij Testatrix nae dat het haer voorgelesen 
waer verclaerd t. sijn haer testament en uiterste wille, willende ende begerende dat het 
cragt hebben en effect sorteren sal 't sij als testament, codicille, gifte onder de 
levendigen ofte uit sake des doods schoon dat alle solemniteiten nae rechte en 
constuime gerequireert niet waren geobserveert. 
Anno 1705 den 24 Februarij Richter Joan Cost. Assess. Dr. Joan Wagelaer, Hermen 
Leverink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Berent Polman met Berentken sijn 
echte huisvroue idq tutore marito en becanden an Cunnera Gervordink weduwe 
wijlen Pr. Albert Wagelaer wegens ontfangene penningen als anders opregt en 
deugdelijk schuldig te sijn die sa. van tagtig Caroli gls. die sij daeromme jaerlijx en alle 
jaer beloven te verrenten met vijff tegens het hondert en sal het eerste jaer comen te 
vervallen op Martini deses jaers ende soo van jaer tot jaer tot de afflosse toe die ten 
weder  
 
Folio 550  sijden naer voorgaende halfjarige opsage sal moten en mogen geschieden 
dog de Rentgever sal ten sijnen keur dese penningen in een off twe volgende jaren 
mogen afflossen en wederom geven Voor welke penningen en daer op te verlopene 
rente sij mits desen realiseren ende veronderpanden haer eijgendomelijke vrije ende 
allodiale stucke bouland op het Loo met de ene sijde an Rentgevers land met de 
andere an het velt nae Robertink in de marke Lonniker en desen gerigte gelegen, ten 
sij Rentheffersche in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos moge 
verhalen. Alles onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen 
anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse 
te willen doon in forma ampliori. Breder bij de breeff.  
Nootgerigte Anno 1705 den 27 februarij  Richter Joan Cost. Assess. Hermen 
Leverink, Jan Becker Linthuis.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Geerlig 
Busewinkel met Aelken Smalenbrook sijn echte huisvrouwe die haren L. eheman de 



 

momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren momboir gecoren heeft 
Berent Dagge die hierbij den gerigte togelaten is sijnde hij Testator eniger 
Folio 550 in de marge  Nootgerigte Ao 1712. den 29 Maij. Richter Joan Cost. Ass. Hermen 
ten Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer persoon in desen gerigte eerschenen is Aelken Smalenbrook 
weduwe van wijlen Geerlig Busewinkel sijnde geadsisteert met haren broder Lucas Oolderink en heeft 
uit cragte van desen testamente verclaerd, gelijk sij dood bij desen, dat Steven Hegerink sone van 
Geert Hegerink haren wijlen ehemans neve off broder sone het erve Busewinkel voor die in desen 
gementioneerde penningen 
 
Folio 551  maten swak dog gaende en staende en bij goden verstande en sij Testatrix 
gesont van lichame en mede bij goden verstande, en becanden overwogen te hebben 
de kortheit en brosheit des menschelijken levens de sekerheit des doods en d. 
onsekerheit van derselver uire ende daeromme voorgenomen hebben niet van hier te 
scheiden sonder eerst van hare tijdelijke goderen t. hebben gedisponeert, tot welke 
dispositje sij verclaerden getreden t. sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmakinge 
oft misleidinge van ijemand. Comende dan ter dispositje soo bevelen sij Testateuren 
hare sielen soo haest die nae den wille Godes uit hare lichamen comen t. scheiden in 
sijn genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse Dienvolgens wil 
ende begeerd hij Testator dat sijne huisvrouwe soo hij voor deselve coomt te 
overlijden alle sijne goderen tugts wijse sal behouden ende gebruiken niets van alles 
uitgesondert, als allene reserveert sig de Testator om van sijne goderen tot de summa 
van 500 gulden toe soo het hem mogte believen an den armen off ijemand anders van 
die het hem believen sal te geven dat sij Textatrix sodane penningen in dien vall 
dadelijk nae sijnen dode sal moten uitkieren sonder daervan d. tugt te mogen 
behouden. Insgelijx will ende begeert sij Testatrix dat bij aldien sij voor haren L. 
eheman moge comen te overlijden hij alle hare nae te latene goderen tugts wijse sal 
behouden ende gebruiken niets van allen exempt, als allene reserveert sij d. Testatrice 
om van hare goderen an den armen off ijemand anders die het haer believen sal tot de 
sa. van 500 gl: toe te mogen vermaken en welke penningen soo door haer mogten 
vermaekt worden, hij Testator ook voort nae haren dode sal moten uitkieren sonder 
d. tugt daer van t. behouden. Ende dan hebben hij Testator en sij Testatrice gewilt 
ende begeert gelijk sij willen ende begeren bij desen dat haer erve 
Folio 551 in de marge  sal hebben en in eijgendoom besitten neffens ene van de dogters van 
Geert Engerkink off Lucas Oolderink, die sij in het tocomende nog wil nomen, welke voorssn. 
Steven Hegerink en die te nomene dogter van haren broder off suster ook ingevolge dese hare dispositje 
te samen sullen trouwen. 
 



 

Folio 552  ende good Busewinckel met sijn getimmerten recht en geregtigheden an 
wie van de naeste van de wedersijds vrienden soo an malkanderen sullen hebben te 
trouwen en door haer beide Testatoren off de langst levende van haer sullen vercoren 
ende genoomt worden nae haer beider overlijden in vollen eijgendoom sal overgaen 
en beseten worden mits dat daer voor eens an der Testatoren erffgenamen sullen 
uitkieren ende betalen die summa van twaelff hondert Caroli guldens. Stellet dan 
verders hij Testator tot sijn erffgenamen d. kinderen van sijn wijlen suster Hermken, 
d. kinderen van sijn wijlen suster Jenneken, sijn broor Jan Lammers, d. kinderen van 
sijn wijlen broor Geert Berent Busewinkel, sijn suster Stijne en dan sijn broer Geert 
wonende op Hegerink om bij derselver voor affsterven van desselfs kinder off 
kintskinderen om sijne goderen onder haer in de stammen gelijkelijk te deilen, en soo 
onvermodelijk ijemand van d. erffgenamen over desen testamente enig dispuit wilde 
moveren sal van sijn erffenisse versteken en als niet geinstitueert gerekent worden. 
En sij testatrice geeft en legateert an Stijntje Smalenbrook weduwe van wijlen Rolef 
Grevink die sa. hondert daelder van 30 st. 't stuk die nae dode van d. langstlevende 
sullen uitgekeert worden en dan stelt sij tot hare erffgenamen hare suster Engele en 
haren broder Lucas en bij derselver voor affsterven derselver kinderen off 
kindskinderen om hare nae t. latene goderen in d. stammen 
 
Folio 553  gelijkelijk te deilen, en soo onvermodelijk ijemand van de erffgenamen 
over desen testament dispuit wilde moveren sal van sijn erffenisse versteken en als 
niet geinstitueert gerekent worden. Alle het gene voorsn. staet hebben sij testateuren  
verclaert t. wesen haer testament en uiterste wille. Willende ende begerende dat het 
selve cragt hebbe en effect  sorteren sal 't sij als testament, codicille, gifte uit sake des 
doods off onder den levendigen schoon dat alle solemniteiten nae rechte en 
constuime vereijschet hier in niet waren agtervolget. 
Nootgerigte Anno 1705 den 4 maij Richter Joan Cost. Assess. Jan Laersonder 
Willem ten Thije.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hendrik Lutke Spolberg met 
Engele sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van 
hare dogter Venneken onwederopelijke cessie en overdragt van haer Transportanten 
eijgendomelijke huis uitdrift 
 
Folio 554 en gaerden daer en gelegen door haer tegenwoordig beseten van het Lutke 
Spolberg angecogt als mede van twe kobeesten, kisten, kasten, bedden, inninge en alle 
rakte des huises niets exempt (:als allene het wevetou soo hij Comparant voor desen 
an sijn voorkinderen heeft gegeven en deselve tocoomt:) neffens het gewas op den 
lande waar voor dese hare dogter Venneken eens sal hebben uit t. kieren en an haer 
Comparanten off an sodane schuldenaren als sij haer sullen anweijsen te betalen die 



 

summa van drie hondert Caroli guldens en dat daer en boven sij Venneken schuldig 
ende gehouden sal sijn hare ouderen den tijd haers levens in kost en klederen te 
onderhouden en in alle swakheden op t. passen en t. veplegen 't gene sij met 
 
Folio 555  adsistentje van Jan Laersonder ook heeft belooft en angenomen te doon; 
doonde derhalven sij Transportanten overdragt en vertigtenisse met hande en monde 
als recht was haer en den harigen daer van mits desen ten enenmael ontervende haere 
dogter en dessen erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat daer an 
meerder behielden nog te verwagten hadden; met belofte van waerschap tegens enen 
ijederen en renuntiatje van alle exceptjen benefiecen en privilegien in regte desen 
enigsints ter contrarie. breder bij den breef. 
 
Folio 556  Nootger: Anno 1705 den 5 Maij. Richter Joan Cost. Assess. Hendrik 
Derkink, Egbert Stroijnk.  In eijgenaer personen gecompareert ende eerschenen sijn 
d. Heer Justus Ranst Camp Heere van Kerkwijk enige soon en universele erffgename 
van sijn wijlen vader de Heer Justus Camp in sijn prive ende Adriaen Carlier als 
volmagt hebbende van d. Heer en Mr. Jan Deutz Vrijheer van Assendelft en 
Assenburg etc. mitsgaders regerend Schepene ende raed der stad Amsterdam soon 
ende mede erffgename van sijn moder vrouwe Getruid Bicker weduwe wijlen d. Heer 
Joan Deutz ende nog de rato caverende voor d. Heer Diderik Heust als vader 
 
Folio 557  ende voogt over sijn onmondige kinderen bij vrou Isabella Deutz   
verwekt ende vrou Maria Agnes Barbou weduwe ende bodelhoudster van Mr. Joan  
Occo welke procur. is gepasseert voor Schepenen der stad Amsterdam in dato den 8 
April laetsleden nog als procur. hebbende van vrouwe Jacoba Thedingh van Berkhout 
wed. van d. Heer Isak Lespaul gepasseert voor Schoud, Borgemeisteren Schepenen 
der stad Delft in dato van den 10 den van der voorn. maand April ende eindelijk nog 
als procur. hebbende van Tijmen Crijnen Cornelis Gijsbertz en Engel Cornelisz 
kerkmeesteren van de Roomsche kerk tot Heemskerk voornt. in dato den 11 April 
voorsn. Alle procur. bij den gerigt gesien en gelesen luidende ijeder van woord tot 
woord als volgt. L.S geteikent, De Witt 
Compareerden voor Schepenen ondergessn. d. Hr. en Mr. Jean Deutz vrijheer van 
Assendelft en Assenburg mitsgaders regerend Schepen en raed der voorssn. stad 
Amsterdam soon ende mede erffgenaem van wijlen sijn Ed. vrouwe moder vrouwe 
Geertruid Bickers in haer Ed. leven wed. wijlen d. Heer Jean Deutz in die qualiteit 
voor sig selven ende nog als instaende en de rato caverende voor d. Heer Diderig 
Heust als vader en voogt over sijn onmundige kinderen bij vrouwe Isabella Deutz 



 

verwekt mede erffgename van de voornoomde vrouwe Geertruid Bickers weduwe 
van d. Heer Jean Deutz 
 
Folio 558  mitsgaders Maria Agnes Borbou wed. ende bodelhoudster van Mr. Joan 
Occo die een soon en enig erffgenaem was Lucas Occo deselfs vader wonende  de 
Comparanten alhier ende verclaerden de Constituanten op het cragstigste nae regten 
doenlijk ende onwederopelijk te constitueren authoriseren ende magtig te maken sulx 
doonde mits desen Adriaen Carlier wonende mede alhier omme in hun Constituanten 
naemen te compareren voor den Ed. geregte ofte Rechter tot Endschede ende daer 
het verder soude mogen comen te vereijschen en aldaer an de gesamentlijke meijers 
en bourmannen van de goderen en erven van sijn Graeffl. Excellentje den Heere 
Friderik Mauritz Grave van Bentheim tot Teklenburg etc. t. cederen en transporteren 
all het regt en speciael hijpotheecq als de Constituanten of een ijeder van hen in ’t 
bijsonder soo tot lasten van de voorsn. sijn Graeffelijke Excellentje als desselfs 
voorsschreven goderen sijn hebbende en afstand t. doon van all 't regt en actje t. gund 
de Constituanten uit de voorssn.hoofde competeren mede te bekennen daer van 
voldaen t. sijn  
 
Folio 559  en sulx alle de voorschreven hijpotheecq brieven en obligaties daer toe 
relatijff off specterende an deselve personen te overhandigen off desnood sijnde te 
doon roijeren, wijder neffens de overleveringe en extraditje der voorschreve  
transporte hijpotheeq brieven en obligatjen hier voren gemelt, de penningen de 
constituanten competerende van deselve personen te ontfangen quitantje te passeren 
en voor namaninge te bevrijden alles ten fine en effecte ende ingevolge van den 
inhoude van seker contract en accoord door de voornoomde geconstitueerde in sijn 
qualite en d. gemelte meijer en bourmannen op den 5 januarij deses jaers 1705 binnen 
Endscheide gemaekt en gesloten, ende alles verder tot consequering ende becoming 
van den inhoude desselven te doon wat enigsints vereijschen sal, daer over in cas van 
nalatigheit off onwilligheit regt t. mogen plegen en deselve personen tot voldoninge te 
constingeren de voordelige vonnissen ter excuitive te leggen ende wijders generalijk 
met cragt van substitutje ad lites alles meer te doon wat enigsints soude mogen 
comen te requireren belovende de constituanten voorgoed en van waerden t. sullen 
houden ‘t gene uit cragte deses gedaen 
 
Folio 560  sal werden onder verband en submissie als nae rechten des blijft de 
geconstitueerde verpligt om van sijn bewind ende verrigting uit cragte deses te doon, 
an de Constituanten te doon behoirlijke rekening bewijs en reliqua Actum in 
Amsterdam den agsten April seventien hondert en vijff was geteikent Jan Six,  



 

W.W. Dedel,  lager,  In kennisse van mij secretaris, Jan de Witt.  L.S.   J.J.Dussen 
Wij Schoud Burgemr. ende Schepenen en raden des Stad Delft oijrkonden dat voor 
ons gecomen ende gecompareerd is vrouwe Jacoba Theding van Berkhout wed. vrou 
van d. Hr. IJsaak Lespaul wonende binnen dese stad dewelke verclaerde op 't 
cragtigste nae regten doonlijk en onwederopelijk te constitueren ende magtig te 
maken sulx doonde mits desen Adriaen Carlier wonende tot 
 
Folio 561  Amsterdam omme in haer constituanten name te compareren voor den 
geregte off Rechter tot Endscheide ende daer het verder soude mogen comen te 
vereijschen ende aldaer an de gesamentlijke meijers en bourmannen van de goderen 
en erven van sijn Graefflijk Excellentje den Heere Frederich Mauritz grave van 
Bentheim tot Teklenburg etc. etc. te cederen en transporteren alle 't regt en speciael 
hypotheecq als de Constituante soo tot lasten van de voorssn. sijne Graefflijke Excel.  
als desselfs voorssn. goderen is hebbende en affstand te doon van all 't recht en actje  
t. gund de Constituante uit de voorssn. hoofde competeert en te bekennen daer van 
voldaen te sijn, en sulx alle de voorssn. hijpotheecq brieven en obligatjen daer toe 
relatijff of specterende an deselve personen te overhandigen off des nood sijnde te 
doon roijeren wijders nevens de overleveringe en extraditje der voorssn. transporten 
hijpotheecq brieven en obligatjen hier voren gemelt de penningen de Constituante 
competerende van deselve personen te ontfangen quitantje t. passeren en 
voornaminge te bevrijden alles ten fine en effecte ende ingevolge 
 
Folio 562  van den inhoud van seker contract en accoord door de  voorne. 
geconstitueerde in sijn qt. ende gemelte meijers en boumannen op den 5 jannuarij 
deses jaer 1705 binnen Enschede gemaakt en gesloten ende alles verder tot 
consequering ende becomming van den inhoude deselven te doon wat enigsints 
vereijschen sal daer over in cas van nalatigheit oft onwilligheit regt te mogen plegen 
en deselve personen tot voldoninge te constringeren de voordelige vonnissen ter 
executje te leggen ende wijders generalijk alles meerder te doon wat enigsints soude 
mogen comen te requireren belovende de Constituante voor good ende van waerden 
te sullen houden 't gene uit cragte deses gedaen sal werden onder verband en 
submissie als nae rechten des blijft de geconstitueerde verpligt om van sijn bewind 
ende verrigtinge uit cragte deses te 
 
Folio 563  doon an d. Constituante behoirlijke rekening bewijs en reliqua. De ten 
oijrkonde hebben wij Schoud borgemrn. schepenen ende raden voornt. 't segel der 
voorssn. stad hieronder op doon drucken ende door stads secretaris Gedaen tekenen 
huiden den 10 April 1705.     L.S.  was getekent  J.V. Dussen    L.S.   J. Seinen 



 

Wij Adriaen van Covenhoven Schout tot Heemskerk, Casteleijn Decker en Cornelis 
Claess Morss. Schepenen aldaer oijrconde en kennen dat voor ons gecomen ende 
verschenen is Tijmen Crijnen, Cornelis Gijsbers en Engel Cornelis kerkmeesteren van 
de Romse kerk tot Heemskerk ende verclaerden de Constituanten op 't cragtigste nae 
rechten doonlijk en onwederopelijk te constitueren authoriseren en magtig te maken 
sulx doonde mits desen Sr. Adriaen Carlier wonende tot Amsterdam om in hun 
Constituanten namen te compareren voor den Ed. geregte off Rechter tot 
 
Folio 564  Enscheide ende daer het verder souden mogen comen te vereijschen ende 
aldaer an d. gesamentlijke meijers en bourmannen van de goderen en erven van sijn 
Graefflijke Excellentje den Heere Frederijk Mauritz Grave van Bentheim tot 
Teklenburg etc. te cederen en transporteren alle 't regt en speciael hijpotheecq als de 
Constituanten off een ijeder van hen in 't bijsonder soo tot lasten van de voorssn. sijn 
Graeffl. Excellentje als desselfs voorssn. goderen sijn hebbende en affstand te doon 
voor all 't recht en actje t. gund de Constituanten uit de voorssn. hoofde competeren 
en te bekennen daer van voldaen te sijn en sulx alle de voorssn. hijpotheecq brieven 
en obligatjen daer toe relatijff of specterende an desselfve personen te overhandigen 
off der nood sijnde te doon roijeren wijders nevens d. overleveringe en extraditje der 
voorssn. transporten hijpotheecq brieven en obligatjen hier voren gemelt de 
penningen 
 
Folio 565  de Constituanten competerende van deselve personen te ontfangen 
quitantje te passeren ende voor namaninge te bevrijden alles ten fine en effecten 
ingevolge van den inhoude van seker contract en accoord door de voorssn. 
Geconstitueerde in sijn qt. en de gemelte meijers en boumannen op den 5 jannuarij 
deses jaers 1705 binnen Enschede gemaekt en gesloten, ende alles verder tot 
consequering ende becoming van den inhoude desselven te doon wat enigsints 
vereijschen sal daer over in cas van nalatigheit off onwilligheit recht te mogen plegen 
ende deselve personen tot voldoninge te constringeren de voordelige vonnissen ter 
executje te leggen ende wijders generalijk met magt van substitutje ad lites alles meer 
t. doon wat enigsints soude mogen comen te requireren belovende de Constituanten 
voor good ende van waerden te sullen houden 't gene uit cragte deses gedaen sal 
werden onder 't verband en submissie als nae regte. Des blijft de geconstitueerde 
verpligt om van sijn bewind en verrigtinge uit  
 
Folio 566  cragte deses an de Constituanten te doon behoirlijke rekeninge bewijs en 
reliqua. Aldus gedaen en gepasseert in het tolreck binnen de Heerlijkheit van 



 

Heemskerk ende bij ons ondergessn. Schout en Schepenen nevens de Constituanten 
onderteikent desen 11 April 1705.  Was geteikent met verscheiden handen  
J.V. Coevenhoven,  Lowijs Decker,  Cornelis Morschz,  Cornelis Gijsbers,  
Tijme Crijns,  Engel Cornelis. Ende becanden voorssn. Comparanten een ijeder in 
sijn qualiteit ingevolge van sekere acte in dato den 5 janrij. 1705 tusschen 
Comparanten opgeregt overgegeven gecedeert ende getransporteert te hebben an en 
ten behove van de gesamentlijke meijeren en boumannen van de goderen van sijn 
Graeffl. genanden van Teklenborg onder den gerigte van Endscheide gelegen als daer 
sijn Roleff Lippinkhoff, Berend  
 
Folio 567  Berend Hunhoff, Welmer Cromhoff, Herman Schipholt, Herman 
Walmink, Herman Bruggeman Sr., Willem Gervordink wegens Bus in Drijne, 
Hermen Hesselink, Hendrik Leeffert, Egbert Thiesink ende Rijt Jan alle het recht 
praeminentjen ende wat vorders daer an dependeert ende annex is van de goderen en 
effecten die in 't brede gespecificeert sijn in d. brieff van Rentvercopinge pagten off 
provenues bij de volmagtigers van d. Heer Frederik Mauritz Grave van Bentheim tot 
Teklenborg etc. ten behove van Albert Rudolph ter Beke ofte wel Rudolph Albert ter 
Beke op den 5 December 1687 gepasseert ende op den 8 aug. van het jaar 1688 weder 
door den gemelten Therbeke vercogt ende getransporteert an mevrou Geertruid 
Bickers wed. van wijlen d. Heer Joan Deutz voor haer ende hare medestanders welke 
twee voorssn. transportbrieven met nog negen obligatjen tot laste van Frederik 
Mauritz Grave tot Teklenborg benevens dese an haer twede Compant. mede sijn 
overhandigt ende bekenden sij eerste Comparanten ijeder in sijn qualiteit van dese 
cessie en transporte wel ende deugdelijk voldaen en betaelt  
 
Folio 568  te sijn den laetsten met den eersten penning ontfangen te hebben doon 
derhalven met hande en monde van de voornoomde rentvercopinge en regt dat sij 
daer verder op mogten hebben afstand ten behove van haer twede Comparanten 
sonder daer enig recht actje ofte praetensie op te behouden. Breder bij den brieff 
In eodem judicio in eijgenaer personen eerschenen sijn Roleff Lippinkhoff, Berent 
Honhoff, Welmer Crumhoff, Hermen Schipholt, Herman Walmink, Herman 
Bruggeman Sr., Willem Gervordink wegens Bus in Drijne,  Hermen Hesselink, 
Hendrik Leeffers, Egbert Thiesink, vader Hendrik voor desselfs sone Egbert, en Rijt 
Jan bekennende alle te samen ende elk in het bijsonder voor het geheel onder afstand 
van het voordeel van schuldsplitsinge ons van de cragt van dien wel houdende 
onderregt wel en deugdelijk schuldig te sijn an en ten behove van d. Hr. Justus Rantz 
Cemp Heer van Cerkwijk ende Adriaen Carliere als proucuratje hebbende van de 
Heer en mr. Jan Deutz 



 

 
Folio 569  Vrijheer van Assendelft etc. en sijn Weled. consorten de summa van 
vierduisent Caroli gl. tegens vier pro cento interesse in 't jaer, ende waer van d. 
interesse betaelt is tot primo November 1705 op welke tijd het voorssn. capitael 
afgelost sal moten worden en sal d. interesse soo voorts betaelt worden alle halve jaer 
van te voren indien het capitael langer als tot den eersten November ancomende 
mogt blijven staen spruitende dese schuld per resto van sekere penninge bij accoord 
van den 5 jannr. 1705 tusschen partijen opgerigt nader uitgedrukt ende door ons 
belooft t. betalen voor alle het recht praeminentjen ende wat vorder daer an 
dependeert ende annex is an die goderen en effecten als in 't brede gespecificeert sijn 
in d. brieff van rentvercopinge pagten en provenues bij d. volmagtigers van d. Heere 
Frederik Mauritz Grave tot Bentheim Teklenborg etc. ten behove van Albert 
Rudolph ter Beke off wel Rudolph Albert ter Beke op den 5 December 1687 
gepasseert en op den 8 Augustus 1688 weder door den gemelten Ter Beke vercogt 
ende getransporteert an Mevrou Geertruid Bickers wed. wijlen de Heer Joan Deutz 
voor haer ende hare medestanders ende op heden door d. Hr. Justus Rantz Cemp 
Heer tot Cerkwijk en Adriaen Carliere ijeder in sijn qualiteit ten onsen behove 
getransporteert en gepasseert is belovende de voorssn vier duisent gl. te voldoon en 
te betalen op den eersten November anstaende  
 
Folio 570  binnen d. stad Amsterdam vrij kost en schadeloos te leveren beneffens 
sodane assignatjen als wij in betalinge reeds hebben gegeven indien deselve niet 
betaelt mogten worden, hier voor verbindende eerstelijk all het regt praeminentjen en 
wat daer verder an dependeert ende annex is van rentvercopinge pagten ofte 
provenues ende hoe hetselve ook genaemt mag sijn van sodane goderen ende erven 
van sijn Graeffl. Genaden van Teklenborg als soo anstonts door d. Heer Cemp en 
Carliere an ons eerste Comparanten sijn opgedragen en getransporteert verclarende 
daer geen recht actje ofte praetensie an off toe te hebben voor dat de voorssn. vier 
duisent gulden in maniere als vooren sullen sijn voldaen ende betaelt verbindende 
voorts hier voor onse personen en goderen praesenten en tocomende gene uit 
gesondert deselve stellende ten bedwank van alle rechten regteren en tot nog meerder 
versekeringe sal d. opdragt brieff op heden door de Heer Cemp en Carliere qqa ten 
onsen behove gepasseert nevens d. andere twe brieven met de  
 
Folio 571 negen obligatjen tot laste van de Graeff van Teklenborg in d. voorssn. 
opdragt brieff gemelt onder d. Hr. Justus Rantz Cemp soo lange blijven berusten tot 
dat d. beltalinge van dese  vier duisent gl. in manieren als voren sal sijn geschied 
wanneer alle dese brieven tegen d. gemelte betalinge sullen uitgewisselt worden 



 

sullende de betalinge van de voorssn. vier duisent gl. geschied sijnde bij haer 
Comparanten alle de voorgemelte brieven van  de Heer van Cerkwijk ontfangen 
sijnde dese acte van verbintenisse selfs, ten prothocolle nae haer welgevallen mogen 
roijeren ofte doon roijeren. breder bij den brieff. 
Nootgerigte gehouden op Jan Egbertinks plaetse. Anno 1705 den 11 maij. 
Richter Joan Cost. Assess. Hermen Agterhoff, Berent Geerdink.  In eijgenaer 
personen eerschenen sijn Jan Egbertink met Beerte Egbertink sijn echte huisvrouwe 
die haren L. eheman de momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren 
momboir gecosen ende genomen heeft Berent Egbertink die haer bij den gerigte is 
geadmitteert sijnde hij Testator swak van lichame sittende op een stool dog bij goden 
verstande en sij Testatrix gesont van Lichame en mede bij goden verstande, becanden 
 
Folio 572  overwogen te hebben d. kort en brosheit des menschelijken levens d. 
sekerheit des doods en d. onsekerheit van derselver uire ende daeromme niet van hier 
t. scheiden sonder eerst van hare tijdelijke goderen te hebben gedisponeert tot welke 
dispositje sij verclaerden getreden te sijn uit vrijen wille sonder bedwang opmakinge 
off misleidinge van ijemand. Comende dan ter dispositje soo bevelen sij Testateuren 
hare sielen soo haest die nae den wille Godes uit hare lichamen comen t. scheiden in 
sijn genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke begravenisse. 
Dienvolgens heeft hij Testator en sij Testatrix met adsistentje als voren gewilt ende 
begeerd gelijk sij willen ende begeren bij desen dat haren oudsten sone Hendrik nae 
haer overlijden sal hebben ende erfflijk behouden haer Testateuren huis en uitdrift 
neffens alle landerjen van het erve Egbertink daertoe gehorende, voorts d. twe stucke 
bouland uit het Geerdink het ene groot vier en het ander drie en een half schepel 
neffens de halve hoijmate gelegen bij het erve Bus en het Campken soo en als die 
tegenwoordig bij de Testateuren beseten ende gebruikt worden, als mede het paerd, 
karre en ploog; Voor welke parcelen hij sal hebben uit t. kieren en t. betalen die sa. 
van twaelf hondert Caroli gulden en soo hij nae het afsterven van ene der Testateuren 
moge comen 
 
Folio 573  te trouwen sal voort d. halfscheit van de voorne. parcelen als ook het 
paerd, karre en ploog mogen anvaerden en in besit nemen ende als dan ook de halve 
penningen ad ses hondert Caroli gulden daer voor uit kieren ende betalen in de welke 
hij nogtans (:als ook vervolglijk in de andere:) sijn kinderelijke portije en erffenisse sal 
mogen korten en daer voor inhouden; Onder dese conditjen dat de jongste sone 
Hendrik soo lange hij ongetroud blijft voor hem en om een weve tou t. komen setten 
een plaetse in het huis sal behouden ende den haerd mede gebruiken, ende in val 
desen haren oudsten sone Hendrik ongetroud mogte comen te sterven sal haren 



 

jongsten sone die plaetse en voorne. parcelen voor die penningen in eijgendom 
mogen behouden en genieten. Voorts legateren ende geven sij Testatoren an haer 
beide soons ijeder een wevetou en een koe en an haar dogter Geertken sodane 
koobeesten als haer bij houlijxe voorwaerden sijn mede belooft en gegeven sonder 
dat deselve bij het deilen harer olderlijke goderen wederom sal behoven in t. brengen. 
En dan stellen hij Testator en sij Testatrice in alle hare nae t. latene goderen tot hare 
universele erffgenamen hare drie kinderen met namen Hendrik, Geertken en Hendrik 
om die onder haer gelijkelijk te deilen. All het welke voorssn. staed heeft hij Testator 
en sij Testatrice nae dat het haer voorgelesen waer, verclaerd t. sijn haer Testament en 
uiterste wille, willende en begerende dat het selve cragt hebben en effect sorteren sal 't 
sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen off uit sake des doods, schoon 
dat alle solemniteiten nae rechte en constuime gerequireert hier in niet waren 
geobserveerd. Breder den breeff. 
 
Folio 574 Nootgr. Anno 1705 den 4 junij. Richter Joan Cost. Assess. Engbert 
Stroijnk, Hermen Leverink.  In eijgenaer persoon eerschenen Hermen Lipper met 
Grete Claeskate sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en de becanden voor haer 
ende hare erffgenamen dat Jan Becker en Helena Helmichs eheluiden voor haer 
Comparanten en ten proufijte voordele van haren sone ten haren goden geneuge en 
kennisse hadde verstrekt en uitgeschoten de sa. van negen en tagtig Caroli guldens ses 
st. merendeels angelegt tot het behouden gewinninge van het erve ende good Lippink 
voor haer en haers Comparanten soon tgene door anderen bij de Commanderije 
wierde gesogt haer te onderpagten. En dan tot betalinge van d. winninge der tienden 
en de resterende pagt van dien de  Annis 1702 en 1703 vijff en twintig gl. 18 st. en 
dan tot betalinge van de landsmiddelen van 't jaer 1702 seven en twintig gl. 11 st. en 
voor 't jaer 1703 negen en twintig gl. en 17 st. 4 p. makende t. samen hondert een en 
seventig gl. 16 st. 4 pen. Voor welke capitael en daer op t. verlopene interesse sij 
Comparanten mits desen realiseren ende veronderpanden haer eijgendomelijke paerd, 
karre, ploog, ketel ende vordere inninge en rakte des huises niets exempt voorts hare 
koebeesten gewas op den lande en all 't gene sij besitten en alnog mogten vercrijgen 
 
Folio 575.  ten einde hij Becker sijn huisvrouwe en erffgenamen sig daer an ten allen 
tijden kost en schadeloos mogen verhalen 
Nootgr. Anno 1705 den 6 julij  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, 
Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Gerritsen Wessels en becande 
an de Ed. Saara Budde weduwe wijlen d. Heer Richter Joan Cost opregt en deugdelijk 
schuldig te sijn als erffgename van wijlen sijn schoonvader Gerrit Cost een capitale 
summa van twe hondert Caroli guldens bij den selven voor desen (: luid die daer van 



 

sijnde en overlaegde obligatje :)  van wijlen d. Hr. Rigter Cost genegotieert en an 
deselven verschuldigt geweest en daer bij ontfangen in gereden gelde die sa. van drie 
hondert Caroli guldens makende also te samen vijffhondert guldens capitael, dewelke 
hij tot sijnen goden geneuge en afflosse sijner schulden soo hij ten tijde van sijn wijlen 
huisvrouwe all verschuldigt is geweest wel wederom hadde angelegt: Beloofde 
daeromme die voorne. vijffhondert gls jaerlijx en alle jaar t. verrenten en wel te 
betalen met vier gulden ijder hondert tot de in en afflosse toe die ten wedersijden nae 
dat d. opsage een half jaer voor den verschijndag sijnde gedaen, sal mogen geschieden 
en sal het eerste jaer comen te vervallen op den 
Folio 575 in de marge Nootgerigte Ao 1720 den 8 Maert. Richter Joan Cost. Ass. Hermen 
ten Huntveld, Berend Rump. Persoonlijk gecompareert sijn Hendrik Freriksen Becker en Jacobus 
Bussier als tijdelijke provisoren alhier en becanden dit tegenstaende capitael met een verlopen 
jaerinteresse soo wijlen d. Heer Richter Joan Cost en Sara Budde gewesene eheluiden an d. vier 
armen huisjes hadden gegeven, uit handen van Gerrijt Wessels ontfangen te hebben weshalven de 
comparanten qqa en uit name van de mede provisoren het onderpand loslieten en daervan bij desen 
quiteerden. 
 
Folio 576  sesden julij 1706 welke interesse jaerlijx uit d. verschenene pagt off 
opcomsten van het good Walhoff sullen worden ontfangen ende voldaen. Voor welke 
capitael ende daer op te verlopene renten hij mits desen realiseerd ende verbind sijn 
eijgendomelijke huis en uitdrift staande op off bij het good Walhoff neffens alle 
landerijen van het good Walhoff selfs gene exempt als mede sijne koeweide nae sijde 
van de stad daer an gelegen neffens het recht van erffpagten ten einde de 
Renthefferschen sig daer an ten allen tijden kost en schadeloos moge bewaren. Alles 
onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter 
contrarje en beloften van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. sullen doon in 
forma ampliori; Voorts sijn in den gerichte eerschenen de Rentgevers soons Albert en 
Gerrit Wessels en hebben tot meerder sekerheid van d. Rentheffersche verclaerd dit 
haer also angenaem t.sijn en sij in vall van insufficientje verbindende, als boven en 
principalen, onder renuntiatje van het beneficie van divisie en excussie. Breder bij den 
brieff 
 
Folio 577  Nootgerigte Anno 1705 den 5 October. Richter Joan Cost. Assess. 
Hendrik Derkink, Hermen Leverink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Lambert 
Bornebrook met Mechtelt Gavers sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en 
becanden an Lucas Reeff wegens verstrekte en bis haer ontfangene penningen opregt 
en deugdelijk schuldig te sijn die sa. van vijftig Caroli guldens: Beloofden daeromme 
die voornoomde vijftig gl: jaerlijx te verrenten met vijff gl: tegen het hondert tot die 



 

in en afflosse toe die ten wedersijden nae dat de opsage een half jaer voor den 
verschijndag sij gedaen sal mogen geschieden, en sal het eerste jaer comen te 
vervallen op den 5 October 1706; Voor welke capitael en daer op te verlopene renten 
sij mits desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijke huis staende op het 
Bornebrook in de marke Tweckelo en een streepken grond daer omtrent gelegen ten 
eijnde hij Rentheffer sig ten allen tijden daer an kost en schadeloos moge vehalen. 
Alles onder renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen 
ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t sullen doon 
in forma ampliori: Breder bij den breeff. 
Anno 1705 den 6 October. Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, Berent 
Rump. In eijgenaer person eerschenen is Egbert Stroijnk met Walterken Becker 
Folio 577 in de marge 1  Nootgerigte Ao 1718 den 17 janr. Richter Joan Cost. Ass. Jan 
Hemmer, Roleff Becker.  Compareert Lucas Reeff en bekend dat dese vijftig gld. hem t. danke weder 
voldaen sijn bedankte daerom voor gode betalinge en quiteerde het onderpand. 
Folio 577 in de marge 2  Nootgerigte Anno 1711 den 2 October. Richter Joan Cost. Ass: 
Hendr. Wesselink, Engb. Mensink .In eijgenaer persoon eerschenen is Lucas Nijenhuis als holder 
deses.  
 
Folio 578  sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden opgenomen en in 
goden gangbaren gelde ontfangen te  hebben van Lucas Nijenhuis, Venne Margareta 
Helminck eheluiden die sa. van twee hondert Caroli gulden die sij ook ten haren 
proufijte wel wederom hadden angelegt ende gebruikt: Beloofden daeromme die 
voorseide twe hondert gl. jaerlijx en alle jaer tot de in en afflosse toe die ten 
wedersijden nae dat de opsage een jaer voor den verschijndag sij gedaen sal mogen en 
moten geschieden, te verrenten met vier en een halve gl. van ijeder hondert en sal het 
eerste jaer comen te vervallen op Michaeli 1706: Voor welke capitael en daer op te 
verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden haere eijgendomelijke 
vrije en allodiale mate de Tiggel Hans mate geheten gelegen in d. Endscheider 
Eschmarke sijdwaerts Albert de Mulders en d. weduwe wijlen Albert te Wagelaers 
mate sijdelings an Hendrik Jansen Beckers en Colthaves maten ten einde sij 
renthefferen bij onvermodelijke misbetalinge sig daer an ten allen tijden kost en 
schadeloos mogen verhalen. Alles onder renuntiatje van d. exceptje van ongetelden 
gelde en allen anderen desen 
Folio 578 in de marge  deses briefs om capitael en becanden dese twe hondert gulden neffens 
allen interesse door Egbert Stroijnk hem weder waren ontrigtet en voldaen weshalven hij het 
onderpand quiteerde en voor gode betalinge bedankte. 
 



 

Folio 579  ter contrarje en belofte soo nog ten allen tijden latere vestenisse te sullen 
doon in forma ampliori. Breder bij den brieff. 
Nootgr. Anno 1705 den 16 October. Richter Joan Cost. Assess. Jan van Dam, 
Welmer Crumhoff.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Leusink en Berent 
Jansen als nabuiren van de Helmer in Usselo en verclaerden hoe dat sij op gisteren 15 
October, sijn geropen ten huise van gemelte Jan Helmer ende aldaer eerschenen sijn 
op het versook en begeren van Geesken Helmer, suster van Jan Helmer die sij seer 
swak en krank hebben gevonden dog bij goden verstande, verclaerende tegens ten 
overstaen van haren broder Jan Helmer hoe dat sij onbedwongen ende uit vrijen wille 
sonder opmakinge off misleidinge van ijemand alle hare goderen niet in het minste 
off meeste uitbescheiden hadde gegeven gelijk sij alnog hadde verclaerd te geven an 
hare beide susters Trijntjen en Greetjen Helmer om deselve nae haren dode erfflijk te 
behouden ende als hare universele erffgenamen die te mogen anveerden met versook 
dat dit also agtervolgt ende in allen delen nagecomen mogte worden ende dat 't selve 
ten dien einde an den gerigte mogten bekend maken om voorts ten prothocolle 
geregistreert te worden. Breder bij den brieff 
Nootger. Anno 1705 den 28 October. Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump. In eijgenaer persoon eerschenen is Jan                
 
Folio 580 Jan Werners met Hester van Loggum sijn echte huisvrouwe idq tutore 
marito en becanden opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben 
van die Eerwaarde en welgeleerde Everwijn Stokman pastor alhier en Aleida Cost sijn 
Eerwaerde huisvrou die summa van ses hondert en seventig Caroli guldens die sij tot 
haren profijte wel wederom hadde  angelegt, beloofden daeromme die voorssn. 670 
gl. jaerlijx en alle jaer tot d. in en afflosse toe die ten wedersijden nae dat d. opsage 
een half jaer voor den verschijndag sij gedaen sal moten en mogen geschieden te 
verrenten met vijff gl. van ijeder hondert dog soo de betalinge van d. rente word 
gedaen dat het ene jaer het ander niet en raekt sal met vier van het hondert komen 
volstaen en sal het eerste jaer comen t. vervallen op den 28 October 1706: Voor welk 
capitael en daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en verbinden hare 
eijgendomelijke koeweide liggende bijlangs Berent Feis en Wessel Hodemakers land 
in delings an Peter van Gogs weide en het velt dan een stucke boulandes tusschen Br. 
Gerrit Laersonder en d. kinderen van wijlen Wijllemsen sijns land voorts een stucke 
op Laersonder brake met beide sijden bijlanges Segels land ijeder stucke groot ruim 
een half mudde gesaij ende dese parcelen also in het Laersonder Enscheder 
Eschmarke en desen gerigte 
 



 

Folio 581  gelegen, ten einde Sij Renthefferen sig in val van misbetalinge daeran ten 
allen tijden kost en schadeloos mogen verhalen, renuntieerden ten dien fine van de 
exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje en belofte soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse te sullen doon in forma ampliori. Breder bij 
den brieff. 
Nootgr. Anno 1705 den 29 October. Richter Joan Cost. Assess. Secretr. Stokman, 
Hend. Derksen. In eijgenaer persoon gecompareert is Jan Rocker en becande an d. E. 
Jan Becker opregt ende deugdelijk schuldig te sijn die summa van 70 Caroli guldens 
en an Lucas Nijenhuis mede een gelijke summa van seventig Caroli guldens welke 
penningen hij Comparant verclaerde dat voor hem tot betalinge van sijn agterstendige 
landsmiddelen verschoten en uitgelegt sijn beloofde daer omme die voorssn. 
penningen an haer op anstaende Jacobi met den behoirlijken interesse wederom te 
willen voldoen en betalen verbindende en verhijpotheserende tot securiteit van hem 
Becker en Nijenhuis voor gemelte penningen sijn roggengewas op den camp voor 't 
huis ad drie mudde een schepel, op den Esch drie mudde en op de Brake vijff schepel 
voorts sijn wagen, ploog, twe paerde, twaelf beeste en alle inninge en rakte des huises 
ten einde sij in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen verhalen 
 
Folio 582  Anno 1705 den 8: December. Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump. In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Laersonder met Anna 
ter Cuilen sijn echte huisvrouwe wesende sij met hem als haren man ende momboir 
geadsisteert en becanden an Berent Cremer coopman tot Deventer van gehaelde en 
gecrediteerde winkelwaren opregt en deugdelijk schuldig te sijn die summa van 
hondert vijff en dertig gulden negen stuivers. Welke sa. sij beloofden jaerlijkx met 
vijff guldens van ijeder hondert (: tot d. in en afflosse toe die ten wedersijden nae 
voorgaende halfjarige opsage sal moten en mogen geschieden:) te verrenten, waer van 
het eerste jaer sal comen te verschijnen op den 8 December 1706. Voor welke 
capitael en daer op te verlopene renten sij mits desen realiseren en veronderpanden 
haer eijgendomelijke huis en gaerden met d. uitdrift waertal en alle sijne andere 
rechten en geregtigheden gelegen tusschen de landerijen van Bernard Helmich 
Folio 582 in de marge  Nootgerigte Anno 1717 den 1 Maij. Richter Joan Cost. Assess. 
Berent Rump, Willem Eelkink. Persoonlijk gecompareert is Berent Cremer coopman te Deventer en 
bekande dese tegenstaende penningen van Jan Laersonder en dessen vrou ten vollen geneuge met den 
interesse van dien ontfangen t. hebben. Lied derhalven het onderpand los en daer van de beste forma 
quiterende. 
 
Folio 583  en Hendrik Lutke Spolbergs weduwen en dessen behuisinge  in d. 
Eschmarke en desen gerigte, voorts generalijk alle hare vordere goederen soo wel 



 

rorende als onrorende vercregen en t. vercrijgen gene uitgesondert ten einde d. 
Renthefferen in val van onverhopelijke misbetalinge sig daer an ten allen tijden kost 
en schadeloos moge verhalen. Ten welken einde pandgeveren renuntieren van d. 
exceptjen van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en belofte 
van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t willen doon in forma ampliori: 
Breder bij den breeff. 
Nootgerigte Anno 1705 den 9: Meert. Richter Joan Cost. Assess: dr: Mich: Alb. 
Muntz, secretr: Stockman.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Hoffman met 
Willemken Rookerink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden opregt en 
deugdelijk schuldig te sijn an die E. Jan Becker en d. weduwe wijlen Willem 
Gervordink samen die summa van twe hondert Caroli gulden off an een ijeder van 
deselve hondert gulden welke penningen sij jaerlijx en alle jaer beloofden t verrenten 
met vijff 
Folio 583 in de marge  Noodgerichte gehouden den 15e decemb. 1714. Judex Wilhelm 
Hulsken. Assess. oud B. Jan Becker Linthuijs en Br. Stoltencamp. Sijn gecompareerd Harman 
Becker nom. patris Joan Becker ende And. Hend. van der Schilt als nu inn houwelijk hebbende d. 
weduwe wijlen Willem Gevordinck laasd weduwe wijlen Alb. Helminck ende hebben bekendt ijder 
haere quitens van dese uid gedaene penn. 
 
Folio 584 gls. van ijeder hondert, tot de in en afflosse toe die ten wedersijden nae dat 
d. opsage een half jaer voor den verschijndag sij gedaen sal mogen geschieden en sal 
het eerste jaer rente comen t. vervallen op Michaeli anstaende voor welk capitael en 
daer op te verlopene renten sij mits desen an de selve Renthefferen en an ijeder van 
haer in het bijsonder realiseren en veronderpanden haren eijgendomelijken Camp den 
nijen Camp oft het nije geheten gelegen in d. marke Lonniker met de ene sijd an den 
gemenen Lonniker telgengaerden met de andere an het veld met den einde an 
Haltmans grond om in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen 
verhalen. Alles onder renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en allen 
anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse 
te sullen doon in forma ampliori. Breder bij den brieff. 
Nootger: Ao 1706: den 9: April.  Richter Joan Cost. Assess. Br.Pelgrom Jorrijssen, 
Egbert Stroijnk.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Dijkman en Geert 
Lippinckhoff als nabuiren van wijlen Willem 
Folio 584 in de marge penningen weederom ontfangen te hebben med de interessen van dien doen 
clegern did onderpand wederom ter fine ende om te strecken naer behoren quiterende. 
 
Folio 585  Varwijk en hebben verclaerd hoe dat sij tusschen laatstleden maan en 
dingsdag des nagts van wijlen Willem Varwijk sijn versogt en geropen ten sijnen huise 



 

alwaer sij hem seer krank hebben gevonden edog bij goden verstande en dat wijlen 
Willem Varwijk tegens haer verclaerd hadden dat hij uit vrijen wille onbedwongen en 
sonder opmakinge van ijemand wilde en begeerde dat sijnen sone Albert nae sijn 
affsterven soude hebben ende erfflijk behouden, alsodanen part van landerijen, huis, 
hoff en uitdrift niets van allen uitbescheiden als hij van wijlen d. Heer Broorsma en 
desselfs eheliefste van het erve Varwijk heeft angecogt en dan nog soo hij ook van 
sijn olders heeft genoten en geprofijteert bij den anvang van het erve Varwijk het 
halve nije van alle landerjen, voorts het agterste paerd met den agter sellen, wage, 
ploog, den groten ketel, saetkiste en den groten pod voor welke alle voorgemelte 
parcelen hij eens soude uitkieren ende betalen ene summa van vijftien hondert Caroli 
guldens en dat als dan den vollen eijgendoom van het voorgemelte an sijn voorgem. 
sone Albert soude overgaen ; Alle ‘t welke hij versogt hadde dat an den gerigte 
souden bekend maken en aldaer prothocolleren laten ten einde desen sijnen wille 
ende meininge cragt hebben ende effect sorteren mogten. Breder bij den brieff 
 
Folio 586  Nootgr. Anno 1706 den 23  April. Richter Joan Cost. Assess. Jan 
Laersonder, Egbert Stroijnk.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Geert Rosink met 
Merrie Schuckink sijn echte huisvrouwe idq tutore marito en deden ten erfflijken 
behove van Hendrik Elferink en Enneken Geerdink desselfs huisvrouwe 
onwederopelijke cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijke vrije en 
allodiale stucke bouland het Haken stucke geheten voormaels door haer uit het erve 
Rosink angecogt sijnde het selve in d. Usseler Geerdinksijt en desen gerigte gelegen 
met de ene sijde an Jasper Geerdinks en met de ander an Sander Schultens land en 
met beide einden an de hellewege. Becanden daer voor den vollen cooppenning 
ontfangen t. hebben deden derhalven van het voorssn. stuck land transport en 
vertigtenisse met hande en monde als regt was haer en den harigen 
 
Folio 587  daer van mits desen ten enenmael ontervende, den ancoperen en haren 
erven daer mede weder erfflijk beervende met alle rechten en geregtigheden daer toe 
gehorende, sonder dat sij Transportanten het geringste daer van meerder behielden 
nog te verwagten hadden. Met belofte van desen erffcoop tegens enen en ijegelijken 
te willen staen wagten en waren onder verband van hare personen en vordere 
goderen en renuntiatje van alle exceptjen desen enigszins ter contrarje. Breder bij den 
breeff 
Nootger. gehouden op 't erve Varwijk  Anno 1706 den 16 junij. Richter Joan Cost. 
Assess. Joan Bannier en Hendrik Evers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan 
Breuker als man en momboir van Jenneken Varwijk en dan Geertken en Venne 
Varwijk beide geadsisteert met voorssn; Braker als haren hiertoe versogten momboir, 



 

voorts Evert Lutke Varwijk en Hermen Brunink als bloot Ooms en momboiren van 
Fenneken, Aelken 
 
Folio 588  Jenneken, Geesken, Gerrit en Hermen nog onmondige kinderen van 
wijlen Willem Varwijk, verclaerende te samen en elk in 't bijsonder om gode 
consideratjen dat de dispositje van haer overleden vader Willem Varwijk in sijn 
uiterste over de gemene goderen en nalatenschap van haer wijlen ouders ende sijn 
kinders gemaekt en sodanig als op 't ander blat staed geregistreert haer Comparanten 
lieff is en sij daer inne gevallen nemen, deselve (: soo veel nodig :)approberende en 
goodkeurende, ijeder in sijn regard, bij desen om gemelte dispositje op te volgen ende 
haer daer nae t. conformeren. Breder bij de registratje, gedaen op de affgegevene 
uiterste wille van wijlen Willem Varwijk 
Nootgr. Anno 1706 den Augustus  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Catharina Beckers wed. 
wijlen Peter Grevink geadsisteert met haren broor Gerrit Becker als haren hier toe 
versogten en geadmitteerden momboir, sijnde sij 
 
Folio 589  Comparante gesond van lichame en bij goden verstande en verclaerde met 
goden en welbedagten berade sonder ijemands inductje ofte bedwang, gegunnet ende 
gegeven te hebben gelijk sij dood in en uit desen an hare sone Lucas Grevink alle hare 
vaste goderen gene uit gesondert bij en omtrent Endscheide gelegen en haer 
Comparante toebehorende, mitsgaders all 't gene op Comparante door 't overlijden 
van haer wijlen suster Aaltjen Beckers all bereeds en voor enige tijd is verstorven en 
verervet, voorts all 't gene sij nog van haer vader Lucas Gerritsen Becker nue nog 
levendig sijnde heeft t. verwagten, alles in voldoeninge van sijn getrouwe diensten soo 
all agt jaren geduirt, waer voor haer sone Lucas dertig guldens jaarlijx wegens 
desselven suiren aerbeid waer door sij Comparante en dessen verstorvenen eheman 
bennen verpleegd en onderhouden, met dese expresse conditje dat desen haren 
voorssn. sone sal sijn verpligtet sijn moder Comparante in desen niet allene den tijd 
hares levens in kost en drank neffens kledinge te versien en t. verschaffen, maer daer 
en boven alle die schulden ten laste van haer Comparante sijnde te betalen; welke 
voorssn. gifte de gemelte Lucas Grevink alhier mede praesent sijnde op die 
voorgedagte conditjen heeft geaccepteert en daer op Comparante an voorssn. haer 
sone den eijgendoom der voorne. goderen ten erfflijken proufijte van 
 
Folio 590  deselve op conditje als voorssn. eeuwiglijk en onwederopelijk bekende 
mits desen te cederen en over te geven met d. actuele possessie van dien om van nue 
voortaen als sijne eijgene goderen daer mede te doon en te laten, renuntierende ten 



 

dien einde van alle regten en beneficien desen enigsints contrarierende. Breder bij den 
brieff 
Nootgerigte Anno 1706 den 24 October Richter Joan Cost. Assess. Egbert Stroijnk, 
Gerrit Tjosink.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Hermen Wesseler en Willem 
Woostink als nabuiren van Hermen Bruinink en dessen vrouwe Hermken Varwijk en 
verclaerden hoe dat sij op den 23 deser sijn versogt t. comen ten huise van gemelte 
Hermen Bruinink alwaer sij hem Bruinink krank en swak van lichame te bedde 
hebben gevonden dewelke nogtans bij goden verstande sijnde, neffens sijn vrou 
Hermken Varwijk, sijnde gesond van lichame en mede bij goden verstande wesende 
sij met haren eheman als haren momboir geadsisteert, 
 
Folio 591  en t. samen tegens haer Comparanten hadden verclaerd en becand dat sij 
onbedwongen en uit vrijen wille, wilden ende begeerden dat horen oldsten sone Jan, 
nae haer beider overlijden erfflijk sal hebben ende behouden het land op de Woostink 
brake sijnde omtrent negen schepel gesaij liggende die brake agter het Bruinink in d. 
marke Usselo en Brookhoorne, voor de summa van vierhondert Caroli gls. sijnde 
voor sodane penningen voormaels door haer eheluiden ook aengecogt, versokende 
voorts dat het selve an desen Ed. gerigte souden bekend maken, en uit haren name 
aldaer laten prothocolleren, ten einde het selve moge cragt hebben en effect sorteren. 
Breder bij den breeff, 
Anno 1707 den 17 maij  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, Berent 
Rump.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Braker met Jenneken Varwijk sijn 
echte huisvrouwe sijnde met haren man als haren momboir geadsisteert, voorts 
Aelbert, Geertken en Venneken Varwijk sijnde geadsisteert met hare Omen en 
momboiren Hermen Bruinink en Evert Varwijk welke laetste ook sijn gecompareert 
als momboiren voor die nog andere onmondige kinderen van wijlen Willem Varwijk 
en Ale Verwoolt en deden te samen ten erfflijken behove van Jan Rengers en desselfs 
vrouwe 
 
Folio 592  Jenneken Bruinink onwederopelijke cessie en overdragt van haere en harer 
pupillen eijgendomelijke halve mate de Mollen mate geheten soo en als die als een 
vrije en allodiael stuke good in d. corte maten Endscheider Eschmarke en desen 
gerigte met d. ene sijd an voorssn. corte meden met de andere an pastoor Cellers 
heetveld met den enen einde an Br. Elshoffsmaet met den anderen an Schouwink 
mate gelegen is. Voor welk parceel sij becanden den cooppenning ten vollen en 
goden geneuge ontfangen en tot betalinge van haer en der minderjarigen angeerfde 
olderlijke schulden wel wederom angelegt t. hebben. Deden daerom van  het voorssn. 
parceel transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was, haer en den 



 

harigen daer van mits desen ten enenmael ontervende den Aencoperen en haren 
erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij transportanten daer an het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van desen 
erffcoop tegens allen en enen ijederen t. willen staen wagten en waren onder verband 
als nae landregte, en renuntiatje van de exceptje van ongetelden gelde en allen 
anderen desen ter contrarje. Breder bij den brieff 
 
Folio 593  Nootgeerigte. Anno 1707 den 13 september. Richter Joan Cost. Assess. 
Jan te Wagelaer en Spijlen Derk.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Arent Rekers 
met Geesken Clein Leefferink off Baerdekes huis sijn echte huisvrouwe die de 
momboirschap van hare L. eheman opgesegt hebbende wederom tot haren momboir 
gecoren ende genomen heeft Hendrik Derkink en verclaerden overwogen te hebben 
de kortheid en brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods ende de 
onsekerheid van derselver uire ende daeromme voorgenomen niet van hier te 
scheiden, sonder eerst van hare tijdlijke goderen te hebben gedisponeert, tot welke 
dispositje sij verclaerden getreden te sijn uit vrijen wille, sonder bedwang opmakinge 
off misleidinge van ijemand. Comende dan ter dispositje soo hebben sij Testateuren 
hare sielen soo haest die nae den wille Godes uit hare lichamen comen te scheiden 
bevolen in sijn genadige handen, en hare lichamen tot een eerlijke begravenisse. 
Voorts heeft hij Testator gewilt ende begeerd dat bij aldien hij voor sijne L. 
huisvrouwe coomt t. overlijden sij haer leventlang tugtswijse sal hebben, behouden 
ende genieten alle 
 
Folio 594  sijne goderen soo hij enigsints met de dood sal comen nae t. laten en soo 
onvermodelijk van d. tugt des godes niet konde leven, sal deselve tot haren nootdruft 
daer van mogen vercopen ende verteren, en steld dan nae haer beider overlijden tot 
sijn ware en universele erffgenamen sijne vier kinderen met namen Aelbert, Hendrik, 
Jan en Trijntjen, en soo onvermodelijk enige van dese erffgenamen tegens dese 
tugtgevinge quame tegen t. spreken, sal met d. legitime portje t. vreden en allene 
moten erffgename sijn, stellende in soo een vall daer in die tot erffgename bij desen. 
Sij Testatrix met adsistentje als voren heeft gelijkvals gewilt ende begeerd dat haren 
eheman bij aldien sij voor hem coomt te overlijden de tugt van alle hare nae te latene 
goderen sal hebben ende genieten en bij soo verre van d. tugt der goderen niet kande 
leven sal van deselve tot sijnen onderhal mogen vercopen ende verteren steld dan nae 
beider overlijden tot hare 
 
Folio 595  ware en universelen erffgenamen hares mans vier kinderen met namen 
Aelbert, Hendrik, Jan en Trijntjen. All hetgene voorssn. staed heeft hij Testator en sij 



 

Testatrix nae dat het haer voorgelesen waer, verclaerd t. sijn haer testament en 
uiterste wille, willende ende begerende, dat het cragt hebben en effect sorteren sal, 't 
sij als testament, codicille, gifte onder de levendigen off uit sake des doods schoon dat 
alle solemniteiten nae rechte en constuime gerequireerd niet waren geobserveert. 
Breder bij de breeff.  
Nootgerigte Anno 1707 den 17 December  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Adolph Gerhard Stolte, 
huisvoogt tot Gronouw, vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 
onderhand en segel van d. Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz 
Graeff tot Bentheim Teklenburg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Eheliefste Christiana 
Maria Gravinne tot Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en Edele vrou tot Lippe 
etc. bij den gerigte gelesen en van waerden eerkand ten prothocolle geinsereerd 
luidende van woord tot woord als volgt. Nademael de Amsterdamse Creditoren 
Deutz, Cemp en haer Ed. consorten de erven en goderen van ons Frederich 
 
Folio 596 Mauritz, Graeff tot Bentheim Teklenborg, Steinfort en Limborg, Heer tot 
Lingen, Rheda, Wevelinckhaven, Hoija, Alpen en Helffenstein, Erffvoogt t. Collens 
etc.  En ons Christiana Maria Gravin tot Bentheim Tecklenburg, geborene Gravin en 
Edele vrou toe Lippe, an den gerigte van Enscheide gelegen door middel  van regte 
hadde doon inwinnen, ende deselve geexcuteerd stonden te werden, ende de 
meijerluijden van deselve erven, als daer sijn Lippinkhoff, Walming, Hunhoff, 
Crumhoff, Schipholt, Bult, Bruggink, Hesseling, Busch, Leefert, Riet Johan en 
Thiesingk haer respective hebben verobligeert om an deselven Creditoren wegens alle 
hare praetensien, soo van capitael interesse als kosten, off wat namen sulx ook mogte 
hebben, op den eersten April aenstaende te betalen eens voor all een capitale summe 
van seven en twintig duisend Caroli gulden ende daer door dieselve goderen van die 
gemelte Crediteuren hare praetensien gantselijk te bevrijen en derselver recht op 
gemelte goderen hebbende wederom over te nemen, soo is 't dat wij Frederich 
Mauritz en Christiana Maria Graeff en Gravin tot Bentheim Teklenborg cragt deses 
aen onse voors. meijerluiden ofte sodanige andere personen als aen haer die 
penningen 
 
Folio 597  mogten comen te verstrecken, alle die voorn. erven en goderen met alle ap 
en dependentjen, rechten en gerechtigheden van dien, in specie het Holtrigtersampt 
op het erve Lippinkhoff liggende vercopen en overdragen voor die voorn. 27000 gld, 
soo nogtans dat deselve meijerluiden daer en boven nog sullen hebben t. betalen het 
recht van den 25 sten off 50 sten pennink mitsgaders de kosten van die te done 
overdragt . ende wij aen ons reserveren ende voorbehouden den tijd van twe jaren a 



 

dato deses omme den eijgendoom van alle die voorglte. erven en goderen te samen 
wederom te konnen en moogen an ons brengen ende sulx tegens weder uit tellinge 
aen die meijerluijden die door haer betaelde 27000 car.gld. niet den 25 sten off 50 sten 
penning en kosten van overdragt auctoriserende en bemagtigen de almede cragt deses 
onsen Richter en Huisvoogd tot Gronau respt. Henrich.Wilhelm Metting en Adolph 
Gerhard Stolte t. samen ende alle in 't bijsonder om alle de voorn. erven cum annexis 
aen d. meijerluiden, nae dat dieselve de Amsterdamse Creditoren sullen hebben 
betaelt, in behoirlijke forme ende met voorbehoud van die tweejarige losse, gerigtelijk 
overdragen ende te transporteren, daer van sodane brieven t. passeren als nodig sullen 
sijn, deselve onsent wegen t. ondertekenen, segelen ende voorts daer omtrent 
 
Folio 598  alles t. doon wat dese sake sal comen t. vereijschen, alschoon sulx in desen 
niet ware uitgedrukt, en wij selfs praesent sijnde souden konnen en mogen doon. In 
kennisse der waerheid hebben wij dese geteikend en gesegeld Anno 1705 den 16 
Februarij. Was met twe bijsondere handen onderteikend.  Frederich Mauritz Graeff 
zu Bentheim Teklenburg L.S.   Christiane Marie gr. B. T. gg t. L   L.S. 
Uit cragt van dewelke dede gemelte volmr. uit name van sijn Hooch Graeffl. Excell. 
en desselfs gemalinne ten erfflijk behove van Egbert Tesink desselfs huisvrou en 
erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van het erve ende good Hendrik 
Tesinks plaetse geheten in desen gerigte Usselermarke en buirschap Rutbeke gelegen, 
bij den Aancoper en sijn vader tegenwoordig in ’t gebruik, en sulx als een allodiael  
good, met alle getimmerten, uitdrift, waertal, holtgewas en alle vordere rechten en 
geregtigheden daer toe behoirende, en soo als het bij Hendrik Tesink meijers weijse is 
gebruikt en beseten geweest en becande hij Transportant nomine principalis dat d. 
conditjen in d. volmagt vermeld, neffens den laetsten met den eersten cooppenning 
ten vollen 
 
Folio 599  en goden geneuge door den Aencoper voldaen ende betaeld waren. Dede 
daerommen van het voorne. good in sijn voorssn. qualiteit transport en vertigtenisse 
met hande en monde als regt was, sijn Hoochgemelte Constituanten erffgenamen en 
nacomelingen daer van mits desen ten enenmael ontervende, den Aencoperen en 
haren erven daer mede weder erfflijk beervende, sonder dat sijns Comparants 
Hoogemelte principalen desselfs descendenten off erffgenamen daer an het 
geringsten meerder behielden nog t. verwagten hadden: Belovende hij Comparant in 
sijn voorssn. qualiteit desen erffcoop tegens eenen ijederen t. willen staen wagten en 
waren onder verbant als nae regte; Ten welken einde in specie gerenuntieert heeft van 
d. exceptje van ongetelden gelde en voorts van allen anderen exceptjen, beneficien en 



 

privilegien in rechte soo desen enigsints ter contrarje souden mogen voorgebragt 
worden. Breder bij den brieff. 
Is in desen gerigte voorts in eijgenaer persoon eerschenen Adolph Gerhard Stolte 
huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 onder hand 
en segel van d. Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz Graeff tot 
Bentheim Teklenborg etc, en sijn Hooch Welgebrn. Eheliefste Christiana Maria 
 

  Folio 600  Gravinne tot Benthem Teklenborg etc. geborene Gravin en Edele vrou toe 
Lippe bij den gerigte gelesen en van waerden eerkand, alhier op heden ten 
prothocollo van woord tot woord geinsereerd dog hier om kordheids halven 
geomitteert, uit cragt van dewelke dede gemelte volmagtiger uit name van sijn Hooch 
Graeffl. Excelentje en desselfs Gemalinne ten erfflijken behove van Hendrik Leeffers 
onwederopelijke cessie en overdragt van de Leeffersplaetse in desen gerigte Usseler 
marke en bourschap Rutbeke gelegen, bij den Aencoper tegenswoordig in 't gebruik 
en sulx als een allodiael good met alle sijn getimmerten, holtgewas, uitdrift en waertal 
en alle vordere rechten en geregtigheden daer toe behoirende en soo als het 
tegenwoordig bij hem beseten ende gebruikt word, en becande hij Transportant 
nomine principalis, dat d.conditjen in de volmagt vermeld neffens den laetsten met 
den eersten cooppenning ten vollen en goden geneuge door den Aencoper voldaen  
ende betaeld waren: Dede derhalven van het voorne. good in sijn voorssn. qualiteit 
transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was sijns Hoochgemelte 
Constituanten  
 
Folio 601  erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten enenmael 
ontervende den aencoper en sijnen erven daer mede weder erfflijk beervende, sonder 
dat sijns Comparants Hoge principalen desselfs descendenten en erffgenamen daer an 
het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Belovende hij Comparant 
in sijn voorssn. qualiteit desen erffkoop tegens enen ijederen t. willen staen wagten en 
waren onder verbant als nae rechte. Ten welken einde in specie gerenuntieert heeft 
van de exceptje van ongetelde gelden en van alle anderen soo desen ter contrarje 
souden konnen voorgebragt worden. Breder bij den brieff. 
Is in desen gerigte in eijgenaer persoon eerschenen Adolph Gerhard Stolte,  
huisvoogt tot Gronouw en dede uit cragt en ingevolge volmagt de dato den 16 
Februari 1705 onder hand en segel van de Hooch Welgebrn. Heer en Graeff 
Frederich Mauritz Graeff tot Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. 
Gemalinne Christiana Maria Gravinne tot Bentheim Teklenborg geborene Gravin en 
Edele vrou toe Lippe etc. soo bij den gerigte gelesen van waerden eerkand, alhier op 
heden ten prothocollo geinsereerd dog om kordheids halven hier geomitteert is, 



 

onwederopelijke cessie  en overdragt ten erfflijken behove van Rijt Johan van het erve 
ende good de Rijt in desen gerigte Usseler marke en bourschap Rutbeke gelegen, bij 
den Aencoper tegenswoordig in 't gebruik en sulx  
 
Folio 602  als een allodiael good, met alle sijn getimmerten, holtgewas, uitdrift, en 
waertal en alle vordere rechten en geregtigheden daer toe behoirende, en soo als het 
tegenwoordig bij hem Aencoper in 't gebruik is en beseten word, en becande hij 
Transportant nomine principalis dat d. conditjen in de volmagt vermeld neffens den 
eersten met den laetsten cooppenning ten vollen en goden geneuge door den 
Aencoper voldaen ende betaelt waren: Dede derhalven van het voorssn. good in sijn 
voorverhaelde qualiteit transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was, 
sijns Hoochgemelte Constituanten, erffgenamen en nacomelingen daer van mits 
desen ten enenmael ontervende den Aencoper desselfs huisvrou en erffgenamen daer 
mede weder erfflijk beervende sonder dat sijns Comparants Hoge principalen ende 
desselfs erffgenamen daer an het geringste meerder behielden nog t. verwagten 
hadden. Belovende hij Comparant in sijn voorssn. qualiteit desen erffkoop tegens 
enen ijederen t. willen staen wagten en waren onder verbant als nae rechte. Ten 
welken einde in specie gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelde gelde en 
voorts  van alle anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte desen   
 
Folio 603  enigsints ter contrarie Breder bij d. breeff. 
In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is Adolph Gerhard Stolte,  
huisvoogt tot Gronou vertonende volmagt de dato den 16 Februari 1705 onder hand 
en segel van de Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz Graeff tot 
Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne Christiana Maria 
geborene Gravin en Edele vrou toe Lippe bij den gerigte gelesen, van waerden 
eerkand, op heden hier ten prothocollo geinsereerd en om kordheids halven alhier 
geomitteerd, uit cragt van dewelke dede gemelte volmagtiger uit name van sijn Hooch 
Graeffl. Excelentje en desselfs Gemalinne ten erfflijken behove van Welmer 
Crumhoff desselfs huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt 
van het erve ende good Crumhoff soo en als hetselve als een allodiael good met alle 
sijne getimmerten, holtgewas, uitdrift en waertallen in d. Endscheider Eschmarke en 
desen gerigte gelegen is, en door hem gebruikt ende beseten word; En becande hij 
Transportant nomine principalis, dat d. conditjen in de volmagt vermeld neffens den 
eersten en laetsten cooppenning door hem Aencoper ten vollen en goden geneuge 
voldaen en betaeld waren. Dede derhalven van het voorssn. good in sijn voorne. 
qualiteit, transport 
 



 

Folio 604  en vertigtenisse met hande en monde als regt was, sijns Hoochgemelte 
Constituanten, erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten ene mael 
ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat sijns Comparants Hoge principalen ende desselfs erffgenamen daer an het 
geringste meerder behielden nog t. verwagten hadden. Belovende hij Comparant in 
sijn voorssn. qualiteit desen erffkoop tegens enen ijederen te willen staen wagten en 
waren onder verband als nae rechte. Ten welken einde hij in specie gerenuntieert 
heeft van de exceptje van ongetelden gelde, en voorts  van alle anderen exceptjen 
beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje. Breder bij de brieff. 
In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is die E. Adolph Gerhard Stolte,  
huisvoogt tot Gronou vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 onder hand 
en segel van de Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz Graeff tot 
Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgeboren Gemalinne  
 
Foliop 605 Christiana Maria Gravin tot Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en 
Edele vrou toe Lippe etc. bij den gerigte gelesen, van waerden eerkand, en op heden 
alhier ten prothocollo geinsereerd dog om kordheids halven alhier geomitteert. Uit 
cragt van dewelke dede gemelte volmagtiger uit name van sijn Hooch Graeffl. 
Excelentje en desselfs Gemalinne ten erfflijken behove van Roleff Lippinkhoff 
desselfs huisvrouwe en erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van het erve 
ende good Lippinkhoff in de Endscheider Eschmarke en desen gerigte gelegen en bij 
hem Aencoper in ’t gebruik, en sulx als een allodiael good met alle sijn getimmerten, 
holtgewas, uitdrift, waertallen ende alle vordere regten en geregtigheden daer toe 
behorende. En becande hij Transportant nomine principalis dat de conditjen in de 
volmagt vermeld neffens den eersten met den laetsten cooppenning ten vollen en 
goden geneuge door den Aencoperen waren voldaen ende betaelt. Dede derhalven 
van het voornoomde erve ende good in sijn voorssn. qualiteit, transport en 
vertigtenisse met hande en monde als regt was, sijnes Hoochgemelte Constituanten, 
erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten enenmael ontervende den 
Aencoperen 
 
Folio 606  en haren erffgenamen daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sijns 
Comparants hoge principalen en desselfs erffgenamen daer an het geringste meerder 
behielden nog t. verwagten hadden. Belovende hij Comparant in voorstaende qualiteit 
desen erffkoop tegens enen ijederen te willen staen wagten en waren onder verbant 
als nae rechte; Ten welken einde in specie gerenuntieert heeft van de exceptje van 
ongetelden gelde ende voorts van alle anderen exceptjen beneficien en privilegien in 
rechte desen enigsints ter contrarje. Breder bij de brieff. 



 

In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is die  Ed. Adolph Gerhard 
Stolte,  huisvoogt tot Gronou vertonende volmagt de dato den 16 Februari 1705 
onder hand en segel van de Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederig Mauritz 
Graeff tot Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne Christiana 
Maria Gravin tot Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en Edele vrou toe Lippe bij 
den gerigte gelesen, van waerden eerkand en op heden alhier ten prothocollo 
geinsereerd, dog om  
 
Folio 607  kortheids halven hier geomitteert uit cragt van dewelke dede gemelte 
volmagtiger uit name van d. hooggemelte Constituanten ten erfflijken behove van 
Herman Walming desselfs huisvrou en erffgenamen onwederopelijke cessie en 
overdragt van het erve ende good Walming, gelegen in d. Endscheider Eschmarke en 
desen gerigte en bij haer Aencopers in 't gebruik, ende sulx als een allodiael good, met 
alle sijn getimmerten, holtgewas, uitdrift, waertallen en alle vordere regten en 
geregtigheden daer toe behoirende: En becande hij Comparant namens sijner 
principalen dat de conditjen in d. volmagt vermelt neffens den eersten met den 
laetsten cooppenning ten vollen en goden geneuge waren voldaen ende betaelt. Dede 
derhalven van het good Walming in sijn voor verhaelde qualiteit transport en 
vertigtenisse met hande en monde als regt was, sijn Hoochgemelte Constituanten, 
erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten enemael ontervende den 
Aencoperen en hare erffgenamen daer mede weder erfflijk beervende, sonder dat 
sijns Comparants hoge principalen en desselfs erffgenamen daer an het geringste 
meerder behielden nog te verwagten hadden: Belovende hij 
 
Folio 608  Comparant in sijn voorssn. qualiteit desen erffcoop tegens enen ijederen te 
willen staen wagten en waren onder verband als nae rechten: Ten welken einde in 
specie gerenuntieert heeft van d.exceptje van ongetelden gelde voorts ook van allen 
anderen exceptjen benefiesen en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje. 
Breder bij de brieff. 
In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is Adolph Gerhard Stolte 
huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 februarij 1705: onder hand 
en segel van d. Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz Graeff tot 
Bentheim Tecklenburg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne Gravin tot Bentheim 
Tecklenborg, Christiana Maria, geborene Gravin en Edele vrou toe Lippe bij den 
gerigte gelesen, van waerden eerkand en op heden hier ten prothocolle geinsereert, 
dog om d. kordheids halven alhier geomitteert uit cragt van welke volmagt dede hij 
Comparant uit name van sijn Hooch Graeffl: Excellentje en desselfs Gemalinne ten 
erfflijken behove van Berent Hunhoff desselfs vrou en erffgenamen onwederopelijke 



 

 
Folio 609  cessie en overdragt van het erve ende good Hunhoff soo en als het 
gemelte erve als een allodiael good met alle sijn getimmerten, holtgewas, uitdrift, 
waertall en alle vordere regten en geregtigheden in de Eschmarke en desen gerigte 
gelegen is en door hem bewoond word, en becande hij Transportant namens sijner 
principalen dat de conditjen in d. volmagt vermelt, neffens den eersten met den 
laetsten cooppennink door den Aencoper ten vollen en goden geneuge voldaen ende 
betaelt waren; Dede derhalven van het voornoomde erve ende good in sijn voorssn. 
qualiteit transport en vertigtenisse met hande ende monde als recht was sijns 
Hoochgemelte Constituanten erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten 
enemael ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk 
beervende, sonder dat sijns Comparanten hooggemelte principalen ende desselfs 
erffgenamen daer an het geringste meer behielden nog te verwagten hadden; 
Belovende hij Comparant in sijn voorverhaelde qualiteit dese erffcoop tegens enen 
ijederen t. willen staan wagten en waren onder verbant als nae rechte: Ten welken 
einde in specie gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelden gelde 
 
Folio 610  ende voorts van allen anderen exceptjen beneficien en privilegien in rechte 
desen enigsints ter contrarje. Breder bij den breeff. 
In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is die E. Adolph Gerhard Stolte 
huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 van ende 
onder de hand en segel van sijn Hooch Graeffl. Excellentje Frederich Maurits, Graeff 
tot Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne, Christiana Maria 
Gravinne tot Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en Edele vrou toe Lippe etc. bij 
den gerigte gelesen, van waerden eerkand, en op heden ten prothocollo geinsereert 
dog om kortheidshalven alhier geomitteert. Uit cragt van dewelke dede gemelte 
volmagtiger uit name van sijn sijn Hooch Graeffl. Excellentje en desselfs gemalinne 
ten erfflijken behove van Hermen Schipholt desselfs huisvrouwe en erffgenamen 
onwederopelijke cessie en overdragt van het erve ende good Schipholt soo en als het 
selve als een allodiael good bij hem meijerswijse is gebruikt geweest en in de 
Eschmarke 
 
Folio 611  en desen gerigte met sijn getimmerten, holtgewas, uitdriften en vordere 
regten en geregtigheden gelegen is: En becande hij Transportant  namens sijner 
principalen dat de conditjen in de volmagt vermelt neffens den eersten met den 
laetsten cooppenning door den Aencoperen ten vollen en goden geneuge waren 
voldaen ende betaelt; Dede derhalven in sijn voorne. qualiteit van het voorschr. erve 
transport en vertigtenisse met hande ende monde als regt was sijn Hooggemelte 



 

Constituanten erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten enemael 
ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat sijns Comparants Hoge principalen en desselfs erffgenamen daer an het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Belovende hij Comparant in 
sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop tegens enen ijederen te willen staen 
wagten en waren onder verbant als nae regte. Ten welken einde in specie 
gerenuntjeert heeft van de exceptje van ongetelden gelde ende voorts van allen 
anderen exceptjen, benefiecien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje. 
Breder bij de breeff. 
In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is die E. Adolph Gerhard Stolte 
Huisvoogt tot Gronou  
 
Folio 612  vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1708 onder hand en segel 
van d. Hooch WelGebrn. Heer en Graeff Fredrich Mauritz Graeff tot Bentheim 
Tecklenburg etc. en sijn Hooch WelGebrn. Gemalinne Christiana Maria Gravin tot 
Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en Edele Vrou toe Lippe etc. bij den gerigte 
gesien gelesen en van waerden eerkand en op heden alhier ten prothocolle geinsereert 
dog om kortheids halven hier geomitteert. Uit cragt van dewelke dede gemelte 
volmagtiger uit name van sijn Hooch Graeffl. Excellentje ende desselfs Gemalinne 
ten erfflijken behove van Engbert Bus en desselfs huisvrouwe onwederopelijke cessie 
en overdragt van het erve ende goed Bus soo en als het gemelte Erve als een allodiael 
good met alle sijn getimmerten, holtgewas, uitdrift, waertallen en alle vordere regten 
en geregtigheden in d. Drijner marke en desen gerigte gelegen en door hem Aencoper 
meijerswijse gebruikt en beseten is geweest. En becande hij Transportant namens 
sijner principalen dat de conditjen in de volmagt vermelt neffens den eersten met den 
laetsten cooppenning ten vollen en goden geneuge door den Aencoperen voldaen en 
betaelt waren; Dede  derhalven in sijn voorssn. qualiteit van het voorssn. erve ende 
good Transport en ver 
 
Folio 613  tigtenisse met hande en monde als regt was sijn Hoochgemelte principalen 
en Constituanten, erffgenamen en naecomelingen daer van mits desen ten enemael 
ontervende, den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat sijn Comparants hoge principalen en desselfs erffgenamen daer an het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden: Belovende hij Transportant in 
sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop tegens enen ijegelijken te willen staen 
wagten en waren onder verband als nae rechte: Ten welken einde in specie 
gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelden gelde, voorts ook van allen 
anderen desen enigsints ter contrarje. Breder bij den breeff. 



 

In eodem judicio in eijgenaer persoon eerschenen is die E.Adolph Gerhard Stolte 
huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705: onder hand 
en segel van d. Hooch Welgebrn. Heer en Graeff Frederich Mauritz Graeff tot 
Bentheim Tecklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne Christiana Maria  
Gravin tot Bentheim Tecklenborg, geborene Gravin en Edele Vrou toe Lippe bij den 
gerigte gesien, en gelesen, van waerden eerkand, en op hem alhier ten prothocolle 
geinsereert, dog om kordheids halven hier geommitteert. Uit cragt van dewelke dede  
gemelte volmagtiger uit name  van sijn Hooch Graeffl. Excellentje ende desselfs 
Gemalinne ten erfflijken behove van Lippinkhoff, Hunhoff, Crumhoff, Walming en 
Schipholt onwederopelijke cessie en overdragt van het erve ende good Bult. 
 
Folio 614  soo en als het  gemelte erve en de good met alle sijn getimmerten, 
holtgewas, uitdrift en alle vordere regten en geregtigheden als een allodiael good in d. 
Eschmarke en desen gerigte gelegen is. Enbecande hij Transportant namens sijner 
principalen dat de conditjen in d. volmagt vermelt neffens den eersten met den 
laetsten cooppenning ten vollen en goden geneuge voldaen ende betaelt waren. 
Deden derhalven in sijn voorverhaelde qualiteit van het voorssn. erve ende good 
transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was, sijn Hoochgemelte 
principalen desselfs erffgenamen en naecomelingen daer van mits desen ten enemael 
ontervende, den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat sijns Hoochgemelte Constituanten off dessen erffgenamen daer aen het 
geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Belovende hij Comparant in 
sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop tegens enen ijederen t' willen staen wagten 
en waren onder verbant als nae rechte. Ten welken einde in specie gerenuntieert heeft 
van d. exceptje van ongetelde gelde en van allen anderen desen ter contrarje. Breder 
bij de breeff. 
 
Folio 615  In eodem judicio in eigenaer persoon eerschenen is die E. Adolph 
Gerhard Stolte Huisvoogt tot Gronou vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 
1705 onder de hand en segel van de Hooch Welgebrn Heer en Graeff Frederich 
Mauritz Graeff tot Bentheim Teklenborg etc. en sijn HoochWelgebrn. Gemalinne 
Christiana Maria Gravin tot Bentheim Teklenborg, geborene Gravin en Edele Vrou 
toe Lippe etc. bij den gerigte gesien, en van waerden eerkand, en op heden alhier ten 
prothocolle geinsereert dog om d. kordheid alhier geomitteert. Uit cragt van dewelke 
dede gemelte volmagtiger uit name van sijn Hooch Graeffl. Excellentje en sijn 
Gemalinne ten erfflijken behove van Hermen Hesseler, sijn huisvrouwe en 
erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van t. erve ende good Hesselaer soo 
en als het gemelte erve met alle sijne getimmerten, holtgewas, uitdrift, waertall en alle 



 

vordere rechten en geregtigheden als een allodiael good in d. Tweckeler marke en 
desen gerigte gelegen is. En becande hij Transportant namens sijner principalen dat 
de conditien in de volmagt vermeld neffens den eersten met den laetsten 
cooppenning ten vollen en goden geneuge voldaen ende betaelt waren. Deden 
derhalven in sijn voorverhaelde qualiteit van voorssn. erve ende good transport en 
vertigtenisse met hande en monde als recht was, sijn Hoochgemelte principalen 
desselfs erffgenamen en naecomelingen daer van mits desen ten enemael 
 
Folio 616  ontervende den Aenkoperen ende haeren erven daer mede weder erfflijk 
beervende sonder dat sijn Hooggemelte Constituanten nog desselfs erffgenamen daer 
an het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Belovende hij 
Comparant in sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop tegens enen ijederen t.  
willen staan wagten en waren onder verband als nae rechte. Ten welken einde in 
specie gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelden gelde, en ook van allen 
anderen desen ter contrarje. Breder bij den Breefff 
In eodem judicio in eijgenaer persoon erschenen is die E.Adolph Gerhard Stolte 
huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 onder hand 
en segel van de Hooch Welgeboren  Heer en Graeff Frederick Mauritz, Graeff tot 
Bentheim Teklenborg etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne Christiana Maria 
Gravinne tot Bentheim Teklenborg, geboren Gravin en Edele Vrou toe Lippe etc. bij 
den gerigte gelesen, van waerden eerkand en op heden alhier ten prothocollo 
geinsereert dog om de kordheid alhier geomitteert. Uit cragt van dewelke dede 
gemelte volmagtiger uit name van sijn Hooch Graeffl. Exellentje en desselfs 
Gemalinne ten erfflijken behove  
 
Folio 617  van d. gesamentlijke ingesetenen van die Endscheider Eschmarke en an de 
borgeren van Endscheide (: ijeder voor soe een gedeelte als sij onder malkander sig 
hebben overgegeven en an sig behouden :) onwederopelijke cessie ende overdragt van 
het erffmarkerigter off Holtrigter ampt der Enscheider Eschmarke, (: hebbende 
voormaels gelegen en annex geweest an het erve ende good Lippinkhoff :) met alle 
sijn op en dependentien en de voorregten daer toe gehorende en becande  hij 
Transportant uit name sijnes Hoge principalen dat daer voor den laetsten met den 
eersten cooppennimng ten vollen en goden geneuge voldaen en betaelt ware. Dede 
derhalven in sijn voorverhaelde qualiteit van t. voornoomde Holtrigter ampt transport  
en vertigtenisse met hande en monde als regt was sijns Constituanten desselfs 
erffgenamen en nacomelingen daer van mits desen ten enemael ontervende den 
Aencoperen daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sijn Hoge principalen nog 
desselfs erffgenamen daer an het geringste  meerder behielden  nog te verwagten 



 

hadden. Belovende hij Comparant in sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop 
tegens enen ijederen t’ willen staen wagten en waren onder verband als nae rechte. 
Ten welken einde in specie gerenuntieert heeft van de exceptje van ongetelden gelde, 
en ook van allen anderen desen ter contrarje. Breder bij den breeff   
 
Folio 618  Nootger. Anno 1707 den 20 december. Richter Joan Cost.  Assess. Berent 
Rump, Lucas Segelink.  In eijgenaer persoon eerschenen is die E. Adolph Gerhard 
Stolte huisvoogt tot Gronau vertonende volmagt de dato den 16 Februarij 1705 
onder hand en segel van d. Hooch Welgebrn. Heeren Graeff Frederick Mauritz 
Graeff tot Bentheim Teklenborg etc. etc. en sijn Hooch Welgebrn. Gemalinne 
Christiana Maria Gravin tot Bentheim Teklenborg, geborenen Gravin en Edele vrou 
toe Lippe etc. etc. bij den gerigte gelesen van waarden eerkand en op den 17 
december laetsleden alhier ten prothocolle geinsereert en om de kortheid hier 
geommitteert. Uit cragte van dewelke dede gemelte volmagtiger uit name van sijn 
Hooch Graeffl. Excellentje en desselfs Gemalinne ten erfflijken behove van Lukas 
Bruggeman onwederopelijke cessie en overdracht van het erve Bruggink, gelegen in 
desen gerigte Usseler Marke en in d. buerschap Geerdinksijt, bij den Aencopers 
 
Folio 619  olderen tegenwoordig in 't gebruik en sulx als een allodiael good met alle 
sijn getimmerten holtgewas, uitdrift, waertal en alle vordere regten en geregtigheden 
daer toe gehorende. En becande hij transportant namens sijner principalen dat de 
conditjen in de volmagt vermelt neffens den eersten met den laetsten cooppenning 
ten vollen voldaen ende betaelt waren; Dede derhalven in sijn voorverhaelde qualiteit 
van het voorss. erve ende good transport ende vertigtenisse met hande ende monde 
als recht was, sijn Hoochgemelte constituanten desselfs erffgenamen en 
naecomelingen daer van mits desen ten enenmael ontervende den Aencoper en sijnen 
erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sijn Hoge principalen off dessen 
erffgenamen daer an het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden: 
Belovende hij Comparant in sijn voorverhaelde qualiteit desen erffcoop tegens enen 
ijderen t. willen staen wagten ende waren onder verband als nae regte. Ten welken 
einde in specie gerenuntieert heeft van d. exceptje van ongetelden gelde en van allen 
anderen desen enigsints ter contrarje. Breder bij den brieff.  
Nootgerigte Anno 1708 den 5 januarij. Richter Joan Cost. Assess. Herman ten 
Huntvelt, Berent Rump.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Lucas 
 
 Folio 620  Hindriksen Becker, Gerrit Lucassen Becker en Derk Schouwink en 
becanden gecedert en getransporteert te hebben, gelijk sij cedeerden en overdragen 
bij desen an Gerrit Schouwink sijn huisvrou en erfgenamen haer eijgendomelijke huis 



 

staende op het erve ende good Wolterinkhoff neffens de uitdrift en waertallen tot het 
gemelte erve gehorende en daer bij de landerijen soo altoos bij ‘t voorssn. sijn 
verbleven en gebruikt bestaende in een stuk bouland en gaerden grond, renuntierende 
mits desen van den eijgendoom der voornoomde parcelen, haer ende den haren daer 
van mits desen ten enemael ontervende hem Gerrit Schouwink sijn vrou en 
erffgenamen daer mede weder erfflijk beervende, sonder dat sij daer an het geringste 
meerder behielden nog t. verwagten hadden. Edog alles onder desen beding ende 
conditje dat hij Gerrit Schouwink sijn huisvrouwe en erffgenamen van nue voortaen 
en altoos jaerlijx en alle jaer sullen gehouden sijn te betalen an het landrentampt van 
Twente sodane ses schepel een spind rogge en ses schepel een spind gerste coppel 
saed als het gehele erve Wolterinkhoff an het Landrentampt van Twente verschuldigt 
is. Twelk gemelte Gerrit Schouwinck  
 
Folio 621  ook also heden in judicio heeft angenomen en belooft jaerlijx te willen 
voldoon ende betalen. Verbindende hij Gerrit Schouwink mits desen tot sekerheid en 
volle naercominge van het beloofde niet allene het opgedragene huis, uitdrift 
waertallen, boustucke en gaerden grond maer daer beneffens ook sijn 
eijgendomelijken gaerden en mate omtrent en benevens den voornoomden 
gaerdengrond en huis gelegen ten einde bij misbetalinge het gemelte coppel saet daer 
uit moge betaelt ende gevordert worden 
Nootger. Anno 1708 den 20 januarij  Richter Joan Cost.  Assess. Hermen ten 
Huntvelt,  Berent Rump. In eijgenaer persoon eerschenen is Rijs Geerlich met Grete  
te Verger sijn echte huisvrouwe idq. tutore marito en becanden van de Eerwaerde en 
Welgeleerde Everwinus Stokman pastor alhier en Aleida Cost eheluiden opgenomen 
en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben die summa van hondert Caroli 
guldens, die sij ook tot haren proufijte wel wederom becanden angelegt te hebben. 
Beloofden daeromme die voornoomde sa. jaerlijx en alle jaer (: tot de afflosse toe die 
ten wedersijden nae voorgaende halfjarige opsage sal moten geschieden :) mett vijff 
gelijke guldens t. verrenten en sal het eerste jaer rente comen te vervallen op den 20 
januarij 1709. 
 
Folio 622  Voor welk capitael en daer op te verlopene renten sij comparanten mits 
desen realiseren en verbinden haer eijgendomelijke mate de Rouwe mate geheten met 
het land en huis daer in gelegen in de Lonniker marke en desen gerigte tusschen d. 
Vergert en Meijers huis bij den Blankenvoort sijdwaers Cleine Vergers en Geert 
Garbers meden, ten einde de Rentheffers in val van misbetalinge sig daer an ten allen 
tijden kost en schadeloos mogen verhalen. Alles onder renunciatje van de exceptje 



 

van ongetelden gelde en van allen anderen desen ter contrarje en belofte van soo 
nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori.  
Nootgerigte gehouden op de plaatse van Steven Gerritsen  Anno 1708 den 30 
januarij. Richter Joan Cost. Assess. Jan Braker en Hendrik Eelkink.   In eijgenaer 
persoon eerschenen is Venneken Bertelink sijnde geadsisteert met Berent Busewinkel 
als met haren mombair in desen dewelke haer ook gerigtelijk is toegelaten, sittende op  
 
Folio 623  een stool, sijnde swak van lichame dog bij goden verstande, becande 
overwogen te hebben de kordheid en brosheid des menschelijken levens, de sekerheid 
des doods en d. onsekerheid van desselver uire, ende daeromme voorgenomen hadde 
niet van hier t. scheiden, sonder bevorens van hare tijdelijke goderen te hebben 
gedisponeert tot welke dispositje sij verclaerde getreden te sijn uit vrijen wille sonder 
bedwang opmakinge off misleidinge van ijemand. Comende dan ter dispositje soo 
beveelt sij hare siele soo haest nae den wille Gods uit haer lichaem coomt te scheiden 
in sijn genadige handen en haer lichaem tot een eerlijke begravenisse. Vorders 
legateert ende geeft sij testatrix met adsistentje als voren hare nigte Greetken sijnde de 
oudste dogter van haer suster Hilleken geprocreert bij Steven Gerritsen de summa 
van vijftig caroli guldens en het linnen tot haren lieve ter oorsake dat dese hare nigte 
voor desen en in dese hare swakheid haer opgepast heeft. Ende dan geeft ende 
legateert sij ook aen haren broder Hendrik all haer linnen soo nog niet gesneden ende 
gemaekt is. Vorders geeft sij an hare suster Jenne getrouwt aan Herman Tegeder vijff 
Car. gls. Ende dan steld ende nomineert sij in alle hare vordere nalatenschap niets van 
allen uitbescheiden tot haer erffgenamen, hare susters ende broders met namen Hille 
vrou van Steven Gerritsen, Egbert Berteler, Hendrik Berteler en haer suster Enne 
getrout  
 
Folio 624  an Berent Geerdink in Woolde en bij enige van derselver voorafsterven 
dessen kinderen om in de stammen alle hare goderen gelijkelijk onder malkanderen te 
deilen. All hetwelke voorssn staed heeft sij verclaerd t. sijn ende gewilt haer testament 
en uiterste wille, willende ende begerende dat het selve cragt hebben ende effect 
sorteren sall 't sij als testament codicille, gifte onder de levendigen ofte uit sake des 
doods, schoon dat alle solemniteiten hier toe gerequireert hier in niet waren 
geobserveert. Breder bij den breeff. 
Nootgerigte gehouden op den Hulsiker Brink an Martens huis  Anno 1708 den 
3 de Februarij. Richter Joan Cost. Assess. Jan Wilmink en Hendrik Arents. 
In eijgenaer personen eerschenen sijn Marten Martens op den Hulsiker Brink met 
Trijne Berents sijn egte huisvrouwe die haren eheman de mombairschap opgesegt 



 

hebbende wederom tot haren mombair gecoren ende genomen heeft Aelbert ten 
Vaerde soo haer ook van den gerigte is  
 
Folio 625  togelaten, sijnde hij testator swak van lichame dog sij Testatrix gesond, 
dog beide bij goden verstande, becanden overwogen te hebben de kordheid en 
brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en d. onsekerheid van 
derselver uire ende daeromme voorgenomen niet van hier te scheiden, sonder 
alvorens van hare tijdelijke goderen te hebben gedisponeert, tot welke dispositie sij 
verclaerden getreden te sijn uit vrijen wille, sonder bedwang, opmakinge off 
misleidinge van ijemand. Comende dan ter dispositje soo hebben sij testatoren hare 
sielen, soo haest die nae den wille Gods uit hare lichamen comen te scheiden in sijn 
genadige handen bevolen en hare lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Vervolgens 
wil ende begeert hij Testator bij aldien hij voor sijn L. huisvrouwe coomt te overlijden 
dat dese sijne huisvrouwe Trijne Berents alle sijne goderen soe rorende als onrorende 
sal hebben ende erfflijk behouden sonder de minneste uitkieringe stellende deselve 
daer in tot sijn ware en universele erffgename. Voorts will ende begeerd sij Testatrix 
bij sij voor haren L.Eheman Marten Martens coomt t. overlijden dat deselve alle hare 
nae t. latene goderen soo rorende als  
 
Folio 626  onrorende sall hebben ende erfflijk behouden sonder de minste uitkieringe 
stellende haren eheman daer in tot hare ware en universele erffgename. All hetgene  
voorssn. staet heeft hij Testator en sij Testatrix gewilt ende begeerd dat het selve cragt 
hebben ende effect sorteren, sal ´t sij als testament, codicille, gifte onder de 
levendigen ofte uit sake des doods, schoon datt alle solemniteiten nae regte en 
constuime gerequireerd hier in niet waren geobserveert. Breder bij de brieff. 
 
Folio 627 Anno 1708, den 13 maert  Rigter Joan Cost. Assess. Herman ten 
Huntvelt, Berent Rump. Compareren in desen Edelen Gerigte dr. Rerger en Pr. 
Fabius volmrs. en bediendens van d. Heer Lucas Wijntjes, seggende dat volgens 
Comparantes Heers Principael vercregen regt en die daer op van desen Ed. gerigte 
geemaneerde weten en kerken spraken den dag van vercopinge van de goderen 
Wegman, het halve Hoffman nu Buerrigters met de halve markenrigters plaetse daer  
annex d. stad Oldensel tobehoirende op huiden is gesteld en dat bij voorssn. weten 
ook sijn geciteert alle degene die enig reel regt op voorsssn. goderen mogten 
vermeinen t. hebben, omme daer van op huiden mede t. doon blijken soo staen 
Comparanten wagten en waren op comparitje van alsodane uit hebberen en 
overgevinge van derselver daer van hebbende schijnen en bewijsdommen met 
versook dat deselve ten dien einde mogen angeeijschet de comparerende geadmitteert 



 

en d. uitblijvende gecontumaceerd om versteken mogen worden en dat dien voorts 
tot verco 
 
Folio 628  pinge der voorssn. goderen moge  getreden worden alles nae conditjen en 
voorwaerden soo hiernevens worden overgegeven.  Compareert de volmr. Jan 
Wagelaer voor het Hooch Adelijke Stift Metelen op de affgesondene citatje de dato 
den 3 martij 1708 en segt het voorssn. Hooch Adelijke Stift Metelen uit het halve 
hoff, halve holtgerigtes in d. marke Lonniker Kerspels Endscheide gelegen jaerlijx en 
alle jaer is competerende ses goldene Rhijnse goldguldens van golde en swaer genoog 
van gewigte gelijk uit de nevensgaende authentijcq copie is blijkende, dit dan tot 
notificatje en waerschauwinge en conservatje van haer good hebbende regt dienende, 
wil omni meliori modo hebben geprotesteert de expensis tam causatis quam causaudis 
salvis. Het Clooster van Buerlo d. citatje an haer ter hand gecomen geeft an door Dr. 
Poll ten prothocolle alhier een bekende sloptiende off uitgang uit het erff Buerrigter 
 
Folio 629  en Hoffman van ses schepel rogge en tien schepel gerste soo gewoonlijk 
met 14 gl. door de bouman word betaeld vertonende ten overvloot alhier mede onder 
copie een versegelinge des jaers 1501.  Compareert Hendrik Andrees Becker provisor 
van het gasthuis en mede wegens die van de L. Vrouwen gilde ingevolge van de citatje 
ten haren handen besteld geeft an een capitael ten proufijte van het gasthuis en L. 
vrouwen gilde ad 3761 Carl. guldens den 1 januarij 1698 in d. erven Buerrigter, 
Hoffman en Wegman int prothocoll van cessie gevestiget waer van d. originele brieff 
van het Edele gerigte alhier uit gegaan wegens d. bekende sterffvallen van enige 
secretarjen nog niet heeft ter handen konnen gecregen worden, howel dit Edele 
gerigte van het uitgaan van voorssn. Rigters brieff genoog bekend is, in aller gevalle 
deselve alhier houdende bij bedongen. 
T Consistorium binnen Oldensel geeft door Dr. Pott volgens aen haer gecomene 
wete an met een capitael met een summa 
 
Folio 630  van 572 gl  met enige agterlijke renten van dien volgens alhier vertoonde 
verschrijvinge de dato den 1 septembris 1683 uit het erve Wegman verschreven 
mitsgaders bij heerhaelde verschrijvinge van den 5 jannr: 1698 alnog boven die 
gemelte 572 een sa van 367 gl: 12 st: met nog enige jaren rente respective alles om t.  
strecken naer behoiren. Hendrik Dreesman segt dat hem competeert den jaerlijxe 
rente van 32 Caroli gulden uit die goderen en erven Buerrigter ende Hoffman de stad 
Oldensel voor de halfscheid competerende sijnde dese rentvercopinge losbaer met 
een capitael van 640 caroli gl. uit cragt van versegelinge van den 10 jannuarij 1682 
cum interesse soe bereits verschenen als nog tot d. effectuele betalinge sal comen t. 



 

verschijnen.  Decretum En also niemand meerder gecompareert is nae dat alvoorens 
d. aneijschinge geschied waer  
 
Folio 631  soo worden d. uitblijvende gecontumaceerd. Conditjen en voorwaerden 
waer nae de Hr. Lucas Wijntjes uit cragt gerigtelijk becomen verwin, nae gedane 
insate bij verhoginge an de meest biedende gedenkt te vercopen het halve good 
genaempt het Hoffman en Boerrigter met de halve markenrigtersplaetse, mitsgaders 
het erve ende good genaemt Wegman te samen gelegen in desen karspelen en 
boerschap Lonniker. D. vercopinge sal geschieden bij guldens van een en twintig st. 
't. stuk. D. eijgendomelijke antast anstonds nae eergane slag, edog sal de coper 
gehouden sijn, de meijer het lopende jaer van haer pagt off huire t. moten uithouden, 
mits genietende de beloofde pagt. Die de insate dood sal daer voor genieten als bij 
ijeder parceel staed gespecificeerd ende hebben het regt van de eerste verhoginge, 
genietende van d. verhoginge de tiende penning, alles nae het nieuwe reglement, 
welke trek en hoge gelder sullen worden betaelt door den coper, ende  in het geheel 
wederom worden gecort an het eerste termijn cooppenninge. De betalinge der 
beloofde cooppenningen sal geschieden, namentlijk de 
 
Folio 632  opst: sijnde de 21 ste st. binnen 14 dagen an handen van d. Hr. Richter om 
daer uit d. onkosten en gerigts jura te konnen ontrigten en vervolgens in twe aegale 
termijnen het eerste op den 1 sten Maij 1708 sonder interesse en de ander halfscheid 
op den 1 sten November 1708; met een halfs jaer interesse ad 5 procents in 't. jaer 
gerekent. De betalinge der 50 ste off 100 ste penning sal de coper tot sijn laste in 't 
geheel moten nemen mitsgaders de jura van het transport sonder daer voor ijeets t. 
mogen corten. 
Coper sal an de beloofde cooppenningen kunnen corten de opliggende beswaren luit 
segel en brieven daer van sijnde en voor de tinsen off onlosbare renten nae 
Landregte. De Coper sal voor de beloofde cooppenninge en het naercomen deser 
voorwaerden moten stellen twee sufficiante borgen, welke ijeder in solidum en als 
principael sullen sijn en blijven verbonden, in val coper sodane borgen niet konde off 
wilde stellen, sal het vercogte wederom worden opgehangen tot schade en niet tot 
bate van sodane on 
 
Folio 633  willige off onvermogene coper, sullende het egter vercoper vrij staen, om 
sig te mogen houden van den laetsten hoger tot den insetter incluis, schoon ook daer 
aff gehoget mogten sijn, om haer bod te mogen gestand doon. De redemptje blijft an 
die gene soo nae Landregte daer toe mogten wesen bevoogt voorbehouden. 



 

Het halve Buerrigter en Hoffman met d. halve markenrigterplaatse daer annex met 
sijn regten en geregtigheden, raed en onraed van oude daer toe gehorende, word 
uitgeveilt en sal die de hoogste insate van dese parcelen heeft proufiteren vijff Carl. 
Gls: 
Nae omkeringe der tellioren is bevonden provisor Becker de hoogste insate gehad t. 
hebben met                -1620-.- 
Provisor Becker verhoget met     -     5-.- 
Hoffmeijer met       -     5-.- 
Dreesman        -    10-.- 
Provisor Becker       -      5-.- 
Idem Becker        -      5-.- 
En is nae bernender keersen uitgang coper verbleven. Borge d.Heer Doctor Bernard 
Pott. 
Het erve Wegman word ingesat op conditjen en voorwaerden boven vermeld, sijnde 
beswaerd met landtiende van d. Proobstje tot Oldensel voor d.insate sal geprofijteert 
 
Folio 634  worden 1 ducaton, nae omkeringe der tellioren is bevonden d. hoogste 
insate gehad t. hebben Br. Jan Steenbergen met  1051-.- 
idem verhoget met            10-.- 
Provisor Becker             5-.- 
Provisor Becker nog            4-.-  
En is nae bernender keerssen uitgang coper verbleven. Borge d. Heer Dr. Pott. 
Anno 1708 den 27 maert  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten Huntvelt, Berent 
Rump.  In eijgenaer persoon eerschenen is Jan Bolhaer met Jenne Caelverink sijn 
echte huisvrouwe idq tutore marito en becanden van Peter Wing  en Maria Paesschen 
sijn egte vrou opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen t. hebben tagtentig 
Caroli guldens die sij tot haren proufijte ook wel wederom hadden angelegt en 
gebruikt, beloofden daeromme die voorseide 80 gl. jaerlijx te verrenten tegens vijff 
van het hondert 
Folio 634 in de marge  Anno 1718 den 3 Maij. Richter Joan Cost. Assess  Hermen ten 
Huntveld , Berend Rump. In eijgenaer persoon eerschenen is Pieter Wing en becande an Herman 
Agterhorst en Jenne Bruinink sijn egte vrou van dese rentverscrijvinge gecedeerd en getransporteert te 
hebben gelijk hij dood bij desen, verclarende dat dese hier in gementioneerde penningen daer voor an 
hem ten vollen voldaen en betaelt waren. 
 
Folio 635  tot de in en afflosse toe die ten wedersijden nae dat d.opsage een halfjaer 
voor den verschijndag so gedaen sal moten en mogen geschieden, en sal het eerste 
jaer rente comen t. vervallen op den 27 maert 1709. Voor welk capitael en daer op t. 



 

verlopene renten sij mits mits desen realiseren en veronderpanden hare 
eijgendomelijke halve lange mate sijnde deselve voormaels gecogt uit het erve 
Witbreuk, gelegen tegen over Horst Lindemaet in de marke Drijne, ten einde sij 
Renthefferen in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen verhalen. 
Dit alles onder renuntiatje van d.exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen 
ter contrarje en belofte so nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in 
forma ampliori. Breder bij d.breeff. 
Anno 1708 den 26 April  In absentje van d. Heer Richter Joan Cost, Br. Pelgrom 
Jorrijssen, Verwalter Richter. Assess. Berent Schulten, Albert ten Vaerde. 
In eijgenaer persoon eerschenen is Berent Ceilewer caverende de rato voor sijn 
absente vrou Engele Christina Jorrijssen, en dede ten erfflijke behove van Berent 
Engbers in de IJpkemolle en Aelken Harbertink sijn egte huisvrou onwederopelijke 
cessie en overdragt van sijn Transportanten eijgendomelijke hoijmate en die daer in 
 
Folio 636  gelegene twee campkes de Hallenborg geheten soo en als die met sijn olde 
en nije toebehoir, rechten en geregtigheden in de Usseler Brookhoorne met den enen 
einde an Hermen Wesselinks mate, met den anderen an het veld met de ene sijd an 
Deepmer Bijvanks gaerden en met de andere an desselfs hoijmate als een vrije en 
allodiale grond gelegen is, waer voor hij becande den cooppenning ten vollen en 
goden geneuge ontfangen te hebben, dede daeromme daer van transport en 
vertigtenisse met hande en monde als regt was, hem en den sijnigen daer van mits 
desen ten enemael ontervende, den Aencoperen en haren erven daer mede weder 
erfflijk beervende, sonder dat daer an het geringste meerder behielde nog te 
verwagten hadde; met belofte van waerschap nae Landsregte en renuntiatje van de 
exceptje van ongetelden gelde, en van allen anderen desen ter contrarie. Breder bij de 
brieff. 
Nootger. Anno 1708 den 14 april. Richter Joan Cost. Assess. Dr. Gerhard Nilant, 
Herman ten Huntvelt.   In eijgenaer persoon eerschenen is Arent Buerrigter met 
Swenne sijn echte huisvrou idq. tutore marito en deden ten erfflijken behove van  
 
Folio 637  Berent Nijhuis en Jenneken ten Dam sijn echte vrou onwederopelijke 
cessie en overdragt van haer transportanten eijgendomelijke stucke bouland soo en als 
het selve met sijn olde en nije tobehoir regten en geregtigheden op de IJserhaer met 
beide einden an het veld, met d. ene sijde mede an het veld met d. andere an het land 
van Jan ten Dam in d. marke Lonniker en desen gerigte gelegen is. Voor welk stuk 
bouland becanden sij comparanten den cooppenning ten vollen en goden geneuge 
ontfangen te hebben; deden daeromme daer van transport en vertigtenisse met hande 
en monde als regt was, haer en de haerigen daer van mits desen ten enemael 



 

ontervende den Aencoperen en haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
sonder dat transportanten het geringste daer van meerder behielden nog te verwagten 
hadden: met belofte van desen erffcoop tegens enen ijederen te willen staen wagten 
en waren onder verband van hare personen en goderen  en renuntiatje van d.exceptje 
van ongetelden gelde en allen anderen desen ter contrarje 
Nootgerigte Anno 1708 den 4 maij.  Richter Joan Cost. Assess Pr. Bernard 
Gervordinck, Hermen ten Huntvelt.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent 
Hunhoff met Hermken Spijle sijn echte 
 
Folio 638  vrou, Rolef Lippinkhoff met Hermken Lippinkhoff sijn echte  
vrou, Welmer Crumhoff  met Enneken Hotink sijn echte vrou, Hermen Walming 
met Enneken Berenbrook sijn vrou, en Hermen Schiphold met sijn echte vrou Ale 
Veluwe sijnde de vrouwens met haren mannen als hare momboiren geadsisteert en 
deden ten erfflijken behove van Jan Bult en sijnen erffgenamen onwederopelijke 
cessie en overdragt van het erve ende good Bult, soo en als het gemelte erve met alle 
sijne getimmerten, holtgewas, uitdrift en alle vordere rechten en geregtigheden als een 
allodiael in d. Eschmarke en desen gerigte gelegen is. En becanden dat haer den 
cooppenning den eersten met den laetsten door den Aencoper ten vollen en goden 
geneuge voldaen ende betaelt waren; Deden derhalven van het voorssn. erve 
transport en vertigtenisse met hande en monde als recht was haer en den haerigen 
daer van mits desen ten enemael ontervende den Aencoper en sijnen erven daer mede 
weder erfflijk beervende sonder dat sij transportanten daer an het geringste meerder 
behielden nog te verwagten hadden: Met belofte  
 
Folio 639  van waerschap nae Landre. en renuntiatje van de exceptje van ongetelden 
gelde en van allen anderen desen ter contrarie. 
Nootgerigte gehouden op ‘t Vaniker in Lonniker. Anno 1708 den 17 junij. 
Richter Joan Cost. Assess. Albert ten Vaerde, Lucas Bretelaer.  In eijgenaer personen 
eerschenen sijn Berent Bolhaer met Berentjen Walhoff sijn echte huisvrouwe die 
haren L. eheman d. momboirschap opgesegt hebbende  wederom tot haeren 
momboir gecosen en genomen heeft soo haer van den gerigte ook is toegelaten. 
Sander Vaniker sijnde hij testator gesond van lichame en bij goden verstande, dog sij 
testatrix swak van lichame liggende te bedde dog mede bij goden verstande en 
verclaerden overwogen te hebben de kordheid en brosheid des menschelijken levens  
d. sekerheid des doods en de onsekerheid van derselver uire, ende daeromme 
voorgenomen niet van hier t. scheiden sonder alvorens van haren tijdelijke goderen te 
hebben gedisponeert, tot welke dispositie sij verclaerden getreden te sijn uit vrijen 



 

wille, sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemand. Comende dan ter 
dispositie soo bevelen sij testatoren hare sielen soo haest 
 
Folio 640  die nae den wille Godes uit hare lichamen comen t. scheiden in sijn 
genadige handen en hare lichamen tot een eerlijke begravenisse. Voorts heeft hij 
Testator gewilt ende begeerd gelijk hij dood bij desen dat sijn L. Huisvrouwe bij 
aldien hij voor haer coomt t. overlijden alle sijne goderen sal behouden en erfflijk 
besitten, stellende haer daer in tot sijn waere en universele erffgename. Sij Testatrix 
met adsistentje als voren heeft gelijkvals gewilt ende begeerd dat bij aldien sij voor L. 
eheman coomt t. overlijden dat deselven haren man alle hare nae t. latene goderen sal 
behouden en erfflijk genieten stellende hem bij desen daerin tot haer ware en 
universele erffgename, en dat desen hare eheman alleenlijk sal uitkieren an haer 
broders Gerrit Walhofs soone Jan als derselven twintig jaer oud sal sijn het olde 
wevetou, twelk sij bij desen an hem also legateert ende geeft, als mede hare kiste nae 
haer mans dood twelk hij Testator niet allene belooft heeft also t. sullen nae 
 
Folio 641  comen maer daer en boven nog wil soo dese sone Jan bij hem wilde 
blijven gelijk deselve nue bereids bij hem woont hem het weven te willen leren en in 
kost en drank solange onderhouden. All hetgene voorssn. staed heeft hij Testator en 
sij Testatrix nae dat het haer voorgelesen waer verclaerd t. sijn haer testament en 
uiterste wille, willende ende begerende dat het cragt hebben en effect sorteren sal 't sij 
als testament, codicille, gifte onder de levendigen ofte uit sake des doods, schoon dat 
alle solemniteiten nae rechte en constuime gerequireerd hier in niet waren 
geobserveerd. Breder bij de brieff 
Nootger: Anno 1708 den 15 Augustus. Richter Joan Cost. Assess. Gabriel Stenvors, 
Jannes Heerdink.   In eijgenaer personen eerschenen sijn Slot Jan met Swenne Sprakel 
sijn echte huisvrouwe idg tutore marito en bekenden van Hendrik Lucassen Becker 
opgenomen en in goden gangbare gelde ontfangen te hebben seventig Caroli guldens 
die ook tot timmeringe van haer huis wel wederom becanden angelegt t. hebben 
beloofden daeromme die voorseide seventig gl. jaerlijx 
 
Folio 642  tot in en afflosse toe (: die ten wedersijden nae voorgaende halfjarige 
opsage sal moten geschieden:) te verrenten met vijff Caroli gl. tegen het hondert en 
sal het eerste jaer rente comen t. vervallen op den 15. Augustus 1709. Voor welk 
capitael en daer op te verlopene renten sij Comparanten mits realiseren ende 
verbinden haer eijgendomelijke plaetse off Caterstede d. Slotplaetse geheten met het 
huis daerop staende en daer toegehorende uitdrift soo en deselve in d. marke 
Lonniker bij het erve Bretelaer gelegen, voorts ook hare bestialen en inninge des 



 

huises, ten einde hij Rentheffer in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos 
moge verhalen; Ditt alles onder renuntiatje van d.exceptje van ongetelde gelde en 
allen anderen desen ter contrarje met belofte van soo nodig ten allen tijden betere 
vestenisse t. willen doon in forma ampliori, breder bij den brieff. 
Nootgerigte geholden op t. Bouhuis. Anno 1708 den 2. October. Richter Joan 
Cost. Assess. Lambert Claeskate, Hermen Jansen op Amelink.  In eijgenaer persoon 
eerschenen is Berent Bouhuis met Rolefken 
 
Folio 643  Breteler sijn echte huisvrou idq tutore marito  en becanden an Jan ten 
Dam wegens verschenen en berekende pagt opregt en deugdelijk schuldig t.sijn die 
summa van 300 daelder ad 30: st. 't stuk en an d. Hr. Doctor Mich. Alb. Muntz 
wegens geleent geld 50 Caroli guldens neffens de lopende interesse, voor welke 
capitalen hij mits desen an Jan ten Dam en d. Hr. Doctor Muntz voornt. realiseert en 
verbind sijn eijgendomelijke goderen, bestaende in een swart blaerde koe, en 
roodblaerde en swart blessede sterke, en roodblaerde sterke, 1 swarte bonte sterke, 1 
kalf, 1 karne, ploog, wage, 1 grote met d. cleine kisten, 1 ketel, 1 spinde, 2 potten, 1 
aker, het saet op den balken, d. bedden, alle inninge en rakte des huises en voorts alle 
sijne goderen, niets exempt (: als alleene sodane swarte koe als hij an d. Eerwaerde 
Everwijn Stokman pastor tot Endscheide voor 20 Carl. gls. vercogt en als nog hem in 
't gebruik gelaten is :) ten einde d. voorgemelte schuldeijscheren sig ten allen tijden 
daer an kost en schadeloos mogen verhalen, en beloofden soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse t. willen doon in forma ampliori. 
Nootgerigte Anno 1708. den 24 october. Richter Joan Cost. Assess. Berent Rump, 
Lambert Costers. In eijgenaer personen eerschenen sijn Hermen Cleine Schipholt 
met Enneken van d. Borch sijn echte vrou voorts ook haer schoonsone Frerik 
Leusink met Jenneken Cleine Schipholt sijn echte vrou sijnde d. vrouwens met hare 
mannen als hare 
 
Folio 644  als hare momboiren geadsisteert en becanden van Jan Becker Linthuis en 
desselfs vrou Margareta van Loo opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen 
te hebben die sa van ses hondert Caroli guldens die sij ook tot afflosse van haere en 
harer olderlijke schulden wel wederom hadden geemploijeert, beloofden daeromme d. 
eerste Comparanten de voorssn. summa jaerlijx en alle jaer te verrenten met vier 
guldens van ijeder hondert dog soo binnen een halfjaer nae den verschijndag de 
interesse niet comen te voldoon soo beloven sij inplaets vier ten hondert vier en een 
half te betalen en sal het eerste jaar rente comen t. vervallen op den eersten october 
1709 en soo vervolliglijk van jaer tot jaer tot de invorderinge en aflosse toe die ten 
wedersijden nae dat d. opsage een halfjaer voor den verschijndag sij gedaen sal mogen 



 

en moten geschieden. Voor welk capitael en daer op t. verlopene renten sij 
Comparanten mits desen realiseren ende verbinden haer eijgendomelijke halve good 
het Cleine Schipholt soo en als het selve in d. Eschmarke en desen gerigte met sijn 
behuisinge, uitdrift hoge en lage landerijen en alle daer toe gehorende rechten en 
geregtigheden gelegen is ten einde sij Renthefferen sig ten allen tijden daer an kost en 
schadeloos mogen verhalen. Alles onder renuntiatje van de exceptje van ongetelden 
gelde en voorts van allen anderen desen ter contrarje en belofte van so nodig ten allen 
tijden betere vestenisse te willen doon in forma ampliori 
 
Folio 645  Nootgerigte Anno 1708. den 27 October  Richter Joan Cost . Assess. 
Hermen ten Huntvelt, Willem Eelkink.   In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent 
Gavert met Mette Vrijlink sijn echte vrou idq. tutore marito en bekanden an Bernard 
Helmich en Hendrina Blomen Eheluiden opregt en deugdelijk schuldig t. sijn 
eerstelijk vijftig Caroli gl. aan haer Comparanten verstrekt tot betalinge van haer pagt 
en dan nog 40 Carl. gls tot betalinge van haere verschuldigde landsmiddelen, waer om 
sij dese 90 gls. jaerlijx tot de in en afflosse toe (: die nae dat de opsage een half jaer 
voor den verschijndag sal sijn gedaen sall moten en mogen geschieden: ) beloven te 
verrenten met 4 gls. te gans het hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op 
den 27. October 1709. Voor welke capitael en daer op te verlopene renten sij mits 
desen realiseren en verbinden eerstelijk haere eijgendomelijke schuire off schoppe 
staende op het erve ende good Gavert door Comparant angecoft en getimmert en 
dan nog een stukke met roggengewas genaamt het lange stucke voor 't. Lentford, een 
stucke met roggengewas genaamt d. korte Bree met een half mudde op het rot, voorts 
twe swarte en een roode koe, 1 rood en 1 sward kalff, 2 paerde, 2 wagen, 1 ploog, de 
eggeden, 2 kisten, 1 spinde, 1 backe trog, 1 ketel en 2 ijseren potten, ten einde sij 
renthefferen in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen verhalen. 
Alles onder renuntiatje van de exceptjen desen ter contrarje en belofte van so nodig 
ten allen tijden betere vestenisser t. willen doon in forma ampliori. 
 
Folio 646  Nootger. Anno 1708 den 29 0ctober. Richter Jan Cost. Assess. Swavert 
Swartcate en Jan Verwoolde.  In eijgenaer persoonen eerschenen sijn Peters Hermen 
off Hermen Peters met Gese ten Bus sijn echte vrou idq tutore marito en becanden 
wegens opgenomene penninge opregt en deugdelijk schuldig te sijn an Hermen 
Stroijnk, Gerrit Spijle, Jan ten Smalenbrook, Jan Spolberg en Geert Volkes in 
Lonnicker t. samen ene summa van vijff hondert daelder ad. 30 stuiv. het stuk; 
Belovende daer omme die voorseide 500 daelders jaerlijx tot de in en afflosse toe die 
ten wedersijden nae dat de opsage een half jaer voor den verschijndag sij gedaen sal 
moten en mogen geschieden, te verrenten met vier daelders tegens het hondert, 



 

sullende het eerste jaer comen vervallen op maij 1709. Voor welk capitael en daer op 
t. verlopene renten sij comparanten mits desen realiseren ende verbinden haere 
eijgendomelijke Caterstede d. Peterie geheten bestaende in een huis en uitdrift neffens 
alle landerien, regten en geregtigheden daer toe gehorende niets van allen exempt en 
soo en als deselve landerjen en Caterstede bij haer worden gebruikt en in d. 
Eschmarke  
Folio 646 in de marge  Noodgerigte den 6 julij 1727. Verwalter Richter  Jan Becker 
Linthuijs.  Assess. Hindr. Woolderink en Gerrit  Berenbrook.  In eijgener personen erschenen sijn 
Herman Stroink, Jan Spolberg, Hindr. Swartkate namens de erfgenamen van wijlen Jan 
Smalenbroek, Jan Spijle namens de erfgenamen van sijn wijlen vader Gerrit Spijle en Hermen 
Volkers namens sijn vader Geert Volkers ende bekenden tesamen ende een jeder in't bijsonder dat 
tegenstaende capitael ad 500 daelder met den interresse van dien aen haar wederomme is voldaen en 
betaelt. Doende derhalven het onderpand libereren en losmaken en mits desen voor goede betalinge 
bedanken en hiermede quiteren en hebben de originele brief weder overgegeven. 
 
Folio 647  Eschmarke en desen gerigte gelegen sijn bestaende de landerjen eerstelijk 
in twe stucke boulands liggende met de ene sijd an Bijvanks camp met d. andere an 
Wesselers land jtem nog 2 corte stucke schietende met beide einden an het land van 
d. Rijt die andere beide einden an het veld, enen gaerden met sijnen annexen 
schietende ook met den enen einde an Rijt Hermens land met den anderen an het 
huis en dan nog enen ongecogten toslag liggende met de ene sijd an t. veld nae 
Evekink d.andere sijd an den gaerden en het land van d. Rijtt, ten einde sij 
Renthefferen in val van misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen overhalen, 
Dit alles onder renuntiatje van d.exceptje van ongetelden gelde en allen anderen desen 
ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon 
in forma ampliori 
Nootger. Anno 1708 den 1 November.  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Berent Rump.   In eijgenaer personen eerschenen sijn Berent Paesschen 
met Getruid Hodemaker sijn echte huisvrou idq. tutore marito en deden ten erfflijke 
behove van de Rentmr. Jan Bok en Maria Annink eheluiden onwederopelijke cessie 
en overdragt van haer Comparanten geregte sevende part van het halve erve ende 
good Gavertink bij Berent Jansen Gavertink tegenswoordig meijerswijse in 't. gebruik 
 
Folio 648  en soo en als het als een allodiael good met alle sijn regten en 
geregtigheden en beswaer van tienden en tijns van ouds daerop sijnde geweest in d. 
Tweckeler marke en desen gerigte gelegen is. Becanden daer voor den vollen 
cooppenning den eersten met den laetsten ontfangen te hebben, deden derhalven van 
voorgemelte sevende part transport en vertigtenisse met hande en monde als regt 



 

was, haer en den harigen daer mits desen ten enenmael ontervende den Aencoperen 
en haren erven daer mede weder erfflijk beervende, sonder dat sij Transportanten 
daer an het geringste meerder behielden nog te verwagten hadden. Met belofte van 
desen erffcoop tegens enen ijederen te willen staen wagten en waren onder verband 
van hare personen en goderen. Dit alles onder renuntiatje van alle exceptjen  
beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contraje. 
Nootgerigte Anno 1708 den 15 November.  Richter Joan Cost. Assess. Pr. Bernard 
Gervordink, Aelbert ten Vaerde.   In eijgenaer persoon eerschenen is 
 
Folio 649  Jan Bult en becande van d. Conventualen op off in t. Clooster d. Glane 
opgenomen en in goden gangbaren gelde ontfangen te hebben die summa van vijftien 
hondert Caroli guldens welke penningen hij ook tot aencoop van sijn erve ende good 
Bult wel wederom hadde angelegt, beloofde daeromme die voorsn. 1500 gl. jaerlijx 
ende alle jaer (: tot de afflosse toe :)  die ten wedersijden nae dat de opsage een half 
jaer voor den verschijndag sij gedaen sal mogen en moten geschieden te verrenten 
met vijff gls. van ijeder hondert en sal het eerste jaer comen te vervallen op Martini 
des jaers 1709. Voor welk capitael en daer op t. verlopene renten hij mits desen 
realiseert ende verbind sijn eijgendomelijke erve ende good Bult niets van allen 
uitbescheiden (: als allene den nijen camp soo in den jare 1701 van d.Holtrigter en 
gecommitteerde goodheren is aengecogt en omtrent Lutke Schiltcamp gelegen is:) soo 
en als het selve erve met alle sijn olde en nije tobehoir regt en geregtigheden in d.  
Eschmarke en desen gerigte gelegen is, ten einde de Renthefferen in val van 
misbetalinge sig daer an kost en schadeloos mogen verhalen. Dit alles onder 
renuntiatje van d. exceptje van ongetelden gelde en voorts van allen anderen desen ter 
contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden betere vestenisse t. willen doon in 
forma ampliori 
 
Folio 650  Nootger. Anno 1708 den 19 November Richter Joan Cost. Assess. Berent 
Rump, Lambert Costers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Herman Cleine 
Schipholt met Enneken Jansen van d. Borch sijn echte vrou idq. tutore marito en 
deden ten erfflijken behove van hare schoonsone Frerik Leusink en desselfs vrou 
Jenneken Cleine Schipholt onwederopelijke cessie en overdragt van haer 
eijgendomelijke halve erve ende good Cleine Schipholt met huis uitdrift en vordere 
getimmerten als ook van het land so over de beke, met het gewas op den lande soo en 
als het in desen gerigte de Eschmarke gelegen is en bij Transportanten tegenwoordig 
gebruikt en beseten word en sulx voor d. summa van 1000 Caroli guldens en doon 
voorts mede gelijke overdragt aen deselve van hares gehelen inboedel voorts van 
paerde, beeste, verken, ijmen, wagens, ploog en alle vordere inninge en rakte des 



 

huises niet in het minneste off meeste uitbescheiden voor de summa van twe hondert 
Caroli guldens van welke duisent en twe hondert Caroli gl. cooppenningen de voossn.  
Aencoperen sullen hebben t. voldaen ende  t. betalen in minderinge van de 
cooppenningen an Jan Becker Linthuis de in het erve gevestede 600 gl. en an wijlen 
Br. Leusinks erffgenamen 60 gl. van Br. Elshoff 30 gl.  
 
Folio 651  en dan nog an Rotger Gerritsen 80. gl. bekennende voorts sij 
Transportanten dat d. overige cooppenningen ad 430. gls haer ten vollen en goden 
geneuge waren voldaen ende betaelt. Deden derhalven sij Transportanten van 
voorssn. goderen transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was haer en 
de harigen daer van mits desen ten enenmael ontervende den Aencoperen en haren 
erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij daer an het geringste meerder 
behielden nog te verwagten hadden. Dit alles dog onder desen voorbeholt dat haren 
schoonsone en dogter daer en boven haer in kost en klederen behoirlijk sullen 
onderhouden en verplegen en in alle swakheden op te passen belovende sij 
Transportanten daer en tegens soo vele in haer is ten huises besten t. willen helpen 
aerbeiden en denselven welwesen bevorderen. Belovende dan also desen erffcoop te 
willen staen wagten en waren. Renuntierende te dien einde van alle exceptjen 
beneficien en privilegien in rechte desen ter contrarie. 
Nootgerigte Anno 1709, de 30 jannuarij.  Richter Joan Cost. Assess. Berent Rump 
en Willem Eelkink.  In eijgenaer persoon eerschenen is Aleida Wagelaer weduwe 
wijlen Derk van Coosvelt sijnde geadsisteert met haren broder Dr. Joan Wagelaer en 
haren neeff Joan Wagelaer voorts oock Hend. Becker en Jorrijn Meijer, de 
momboiren van d. kinderen van wijlen Derk van Coosvelt en deden ten erfflijken 
behove van Geerlig Busewinkel desselfs 
 
Folio 652  huisvrou en erffgenamen onwederopelijke cessie en overdragt van haer en 
haerer pupillen eijgendomelijke vrije en allodiale mate de Lange mate geheten; sijnde 
deselve met hare olde en nije tobehoir regten en geregtigheden in d. Eschmarke en 
desen gerigte gelegen buiten de Horstege tusschen Jenneken Cost, Goolkaten, 
Hendrik Swartcaten, Rabben en 't nije land, en becanden sij Transportanten daer voor 
den vollen cooppenning ten goden geneuge ontfangen te hebben deden derhalven 
van de voorne. maet transport en vertigtenisse met hande en monde als regt was haer 
en den harigen daer van mits desen ten enemael ontervende den Aencoperen ende 
haren erven daer mede weder erfflijk beervende sonder dat sij Transportanten daer an 
het geringste meerder behielden nog t. verwagten hadden. Met belofte van desen 
erffcoop tegens enen ijederen te willen staen wagten en waren onder verband als nae 



 

rechte en renuntiatje van alle exceptjen beneficien en privilegien in regte desen 
enigsints ter contrarie. Breder bij de brieff. 
 
Folio 653  Nootgerigte Anno 1709 den 20 Februarij. Richter Joan Cost. Assess. 
Hermen ten Huntvelt, Lambert Costers.  In eijgenaer personen eerschenen sijn 
Berent Feij met Gese Jansen van 't Loo sijn echte huisvrou idq tutore marito en 
becanden van d. Diaconijen armen binnen Endscheide gefinieert ende in goden 
gangbaren gelden ontfangen te hebben die summa van hondert vijff en twintig Caroli 
guldens, die sij ten afflosse van hare schulden wel wederom becanden angelegt t. 
hebben becanden daeromme die voorssn. 125 guldens jaerlijx ende alle jaer t. 
verrenten ende wel te betalen tegens 4 ½ tegens ijederen hondert, dog soo de 
interesse comen t. betalen, dat het tweede jaer het derde jaer niet raekt, sal met vier 
guldens tegen hondert konnen volstaen en betalen, ende sulx tot d. afflosse toe die 
ten wedersijden sal moten en mogen geschieden nae dat de opsage een halfjaer voor 
den verschijndag sij geschied. Voor welk capitael en daer op te verlopene renten sij 
mits desen realiseren ende verbinden een stukjen lands op de Laesonders brake bij 
het Segeld tusschen het land van Pr. Pelgrom Laersonder en Segelt en dan nog een 
stukjen agter in het Laersonder tusschen Hermen ten Huntvelt en Wessel 
Hodemakers land. 
Folio 653 in de marge  Noodgericht gehouden den 29 feb. deses. Wilhelm Hulschen Richter. 
Assess. oud Br. Lindhuis, Daniel Paessen. Is gecompareerd Jacob Immink predicand ende Laurens 
Laersonder diaken en hebben bekend dad de diaconie dese hier inne gementioneerde gelden ad 125 gl. 
capitael hun van Abram Feij, soon van Ber. Feij gerestitueerd sijn derhalven desen hijpotheque 
roijerende. 
 
Folio 654  beide also in d. Eschmarker en desen gerichte gelegen om in val van 
misbetalinge sig daer an kost en schadeloos soo van capitael als verlopene renten t. 
mogen verhalen. Renuntierende ten dien einde van de exceptie van ongetelden gelde 
ende van allen anderen desen ter contrarje en belofte van soo nodig ten allen tijden 
betere vestenisse te willen doon in forma ampliori. Breder bij de brieff. 
Nootgerigte. Anno 1709 den 22 Februari.  Richter Joan Cost. Assess. Hermen ten 
Huntvelt, Lambert Coster.  In eijgenaer personen eerschenen sijn Aleida Wagelaer 
weduwe wijlen Derk van Coosvelt sijnde geadsisteert met haren broder Dr. Wagelaer 
en haren neeff Joan Wagelaer voorts ook Hendrik Becker en Jorrijen Meijer als 
momboiren van d. kinderen van wijlen Derk van Coosvelt en deden ten erfflijken 
behove van Cunnera Gervordink weduwe wijlen Albert Wagelaer onwederopelijke 
cessie en overdragt van haer en harer pupillen eijgendomelijke allodiale twe stukjes 



 

bouland gelegen op den Laarsunders camp in d. Eschmarke en desen gerigte met d. 
ene sijde an des  
 
Folio 655  Coperschen land en met d. andere an het veld, met den enen einde an 
Segels gaerden met den anderen an d. Stege, sijnde gemelte twe stukjes jaerlijx 
beswaert pro quota met een sloptiende. En becanden sij Transportanten daer voor 
den cooppenningen ten vollen en goden geneuge ontfangen te hebben, deden 
derhalven van d. voorne twe stukjes land transport ende vertigtenisse met hande ende 
monde als regt was haer ende den harigen daer van mits desen ten enemael 
ontervende, de Aencopersche ende hare erffgenamen daer mede weder erfflijk 
beervende, sonder dat sij daer an het geringste meerder behielden nog te verwagten 
hadden; met belofte van desen erffcoop tegens enen ijegelijken t. willen staen wagten 
en waren onder verband als nae regte, en renuntiatje van alle exceptjen, beneficien en 
privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje. 
In eodem judicio in eijgenaer personen eerschenen sijn Aleida Wagelaer, weduwe 
wijlen Derk van Coosvelt sijnde geadsisteert met haren broder dr. Wagelaer en haren 
Neeff Joan Wagelaer, voorts ook Hendrik Becker en Jorrijn Meijer als momboiren 
van d. kinderen van wijlen Derk van Coosvelt en deden ten erfflijken behove van Jan 
Tjosink en Venne t. Morsch sijn huisvrou onwederopelijke cessie en overdragt   
 
Folio 656  van haer en hares pupillen eijgendomelijke vrije ende allodiale mate de 
Veltmate geheten, gelegen in d. marke Tweckelo sijdwaerd Hermen ten Goolkate en 
't Haermedeken van Gerrit Wesselink met den enen einde an Jan Beckers en 
Abraham Striks mate met den anderen einde an het veld: Voor welk mate sij 
Comparanten becanden den cooppenning ten vollen en goden geneuge ontfangen te 
hebben, deden derhalven van de voorne. mate transport ende vertigtenisse met hande 
en monde als recht was, haer ende den harigen daer van mits desen ten enemael 
ontervende den Aencoperen ende haren erven daer mede weder erfflijk beervende 
zonder dat sij Transportanten daer an het geringste meerder behielden nog te 
verwagten hadden; Met belofte van desen erffcoop tegens enen ijederen t. willen 
staen wagten ende waren onder verband als nae regte en renuntiatje van alle 
exceptjen, beneficien en privilegien in rechte desen enigsints ter contrarje. Breder bij 
d. brieff. 
 


