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Fol. 1 – In Nomine Domini nostri Jesu Christi Amen 
 Lunæ 6. Januarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts.   
 Erschenen Wilhelm Storm, Mariken Buenck sijn huisvrou daervoor de rato caverende, die bekande voor haer ende 

haeren erven tot eigen nut ende besten profijts opgenomen ende ontfangen te hebben van Gerherdo Henrici 
Schoeldienaer tot Wenterswijck ende Elsken ab Oldenzeel Ehluide die summa van 600 gld. segge seshondert gld. 
hollandts valuatie gelaevende dieselve jaerlijckx ende alle jaer warvan het eerste op Maio 1663 sal verschenen wesen 
te verpensioneren ad 5 diergelijcke hollantschen gld. per cento, tot den tijt der afloese toe diewelcke een ijgelijck sal 
vrijstaen een half jaer van te vooren te verkondigen 

Fol. 1 v – stellende tot beter versekerheit van Capitael als interesse ten onderpande alle hare gerede ende ongerede 
goederen ende in specie sijn huis ende hoff in de Dorpe Wenterswijck gelegen, aldernaest Henrick Poppinckx huis 
ende met d’ander sijde aldernaest Jan Clumpers behuijsinge neffens een hoff gelegen in Slesewijck achter het Armen 
huis om sich in val nodes ende onverhoopte misbetalinge daer an kost ende schadeloos te verhalen Sonder exception 
ende argelist 

 
 Eodem coram ijsdem  
 In de marge : Aº 1664 den 26. Februarij Erschenen die mombaren van zal. Haevekes kinderen als oock desselven 

moeder Theora Brussen op vertoonds extract deses waer onder den hant van Jan Ringelberch gestelt  verordende van 
dese summa te dancke voldaen ende betaelt te sijn alsmede des Hr. .... Wentholt secretaris der stadt Zutphen 
insgelijckx bekennende dat dese summa ten volle ende te dancke voldaen sij ende dienthalve alhier ten protocolle 
mochte rojeert worden Ergo Vacat Quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver.  

 Erschenen Wilhelm Raesfeldt ende Jan Wesselinck als verordende ende vercorene Mombaren van Jan Havekes 
nagelatene kinderen bij Theodora Bruisse Ehluiden geprocreert, sampt Jacob Everts bij hem selven ende die 
voornoemde Theodora Bruissen sijn huisfrou met hem als haer echten man ende mombaer ende bekanden voor haer 
ende onmundigen ende haren erven deuchdelijck schuldich te wesen an Anthonie Brant ende sijnen erven sestich gld 
Jaerlicx ende alle jaer waer van het eerste jaer renthe verschijnen sal nu anstaende dese 6. Januarij des anstaenden 
jaers xvi  

Fol. 2 - drieensestich ende so voorts jaerlijcx ende alle jaer ende dieselve renthe betaelt sal worden jaerlijcx ende alle jaer 
binnen Zutphen an vrieen ende suiveren gelde sonder eenich cortinch ende dat tusschen voors. sesten  Januarij ende 
Paesschen daeranvolgende Jaerlijcx ende alle jaer præcise bij foute van misbetalinge ofte langer dilaij als Paeschen 
sullen rentgelden jaerlijckx ende alle jaer in sodanen val moeten betalen in plaetse van voors. sestich gld.die summa 
van tweenseventich gld. jaerlijckx an rente met alle kosten daerom angewendet ende voorts dat parthien dese voors. 
renthe  van sestich gld. sullen mogen jaerlijckx ende alle jaer loscundigen ende opseggen, een vierdendeel jaers voor 
den verschijns dach, welcke losse sal geschieden met 1200 gld. Capitael ende den interesse alsdan verschenen, 
waervoor ende tot nakominge van ’t gene voors. verbindende onser ende onser onmundige persoon ende goederen 
ende in specie onser ende onser onmundigen erve ende goet Sonderloo in Aelten, Buirschap Lintel gelegen wesende 
vrij allodiael goet, sonder eenich beswaer ende dieselve submitterende allen Heren Hooven, Richteren ende 
Gerichten, speciael den E. Hove van Gelderlandt, om in val van noot ende naerlatenheit van ’t  gene voors. sich daer 
an kost ende schadeloos te mogen verhalen. Sonder argelist 

 
Fol. 2 v – Erschenen Jacob Everts ende Theodora Brussen Ehluide neffens Wilhelm Raesfeldt ende Jan Wesselinck als 

verorndete ende geconstitueerde Mombaren van die onmundigen van zal. Jan Havekes kinderen ende bekanden in 
eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfcoop eewich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten te 
hebben voor een welbetaelde summa geldes an Gerrit Kolwagen Stijntien sijn huisvrou ende haren erven een seecker 
stuck landts den Olden Camp geheten met die huisstede daer bij klein Sonderloo genoemt neffens den hoff daer an 
liggende ende begrepen, met d’een sijde an die Kemena met d’ander an den Kerckwech van Lintel na Aelten, de 
ander sijde langs de wech van Koeps goet naet Aelter Broeck in Bourschap Lintel gelegen voor vrij ende allodiael 
uitgenomen Heren ende Lantslasten met allen privilegien, olde ende niewe gerechticheden, als dieselve mede is 
bestaende in den plaggenwech in ’t varen over Coops goet, so van olts gebruickt van die gene op klein Sonderloo 
woonachtich waer bij noch geconditioneert dat den wech voor desen over den olden Camp gegaen nu niet meer 
gebesigt oft gebruickt, maer daer neffens henen gemaeckt, sal achtervolgt gebesigt ende gebruickt worden, Deses in 
maten gecediert ende uitgegaen, hebbende hetselvige met hant ende monde vertegen ende oprechte vertichnis gedaen 
verner waer ende waerschap na Landtrechte te præstijren gelooft onder verbant harer goederen. Sonder argelist ende 
exception 

 
Fol. 3 -  Erschenen Jacob Everts ende Theodora Brussen Ehluide neffens Wilhelm Raesfelt ende Jan Wesselinck als 

verordente ende geconstitueerde Mombaren van die onmundige van zal. Jan Havekes kinderen ende bekenden in 
eenen steden vasten onwederroeplijcken erfkoop euwich ende erflijck geduirende verkoft te hebben an Berent Metz 
ende Fijtien ten Roese Ehluiden ende Evert Heickinck ende Hendersken Loomans sampt haren erven voor een 
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welbetaelde summa geldes waer van vercoperen bedancken goede betalinge, Drie molder gesaei geheten het Moervelt 
schietende met d’eene sijde an Sonderloo, met d’ander ant Aelter Broeck in Buirschap Lintel voor vrij ende alodiael, 
uitgenoomen Heren ende Landts lasten met olde ende nieuwe gerechticheden ende sijn behoorlijcke sichtvrede so van 
olts gebruickt sijn geworden ende mits conditie dat verkoperen sullen den drijfwech so toebescheiden ende 
uitgestoecken langs Moervelt ende Sonderloo Esch ende van den Bouman op Sonderlo sal gemaeckt ende 
onderholden worden hebben te genieten, hebbende hetselvige met hant ende monde vertegen ende oprechte 
vertichnisse gedaen so dat met gevolge des Gerichts die verkoperen ende erven daer van onterft ende ontrechticht 
ende den kooperen ende erven daer an geerft ende gerechticht, gelavende verkooperen den koop te sullen staen, 
wachten ende waren jaer ende dach ende ten allen tijden, onder verbant harer goederen Sonder argelist ende exceptie. 

 
Fol. 3 v -  Veneris 17. Januarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Wilhelm 

Hertlief Casper Everts.   
 Erschenen Everhardt van Gemert met assistentie van Henrick ter Woort als hier toe geroepen ende toegelaten curateur 

dewelck kranck van lichaem doch gesont van verstande considerer(e)nde de onsekerheden van de tijt des doots ende 
willende oversulckx geerne van sijn tijtlijcke goederen disponijren, iuxta naturæ et juris regulam heeft geinstitueert 
tot erfgenaem sijn lieve vader Peter van Gemert off die gene so mortus patre hem ab intestato souden moeten 
succederen gevende tot een legaet aen sijnen Swager Godefrid van Basten voor diensten ende weldaden geduirende 
sijn kranckheit als andere bewesen, de som van 500 gld bij d’erfgenamen uit te keren met versoeck dat ’t selve na 
sijnen doode, so niet als een testament, ten weinichsten als codicil ofte gifte ter cause van dode gemaeckt omni 
meliori modo moge achtervolgt worden.  

 
Fol. 4 – Jovis 23. Januarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Casper Everts  

Theodorus Bronckhorst. 
 Erschenen Wilhelm Hertlief, voor sijn huisvrou Enneken de rato caverende, ende bekande in eenen steden vasten 

ende onwederroepelijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten te hebben enen 
seeckeren kamp, Hertliefs kamp genoemt, voor ene welbetaelde summa geldes an Maria Stemers ende haren erven, 
sijnde omtrent een molder gesaei, liggende met d’eene sijde an die gemene wech. Met d’ander an Derck Boumeester 
sijn gront, van achteren an Broeckmans weide, voor an die gemene strate, voor vrij ende alodiael, uitgenomen Heren 
ende Landts lasten hebbende hetselvige met hant ende monde vertegen, verner waer ende waerschap na Landtrechte 
te præstijren gelaeft, Sonder arch ofte list. 

 
Fol. 4 v – Lunæ 27. Januarij 1662 -   Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Casper Everts  

Johannes Heckhuis  
 Erschenen Jan Ghijse voor sijn huisvrou Jenneken Giessinck de rato caverende ende bekande in eenen steden vasten 

ende onwederroepelijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten te hebben an Jan 
Wesselinck sijner huisvrou ende erven voor een welbetaelde summa geldes een seecker Sourmaten deel alhier voor 
Bredevoort gelegen mett d’eene sijde an Hermen Joerdens deel schietende, met d’ander an Corts sijde streckende met 
behoorlijcke tinse so wel an de kercke als an der Rentmeester moet betaelt worden, neffens Heren ende Landts lasten, 
hebbende hetselvige met hant ende monde vertegen ende oprechte vertichnisse gedaen verner waer ende waerschap 
na Landtrechte te præstijren belooft, Sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 5 – Martis den 28. Januarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar 

Everts  Theodorus Bronckhorst.  
  Erschenen Henrick Kreijl, ende Trui Coesinck  sijn huijsvrouw met assumptie Lambert Trae, haerer ad hunc actum 

specialijck erkorenen ende van den E. Gerichte toegelatenen Mombaeren, diewelcke bekande met autoriteijt voors. 
sich reciproqueel ende malkanderen in die beste ende bestendigste forma rechtens betuchtigt te hebben, also dat die 
laestlevende van beijden des verstorvenen geriede ende ongeriede goederen die tijt sijnes levens rustigh ende 
vreedigh sall besitten ende gebruijcken, Naer doode averst haerer beijden willen Ehluiden voors. dat die Armen tot 
Wenterswick een legatum van vijfftich dllr hollants vooraff sullen proufijtieren ende trecken ende soo noch wat 
overich mochte gevonden 

Fol. 5 v – worden datselve sall op beijdersijts bloetvrienden ende verwandten in gelijcken portien gedeijlt worden, nae 
Landtrechte. Sonder argelist. 

 
 Mercurij 29. Januarij 1662 - Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten De(r)ck 

Brethouwer, Jan ten Brincke, Jan Nachtegael. 
 Erschenen Gijsbert te Ruil met Jan Locken ende Jan Grievinck als gekorene ende geconstituerde van sijn slechte 

suster mombaren, ende bekanden in eenen steden vasten ende onwederroepelijcken erfkoop eeuwich  ende erflijck 
geduirende voor eenen welbetaelde summa geldes  verkoft ende overgelaten te hebben an Wilhelm te Ruile ende 
sijnen erven haer beider gerechte anpart van het goet te Ruil, liggende in Kerspel Aelten, Bourschap Hoerne voor vrij 
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ende alodiael, uitgenomen Heren ende Landts lasten, hebbende hetselvige met handt halm, ende monde vertegen ende 
oprechte vertichnisse gedaen, so dat verkoperen daer van onterft ende ontrechticht ende koperen ende erven daer an 
geerft ende gerechticht, gelavende verkoperen desen koop te sullen staen, wachten ende waren jaer ende dach onder 
verbant harer goederen, sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 6 – Jovis 30. Januarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Rotger Poelhuis 

Lambert Tra. 
 Erschenen Mechtelt Haefkes weduwe van zal. Jacob Willinck ten overstaen van Lambert Tra, haeren tot deser 

saecken gekooren ende toegelaten Mombaer die bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te zijn an die 
Provisoren tot Wenterswijck die summa van 28 dlr Capitael hollandts valuatie gelavende dieselvige jaerlijckx ende 
alle jaer te verpensioneren met behoorlijcke interesse, so dat hier mede wort gecasseert d’obligatie van haer zal. man 
gegeven verbindende hiervoor haer persoon ende goederen, om in val noots sich daer an te mogen verhalen, Sonder 
exception argelist 

 
 Eodem coram ijsdem 
 Erschenen Mechtelt Haefkes weduwe van zal. Jacob Willinck ten overstaen van Lambert Tra haerer tot deser saecken 

gekooren ende toegelaten Mombaer die bekende oprechter wettelijcker schult schuldich te zijn an Berent Resinck die 
summa van 50 dlr hollandts gelavende dieselvige jaerlijckx ende alle jaer te verpensioneren met behoorlijcke 
interesse waer door alhier wordt gecassiert d’obligatie hier van an gemelten Berent Resinck gegeven verbinde tot 
assecuratie hier voor haer persoon ende goederen om sich in val noots daer an te konnen verhalen, Sonder exceptie 
ende argelist. 

 
Fol. 6 v – (ontbreekt ws.) 
Fol. 7 – (ontbreekt ws. ) 
Fol. 7 v –  ende erven voor een welbetaelde somma geldes hare behuisinge met den achterliggenden hoff, met de eene 

sijde schietende lanchs Dries ten Drijhuis sijn behuisinge, met d’ander lanchs verkooperen woeste huisplaetse, met 
sijn voer ende bepalinge tot an Lambert Nellekes hoff, met allen …… recht ende pertinentien daer toe gehoorende 
voor vrij ende alodiael uitgenomen Heren ende Landts lasten oock met sodanige conditie dat so wanneer verkoper een  
huis op die woeste huisplaetse daer naestliggende wilde timmeren, dat den hoeck na tegenwoordich koperen huis 
schietende ander halven voet verder te rugge geset sal worden, als het olde heeft gestaen, op dat also koper des te 
beter uitsicht na die merck kan hebben ende genieten waer bij noch kompt dat geen secreet an het einde voor des 
tegenwoordigen kopers huis sal getimmert mogen worden, maer well een voet ses of acht in die geste. Deses in maten 
gecediert ende uitgegaen hebbende hetselvige met hant halm ende monde vertegen, verner waer ende waerschap na 
Landtrechte te præstijren gelaeft Sonder arch, exceptij ende list. 

 
 Mercurij 19. Februarij 1662 - Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hertlieff, 

Caspar Everts.   
 In de marge NB dit moet niet gelden ende also heel uitgedaen worden voor dien handtastinge geschiet ende die 

Kosten van een verscheijden brief voer den Claes Ittersen te hooch vielen. Ergo vacat. 
 Erschenen den Erntvesten Claes Ittersen ende Aeltien Wahlien Ehluiden, ende bekennen in eene steden vasten ende 

onwederroeplijcken erffcoop eewich ende erfflijck geduijrende, 
Fol. 8 – gecediert, opgedraegen ende verkoft te hebben gelijck hij cedijrt, draegt op ende verkoopt kracht deses, aen die 

Weled. Hr. Jacob Scimmelpenninck van der Oije Heer  tot Holthuijsen, Borgermeester ende Schepen der Stadt 
Zutphen ende sijne Weled. Huijsvrouw ende erven, voor eene Summa geldes, voor welcke verkooperen bedancke 
goede betaelinge, een seeckeren erfflicke rente soo den vrome Claes Ittersen uijt den Middachter thiende genoemt 
ende in den Kerspel Steenderen gelegen, Jaerlix ende alle jaer plach te trecken ende genieten, deses in maeten 
gecediert ende uijtgegaen, hebbende hetselvige met hant halm ende monde vertegen ende oprechte vertichnis gedaen 
soo dat met gevolch des Gerichts den verkooperen daervan onterfft ende ontrechticht, ende die Weled. Hr. 
Schimmelpenninck ewig als kooper daerin geerfft ende gerechtigt, gelaevende verkooperen den koop te sullen staen 
wachten ende waeren jaer ende dach ende eeuwiglick onder verbant haerer persoon ende goederen, om sich in val 
noots daeran te verhalen sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 8 v – Sabbati 22 Februarij 1662 -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Casper Everts  

Theodorus Bronckhorst . 
 Erschenen Johan Onnekinck ende Derckxen Ehluide die bekande voor sich ende haren erven met expressen consent 

ende voorweten des Hrn. Rentmeesters Joost ter Vile, voor een welbetaelde summa geldes ondergemelt in pandtschap 
sampt rustelicken vreedsamen besit, nut ende gebruick overgelaten ende verkoft te hebben an Jan Coesinck Lijsken 
Ehluiden ende haren erven, hare pandtverkooperen Onnekinck Cavenstede in den Kerspel Wenterswijck Buirschap 
Raetman gelegen namentlijck dat huis ende hoff met den goorden ende eenen kamp ende voorts alle dat tot der 
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Cavenstede gehoort uitbescheiden die groote mathe ende noch daerentboven stellende tot onderpande een hooijmatien 
langes Honerdinck ende an het Raetmanse veldt ende wech gelegen, om die selvige parcelen pandtschapswijse voor 
den interesse van een capital van 200 dlr hollants so de pandtverkoperen hebben genoten tot uitlossinge van een 
gedeeelte van Jan Tenckincks capitael als tesien in den protocolle van den iare 1646 op den 9. Maij jaerlijckx te 
gebruicken, deses in mathen als boven gecediert ende uitgegaen, daerop met hant ende monde vertegen, die loese een 
vierdendeel iars te vooren te verkondigen voorbeholden, ende demna met die gemelte summa van 200 dlr op een 
termijn – gelijck dieselvige  sijn ontfangen – weder te lossen ende te quijten, alles bij verbant van opgemelte parcelen. 
Sonder exception ende argelist. 

 
Fol. 9 – Veneris 28. Februarij 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Theodorus 

Bronckhorst, Gerh. van Hengel. 
 In de marge : A. Vide fol. Seq. 
 Erscheenen Berendt Hermelinck Gerdtjen sijn huijsvrou, die bekanden voor haer ende haeren Erven schuldich te zijn 

aen Jan van Coeverden die summa van hondert dllr Hollandts, soo hij Coeverden als administrateur van ettlicke 
goederen van die vrouw van Raen in den Jaere 1657 ende 1662 aen hem voorn. Berendt Hermelinck verschoeten, 
warvan gemelte Harmelinck ende sijn huijsvrou belaeven te geven vijff ten hondert jairlix, warvan het eerste Jaer sall 
verscheenen sijn in Aº 1663 op Jacobi,  mits datt een Ieder sall vrij staen aen wederzijden die loese een vierdendeel 
Jaers te vooren te denuntieeren, Stellende gemelte Hermelinck ende sijn huijsvrou loco assecurationis gemelten 
Capitaels ende interesse als meede kosten ende schaede, ten onderpande alle haere geriede ende ongeriede goeder, om 
sich hijran nae Landtrechte te verhaelen. 

 
Fol. 9 v – Mercurij 26 Februarij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Derck 

Brethouwer, Jan ten Brinck, Jan Nachtegael. 
 In de marge : B. Vide fol. præced 
 Erschenen Gijsbert Grievinck ende Enneken ten Brincke Ehl. ende Conraet Hoeckelman voor sijn huisvrou de rato 

caverende ende bekanden in eenen steden vasten onwederroepelijcken erfkoop eewich ende erflijck geduirende, 
averlaten ende verkoft te hebben, gelijck sij verkoopen kracht deses an Goosen ten Brincke ende sijnen erven hare 
toebehoorende Groenlant die Swarte Watershorst neffens een kamp sodaer bij gelegen liggende in den Kerspel 
Dinxperloe bij Demkes ende Kistermans huis bij het Camerbroeck woe in sijn bepalinge gelegen met olde ende 
nieuwe gerechticheit voor vrij ende alodiael, nergens mede beswaert als met gemene Heren ende lants lasten, 
hebbende het selvige met hant halm ende monde vertegen so dat met gevolch dat Gerichts verkooper ende erven daer 
van onterft ende ontrechticht ende koper ende erven daer an weder geerft ende gerechticht, gelaevende verkoperen 
den koop te sullen staen wachten ende waren  jaer ende dach ende eewichlijck onder verbant haerer persoon ende 
goederen, om in val noots sich daran te mogen verhalen, alles Sonder exceptie ende argelist. 

 
Fol. 10 – Jovis 27. Februarij 1662 -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Rutger Poelhuijs 

Lambert Trae. 
 Erscheenen Rutger Poelhuijs, Jan Haevekes, Willem Schutte, Jan ten Bengevoort, ende Abraham Peters die bekanden 

voor sich ende haeren huijsvrouwen, daervoor de rato cavierende ende haeren erven, voor een welbetaelde summa 
geldes erfflick overgelaeten ende verkofft te hebben aen Jan Sevinck, Aeltjen sijn huijsvrou deese naevolgende 
parceelen bouw-ende hoijlandts tott het goet Schulte van Huppels goet genoembt, gehoorende in den Kerspel 
Wenterswijck Burschap Medehoe gelegen, Eerstlick een parceel die Schoppers Woort geheeten, mette eene sijdt aen 
Simmelts hoffsteede ende d’ander aen Simmelts landt gelegen, metten eenen eijnde aen Simmels stege, ende den 
anderen aen Sevincks steege schietende, ten twieden een parceel op den Sevinck Esch, mette eene zijdt aen die 
Stegger maete mette ander an Sevinck landt, met het eene eijnde aen die Sevinck steege, met het andere aen Sijbinck 
landt gelegen, Ten darden noch een stuck op den Sevinck  Esch, tusschen Sevinck landt d’eener zijdt aen Sevinck 
landt metten andere aen den weg door den Esch gaende metten eenen eijnde aen den Helmerinck gaerden, mettet 
ander aen Sevinck landt gelegen, Ten vierden een hoeck plaggen Vreeden geheeten die Schulten Vruchte int 
Haenevelt aen Simmelts Goorkamp gelegen, ten vijfften die gerechte halffscheijdt van die Steggers maete mett d’eene 
zijdt langs den Sevinck Esch met d’ander aen Dieters grundt gelegen, mett den eenen eijnde aen die olde Beecke mett 
den anderen aen die Sevinck steege schietende, welcke voorn. Parceelen die vercoopers aen den Cooper hebben 
gecediert ende opgedragen, gelijck sij doen mits deesen, voor doorschlechtig kummervrij, nergents meede beswaert 
als gemeijne Heeren lasten opt goet staende, pro quota ende nae advenant toe dragen, ende hebben voorts wahr ende 
wahrschap verner ende beeter verschrijvinge ende vestenis belaevet als Landtrechtens, onder verbandt haerer 
goederen, sonder bedrog  ende argelist. 

 
Fol. 10 v – Mercurij 5. Martij 1662  - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Wilhelm 

Hertlief Casper Everts.   
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 Erschenen Berent ter Straecke ende bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te zijn an Jan van Graes die 
summa van vijff en vijfftig gulden volgents willekeur ende verwinn aen Jan ten Bengefort 14 dl ende aen Jan Sadeler 
25 dlr alles tott goeder reeckeninghe ende alsoo Comparant tegenwoordig niet bij gelde ist, soo heefft hij aen sijne 
voorn. Creditoren tott betaelinge gecediert ende overgedragen seecker verschrijvinge uijt Sijbinck ter summa van 75 
dlr, om sich daran in gevolg van voorigen opgerichteden contract betaelt te maecken  ende alsoo die voors. 
verschrijvinge bij gemelten Sadeler in verwaeringe is berustende, sullen gemelte Creditoren dieselve d’eene d’andere 
betaelende aen sich mogen brengen, offte aen een ander mogen transportieren, ende tegens aenstaende Jacobi 
t’interesse off proufijt van die genieten ende soo hier noch ietwas mochte overschieten datt sulx ten proufijte ende 
betaelinge van die wede. Bengeforts sal wesen, deeses gecediert ende uijtgegaen, hijrvan affstandt gedaen ende ten 
eenenmael gerenuntieert, Sonder bedrog ende argelist. 

 
Fol. 11 – Mercurij 12. Martij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Derck 

Bretthouwer, Jan ten Brincke, Herman Huininck,  Jan Nachtegall 
 In de marge : NB Vide fol. 4tum sub finem & quintu subsequens ubi præpostero ordine protocolleert is die tugt van 

Willem te Lenckhoff behoort die selven voor deesen 12ten Martij te gaen 
 Erscheenen Lubbert Lenssinck Elsken Lenssinck sijn huijsvrou, Henrick Lenckhoff ende Frerick Brussen, ende 

exhibierden seeckeren accordt ende contract versoeckende t’selven tott naerder vestenis woordelick te protocolleren, 
ende hebben t’selve gerichtelick bevestigt ende bestedight, als rechtens. 

 
 Op heden den 12. Martij Aº 1662 is een vriendtlick, liefflick ende onwederroeplick accordt geschiet tusschen Lambert 

Lenssinck ende Elsken Eheluijde, ende die kinder uijt die eerste Ehe tusschen Lambert Lenssinck ende zal. Aeltjen te 
Kampe geprocureerde Twie kinders, te weeten Aeltjen aen zal.(? fout van de schoolmeester!) Henderick Lenckhoff 
getrouwt, ende Lummeken aen Frerick Brussen getrouwt, ende haere Ehemans voors. soe datt die Vaeder ende 
Moeije voors, uijt seeckere haer daertoe movierende redenen, begehren datt nae haeren doode die twie voorkinderen 
voors. mit den anderen vieren, namentlick der onmundigen dochters kindt Hindersken, tusschen Lambert Loemans 
ende haere zal.(? fout van de schoolmeester!) dochter Aeltjen geprocureert, Fenneken aen Reint ter Braeck, Geesken 
aen Gerdt Bongers getrouwt, als meede Reintjen minderjaerigh zijnde, sullen haere naelaetenschap  

Fol. 11 v –erven ende gelijck deijlen, het zij, watt het wil, waer offte in wat Heeren landen sie te vinden of aentetreffen, 
geriede ende ongeriede soo, dat d’eene offte die andere niet naerder tott die Erffschap sall zijn, maer int gelijck staen 
in die deijlonge, soo well die voor- als naekinders, is oock expresselick voorbescheiden, datt die kinders darvan niet 
sullen proufiteeren, als nae doode van die Vaeder ende Stieffmoeder, ende datt die laestlevende die naelaetenschap 
van des verstorvenen sall zijn levenlanck genieten, ende nae doode van die beijde, sullen die voor- als naekinders 
gelijck die naelaetenschap deijlen, als off sij uijt eenen boesem gesprooten, begehren oock wij ouders, datt deesen  
onsen vasten accordt onverbreecklick nae onsen doode gehouden worde, Oircondt van warheit hebben wij ouders 
deesen contract met onse gewoontlicke handtmerckten onderteickent, ende die andere als getuijgens mede 
t’onderschrieven gebeeden, soo geschiet op Jaer ende dach in Aelten 

  
Ditt is Lambert Lenssincks met eijgner handt geteicknet  handtmerck 

  
Ditt is Elsken     Lenssincks met eijgner handt geteicknet handtmerck  

  
Ditt is Henderick Lenckhofs  met eijgner handt geteicknet handtmerck  

  
Ditt is Frerick Brussen met eijgner handt geteicknet handtmerck  

  
        Willem ter Ull 

   Herman Lanckhoff 
   Gerridt Kollwagen  
      Subsc. Johannes Botthornius Lud. Magister in Aelten 
 
Fol. 12 – Erscheenen Lambert Lenssinck die bekande voor sich meede voor sijn huijsvrou de rato cavierende, ende sijnen 

Erven, voor eene welbetaelde summa geldes avergelaeten ende vercofft te hebben in eenen eewigduijrenden Erffcoop 
aen Lambert Loemans ende Aeltjen Lenssinck sijnes verkooperen respe. Schoonsohn ende Dochter, d’halve steede 
genaembt  Lambert Lenssincks steede, in den Kerspel Aelten Buirschap Linteloe in sijn kennelicke vaer ende 
bepaelinge gelegen, met al sijn recht ende gerechtigheit, soo seij- ende weijdelandt, niet darvan uijtgesondert, 
vercoopen oock mede kracht deeses, die halve peerden, beesten, varcken, wagen ende ploegh, eghden, karren, ende 
watt dien magh aencleeven, Item het halve huijs met die halve raeckheit offte ingedoemte desselven, voorbeholdens 
nochtans van die voornoembde halve steede hem vercooperen die hoeijmaethe mits datt cooperen sall vrijstaen alle 
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jaer daeruijt te vercoopen twie marck voer droeg hoeij, Aengaende het landt soo daerin is, holt Lambert Lenssinck 
respe. Schoonvaeder ende Schoonmoeder, vercooperen, voor haer ende hebben Lambert Loemans ende Aeltjen 
Lenssinck cooperen op haer genohmen het gementioneerde bouwlandt behoorlickst te willen cultuiren ende cooperen 
die vruchten laeten genieten, met expresse conditie datt cooperen d’halve last ende swarigheit meede sullen dragen, 
deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt halm ende monde vertegen, gelaevende 
vercoopere an Cooperen ende haeren Erven bij veronderpandongh haerer geriede ende ongeriede goederen, ten allen 
tijden wahr ende wahrschap te willen præstieren, sine fraude ac dolo. 

 
Fol. 12 v – Jovis 20. Martij -  Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlief , T. 

Bronckhorst. 
 Erschenen die Ed. Gertruijt Moselage naegelaetene weduwe van Hr. Overste Luitenant van Wenckstern met Rotger 

van Graes der rechten Dr., haeren in desen thogelaetenen Mombaer die bekande voor sich ende haeren erven, dem 
Erentvesten Aloph Ahlers Mechtelt Karnebeck sijne huijsvrouw ende haeren erven, dem oock Manhaftigen Arent van 
Zutphen Enneken te Krabbenborch ende haeren erven erflick und onwederroeplick gecediert und transportiert te 
hebben cedieren und transportieren in kraft diesen seeckere hoijweide die Nijeweide ende den Klockenkamp genant, 
liggende voor die Alter poorte voor vrije allodiale ende onbeswerde weide, met den olde ende nije gerechtigheit, und 
is dieses in qualiteit voors. gecediert und uijtgegaen, daerop met hant halm und monde renuntierende und gemelte 
kooperen wahrschap und vestenis gelaevende nae Landtrechte bij veronderpandongh aller haerer gerede ende 
ongerede goederen in wat landt ende Gerichten dieselve gelegen, op allen beneficien der rechten hiertegens 
renuntierende, alles sonder exception bedrogh ende argelist. 

 
Fol. 13 – Lunæ 24 Martij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlief, 

Casper Everts   
 In de marge : Aº 1675 den 14. Maij erschenen Adam van Lenich uit den naeme van sijn Vader ende Moeder, daer 

voor de rato caverende,ende bekande van dese summa capitael ende interesse ten vollen betaelt ende contenteert te 
sijn. Ergo vacat quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver . 

 Erschenen Jan ten Wijskamp voor sijn huisvrou Berentien ten Pas de rato caverende, bekennende voor haer ende 
haren erven oprechter rentlijcker schult schuldich te zijn herkoomende van geleenden ende ten dancke ontfangene 
gelde van den ersamen ene vromen Blesius Volmer Aeltjen van Munster Ehluiden off haren erven die summa van 
hondert vijffentwincktich dlr den dlr tot 30 str. Bredevoorsche valuatie, belovende daer van van die voors. penningen 
jaerlijckx ende alle jaer seven en een half der selven dlr sonder eenige kortinge op Maius 1662 angaende te betalen, 
stellende daer voor tot eene waren onderpant geheten den voorensten camp liggende in Henxhel bij den Brockers hof 
ende den einde aen Beckwesers huis, ende met die ander sijde ant Velt omtrent drie schepel geseij, hac conditione, bij 
aldien die interesse jaerlijckx niet promptelijck wort voldaen, sal den voorn. Blesius Volmer Aeltien van Munster of 
haren erven vrijstaen het voorseide Landt te genieten 

Fol. 13 v – ende te gebruicken naer haer believen ende welgevallen, voorts is geconditioneert dat den voors. Jan ten 
Wijskamp ende Berentien ten Pas Ehluiden off haren erven sullen geholden sijn sodanige penningen te erleggen ende 
restitueren als die loese een vierendeel jaers te voren sal verkondicht sijn sonder eenige cortinge off manquement, 
verbindende daer voor hare persoonen ende goederen, gerede ende ongerede, woe ende waer die selvige gelegen sijn, 
geene van allen uitgesondert,  die selve ter parate executie allen Heren Hoven Rechteren ende Gerichten in specie den 
E. Hove van Gelderlant submitterende Sonder exceptie ende argelist. 

 
 Mercurij 26. Martij 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Gerhardt van Hengel. 
 Erscheenen Ae(l)tjen Sinnegers weduwe Grievincks geassisteert met Jan Grievinck Ondervoght, haeren tott deeser 

saecken ende ad hunc judicialem actum speciaelick erkorenen ende toegelaetenen Mombaer, waerneffens meede 
erscheenen Elisabeth Grievincks  

Fol. 14 – Grievincks weduwe van zal. Matthias van Elverfeldt, in qualiteijt gewesene Voght tott Aelten, met assumptie 
haeres oudsten Soons Leonardi van Elberfeldt, diewelcke weduwen qualitate præmemorata, bekanden voor haer ende 
haeren Erven, ewig, erfflick ende onwederroeplick bij forme van permutatie sich malcanderen eenige parceelen 
landes voorbedagtelick ende met rijpen raede getransportiert ende opgedragen te hebben. In voegen, datt eerst 
gemelte Aeltjen Sinnegers wed. Grievincks kracht deeses transportiert ende eewigduijrendt overlaetet aen die voorn. 
Elisabeth Grievincks wed. Elverfeldts haer prætensie an Gerrit Venderbus wedwe Collwagens staende, ter summa van 
vierhondert vijff ende twintich dlr, soo ende dergestalt het haer bij maghescheijdt is toegevallen, ende d’halve groote 
Coppele bij Bredefoordt liggende, met expresse conditie, datt die Moeder die tijdt haeres levens, jairlix een voer hoeij 
uijt voorn. Coppele sal proufiteeren ende genieten, waertegens voorn. Wedwe Elverfeldts aen voorgemelte wedwe 
Grievincks voor haer ende haeren Erven vast ende onverbreecklick hijrmede cediert ende erfflick oversettet haere 
quota van Jan Prins ad 40 dlr, van Oickinck ad 130 dllr van Willem Brussen 25 dllr. ende noch  
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Fol. 14 v – twie stucke landts, genoembt Ackerkens ende die Maethe an het Baerler goet liggende, allermaeten het haer 
bij erffdeijlinge is toegevallen. Deeses beijdersijdt in forme voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt halm 
ende monde vertegen, gelaevende d’eene den anderen reciproqueel deese buijtenschap te willen staen, wachten ende 
wahren, als men sulx am allerduchtigsten te doen schuldig, verhijpothesierende tott dien eijnde d’eene den anderen 
alle haere geriede ende ongeriede goederen met renunciatie aller beneficien rechtens, in specie , fraudulente 
inductionis, Senatus Consulti velleiani & auth. C. si qua mulier, offte soo eenigsins in violationem huius mutuæ 
cessionis tendieren mochten. Sonder argelist. 

 
 Sabbathi 8 Martij 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlief Caspar 

Everts   
 In de marge : NB deese betuchtinghe moet post 5ten Martij coomen, 4 folien hiertebevorens is per incuria hier 

gesettet 
 Erscheenen Willem ten Lenckhoff, die bekande - hoewel swack van lijff, maer goedes verstandts ende geherns, datt 

hij naest goeden voorberaet, vrij- 
Fol. 15 – willig in der besten forme undt mit begnadungh aller rechten, In allen sijnen gerede ende ongereden goede 

betuchticht te hebben, gelijck hij betuchtigt hijrmeede ende kracht deeses Geesken ten Buckel sijn L. Huijsvrou 
gestalt dieselve nae doode van hem Comparant die voorbenoembde goederen tott tijdtlicke nottrufft onbehindert ende 
onbespiert hare levenlanck tuchtswijse sall ende magh proufiteeren genieten ende gebruicken. Nae doode averst van 
voorn. Geesken te Buckel, wilde Comparant datt die voorn. Goederen op beijdersijdts Erven ende vrienden sullen 
devolvieren ende verdeijlt werden nae Landtrechte. Deeses gecediert ende uijtgegaen darop mit handt ende monde 
verteegen, wahrschap undt vestenis gelaefft nae Landtrechte. Sonder argelist. 

 
 Lunæ 28. Aprilis 1662 -  Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Berendt Bruns voor sijn huijsvrou de rato cavierende, die bekande voor sich ende sijnen Erven voor eene 

welbetaelde summa geldes, rechtes, steden ende onwederroeplicken erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben 
aen Jan Gerritsen genant Meijs eenen Hoff, allermaeten dieselve buijten die Aelter poorte in sijne kennelicke limiten 
ende bepaelinge met d’eene zijdt aen Mentincks hoff, met d’ander aen Gerrit Wesselincks hoff gelegen, schietende 
met den eenen eijnde aen Hr. Rudolphi Theben hoff, met den anderen an der Dijck, voor allodiael ende kummerfrij, 
uijtgesondert gemeijn beswaer ende landtslasten. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt 
halm ende monde vertegen, gelaevende vercooper aen Cooperen ten allen tijden 

Fol. 15 v – genoegsame wahr ende wahrschap te præstieren nae Landtrechte; bij veronderpandongh aller sijner 
hebbenden ende toecoomende goederen, Sonder argelist. 

 
 Martis 6. Maji 1662 -  Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff Caspar 

Everts   
  Erscheenen Jan Doornick ende Derck ter Neth voor Berndeken ende Griete haeren respective huijsvrouwen de rato 

cavierende, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde summa geldes ewigen ende 
onwederroeplicken erffcoops vercofft te hebben aen Jan ter Horst Aeltjen Ehluijde ende Willem ter Horst haere 
vercooperen eijgendoemlicke Horst, soo Drentels Horst genoembt wordt, haer in deijlinge met Jan ten Bullens 
toegevallen, allermaeten t’selve in den Kerspel Aelten buirschap Lintele met den eenen zijdt langes het broeck, ende 
d’ander Eppinck sijn Maethe gelegen, met den eenen eijnde op Jan ten Bollens hoeijgrondt, ende het ander op het 
Broeck schietende voor allodiall ende kummerfrij, nergents mede, als gemeijne Landtlasten beswaert met expressen 
voorbeholt datt deese Coopers van den gekofften Horst een daerdendeel van die verpondinghe, Willem Eppinck het 
twiede, ende Jan ten Bullen luijt haer opgerichtet verdragh in Aº 1659 den 17. Julij den darden dardendeel sullen 
betaelen. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, gelaevende 
vercooperen aen Coopere ten allen tijden genoegsame wahr ende wahrschap nae Landtrechte te willen præstieren bij 
veronderpandinge aller haerer goederen, Sonder argelist. 

 
Fol. 16 – Mercurij 7. Maji 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Gerritjes Venderbusch weduwe Collewagens geassiteert met Jan Grievinck haerer hijrtoe erkorenen ende 

toegelaetenen Mombaer, voor haer selven als meede voor haere minderjarigen kinderen de rato cavierende, ten 
overstaen meede Evert Colwagen ende Gerrit Venderbusch, der voornoembden weduwe respective soon ende 
Schoonsohn, diewelcke gelijckfals den naebenoembden Verkoop stipulato in alles geratificeert hebben, die welcke 
weduwe voorbenoembt bekande voor haer ende haeren Erven, voor een welbetaelde summa geldes – uijtgenohmen 
vierthijn hondert dllr, diewelcke die coopersche naebenoembt noch onder haer heefft, ende naer haer optie ende 
believen dieselve Jairlix aen voorn. Weduwe Collewagens, Vercoopersche, behoorlick verpensioniren magh, offte 
van t’gekoffte goet der weduwen vercooperschen loco interesse, der voorgespecificeerden penningen die halve 
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fructus ende Jaerlixen opkomsten daervoor laeten trecken tott die affloese toe diewelcke die weduwe Elverfeldts 
wordt voorbeholden – rechtes steden ende onwederroeplicken erffcoops avergelaeten ende vercofft te hebben aen 
Elisabeth Grievinck, weduwe van zal. Matthias van Elverfeldt, in sijn leven Voght tott Aelten, het Erve ende goet 
Hoetinck, in het karspel Wenterswick, Buirschap Corle, in sijn kennelicke limiten ende bepaelinghe gelegen, ende 
aen het hoff van Arnhem leenroerigh zijnde 

Fol. 16 v – met all sijn toebehoor, recht ende gerechtigheit niet darvan uijtgesondert, oock sijn kennelick beswaer, als te 
weeten den sackthijnden uijt enige landen als mede den bloedigen thijnde ende een halff schepel misscoorn, aen den 
tijdtlicken Pastor van Wenterswick, sunsten allodiael goet. Deeses in forma prædicta & modo præscripto gecediert 
ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde vertegen, gelaevende die weduwe Vercoopersche aen die 
weduwe Coopersche wahr ende wahrschap ten allen tijden nae Landtrechte te præstieren, bij veronderpandongh 
haerer soo roerenden als onroerenden goederen, om sich casu inopinatæ & improvisæ evictionis in allen sich hieran te 
mogen verhaelen. Sine dolo ac fraude. 

 
 Mercurij 21. Maji 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Herman Boumeisters die bekande voor sich ende sijnen Erven deughdelick ende uijt dringende noots 

opgenohmen ende ontfangen te hebben van Warner ten Samberge die summa van anderthalff hondert dllr 
hollandtscher ende Bredevoordischer wehrungh, den dahler ad 30 str. hollandts gereeckent, waermeede die 
gerichtlicke verschrijvinge van 8. Decembris 1628 slaende op Johan Wissinck als meede van Goicken ten 
Boddewicks van den 30. Novembris 1634 casseert worden 

Fol. 17 – gelaevende dieselve jairlix ende alle Jahr – warvan het eerste Jaer sall verscheenen wesen op Maij aenstaenden 
Jaers 1663 vierthijn daghe voor offte nae onverhaelt – te verpensionieren ende te verrenthen met 6. diergelijcke dllrs 
tegens hondert, offte soo bij Herman Boumeisters den interesse tijdtlick betaelt, met vijff derselven daleren, stellende 
daervoor ten onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen, in specie die Bouwmeisters steede in den kerspel 
Wenterswick Buirschap Miste tusschen Eelckinck ende Hermelinck gelegen, met noch een stucksken landes in den 
Brincker Esch tusschen Drommers huijs ende Brincke gelegen, om sich daran gemelten Capitaels als interesse met 
peijndinge nae Landtrechte schaedeloos te verhaelen; voorbeholdens eenen jeden die loese een vierdendeel Jaers te 
vooren te verkundigen ende met voorgemelte summa aff te loesen. Sonder argelist. 

 
 Erscheenen Willem Hartlieff, Enneken sijn L. Huijsvrou, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene 

welbetaelde summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben an 
Jan Planten twie koeijeweijden op het Swanenbroeck voor allodiael en kummervrij, 

Fol. 17 v – nergents meede als gemeijnen Landes lasten beswaert, ende sulx met ende onder bijgehechtede conditie, datt 
voornoembde vercoperen in huir derselven twie koeweijden sullen præferentie genieten die tijdt haeres levens, ende 
op ijder koeweijdens an huir geldt 5 str. weiniger geven als andere. Deeses als boven gemelt cedeert ende uijtgegaen, 
darop mit handt halm ende monde vertegen, voorbeholdens nochtans den vercooperen ende haeren Erven het jus 
reluitionis datt haer vrij mag staen deese twie koeweijdens voor die summa van 200 gl segge twiehondert gl. 
Hollandtsch vrij te coopen ende te loesen, Gelaevende sich malkanderen deesen coop te sullen wachten ende wahren 
als men sulx nae rechte ende Landtrechte schuldich, bij veronderpandongh aller soo roerenden als onroerenden 
goederen, Sine dolo ac fraude. 

 
 Veneris 24 Maji 1662 – Stadtholder Willem Hartieff, Coernoeten T. Bronckhorst Gerh. van Hengel. 
 Erscheenen Derck Giessinck voor sijn huijsvrou de rato cavierende, die bekande voor sich ende sijnen Erven, voor 

eene welbetaelde summa geldes rechtes steden ende 
Fol. 18 – onwederroeplicken Erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben gelijck hij overlaet ende vercoopt hijrmeede 

ende kracht deeses aen den E. Willem Dulmers den Jongen Dercksken Hoickinck Ehluijde, ende haeren Erven, eenen 
seeckeren Kamp die BoomKaete benoempt, allermaeten dieselve in sijnen kennlicke limiten ende bepaelinge is situirt 
ende gelegen, met den eenen eijnde aen Nijenhuijs gaerden, met den anderen aen Hoeickinck Esch schietende, 
rondtom ende in circumferentie mett eenen wall omgraven met sijn olde ende nije gerechtigheit voor allodiael ende 
kummerfrij nergents meede als gemeijne Landtslasten beswaert. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, 
darop mit handt ende monde vertegen, gelaevende vercooper voor hem ende sijnen Erven op gesinnen des coopers 
ende sijnen Erven ten allen tijden wahr ende wahrschap nae Landtrechte te willen præstieren, bij hijpothecatie aller 
sijner soo gerieden als ongerieden goederen om daran in cas van onvermoedtlicken evictie sich daran te verhaelen. 
Sonder arg offte list. 

 
Fol. 18 v – Martis den 2. Junij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm 

Hertlieff,  T. Bronckhorst. 
 Erschenen Jan Corts ende Derck Stennekes voor hare huisvrouwen de rato caverende, die bekanden in eenen steden 

vasten ende onwederroeplicken erfkoop eewich ende erflick geduirende gecediert ende verkofft te hebben an 
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Christiaen Raesveldt Wendele sijn huisvrou, Jan Garwins en Geertien Klinckers sijn huisvrou, Wilhelm Doorninck 
Derckxen Pijpers sijn huisvrou, und hare tsamptelijcke erven, voor eene welbetaelde summa geldes, voor welcke 
verkooperen bedancken goede betalinge, een seeckeren Goordenlant, Jenneken Smits Kempke genoemt, gelegen int 
Kerspel Aelten met d eene sijd langes Wilhelm Klos ende ten deele der weduwe Doeincks haren goerden, met 
d’ander lanchs den Kerckmeester Henrick Janknechts gaerden schietende, neffens de doornen hegge, so tusschen 
Henrick Janknechts ende verkooperen gaerden is liggende ende tot verkooperen grondt gehoorende, streckende 
vorders met het eene einde op den wech na het Richterdinck vonder ende met het ander op den voerwech na den Dal 
schietende, 

Fol. 19 – met sijn olde ende nieuwe gerechticheidt, voor vrij ende alodiael, nergens mede beswaert als met gemene 
Heeren ende Landts lasten uitgesondert den thiende van t gene so in den bant gebonden wordt ende an den hoff  ten 
Ahove moet uitgekeert worden, hebbende hetselvige met hant halm ende monde vertegen, so dat met gevolch des 
Gerichts den verkooperen ende erven daer van onterft ende ontrechticht ende koooperen ende haren erven daer an 
geerft ende gerechticht, gelaevende verkooperen den koop te sullen staen, wachten ende waren ten allen tijden onder 
verbant harer goederen, Sonder bedroch ende argelist. 

 
 Jovis 5. Junij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Wilhelm Hertlief, Casper 

Everts.   
 In de marge : Aº 76 den 4. Decembris Erschenen Gerh. Eeckinck voor sijn erfgenamen de rato caverende ende 

bekande hiervan voldaen ende betaelt t’sijn Ergo vacat T. Bronckhorst Landtschrijver 
 Erschenen Henrick Ekinck die bekande voor sich Jenneken Geerlichs sijner huisvrou, daer voor de rato caverende 

und haren erven voor eene opgenomene ende welbetaelde summa geldes onderbenoemt ende so daer mede die 
obligatie van den dato den 12. Octobris 1640 sij afgeloest ende betaelt rechter jaerlijcer pensioen overgelaten ende 
verkoft te hebben an Geert Ekinck Hilleken sijne huisvrou und haren erven 

Fol. 19 v – vierentwintich dlr Cleeffscher valuation den dlr ad 30 str der str tot 21 heller gerekent, jaerlijc op Meij ende 
op Maij 1663 eerst te erleggen,  stellende daer voor t’onderpande sijn kints gedeelte van het erve ende goedt Ekinck 
in den Kerspel Aelten an den Esch te Iserloo gelegen, voort alle sijne gerede ende ongerede goederen, hoe ofte waer 
die selvige gelegen, om sich daer an gemelten pensioen sampt hooftsum, kosten ende schaden wegens misbetalinge 
erleden und angewendet, met peindinge na Landtrechte te verhalen, die loese een vierendeel jaers te vooren te 
verkundigen beidersijts voorbeholden und demna op Meij veerthien dagen voor ofte naer met die summa van 
vierhondert dlr. Cleefscher valuation an goeden harden pajemente te loesen alles bij poene voors. Sonder exception 
ende argelist. 

 
 Jovis 5. Junij 1662 – Stadtholder Rotger Poelhuis, Coernoeten Lambert Tra, T. Bronckhorst 
 Erschenen Lambert Tra, Hermen Wijmers, Berent Coenincks, sampt ende sonder voor haer huisvrouwen de rato 

caverende, ende bekande voor haer ende haren erven voor eene welbetaelde summa geldes avergelaten ende verkoft 
te hebben gelijck sij overlaten ende verkopen kracht  

Fol. 20 – deses an haer respective swager ende Broeder Henrick Wijmes haer quota recht ende gerechticheidt ijder een 
vierdepart van haer olderlijcke huis in de medehoessche strate tusschen Hermken Reesinck Weduwe Pelckwijck ende 
Derck ten Bengevoorts huis voor an die strate staende, mette achterhuisken bis an den graven, voor allodiael ende 
kommerfrij, uitgenomen Landts ende Heren lasten neffens 3 str. tijnse an Jr. Eerde te erleggen, hebbende het  selvige 
met hant ende monde vertegen, sijnde also verkooperen voor haer ende haren erven daer van onterft ende ten 
eenenmael ontrechticht, ende kooper ende erven daer an geerft ende gerechticht, gelavende verkooperen den koop te 
sullen staen, wachten ende waren jaer ende dach, onder verbant harer persoonen ende goederen, alles sonder bedroch 
ende argelist. 

 
 Erscheenen Berendt Koeninck voor sijn huijsvrou de rato cavierende, die bekande voor sich ende sinen Erven voor 

een welbetaelde summa geldes rechtes steden ende onverbreecklicken erffcoops avergelaeten ende vercofft te hebben 
aen sijn Schwager Henderick Wijmers ende sijnen Erven sijn uijtgepaelde vierdepart van den hoff achter t’huijs met 
d’eene sijdt naest Rutger Poelhuijs, mette ander aen Coopers grondt binnen Wenterswick gelegen, met den eenen 
eijnde aen Baelinck Esch met den anderen aen den  

Fol. 20 v –gaerden gelegen, voor allodiael ende kummervrij, nergents meede als gemeijne Landts lasten beswaert. Deeses 
voors. gecediert ende uijtgegaen darop met handt halm ende monde vertegen, stellende vercooper in cas van 
onverhoopte evictie daervoor ten onderpande alle sine geriede ende ongeriede goederen, om sich daran nae 
Landtrechte te verhaelen, Sonder bedrog, arg offte list. 

 
 Erscheenen Henderick Wijmers, die bekande voor sich, voor sijn huijsvrou de rato cavierende, ende sijnen Erven 

voor eene welbegnoegde summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken erffcoops avergelaeten verkofft ende 
gecediert gelijck hij doet hijrmeeden ende kracht deeses an sijnen Broeder Herman Wijmers sijn gerechte vierdepart 
van die Buddenborgh in die Buirschap Raetman Kerspel Wenterswick in sijne kennlicke vaer ende bepaelinghe 
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gelegen, voor doorslechtig kummervrij, uijtgesondert gemeijn Landes beswaer, Deeses voors. gecediert ende 
uijtgegaen darop met handt halm ende  monde vertegen, gelaevende ten allen tijden genoegsame wahr ende 
wahrschap te willen præstieren, bij veronderpandongh aller sijner gerieden ende ongerieden goederen, om in vall van 
onvermoedtlicke evictie sich daran nae rechte ende Landtrechte te verhaelen. Sine dolo ac fraude. 

 
Fol. 21 – Martis 10. Junij 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.   
 Erscheenen Jan Wibbelts, die bekande kracht speciaelen hebbenden volmacht van sijn Broeder so mits deesen den E. 

Gerichte vertoont wordt, voor Burgermr. Schepenen ende Raedt der Stadt Arnheim, den 28. Aprilis 1662 gepasseert 
met onderdruckinghe der selver Stadt Secretsegel ende onderschrifft des Hr. Secretarij Josias van Harn, voor sijnen 
Broeder ende desselffs erven voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops 
avergelaeten ende vercofft te hebben aen Gerdt Schulte Oissinck ende sijnen Erven, soedanig anpart recht ende 
gerechtigheit als Comparanten ende Cedenten Broeder aen Bemerssteede is hebbende, offte verwachtende soo binnen 
als buijten landes, niets darvan uijtgesondert. Deeses voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende 
monde vertegen, verclaerende vercooper t’eenenmael darvan onterfft ende ontrechtight, cooper averst daeran geerfft 
ende gerechtight te zijn, gelaevende deese Erffnis cessie te willen wachten ende wahren, gelijck men anderen vercoop 
schuldigh, bij veronderpandongh aller sijner cedenten geriede ende  ongeriede goederen. Sonder argelist. 

 
Fol. 21 v – Mercurij 11. Junij 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lauwick, Coernoeten Willem 

Hartlieff, Caspar Everts.  
 Erscheenen Henderick ten Bussche, voor sijn huijsvrou de rato cavierende, die bekande voor sich ende sijnen Erven 

deughdelick opgenohmen ende ontfangen te hebben van den E. Johannes Botthornio Anna Holtberndts Eheluijden 
een summam van hondert dllr hollandtscher ende Bredevoordtscher wehrongh, den dlr. ad 30 str. gereckent, 
Belaevende darvan jairlix ende alle Jahre, warvan het eerste sall verscheenen wesen op Palmdagh 14 daghen voor 
offte nae onverhaelt, den gestipulierden interesse ad vijff ten hondert gebeurlick te erleggen, stellende daervoor ten 
onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen in specie sijne eijgendoomlicke behuijsinghe – in cujus 
emptionem deese penninghen gemutueert zijn – binnen Aelten staende om tott meerder assecuratie daran soo voor 
Capitael als allen interesse sich kost ende schadeloos te verhaelen, met reserve eenen jeden die loese een vierdendeel 
Jaers te vooren te mogen verkundigen, Sine dolo ac fraude. 

 
Fol. 22 – Jovis 19. Junij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Rotger Poelhuis, 

Lambert Tra.     
 Erschenen Hermen Aelefs voor sijne huisvrouw de rato caverende, ende bekande in haren nooden en tot haren profijt 

als mede harer erfgenamen van Aeltien Gevers opgenooemen ende wel ontfangen ’t  hebben, sijnde alsoo an die 
selvige deuchdelijck schuldich die summa van hondert gld hollants, gelavende dieselvige jaerlijckx ende alle jaer te 
verpensioneren op dato boven gemelt met vijf der selvige gld. stellende daer voor ten onderpande alle haere gerede 
ende ongerede goederen, hebbende ende toekoomende, in wat Heeren Landen die oock mochten gelegen sijn, die 
selvige ter parate ende erlijcke executie in cas van misbetalinge submitterende, een ijder neffens dien die loose een 
vierendeel jaers voorbeholden, alles sonder exceptie ende argelist. 

 
Erschenen Michiel Michelsen voor sijne huisvrou de rato caverende, ende bekande in eenen steden vasten ende 
onwederroeplicken erfkoop overgelaten ende verkoft te hebben an Hermen Wijmels Stijntien Tjenck eheluiden ende 
erven voor eene welbetaelde summa geldes haren gaerden ofte hoff in die Poelhuis Kampen gelegen 

Fol. 22 v – schietende met eener einde an Hermke Resinck met d’ander an Johan …sinck mate, met d’eene sijdt an Jan 
Laerbergh met d’ander an die weduwe Drejers voor vrij ende alodiael, hebbende ’t selvige met hant ende monde 
vertegen, geloovende den koop te sullen staen, wachten ende waren, jaer ende dach bij verbant harer persoonen ende 
goederen alles Sonder fraude ende argelist. 

 
 Martis 24. Junij 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Coernooten Wilhelm Hertlief, Casper 

Everts. 
 Erschenen Hermen ter Hoorne ende Enneken sijn huisvrou, neffens Coene ter Hoorne voor sijn huisvrou Jenneken de 

rato caverende, ende bekanden voor haer ende haren erven opgenomen ende wel ontfangen te hebben van Elisabeth 
Romp weduwe zal. Jan Gijsberts, de summa van vierhondert negensestich dlr. hollants gelavende die selvige 
jaerlijckx ende alle jaer te verpensioneren met den derde garve tegens 5 per cento van alle het landt so Heeren als 
kercklant, ende soo bovengemelten tegenwoordich onder den ploech  

Fol. 23 – hebben uit het goet Hoerne, te sullen trecken ende genieten, nochtans sodanich dat so wanneer die derde garve 
sich meerder als tegens 5 per cento jaerlijckx mochte koomen te extenderen ende uitbrengen het selvige sijner plus 
ofte overschot an die capitale summa sal ende mach gedefalciert ende gekortet worden, die loese neffens dien 
beidersijts een halff jaer te vooren verkondigen voorbeholden, stellende tot assecuratie ende verseeckeringe ten 
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onderpande hare gerede ende ongerede hebbende ende toekoomende goederen om in cas van misbetalinge sich daer 
an te konnen verhalen, alles sonder argelist ende bedroch. 

 
 Martis 24 Julij 1662  - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm vander Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar 

Everts.  
 In de marge : Aº 1666 den 3. Decembris Erschenen Jan ter Pelckwijck uit den naeme van den Ed. Herbert Olffen 

ende relateerde uit desselven naem als daer toe van hem gemelte Olffen specialijck geauthoriseert zijnde van dess 
summa ten vollen voldaen ende betaelt te zijn, Ergo Vacat Quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver. 

 Erscheenen Lieutenandt Johan Volmer, Anna Krusen Ehluijde die bekanden voor haer ende haeren Erven van den Ed. 
Herberdt Olffen Churfurstlichen Brandenburgschen Commissen in Calcker deughdelick opgenohmen ende ontfangen 
te hebben die summa van vierhundert vijfftig Car. Gld. ad 20 str. t’stuck hollandts gelaevende voorgemelte summa 
van 450 Car. Gld jairlix ende alle Jahr waervan het eerste sall verscheenen ssijn aenstaenden Jahre 1663 den 25. Maij, 
onfeilbaerlick aen gemelten Olffen ende sijnen erven 

Fol. 23 v -  te verpensionieren as 6 derselven gulden tegens t’hondert tott die tijdt der affloese toe, diewelcke beijdersijts 
sall vrijstaen d’een den anderen een vierdendeel Jahrs te vooren te verkundigen, undt mit voorgemelten summen van 
450 gl. demnegst te redimieren , stellende voor gemelte capitael als interesse hinder kosten ende schaeden ten 
onderpande onse persohnen, geriede ende ongeriede goederen, in specie d’halffscheidt des ons toegehoorigen 
aengecofften Kreijls Maethe bij ende onder Wenterswick kennlick gelegen, dieselve in cas van Missbetaelonghe allen 
Richteren ende Gerichten in specie ter eerster instantie des Edl. Hoves van Gelderlandt judicatuir executabel 
submittierende, met renunciatie aller beneficien rechtens, Sonder simulatie, bedrogh offte argelist. 

 
 Sabbati 5. Julij 1662 -  Stadtholder Wilhelm Hertlief, Coernooten Casper Everts Christiaen Stomp 
Fol. 24 – Erschenen Jan Notteboom voor sijn huisvrou de rato caverende, ende bekande in haer noot ende ten haren 

profijte opgenoomen ende ontfangen te hebben van Coenraet Swarte ende sijn huisvrou ende haren erven die summa 
van hondert dlr hollantsche valuatie, den dlr. ad 30 str. gereeckent gelaevende die selvige jaerlijckx ende alle jaer – 
waer van het eerste sal verschenen wesen in Martio als men schrijft 1663 veerthien daegen voor ofte na onverhaelt, te 
verpensioneren met 6 der selver dlr., stellende daer voor een onderpande alle hare gerede ende ongere(de) goederen, 
in specie sijn eigen behuisinge so tegenwoordich van voorn. Swart bewoont wort ende liggende tusschen Gerrit 
Herckinck ende die weduwe ter Spoele hare behuisinge, om sich daer an gemelten Capitael sampt interesse 
schadeloos te verhalen ende sulckx met peindinge na Landtrechte, de loese een vierdendeel jaers van te vooren te 
verkondigen beidersijts voorbeholden, alles Sonder bedroch ende argelist. 

 
 Eodem coram ijsdem 
Fol. 24 v – Erschenen Geert Boesinck Trijntjen Oossinck sijn huisvrou, ende bekande in eenen steden vasten ende 

onwederroepelicken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, voor eene welbetaelde summa geldes overgelaten 
ende verkoft te hebben an Derck Hafkens Jenneken Wessels sijn huisvrou ende erven een seecker stuck lants den 
Kompael geheten so die selvigen in sijne tegenwoordige bepalinge gelegen, met d’eene sijde na het Bargerbus Jr. 
Asbeeck toebehoorende met d’ander na Basten gront schijtende met het een ejnde na voorn. Jr. Asbeeck sijnen gront 
ende met het ander einde na den gemenen heelwech liggende, voor vrij ende alodiael olde ende nieuwe gerechticheit 
neffens den plaggen wech voor bij het Sambarch heenen, nergens mede beswaert als met gemene Heren ende lants 
lasten ende penningen, die welcke na quota van het stucke lants ofte Kompael sullen betaelt worden, met geen 
bijsetting meer te krodigen,  hebbende hetselve met hant halm ende monde vertegen so dat met gevolch des Gerichts 
verkooperen ende erven daer van onterft ende ontrechticht ende kooperen daer an geerft ende gerechticht gelavende 
verkooperen den koop te sullen staen, wachten ende waren jaer ende dach ende ten eeuwigen tijden hebbende verner 
ende beter waerschap na Landtrechte te præstieren belooft om in val noots ende  evictie sich daer an kosten ende 
schadeloos te verhalen, stellende daer voor ten onderpande hare persoonen, gerede ende ongerede goederen in specie 
die kleine Woort, omtrent drie schepel gesaeij, ende dat alles Sonder bedroch fraud ende argelist 

 
Fol. 25 – Erschenen Geert Boesinck Trijntien Oossinck sijn huisvrou ende bekanden in eenen steden vasten ende 

onwederroepelijcken erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten te hebben an Willem 
Becker Jenneken Heminck sijn huisvrou ende Jan Willinck Jenneken Beckers Ehluiden ende haren samptelijcke erven 
voor een summa geldes voor welck verkooperen bedancken goeder betalinge, die rechte halfscheit van die Boesinck 
Bree dwers op die rechte halfscheit af te meten, met het een einde na den Langen Wiber ende met het ander als mede 
beide sijden tusschen Jr. Asbeeck gront liggende voor vrij ende alodiael neffens den plaggenwech voor bij het 
Samberch henen, sijnde nergens mede beswaert als met gemene Heren ende lants lasten so jaerlijckx op het goet 
Boesinck worden gelecht ende also na quota van dese halfscheit van kooperen sal moeten worden  betaelt, hebbende 
hetselvige met hant halm ende mont vertegen ende oprechte vertichnis gedaen, gelavende verkoperen den koop te 
sullen staen ende wachten ende ten allen tijden genoegsame waer ende waerschap te præstijren, bij veronderpandinge 
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harer persoon ende goederen in specie d’ander halfscheit van voorn. Boesincks Bree, om in cas van onverhoopte 
evictie sich kosten ende schadeloos daer an te verhalen, alles Sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 25 v – Jovis 3. Julij 1662 – Stadtholder Joost ter Vile Rentmr. Coernooten Rotger Poelhuis, Lambert Tra.  
 Erschenen Geertruit Bolants Weduwe van zal. Jan ter Woort met Rudolphus Weddinck Dr. harer hier toe erkoorenen 

mombaer die saementlijcke erfgenamen van wijlen Adriaen Poppinck als Henrick Poppinck, Derck Poppinck ende 
Lucas Schalen der rechten licentiaet, voorts Rotger Poelhuis ende Lambert Tra als geauthoriseerde Coergenooten in 
plaetse van Evert Storms ende Heine Cuilmans altsamen als respective  erfgenamen van zal. Jan ter Woort bekanden 
in hare voors. qualite voor haer, haere huisvrouwen ende erven, voor eene welbetaelde summa van penningen, so 
altsamen tot betalinge van die creditoren van zal. Jan ter Woort sijn angewent, an Geertien Strobant weduwe van zal. 
Henrick Walien verkoft ende overgelaten t hebben, ’t huis van zal. Jan ter Woort in Wenterswijck tusschen Huisincks 
ende Poppincks huis staende met den hoff daer achter langes Huisincks huis ende plaetse ende Poppincks hoff 
gelegen 

Fol. 26 – gelijck ‘t selve Jan ter Woort gehadt ende beseten heeft voor alodiael kommervrij, uitgesondert 14 str thiens 
jaerlijckx an Jr. Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, ende hebben ’t selve huis metten hoff gecediert ende opgedragen, 
ende daerop mett hant, halm ende monde vertegen, waer ende waerschap belooft ende in haer qualiteit in cas van 
evictie turbel, ofte indracht tot speciael onderpant gestelt die goederen Sickinck ende Straecke om sich daer an voor 
allen hinder ende schade met parate executie ende distractie te verhalen, voorts generaliter hare respective gerede 
ende ongerede goederen waer ende op wat plaets deselve gelegen mochten sijn, ende hebben daer beneffens verner 
ende beter verschrijvinge ende erfvestenis belaeft na Landtrechte. Sonder bedroch ende argelist.  

 
 Lunæ 7. Julij 1662 – Stadtholder Joost ter Vile, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts. 
Fol. 26 v – Erscheenen Jan Volmer, Jan Havekes, Jan ten Bengfort ende Willem Schutte, sampt ende sonders, die 

bekanden voor sich – haere huijsvrouwen, daervoor sij de rato cavierden - ende Erven in eenen steden vasten ende 
onwederroeplicken Erffcoop voer een welbetaelde summa geldes getransporteert ende avergelaeten te hebben, gelijck 
zij transportieren, overlaeten ende cedieren krafft deeses aen Jan Schulte te Borninckhave, Geesken te Boevelt 
Ehluijden, ende haeren Erven een gedeelte des goedes Haertman, in den Kerspel Aelten burschap Haert gelegen, voor 
doorslechtig kummervrij Erffgrondt uijtbesondert Heeren Schattingen, naer advenant des gecofften aendeels het goet 
Haertman te sullen leveren, bestaende het voors. gedeelte in volghende naemhaffte parceelen, te weeten, den 
Steenkamp met een stucke hietgrondts, schietende den Steenkamp nortwaerts met eenen eijnde aen Slottbooms 
gaerden, ende Suidtwarts aent’ Heetveldt offte Heetgrondt voornoembt, westwaerts langes Cloevers grondt, ende 
Oostwaerts aen Slottbomms Vaeltcamp, ende het stucke Hietgrondts is gelegen Suidtwaerts anden Heet Veltcamp,  
Noortwaerts aen den Steenkamp, Westwaerts aen Hartmans grondt, Oostenwaerts aen den weg, Een kempken, 
geheeten het Hietfeldt, met een stucke landts gehieten het bruggenstucke, het Heetfeldts kempken, gelegen zijnde met 
den eenen eijnde aen die Hoffsteede, met den anderen eijnde ende een zijdt langes den Heelwegh, met d’ander zijde 
aen die Cloevers beecke, ende het Bruggenstucke, gelegen sijnde met eenen eijnde aen Borninckshoff Bruggenstucke 
, met den anderen eijnde aen Jentinck landt, met eener zijdt nae die Jentinck beecke, met d’ander sijdt nae 
Borninckhoffs landt die Spregge genoembt 

Fol. 27 -  voor doorslechtig kummervrij grondt, uijtgenohmen Heeren Schattingen, ende gemeijn Landts beswaer. Deeses 
gecediert ende uijtgegaen, ende darvan met handt, halm ende monde vertegen, vestenisse wahr ende wahrschap 
beloefft nae Landtrechte ende hebben Cedenten specialicken tott eene vaste wahr ende wahrschap gestelt die overige 
Landerijen onder des goede Haertman gehoorende, Sonder arg offte list. 

 
 Erscheenen Derck Menten, ende verthoonde deesen E. Gerichte seeckere Procuratie offte acte van Vollmacht 

gepasseert ende gedresseert voor ende door Herman van Hoevel, Borghman tott Ottensteen, wegens die Ed. Moch. 
Heeren Staeten van OverIssel, bestelter Richter tott Enschede, waerbij Hij Comparant van die Hoch Edelgebohren 
Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda respective vaeder ende Soon, Heeren tott Hengeloe, Buxbergen, 
Boculoe, Ruissenborg ende ……. (niet ingevuld) bester ende bestendigster forme rechtens onder anderen poincten 
meede geconstitueert ende Vollmachtigh gemaeckt was, om bij betaelinge des laesten termijn van die cooppenningen 
het erve ende goet Haertman in naem ende van wegen sijn Heren Principalen ende Constituenten, daer ende soo t’ 
behoort voor vrij ende allodiael goet aen den Cooperen te cedieren ende op te dragen, wahr ende wahrschap te stellen 
nae Landtrechte, voorts verbintenisse te doen voor alle lasten ende beswaer, daermeede het voors, goet – 
uijtgesondert slopp bloetthijnde, offte onloosbaere lasten bij die vercoopzedul gereserveert tott lasten der Cooperen – 
mochte zijn geaffecteert, soo voor Capitaelen als interessen, als oock Lehnplicht, ten fine van liberatie ende 
affdoeninge van dien, alles verderen inholts der voors. Vollmacht, diewelcke hiernae van woorde tott woorde ad 
perpetuam rei memoriam ende tott meerder verseeckeringe ende assecuratie der Cooperen ende Cessionarien is 
worden geinsereert, luijdende deselve als volgt: 

Fol. 27 v -  Ick Herman van Hoevel, Borghman tott Ottenstein wegen die Ed. Mogh. Heeren Staeten van OverIssel, 
richter tott Enschede, certificeere bij deesen datt voor mij ende Assessoren naebenoempt gerichtelick gecompariert 
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zijn die Hoch Edelgebohren Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda, Vaeder ende Soon, Heeren tott 
Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, Ruischenborgh ende Helmsberg ende hebben in die beste ende bestendigste forme 
rechtens geconstitueert ende Volmachtig gemaeckt, deden sulx bij deesen, haer bedienter die E. Derck Menten, om te 
innen ende te ontfangen, soedane restijrende Cooppenningen, als volghents verscheijden Coopzedulen van die 
goederen in den Ampte Bredevoordt ende Wenterswick sijn uijtstaende, darvan te quiteren, oock bij ontvanck des 
laesten termijns van ’t  Erve Haertman te doen Cessie ende overdracht van t’selve goet, voor vrij allodiael ter 
plaetzen, daer sulx behoort, met beloffte t’selve goet te vrijen van Lehnplicht, als oock opspraecke van eenighe 
Capitaelen off Interesse, daervoor t’selve goet die Heeren Gedeputierden, offte ijmandt anders mochte zijn 
gerealiseert, om affgedraegen te worden mit het laeste termijn van die andere restierende cooppenningen dieselve 
voor soo veel op het gesinnen der Cooperen daervoor te verbinden, ende voorts alles te doen dat d’Heeren 
Constituenten, offte eene van haer selffs præsent zijnde, solden kunnen offte mogen doen, met die clausule van 
ratificatie, indemnisatie ende andere nae rechte gehoorende. In oircondt is deese van Gerichtswegen met mijn handt 
ende Segel bekrefftiget, præsentibus als Coernoeten die E. Hen. Van Limborgh, Richter tott Delden end Unico 
Onkruit Borculoe den 4/14 Julij 1662. Herman Hovel Richter Loco Sigilli  

 
Fol. 28 -   Welcke ten gevolghe heefft Comparant Derck Menten in sijn qualiteijt, bester ende bestendigster forme 

rechtens, uijt crafft met den Heeren Constituenten gehouden ewigen vasten, steden ende onwederroeplicken erffcoop 
voor eene naemhaffte Summa geldes, deren hij Comparant ende Geconstitueerde in naeme sijner Heeren Principaelen 
ende Constituenten sich goeder ende vollencoomener betaelinghe dede bedancken, gecediert ende opgedragen, 
cedierde ende droeg op bij deesen aen Jan Hävekes, Jan ten Bengefort, Jan Volmer ende Willem Schutte, haere 
respective huijsvrouwen ende erven, sijn Heeren Principaelen ende Constituenten erve ende goet Haertman 
genoembt, in deesen Ampte Bredevoort Kerspel Aelten Buirschap Haert in sijne bepaelinge gelegen met allen sijnen 
recht ende toebehoor, huijs, spijcker gaerden, bouwlandt, inslach, weijds ende hoeijgrondt, Holtgewass, topp ende 
twijch, voor doorslechtig allodiael ende kummervrij goet – uijtgenohmen den slopp ende bloedigen thijnde van oudts 
daeruijtgaende, mitsgaeders gewoontlicke Heeren offte Landtsschattinge, ende den Huijse Bredevoordt den 
gewoontlicken dienst – deeses in naeme sijner Principaelen ende Constituenten gecedeert ende uijtgegaen, darop met 
handt, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap gelaefft nae Landtrechte daertoe verbindende sijner Heeren 
Principaelen persohnen ende goederen, in watt Heeren landen dieselve gelegen offte antetreffen zijn. Ende gelett 
Comparants Heeren Principaelen aen die Cooperen ende Cessionarien bij coopcedul versproocken hebben het 
overgedragenen Erve ende goet Haertman – zijnde onder anderen den Heeren Constituenten goederen aen den 
Furstendom Gelre ende Graeffschap Zutphen Lehnroerigh geweest –  

Fol. 28 v -  van de Leenplicht te bevrijen, als oock t’selven goet te libereren ende te ontlasten van soedanige capitale 
summe, ende darop verschenene interesse als waervoor t’selve tott noch toe geaffecteert ende gerealiseert is geweest 
aen’t Quartier offte desselffs Heeren Gedeputeerden der Graeffschap Zutphen, als die directie van die Graefflicke 
goederen gedachter Graeffschap hebbende: so heefft Comparant in sijn qualiteijt ten fine ende tottertijdt van 
voldoeninghe van dien, offte die effectueele liberatie van des opgedraegenen goedes Haertmanns Leenplicht, ende 
ontlastinge van die realisatie offte hijpothecatie voor die voors, soo capitale summe als verloopene interesse, 
speciaelick geaffecteert ende verbonden, affecteert ende verbindt krafft deeses, sijner Heeren Principaelen allnoch 
onbetaelt restierende cooppenningen van die goederen Giessinck, Roesselinck, Verdinck in Cotthen, ende 
Groetenhuijs in Henxel gelegen, mitsgaeders die oock noch onbetaelt restierende cooppenningen van die Mauritianer 
goederen Kreijl, Hinckamp, Eelkinck in Miste ende Boesinck in dorpbourschap gelegen, om bij cooperen ende 
Cessionarien allen hinder ende schaede soo die selve bij non liberatie der Lehnplicht, ende gerealiseerden, soo 
capitaelen als interesse tott laste des goedes Haertman staende, souden coomen te lijden, met peijndinge daeran te 
verhaelen, alles sonder bedrogh, fraude, arg offte list. 

 
Fol. 29 -  Lunæ 21 Julij 1662 – Stadtholder Joost Ter Vile Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts. 
 Erscheenen Jan Nachtegall als Mann ende Momber zijner huijsvrouwen Catharinen Verschagen, waervoor hij de rato 

is cavierende, als meede voor sijner huijsvrouwen Suster Hesther Verschagen de rato cavierende, als Niclaes Radijs 
Mann ende Mombar sijner huijsvrouwen, zal. Agnes Verschagen, voor wiens ratificatie hij oock is cavierende, 
cavierende meede voor Swaentjen Verschagen, als meede Joachimus Dijmen, als oudste Soon zal. Pastoris Dijmen 
ende Elisabeth Verschagen wijlen Ehluijden, voor hem selven, ende sijnen anderen Susteren ende Broederen, met 
voorweten ende consent Johannen Nachtegalls als Mombaer der onmundigen de rato cavierende, die bekanden sampt 
ende sonders voor haer ende haeren Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, deren sij alle sich goeder 
betaelinghe bedancken, ende daerom exceptioni non numeratæ pecuniæ walvoorbedachtelich renuntieeren deden, 
overgelaeten ende vercofft te hebben, gelijck sij deden kracht deeses aen den E. Henderick ten Haghen, Commis, 
Engelinen Lobeeck Ehluijden ende haeren Erven, haere behuijsinghe met die schuijre ende den hoff achter het huijs 
alhier binnen Bredevoordt met den voorgevel voor aen die straete ende met den achter Hoff gevel ende den Hoff aen 
des Heeren Gouverneurs Lauwicks bepaelinge met het dwarseijnde aen des voorn. Gouverneurs Zijpelhoff, met den 
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anderen dwarseijnde aen den Kerckhoff situirt ende in sijn kennelicke limiten gelegen, voor allodiael ende 
kummerfrij, nergents meede als gemeijne Landtslasten beswaert 

Fol. 29 v – Desses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde vertegen, gelaevende 
vercooperen ende cedenten voor haer ende Erven, aen Cooperen ende derselven Erven genoegsame wahr ende 
wahrschap ten allen tijden te willen præstieren bij veronderpandongh aller haerer gerieden ende ongerieden goederen, 
waer ende in watt Heeren Landen dieselve gelegen, Sonder exception off argelist. 

 
 NB Vide fol. 7 præd. Dat moet voor desen 31 Julij geset worden. 
 
 Jovis 31 Julij 1662 -  Stadtholder Joost Ter Vile Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts.   
 Erscheenen Henderick Janknecht, Johanna ten Brincke Eheluijden, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor 

eene welbetaelde summa geldes, ewigen ende onwederroeplicken erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben, 
gelijck sij deden hiermede ende kracht deeses aen Willem ter Beeck, Willemken Ehluijden en haeren Erven, twie 
parcelen bouwlandes warvan het eene op den Aelter Esch achter die Windtmeule met d’eene zijde aen Joerden Pijpers 
landt gelegen, met d’ ander zijde langes Evert Heickincks landt gelegen, met het eene eijnde op zaligen Herman 
Everts, met het ander op Cooperen landt schietende, ongefehr drij scheepel geseijs groot; het ander stuck vercoffte 
bouwlande oock op den Aelter Esch gelegen is met eene sijden langes Hoffsteden sijn landt ende d’ander langes 
Penninck landt gelegen, met het eene eijnde op den wegh van Eppinck nae Bredevoort gaende, met het ander aen Jan 
Huinincks landt schietende, omtrent een halff molder geseij groot voor allodiael kummervrij uijtgesondert gemeijn 
beswaer ende landes lasten. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen darop mit handt ende monde vertegen, 
gelaevende Vercoopere voor haer ende haeren Erven, aen voorn. Cooperen ende derselven Erven deesen vercoop te 
willen staen, wachten ende wahren gelijck men sulx nae rechten ende Landtrechten schuldigh, bij veronderpandongh 
aller haeren gerieden ende ongerieden goederen om in cas van onverhoopte evictie sich schaedeloos daran te 
verhaelen. Sine dolo ac fraude. 

 
Fol. 30 – Martis 5 Augusti 1662 - Stadtholder Joost Ter Vile, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts. 
 Erscheenen Mechtelt Bretthouwers, Weduwe van zal. Engelbert van Dijren met Willem Hartlieff haeren tott deeser 

saecken erkorenen ende toegelaetenen Mombar als meede Derck Bretthouwer als aengebohrne Ohm ende Mombaer 
der onmundigen kinderen van zal. Engelbert van Dijren ende voors. Mechtelt Bretthouwers naegelaeten, die 
bekanden voor haer ende haeren Erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden ende onwederroeplicken 
Erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben aen Jan ten Ormel offte Gussinckloe Aeltjen Ehluijden ende haeren 
Erven een stuck bouwlandts op den Esch t’IJserloe bij den Baeck gelegen, metten eenen eijnde schietende aen den 
rechten Heelwegh van Aelten nae Dinxperloe gaende, metten anderen eijnde aen den Essinck pass, ende een eijnde 
schietende aen T’Esch IJserloe landt, met d’eene zijdt langes Essinck landt, mett d’ander langes Costcamps landt 
situirt ende gelegen, voor allosdiael doorslechtigh kummervrij, uijtgesondert gemeijn beswaer ende Landtslasten. 
Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde vertegen, gelaevende 
vercooperen voor haer ende in qualiteijt voors. voor haeren Erven, genoegsaem wahr ende wahrschap ten allen tijden 
te willen præstieren, bij veronderpandongh derselve geriede ende ongeriede goederen, om in cas van onverhoopte 
evictie sich daeran kost ende schaedeloos te verhaelen, Sonder arg offte list. 

   
Fol. 30 v -   Erscheenen Mechtelt Bretthouwers wed. Van zal. Engelbert van Dieren, met Willem Hartlieff haeren tott 

deeser saecken ercoorenen ende toegelaetenen Mombaer, als meede Derck Bretthouwer aengebohrne Ohm ende 
Mumbaer der onmundighen kinderen, tusschen zal. Engelbert van Dijren ende die voors. Mechtelt geprocreert, die 
bekanden voor haer ende haeren Erven, voor eene welvergnoegde ende betaelde summa geldes overgelaeten ende 
getransportiert te hebben in eenen steden ende onwederroeplicken Erffcoop aen Jan Gerrit ter Horst ende Geesken 
Ehluijden ende haeren Erven, een seecker stuck landts, op den Esch te Iserloe, op den Essincksepass, met déene zijdt 
langes Lorverinck ende d’ander langes Essinck pass gelegen, schietende met den eenen eijnde op den Voerwegh, 
ende het andere op Essincks landt, wijders in sijne kennlicke limiten gelegen, voor doorslechtigh kummervrij, 
uijtgesondert gemeijne Landes lasten. Deeses voors. gecediert ende uijtgegaen daerop mit handt halm ende monde 
vertegen, gelaevende Vercooperen voor haer ende in qualiteijt voors. deesen coop te willen staen, wachten ende 
wahren, gelijck men sulx nae rechten ende Landtrechten schuldigh, bij ende onder hijpothecatie aller beweglicken 
ende onbeweglicken goederen, om in vall noots ende onverhoopter evictie sich genoegsam hieran te verhaelen. 
Sonder arg offte list. 

 
 Lunæ 11. Augusti 1662 – Drost undt Richter Gooswijn Willem van der Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts. 
   Erscheenen Gerdt Costers, voor sijn huijsvrouw Berndeken de rato cavierende, die bekande voor hem ende sijnen 

Erven voor een welbetaelde summa geldes, rechtes steden ende onwederroeplicken erffcoops overgelaeten ende 
vercofft te hebben aen Toebe 
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Fol. 31 – Toebe Groetenhuijs, Enneken Garwiens ende haeren Erven een seeckere huijssteede twie undt dartichste halve 
voet breet, noch acht voet grondt daerboven, waervoor gemelte Cooper den onderbenoemben jaerlixen thins ad 6 str. 
sall betaelen, met d’eene zijdt langes Jan Grievincks hoff, met d’ander langes Vercoopers grundt binnen Aelten 
gelegen, schietende met den eenen eijnde aen Jan ten Hietbrincks hoff, met den anderen aen die gemeijne heelstraete, 
voor allodiael ende kummervrij, uijtgesondert jaerlix 6 strs aen Schulte ten Ahave te betaelen, ende voorts gemeijn 
beswaer ende landes lasten. Deeses in maeten voors. gecediert ende wercklick uijtgegaen, darop mit handt, halm ende 
monde renuntierende, gelaevende vercooper aen Coopere ende haeren Erven genoegsame wahr ende wahrschap te 
willen leijsten, bij veronderpandongh aller sijner gerieden ende ongerieden goederen, om in cas van onverhoopte 
evictie sich ter genoegen hirvan te verhaelen. Sonder arg offte list. 

 
 Mercurij 20. Augusti 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts. 
 Erscheenen Herman Brandt voor sijn huijsvrouw Aldegonda Pauw de rato cavierende, die bekande voor sich ende 

sijnen Erven voor een welbetaelde summa geldes, in eenen steden ende onwederroeplicken Erffcoop getransportiert 
ende vercofft te hebben aen Willem Raessfeldt (opengelaten) Smits Ehluijden ende haeren Erven een koeweijde op 
het Swanenbroeck alhier voor Bredevoordt gelegen, voor allodiael ende kummervrij, uijtgesondert gemeijn beswaer 
ende landes lasten. Deeses als voors. gecediert ende uijtgegaen, daerop mit handt, halm ende monde vertegen, 
Belaevende vercooper voor hem ende sijnen Erven aen Cooperen ende haeren Erven ten allen tijden genoegsame 
wahr ende wahrschap te willen leijsten bij hijpothecatie ende verbandt aller sijner gerieden ende ongerieden 
goederen, om in cas van onverhoopt evictie sich genoegsam hieran te verhaelen, Sine fraude. 

 
Fol. 31 v – Sabbathi 23 Augusti 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick, Coernoeten Willem 

Hartlieff, Caspar Everts. 
 Erscheenen Jan Alberts voor sijn huijsvrouw Gertruijdt Tiers de rato cavierende, die bekande voor hem ende sijnen 

Erven voor eene welbetaelde summa geldes steden ende ewigen erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben aen 
Teunis Gelinck ende Enneken Heeminck Ehluijden ende haeren Erven haere vercooperen huijssteede, neffens 
vercooperen huijs ende tusschen desselven huijs ende Gerrit Wisselincks behuijsinge in Wenterswick gelegen, met 
den eenen eijnde aen den Heelwegh, met den anderen aen die Steege nae Jan Beckers huijs schietende, voor allodiael 
kummervrij uijtgesondert gemeijn beswaer ende 6 spindt rogges jaerlixen uijtganck ende den garffthijnden, Deeses 
gecedeert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, gelaevende vercooperen aen cooperen ende haeren 
Erven genoegsame wahr ende wahrschap te willen leijsten, bij veronderpandongh sijner goederen; Sonder arg offte 
list. 

 
 Jovis 28. Augusti 1662 – Stadtholder Willem Hartlieff, Coernoeten Caspar Everts, Gerh. van Hengel. 
  Erscheenen Wichardt Marquerinck uijt den naeme ende van wegen Fenneken Lubberts Wedtwe van zal. Gerdt 

Lubberts, die bekande als van die voorn. weduwe ad hunc actum speciaelick ercooren ende toegelaeten Mombaer 
sijnde, 

Fol. 32 -  aldiewijle sij noch goedes verstandts ende vernuffts, maer kranck van lijve was, ende in persoon alhier niet 
comparieren konde, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops 
overgelaeten ende vercofft te (hebben)– van welcken vercoop Jan ten Brincke ende Jan Nachtegall Gerichtsschepenen 
tott Aelten behoorlicks relatijrden – aen Coepe Coenen ende sijnen Erven, haer gerechte halffscheijdt van alle haeren 
voorn. Vercooperschen geriede ende ongeriede goederen, lijnen ende wullen, suppellectilien ende huijsgeraet, bouw 
instrumenten, offte watt naemens ende specificatie t’selve oock hebben mochte, soo tegenwoordige als toecoomende, 
niet darvan uijtgesondert, om dieselve nae doode van haer vercoopersche met den Erffgenaemen ab intestato te 
deijlen, onvercortet nochtans die legata aen den armen tott Aelten gemaeckt als naemlick 30 dllr hollandtsch, ende 
sestehalff Molder rogges, warvan Jan ten Brincke die specificatie is hebbende, Deeses in maeten voors. gecediert 
ende uijtgegaen, darop mit handt halm ende monde per voorn. Coernoeten op heden darvan vertegen, gelaevende 
genoegsam wahr ende wahrschap nae Landtrechte te willen leijsten, Sonder arg offte list. 

 
 Lunæ 1. Septembris 1662 - Drost undt Richter Gooswijn Willem van der Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts. 
   Erscheenen Herman Martens Geerdtjen Ehluijde, die bekanden voor haer ende haeren Erven, voorbedachtlick en met 

consent Gerdt ten Hondtdarps ende Caspar Evers als  
Fol. 32 v – Mombaeren der onmundigen kinderen bij voorn. Vercooper Herman Martens, Fijcken Hondtdarp zal. 

Ehluijden zal. geprocreert ende naegelaeten voor eene welbetaelde summa geldes rechtes steden ende 
onwederroeplicken erffcoops overgelaeten ende vercofft te hebben aen Jan Martens, Trijne Ehluijden ende haeren 
Erven, haeren vercooperen gerechte dardendeel des goets Nijenhuis int Kerspel Aelten, buirschap Daelen gelegen, 
waervan het twiede dardendeel hem Cooper selffs toestendigh, ende hij oock den dardenpart van het gerechte darde 
dardendeel van Abraham Peters door vercoop sich geapproprieert heefft vor allodiael ende kummervrij, uijtgesondert 
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jaerlix een molder rogges, soo uijt het geheelen goet gaet ende cooper darvan sijn quota dragen sall ende voorders 
gemeijn Landts beswaer. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde, soo 
vercooperen Herman Martens als Mombaeren voors. vertegen, gelaevende voor haer ende in qualiteijt voors. deesen 
coop te willen wachten ende wahren, als men sulx te doen schuldigh, bij hijpotecatie haerer goederen, om in cas van 
onverhoopte evictie sich genoegsam hijran te verhaelen, Sonder argelist. 

 
 Martis 9. Septembris 1662 – Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Coernoeten Willem Hertlieff, 

Caspar Everts. 
  Fol. 33 – In de marge : 1683 3. Maij Erschenen Wessel Clumpers ende bekande van dese verschrijvinge voldaen te zijn, 

uijtgesondert den penningh in het speciael verbandt dat die Cock veronderpandet heefft de super stipulando Ergo 
vacat Quod testor B. Mensinck Landtschrijver 
Erschenen Lambert Trae, referierende hoe dat Enneken Wed. van zall Jan (lees: Derck !)Schulten van Huppel aen Jan 
Geesinck genaemt Clumpers nae volgende pandt ende rentverschrijvinge gedaen ende hem Comparant gebeden ten 
aensien van haer ouderdom ende swackheit dieselve ten Prothocolle willen inbrengen, ende dat dieselve mede 
aenbelooft sulcks ten allen tijden also bundigh ende vast te sullen achtervolgen ende onderhouden worden als off sij 
selffs alhier præsent geweest waer, gelijck oock Jan Schulten die schadeloos holdinge stipulato aenbelooft heeft ende 
mede versocht ten prothocolle te brengen Luijdende de pandt- ende rentverschrijvinge als volgt : 

  Erschenen Enneken Schulten Wed. van zal Derck Schulten met Caspar Evers Lambert Trae haeren hiertoe 
erkoorenen Momber die bekande voor sich ende haeren erven 

Fol. 33 v – met expesse ende welwetentlijcke renuntiatie Senatus Consulti Velliani voor haer Soon Jan Schulten 
aengenomen te hebben toe betaelen ende oprechter wettelijcker schult schuldigh te sijn aen Jan Giessinck genant 
Clumpers die summa van hondert twintigh Dlr. waer voor Jan Sewinck borge geweest ende noch vijfftigh Dlr. ende 
daerbeneffens noch vijffende twintig Dllr.soo gemelte Clumper voor Comparants Soon Jan Schulten aengenomen 
heeft te betaelen ende belaefft dese voornoembde penninge iaerlijx met behoorlicke Interesse as 5 ten hondert toe 
verpensionijren, off dat hem sall vrij staen den interesse aen sijn iaer gelt in te holden ende te corten, alles onder 
verbandt van Comparantinnen geriede ende ongeriede goederen in specie van haer Caevenstede die Clumpers stede 
genoemt ende mit expresse conditie dat gemelte Jan Clumpers die Clumpersstede niet sal behoeren off 

Fol. 34 – geholden sijn toe ruijmen eer ende bevoorens hem dese penninge wederom erlagt ende betaelt sijn, ende alsoo 
Comparantinne deese penninghe voor haer Soon aengenomen ende die Caevenstede daervoor verbonden, soo 
bekande haer Soon Jan Schulten voorn. Dat deese voors. penninge aen sijn quota van sijne olderlijcke heerediteit off 
sijn aendeel vande Caevenstede hem gecortet ende voor off getrocken sullen worden gelijckvals onder verbandt van 
sijne goederen ende alles sonder bedrog ende argelist. 

 
 Martis 21. Octobris 1662 – Drost undt Richter Georgh Niclaes vander Lauwick, Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts.  
 Erscheenen Overste wachtmr, Jr. Jacob van Dunnewolt in persona, met den Heere Doctore Justo Vijgh qualitate qua 

ende exhibierde seeckeren obligatie eijgenhandigh onderschreven als meede een actum ratificatioris van sijn Edl. 
Huijsvrouw Agnes Margreta van Padevoort onderteickent ende versochte dieselve ad majorem securitatem van 
woorde tott woorde ten protocolle moge inseriert ende den Heere Justo Vijgh die originale obligatien te rugge mogen 
gegeven worden. 

 
Fol. 34 v – In de marge : Dese obligatie met den interesse bekant d. Hr. Dr. Vijgh in dato den 15. April 70 voldaen ende 

betaelt te zijn, Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver.  
 Ick Joncker Jacob van Dunnewoldt Heere tott den Balckenschott bekenne voor mij, ende die Edelgebohren Juffr. 

Agnes Margrieta van  Paedevoort mijn huijsvrouw, tott elucidatie van welckes consent hierbij d’eijgne handt van 
mijn huijsvrouw annecteert is, deughdelick opgenohmen ende ontfangen te hebben van den hochEdelgebohren Heere 
ende Dr. Juste Vijgh, die summa van duijsendt Caroli gl. t’stuck ad 20 str. hollandtsch, zijnde deese penninghen 
suppilaire penninghen ende sullen tott proufijt van Sijberto Vijgh naergelaetenen Soon ende minderjaerigen van 
wijlen d’Hr. Capiteijn Derck Vijgh ende Joffer Margrieta van der Broeck geprocreert, jaerlix ende alle jaer, warvan 
het eerste Jaer sall verschenen wesen aenstaenden Jaers 1663 op Martini verpensioniert worden met vijfftich der 
voorgemelten gulden, is sulx vijff tegens hondert, wel te verstaen, datt van den gemelten interesse den thijnden 
penninck niet sall noch kan gecortet worden met bijgevoeghde conditie dat der Hr. Dri. Justo Vijgh niet sall vrijstaen 
het gemelte Capitael te redimieren binnen den tijdt van drij jaeren à data hac obligatione maer den Hr. 
Overstwachtmr. Jr. Jacob van Dunnewoldt ende sijnen Erven sal vrijstaen het gemelte Capitael jaerlix sonder eenighe 
dwanckloose te redimieren ende sulx nae voorgaende denuntiatie der looskundigungh, diewelcke eenen Jeden positie 
conditionibus uti supra, sall vergunt zijn, 

Fol. 35 -  stellende welgemelte Overstwachtmr Dunnewolt voor sich ende sijnen Erven voor gemelte Capitael ende 
interesse ten onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen, in specie den Balckenschott cum appertinentus, 
soo ende als dieselve mochten ende konden specificiert worden, submittierende dieselve allen Heeren Hoven, 
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Richtern ende gerichten, in specie den Ed. Hove van Gelderlandt. Alles sonder bedrogh arg offte list. In oircondt is 
deese eijgenhandigh onderteickent, Bredevoort 21 Octobris 1662 Jacob van Dunnewolt tom Balckenschott. 

 Doen hijrmede   te kennen ende mag wel lijden, datt mijn Ed. Mann gelieve op te nehmen een seeckere summe van 
duijsendt gl. ende dieselve Gerichtelick te bevestighen in onse Aedelicke Hovesaete Balckenschott ende dieselve 
penninghen te ontfangen uijt handen van den Hr. Vijgh ende Margrieta van den Broeck weduwe van wijlen d’Hr. 
Capiteijn Derck Vijgh, ten behoeve van Sijbertus Vijgh, naegelaetenen Soon van den gemelten Capiteijn, als Vooghdt 
ende Vooghdesse van den voorn. Soon, den oirconde bij mijn onderteickent op Balckenschott den 20. Octobris 1662.  

 Agnes Margretta van Padefort Vrou van Dunnewoldt 
  
Vide fol. 5 seq. 
 
Fol. 35 v –Mercurij 22. Octobris 1662 – Stadtholder Wilhelm Hertlieff, Coernooten Casper Everts, Christ. Stomp. 
 Erschenen Geert Sibinck tegenwoordige Ehman van der gewesene Wed. van zall. Geertien (lees: Henrick)  Sibinck 

alhier self præsent neffens Henrick Sibinck als ouste Soene van den overleden Henrick Sibinck, ende bekanden in 
eenen steden vasten ende onwederroepelijck erfkoop ewich ende erflijck geduirende voor eene welbetaelde summa 
geldes overgelaten ende verkoft ’t hebben ( alschoon die resp opdracht der koop voor Hr. Notario Henrick 
Broeckhuisen ende enige getuigen Aº 1651 den 17. Julij St. novo was gepasseert, nochtans om dat het verkofte in 
dese heerlijckheit was liggende ende gehoorich) gelijck sij doen nu tegenwoordich tot beter vestenis ende kracht 
deses, aen den Hooch Ed. WelEerwaerdich Capitel des Graefflijcken Stiffs Vreden, hare hofhorige gerechticheit ende 
prætensie van ’t goet ende erve Sibinck in Medehoe ende Kerspels Wenterswijck gelegen 

Fol. 36 -  in dergestalt als ’t selvige an den voorn. Capittel is hofhorich gewesen, voorbeholdens nochtans dat dese 
Geertien Sibinck nu huisvrou van Geert Sibinck ende desselven Erfgenamen, so wanneer sij willen doen in bouwen 
ploegen, en betalen hare pachte gelijck andre souden mogen præsenteren, het voorgemelte goet ende erve Sibinck 
sullen hebben, als naeste daer toe sijnde, te bouwen, ploegen ende gebruicken het sij an garff ofte geltpacht alles na 
luijtt des contracts de anno 1651 17den Julij opgericht, hebbende ’t selvige met hant, halm ende monde vertegen, so 
dat met gevolch des Gerichts verkoperen ende erven daer van onterft, ende die hooch WelEerwaerdich Capittel des 
Graefflijcken Stifts Vreden als kooperen daer an geerft ende gerechticht, belavende verkoperen den koop te sullen 
staen, wachten ende waren, jaer ende dach ende euwichlijck ende dat alles onder verbant harer persoonen ende 
goederen, alles sonder fraud ende argelist. 

 
 Martis 28. Octobris 1662 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick Coernoeten Willem Hartlieff, 

Caspar Everts. 
 Erscheenen Henderick Kraenen voor sijn huijsvrouw de rato cavierende, die bekande voor sich ende sijnen Erven 

voor eene welbetaelte summa geldes rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops overgelaeten ende vercofft te 
hebben aen Henderick Rump Christina Willinck sijn huijsvrouw ende Erven een seecker 

Fol. 36 v – stuck Hofflandts van die groete offte breede aen den vordersten eijnde van seven voeten, ende aen den 
achtersten eijnde die breedte van drie voeten schietende met den eenen eijnde tott den anderen aen die gemeijne 
straete, ende aen beijde posten te weeten aen het voornsten eijnde aen d’olde doeren post van het voors. Hofflandt 
ende met het achterste eijnde aen het poostjen van het tuijntjen voor den putte stande, met sijn toebehoor ende 
gerechtigheit ende sulx voor allodial ende kummervrij uijtgesondert gemeijn beswaer. Deeses gecediert ende in 
maeten voorn. uijtgegaen, daerop mit handt halm ende monde renuntieerende gelaevende vercooper voor hem ende 
sijnen Erven, deesen Erffcoop te willen staen, wachten ende wahren, gelijck men sulx nae rechten ende Landtrechten 
schuldigh, onder verbandt sijner goederen. Sonder arg offte list. 

 
Fol. 37 -  Jovis 30 Octobris 1662 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm Vander Lawick Coernoeten Rotger Poelhuis, 

Lambert Trae.  
 Erschen(en) Jan Eessinck uijt die bourschap Lathum (lees: Cathen) voor sijn huijsvrouw de rato cavierende, die 

bekande voor sich ende sijnen erven wettelick ende deughdelick opgenohmen ende ontfangen te hebben van Jan 
Garritzen ofte Meijsian genoembt Geesken Bruijnen sijn huijsvrouw die somme van seshondert Rijxdall. soo gemelte 
Jan Eessinck ende sijn huijsvrou geemploijert heeft tot coop sijns erves Eessinck soo hij van den Hr Conventualen 
van Burloe gecoft heeft, gelaevende daervan iaerlicx ende alle jaer op Martini waervan het eerste Jaer sal verschenen 
zijn als men schrijft 1663 behoorlick sonder eenige cortinge te  

Fol 37 v - geven loco interesse vijff Rijxdall. tegen hondert stellende daervoor ten onderpande alle sijne geriede ende 
ongeriede goederen, in specie het Eijnde op den Ostercamp naest Ossinckt lant gelegen, ongevehr 17 schepel geseij 
groot, ende wat daerbij noch te lande sal gemaeckt worden, uijtgesondert twie schepel geseij op den Ende nae 
Mensinck, soo eenen anderen verhijpothesiert sijn. Ten anderen wordt noch voor gemelten Capitael ende interesse 
een stuck landts den quaeden acker genaemt, veronderpandt, oock op den Ostercamp beijdersijts tusschen Boikinck 
camp gelegen, sijnde ongevehr een moldersaet. Het darde speciael onderpandt is gelijck vals op den Ostercamp 
gelegen, groot ongevehr 2 schepelsaet, met d’eene sijt langs den wegh aenden hoff  Eessinck ende met d’ander sijt 
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aen Boitinck landts gelegen, schietende met den eenen einde aenden wegh nae Boijtinck, Ende is overcoemen dat 
gemelte Jan Garritsen uijt die gemelte speciale parcelen, iaerlicx den darde garve sal trecken, diewelcke  

Fol. 38 -  op Eeffsincks costen sal gedorscht worden, mits expressen bedingh, dat indien die darde garve den 
geboerlicken interesse van ses hondert Rijxdall. niet erlangen ofte uijtbrengen koste, gemelte Eeffsinck hetselve ende 
den defect sal supplieren; wat averst averigh mochte sijn, sal gemelte Garritzen alsdan op Martini nae Marckganck 
wederom aen gemelten Eeffsinck uijtgeven tot tijt der affloese toe, die eenen ieden een halff Jaer te vooren sal 
vrijstaen te verkundigen, met noch expresse conditien indien gemelte Jan Eeffsinck off sijn erven een parceel sijnes 
gecoften goets veralieneeren off vercoopen wilde, dat Jan Gerritzen ofte sijne kinderen hiertoe die naesten sullen sijn, 
sonder bedrogh. 

 
 Erschenen Rutger Poelhuijs ende Lambert Trae, ende referierden dat Herman Boeinck in Huppel ende Jutte sijn 

huijsvrouw goedes verstandes ende vernuffts zijnde, 
Fol. 38 v – deese naevolgende dispositie van woordt tot woorde ten Prothocolle te brengen gehouden hadden, ende den 

teneur van dien behoorlick mochte achtervolgt worden.  
      Luijt die dispositie inter liberos als volgt. 
      Bekenne ick Harmen Boeijnck in Huppel Jutte mijne Echte huijsvrouwe dat ick hebbe een accoort gemaeckt van 

wegen mijne kinder int bijwesen Mummers ende getuijgen dat die vier voorkinder sult hebben te genieten van den 
Hoeff toe Boeijnck twee hondert daelder ad 30 st. Ende elck eene vijfftich daelder voor de beeste ende peerde ende 
haere uitreenghe naeberlijck, wijders soo sult de vijff naekinder oock hebben te genieten elck eene vanden Hoff te 
Boeijnck een hondert daelder ende vijfftigh daelder voor beeste ende peerde ende die uijtreenge gelijck die 
voorkinder, soo is dat Harmen Boeijnck twie kinder heeft affgegoedet, t’welck haer vanden hoff te Boeijnck niet 

Fol. 39 -  genomen heeft, met namen de Soone Berent ende die dochter Geesken soo is dat Harmen Boeijnck sich 
beswaert maeckt dat hij die twie kinder van sijn goedt heeft affgegoet, ende niet vande Hoff te Boeijnck, soo is nae 
die Vader sijn uijtterste wille dat sijne Soone Tonnis Boeijnck sal weder betaelen aen sijnen Vader Harmen Boeijnck 
de penningen soo de Vader aen de twee kinder verschotten heeft, waer toe hem sijn Suster Geesken Poelhuis toe 
volste koomen sal, ofte sij sal van dat Bulder kempken onterft worden ende bij alsoo weere als de Soone Tonnis ende 
de Dochter Geesken de Vaeder de penningen niet weder en betaelt, soo sult die acht kinder, met naemen Berent ende 
Willem, ende Geesken Debbijnck ende Henderick Anneveldijnck ende Gert  

Fol. 39 v -ten Hulsen ende Johan ter Straeke ende de Jongste Soone Berent ende de Dochter Stijne ten Bruggenkamp, 
soo is dat alle naelatenschap soo de Vaeder ende de Moeder nae doeden van haer beijden naelaetet, dat den goede niet 
an en gaet, dat selve selt die acht kinder int gelijcke deelen, niet daervan uijtbesondert,  t’sij gelt ofte erftael ende bij 
alsoo verre als Tonnis ende Geesken den Vader weder bevrediget van die verschotene penninge wedergift, soo soo 
fals alles van Vader ende Moeder overleeden sunt alles int gelijcke deelen ende dit soo te achtervolgen soo heeft 
Harmen Boeijnck dit met sijnen eegen hant ondergeteickent geschiet Anno 1662 den 22. September. 

  
Dit is het marck van Harmen Boeijnck met sijn eigen hant geschreven  

 Rotger Poelhuis als getuige 
 Lambert Trae als getuige 
 Harmen Poelhuis als getuige 
 
Fol. 40 – Vide Fol. 5 præ. 
 Martis 21. Octobris 1662 – Stadtholder Wilhelm Hertlief, Coernooten Casper Everts, T. Bronckhorst. 
 Erschenen Wessel Moerman voor sijn huisvrou de rato caverende ende bekande voor sich ende sijnen erven voor een 

welbetaelde summa geldes verkoft ende overgelaten ’t hebben gelijck sij doen kracht deses an Henrick Frericks ende 
sijnen erven een stuck landts een molder ende drie spint saets gesaei groot Aelthensche mate gelegen in die 
Bourschap Linteloo op Kobes goet, in den kleinen Esch, schietende met een einde an Johan Bros landt met d’eene 
sijde lanchs de middelwech, met d’ander sijde an dat overige landt soo Vockincks(?) Broeder toekoompt ende onder 
Aelten gehoorich voor vrij ende alodiael uitgenoomen jaerlijckx een daelder hollantsche valuatie an d’ Heren 
Schattinge, hebbende ’t selvige met hant, halm ende monde vertegen, verner ende beter verschrijvinge na Landtrechte 
belooft, Sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 40 v – Mercurij 12. Novembris 1662 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick Coernoeten Derck 

Bretthouwer, Jan ten Brincke, Herman Huininck, Jan Nachtegall.  
 Erscheennen Gerritjen Venderbusch, wedtwe van zal. Hend. Kollwagen, ende Evert Colwagen cavijrende voor 

d’absente mede Erffgenamen, met assumptie van Derck Bretthouwers, haerer Garritjen Venderbusch tott deeser 
saecken erkoorenen ende toegelaeten Mombaer, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde 
summa geldes, rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops aen Wessel ten Velthorst Lotte ten Hietbrinck 
Ehluijden, alsmede Hend. Ten Hietbrinck Gerritjen Nachtegalls Ehluijden overgelaeten ende vercofft te hebben 
seecker gedeelte van het Coopsgoet in die Burschap Linteloe deesen Altenschen Kerspel gelegen, liggende ongevehr 
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een Moldersaet tuschen Derck Karstkes landt, ende den wegh, t’anderen tuschen Coops Ackermaethe, Scheenck ende 
Honderloos grondt, achter voorn. Karstkenslandt, soo t’selve is affgemeeten uijtgesien ende affgepaelt, allet in sijne 
vernere voor ende bepaelinghe mit alle olde ende nieuwe recht ende gerechtigheit voor doorslechtigh kummervrij, 
allodiael eijgen goet, nergents meede beswaert moch mit thijndt, thijnsen, Heeren diensten, landtslasten soo eenigsints 
sijn, offte coomen mochte, voorbeholden dat die Cooperen in plaetze van dien jaerlix ende alle Jaer op Martini aen 
Vercooperen off sijner Erven uijtkieren sall aen gelde vier Caroli gl. Deeses in maeten voors. gecediert ende 
uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde vertegen, 

Fol. 41 – gelaevende respective Vercooperen den voorn. Erffcoop te willen staen, wachten ende wahren, gelijck men 
sulx nae rechten ende Landtrechten schuldigh, bij veronderpandingh haerer gerieden ende ongerieden (goederen) om 
in cas van onverhoopentlicke evictie, sich daeran nae Landtrechte te verhaelen, Sine dolo ac fraude. 

 
 Erscheenen Geesken Laerbergh weduwe zal. Hend. Heijnen  met assumptie van Derck Bretthouwers haeren in deeser 

saecken erkoorenen ende toegelaetenen Momber als meede Henderick ende Gerrit Heijnen, oock Eric Peter Peter 
Schutt  Man ende Momber van Johanna Margrieta Heijnen, als mede Derck Bretthouwer als Oem ende bloetmomber 
des Onmundigen Soons Jan Heijnen, die bekanden sampt ende sonders voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes 
steden ende onwederroeplicken Erffcoops avergelaeten ende vercofft te hebben aen Gerdt ten Braecke, Aeltjen sijn 
huijsvrouw, Lubbert Naehuijs, Hendersken Ehluijden, Tonnis Naehuijs, Hendersken sijn huijsvrouw, respective 
Cooperen, haeren camp soo seij- als bouwlandt, allermaeten dieselve in t’Kerspel Aelten, Buirschap Linteloe, wijders 
in sijn kennlicke bepaelinghe ende opworp ten deele int’ Entinck Broeck, ende ten deele langes die maethe bij 
Ebberssteede daerbij is gelegen, voor doorslechtigh kummervrij, uijtgesundert gemeijn beswaer ende Landeslasten. 
Deeses voors. gecedeert ende uijtgegaen, darop mit handt, halm ende monde renuntieert ende vertegen, gelaevende 
vercooperen voor (haer) ende haeren Erven eene genoegsame wahr te willen sijn ende blijven, stellende in cas van 
onvermoedtlicke evictie daervoor ten onderpande alle haere geriede ende ongeriede goederen, Sine dolo ac fraude. 

 
Fol. 41 v – Veneris 14. Novembris 1662 – Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lauwick, Coernoeten Willem 

Hartlieff, Caspar Everts. 
 Erscheenen Mechtelt Bretthouwers wed. zal. Engelb. Van Dijren, met assistentie Casparen Evers haerer tott deeser 

saecken erkorenen ende toegelaetenen Momber, mitsgaeders Godfridt van Dijren, Bloetmombaer der onmundigen bij 
zal. Engelbert van Dijren ende voorn. Mechtelt Bretthouwers geprocreert, die bekande voor haer ende haeren Erven, 
voor eene te dancke ontfangene ende betaelde summa geldes, rechtes steden ende onverbreecklicken Erffcoops 
overgelaeten ende vercofft te hebben aen Henderic van Romunde, Berndeken van Aelten Ehluijden ende haeren 
Erven, haere toebehoorende huijs plaetze, met daerachter ende besijden gelegenes gordenlandt, so ende als die selve 
zal. Engelbert van Dijren van Herman Hengefelt ende deese van Evert Rotz t’selve gecofft heefft; allermaeten t‘selve 
binnen Aelten met d’eene sijde langes des Coopers ende der anderen des vercooperschen huijs ende gaerden gelegen, 
met den eenen eijnde op die gemeijne straete, ende den anderen op die gaerdens van Hoff te Ahave schietende, 
nergents meede als gemeijn beswaer ende Landtslasten geaffecteert ende beswaert. Deeses in maeten voors. gecediert 
ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, gelaevende vercooperen respective voors. deesen coop ende 
cessie te willen staen, wachten ende wahren, gelijck men sulx nae rechten ende Landtrechte schuldigh, bij 
veronderpandingh aller haere goederen, Sonder bedrogh. 

 
Fol. 42 – Lunæ 17. Novembris 1662 -  Drost undt Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Coernoeten Willem 

Hartlieff, Caspar Evers. 
 Erscheenen Henderick ten Kreijl als mann ende momber sijner huijsvrouwen daervoor de rato cavierende als meede 

Jan ter Pelckwijck uijt den naeme sijner vrouwen Vaeders Gerdt Meijsters, gelijck oock Herman van Almsijck meede 
voor sijn huijsvrouw, als mann ende mombaer desselven de rato cavierende, die bekanden sampt ende sonders voor 
haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden ende onwederroeplicken Erffcoops 
vercofft te hebben aen Hinderick Becker Fijcken T’jeinck Ehluijden ende derselven Erven haere vercooperen 
behuijsinghe binnen Wenterswick op den Lappenbrinck, met d’eener sijden nae Rutger Poelhuijs, ende d’ander aen 
den weg gelegen, diewelcke weg oock rondtsom t’huijs gaet, schietende met den eenen eijnde aen Willem T’jeincks 
Hoff, met den anderen aen d’Erffgenaemen van zal. Jan Wildemans behuijsinghe, voor allodiael kummervrij, 
uijtgesondert gemeijn beswaer. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde 
vertegen, gelaevende vercooperen genoegsame wahr ende wahrschap te willen leijsten, bij veronderpandongh haerer 
gerieden ende ongerieden goederen, sonder exceptie ende argelist. 

 
Fol. 42 v -  Erscheenen Henderick  ten Kreijl, als Mann ende mombar sijner huijsvrouwen daervoor de rato cavierende, 

als meede Jan ter Pelckwijck uijt den name sijner vrouwen Vaeders Gerdt Meijsters, waervoor hij oock cavierde, 
gelijck oock Herman van Almsijck mede voor sijn huijsvrouw, als Mann ende mombaer desselven de rato cavierende, 
die bekanden sampt ende sonders voor haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde summa geldes ewigen ende 
onwederroeplicken Erffcoops vercofft te hebben aen Heijne Leessinck ende sijnene Erven een stuck landts ongevehr 
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twie scheepelsaedts tuschen de wedtwe Wahliens grondt beijdersijdts gelegen, met den eenen eijnde aen het feldt, met 
den anderen aen den gemeenen wegh schietende, voor doorslechtigh kummervrij, uijtgesondert gemeijnen 
Landtslasten. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, daerop mit handt ende monde vertegen, gelaevende 
respective vercooperen aen Cooperen ende sijnen Erven den voornoemde Coop te willen wachten ende wahren, 
gelijck men sulx te doen schuldigh, bij veronderpandingh haerer goederen, Sonder argelist. 

 
 Erscheenen Tonnis Janssen van Coelenborgh, die bekande voor sich, voor sijn huijsvrouw ende het consent 

derselven, genoegsamer Gerichtlicke versegelde Volmacht voor Richter ende Schepenen der Stadt Zutphen den 4. 
Novembris 1662 neffens onderschrifft ende handt des Secretarij Jodoci Cremer gepasseert, exhiberende ende sijnen 
naekomlingen offte Erven voor eene te rechte betaelde summa geldes deughdelick vercofft ende overgedragen te 
hebben aen Jan Becker ende sijnen Erven sijn gerechte sestepart van het versterff soo hem Cedent van zal. 
Hendersken Becker aengestorven  

Fol. 43 – ende aengeerfft is, niets darvan uijtgesondert, Deeses in forma voors. getransportiert ende uijtgegaen, darop mit 
handt ende monde renuntieerende gelaevende Vercooperen voor haer ende haeren Erven den gemelten Vercoop ende 
respective Coop te willen staen, wachten ende wahren, gelijck men sulx nae rechten ende Landtrechten te doen 
schuldigh, bij veronderpandongh haerer goederen, om in cas van onverhoopte evictie sich int’geheele offt ten deele 
daeraen te verhaelen, Sonder exception, arg off list. 

 
 Martis 25 Novembris 1662 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Coernooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Jan Wijnen voor sijn huijvrou de rato caverende, ende bekande oprechter deuchdelijcker schuldt schuldich 

te sijn ende opgenoomen ’t  hebben van Jan Laerberch Geesken Ehluiden die summa van 400 hollantse Dlrs segge 
vierhondert dlrs, waer mede sijn onderbegrepen die hondert dlrs so Comparant voor desen an gemelte Laerberch te 
schuldich sijn bekant heeft in dato den 26. Junij 1660, welcks rentverschrijvinge mits dese hier door wort gecasseert, 
beloovende dieselvige summa jaerlijckx ende alle jaer op Maij te verpensioneren met 22 derselver dlrs, waer van het 
eerste sal verschenen wesen als men schrijft 1663 op Majo; die loese een vierdendeell jaers te vooren te verkondigen 
beidersijts voorbeholden, stellende Comparant daer voor ten onderpande 

Fol. 43 v – alle sijne goederen, in specie sijn kamp voor Wenterswijck gelegen, om sich daer an voor gemelte pensioen 
sampt hooftsomme met peindinge na Landtrechte te verhalen, ende off Comparant den voornoemde Camp mocht 
koomen te verkoopen so anbelooft Comparant an gemelte Jan Laerberch doende als een ander, deselve kamp te willen 
verkoopen die naeste daer toe sall wesen, alles onder verbant als voors. Sonder bedroch ende argelist. 

 
 Jovis 27. Novembris 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Coernooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
 Erschenen Mechtelt Brethouwers, weduwe van zal. Engelbert van Dieren, met assumptie van Geurt van Dieren, haer 

in deser saecke toegelaten ende verkooren mombaer, ende bekande met authoriteit hares mombaers, in eenen steden 
vasten ende onwederroepelijcken erfkoop eewich ende erflick geduirende, voor eene welbetaelde summa geldes 
verkofft ende overgelaten te hebben gelijck sij doet kracht deses an Jan Ormel ende Aeltien 

Fol. 44 – sijn huisvrou een seecker stuck lants van hett goedt te Campe, gelegen op den Nestijser, den acker genoemt, 
met d’eene sijde lanchs Tijser landt schietende, met d’ander na Lorvinck lant, met den eenen einde an Essinck landt, 
ende het ander anden voerwech streckende, voor vrij ende alodiael nergens mede beswaert als gemene Hrn. ende lants 
lasten, mits conditie dat koperen sullen hebben offte holden haren behoorlijcken voerwech over Tijsch, hebbende ’t 
selvige Verkoperen met hant ende mont vertegen, gelavende den koop te sullen staen, wachten ende waren, ten allen 
tijden ende eewichlijck, stellende daervoor ten onderpande haere persoonen ende goederen, om in cas van evictie sich 
daer an kost ende schadeloos te sullen verhalen, alles sonder bedroch arch offte list. 

 
 Lunæ 1. Decembris 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Coernooten Wilhelm Hertlieff, 

Casper Everts. 
Fol. 44 v – Erschenen Gerrit Schoemaecker voor sijn huisvrou de rato caverende, ende bekande oprechter wettelijcker 

schult schuldich te sijn ende opgenomen ’t hebben van Jan Harts ende sijn erven de summa van hondert caroli gulden 
hollantsche valuatie, gelavende  dieselvige jaerlijckx ende alle jaer te verpensioneren met ses der selver glds waer van 
het eerste op Michaelis als men schrijft 1663 sal verschenen wesen; die loese een vierdendeel jaers te vooren te 
verkondigen beidersijts voorbeholden, stellende daer voor ’t onderpande alle sijne gerede ende ongerede roerende 
ende onroerende goederen niets daer van uitbesondert, in specie een seecker stuck boulants omtre(n)t van anderhalf 
schepel gesaei an die Smits bree gelegen, met d’ eene einde an Woolstege schietende, mit den anderen an 
Wamelincks esch om sich in val noots gemelter hooftsom, sampt interesse kost ende schadeloos te verhalen, alles 
sonder bedroch, fraud ende argelist. 

 



http://www.heerlijkheidbredevoort.nl  Volontaire protocollen Bredevoort 1662 
 

Transcriptie: Franciska Ruessink. Digitale fotografie: Yvette Hoitink. 

Fol. 45 – Sabbati 6. Decembris 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Coernooten Wilhelm 
Hertlieff, Christ. Stump. 

 Erschenen  Jan Wever genoemt Hollander van Gemen, Enneken Meisters sijn huisvrou ………(niet afgemaakt) 
 
Fol. 45 v – Martis 9. Decembris 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Coernooten Wilhelm 

Hertlieff, T. Bronckhorst. 
 Erschenen Lubbert Schoemaecker ende bekande kracht Volmacht voor desen Bredevor(t)schen Gerichte ende onder 

handt des Hr. Lantschrijvers Johannis Wisselinck in dato den 28. Aprilis 1655 op hem Comparant van Anneke 
Jacobsen weduwe van zal. Frans Jacobsen, vaendrich onder die compagnie van den Hr. Capitein Ploos, gepasseert, in 
eenen steden vasten ende onwederroepelijcken erfkoop eewich ende erflick geduerende verkoft ende overgelaten ’t 
hebben voor eene welbetaelde summa geldes an Tonnis Henrickx sijn huisvrou ende erven, seeckere behuisinge so 
dieselvige alhier binnen Bredevoort, met den eene sijde tuschen des Lieutenants van Dassels behuisinge is gelegen, 
ende d’ander op Jan Wilhelmsen Weddinck gekofte andere halfte ant selvige huis schietende, voor doorslechtich ende 
commervrij, uitgenomem 10 strs ende een halff thiense an den tijdtlijcke Rentmeester van des Hoocheits domeinen 
jaerlijckx te betalen, alles luit coopcedul daer van opgericht, hebbende ’t selvige met hant, halm ende monde 
vertegen, verner waer ende waerschap na Landtrechte te præstijren  belooft, alles sonder fraud ende argelist 

 
Fol. 46 – Eodem coram ijsdem. 
 Erschenen Reiner Grievinck Schulte ten Ahave, met toestandt ende bewillinge van sijne kinderen, Johanna 

Grievincks geassisteert met haer Soon Jan Bastiaen Vogel haerer hier toe erkooren Momber, Henrick Eskes voor sich 
ende als Volmachtiger van sijn huisvrou Hilleken Grievinck, Hendersken Grievinck gelijckvals voor sich ende als 
gemachtiger haers mans Wilhelm Aelberts, kracht volmacht voor Borgemeesteren, Schepenen ende Raet der Stadt 
Deventer ende Hr. Secretarij Fockinck handt in dato den 16. Decembris 1661, ende Derck Grievinck caverende 
gelijckvals voor sijn huisvrou, die bekanden in qualite voorsch. Voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde 
summa geldes, in eenen steden  vasten eeuwige ende onwederroepelijcken erfkoop overgelaten ende verkoft ’t 
hebben aen Henrick Rump Stientien Willinck Ehluide ende Derck Schoemaecker Henrica Hardes Ehluiden, het erve 
ende goedt Geerdes goedt genoemt, in ’t kerspel Wenterswijck Bourschap Corle tusschen Debbinck ende Bessinck 
met sijn bouw- ende hoijlanden in verner vaer ende bepalinge gelegen, met sijn olde ende nieuwe toebehoor, recht 
ende gerechticheit, allodiael commervrij goedt, uitgesondert elff schepel rogges an’t huis te Walfordt ende een 
Snaphoen off ses strs daer voor ende ujt vierdehalff molder gesaej den garffthiende, met den bloedigen thiende an Jan 
Thomas tot Wenterswijck ende an den tijdtlijcken Rentmeester van sijn Hoocheits Domeinen 17 strs jaerlijcks ende 
hebben verkooperen deses erfflijck gecædeert ende uitgegaen, ende daerop met hant ende monde vertegen, ende 
sampt ende sonders ende een voor all waer ende waerschap belooft onder verbant van alle hare goederen, hebbende 
ende noch krijgende, in’t bijsonder van die selvige soo haer bij maechscheitt sijn toegevallen ende gecaviert voor alle 
anspraecke, namaninge ofte wat enichsints ’t voorschr goedt ankoomen mochte, alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 46 v – Erschenen Reiner Grievinck Schulte ten Ahave, met toestandt ende bewillinge van sijn kinderen Johanna 

Grijvinck geassisteert met haer Soon Jan Bastiaen Vogel, haerer hiertoe erkooren Momber Henrick Eskes voor sich 
ende als volmachtiger van sijn huisvrou Hilleken Grievincks Hendersken Grievinck gelijckvals voor sich ende als 
gema(ch)tiger haers mans Wilhelm Aelberts kracht volmacht voor Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt 
Deventer ende Secretarij Fockinck handt in dato 16 Decembris 1661, ende Derck Grievinck caverende gelijckvals 
voor sijn huisvrou die bekanden in qualiteiten voorschr. voor sich ende haeren erven voor eene welbetaelde summa 
geldes in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop overgelaten ende verkoft ’t hebben an Gerrit 
Roerdinck Derck Weninck sijn huisvrou ende erven seeckere wejde, die Buninck Weide in den kerspel Wenterswijck 
Bourschap Miste an Buninck Broeck tusschen Ubbinck ende Wichert te Buckels kamp gelegen, voor allodiael 
commervrij, nergens mede beswaert als gemene Hrn lasten ende hebben verkoeperen deses erflijck gecædiert ende 
uitgegaen ende daerop met handt ende monde vertegen, ende sampt ende sonders ende een voor all waer ende 
waerschap belooft, onder verbant van alle hare goeder in’t bijsonder van dieselve so haer bij maechscheidt sijn 
toegevallen, ende gecaveert voor alle anspraeck, namaninge ofte watt enichsints ’t voorschr goedt ankoomen mochte, 
alles sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 47 – Mercurij 10 Decembris 1662 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm vander Lawick, Ceurnooten Derck 

Brethouwer, Jan ten Brincke, Jan Nachtegaell. 
  Erschenen Wilhelm te Ruil ende Jurrien Schulten voor hare respective huisvrouwen de rato caverende ende bekanden 

in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich ende erflijck gedurende voor eene welbetaelde 
summa geldes overgelaten ende verkoft te hebben gelijck sij doen kracht deses an Geurt te Braecke ende Aeltien sijn 
huisvrou, Martens stede off Nijlant genoemt gelijck ’t selvige in kerspel Dinxperlo Bourschap Hoerne tusschen 
Apperstege ende Kuipers stede in sijn kennelijcke limiten ende bepalinge is gelegen met d’eene sijde an den Aelter 
Hemmel met d’ander an die mate van Apperstege gelegen, met alle recht ende gerechticheit, gelijck ’t selve van die 
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Gasthuismeester van Boeckholdt an Verkooperen is verkoft ende opgedragen uitgesondert nochtans eene kamp soo 
Sander Rensinck is bouwende ende met de eene sijde an Gijbinck Bosch met dánder an d’Aelter Hemmel gelegen met 
den eenen einde an Gelkincks mathe, met den anderen an den Kerckegront tot Aelten schietende, hebende ’t selvige 
met hant ende monde vertegen verner ende beter waer ende waerschap na Landtrechte te præstijren belooft, alles 
sonder bedroch ende argelist. 

 
Fol. 47 v – Martis 16 Decembris 1662 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick Ceurnooten Wilhelm 

Hertlieff, Casper Everts. 
 Erschenen  Arent van Zutphen Sergiant onder die Compagnie van Hr. Capitein Lawick voor sijn huisvrou Enneken 

Crabbenborch de rato caverende ende bekanden in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop eeuwich 
ende erflick geduerende verkoft ende overgelaten ’t hebben voor eene welbetaelde summa geldes gelijck sij verkopen 
voor haer ende haren erven kracht deses an Isaac Abrahams Jode ende desselfs huisvrou ende erven haer huis alhier 
binnen Bredevoort staende tusschen die behuisinge ende gronden an deene sijde van den Hoochgeboren Hr. Johan 
van Welevelt toe den Diepenbroeck ende d’ander an den Hr. Rentmr ter Vile sijne woonplaets ende behuisinge 
schietende,als in sodaniger voegen als den verkooperen ’t selve huis van die ’t samptlijcke erfgenamen van zall. 
Daniel van Hattingen ende Barbara van Ewich gewesene Ehluide, ende dat ten overstaen van die Creditoren luit 
koopbrieffs hebben gekoft, mits dat jaerlijckx an den tijtlijcken Rentmr. des Hoocheits Domeinen moet betaelt 
worden                 (niet vermeld) wegens uitgaende thiense neffens Heren ende Lants schattinge, hebbende ’t selve in 
voorige gestalt met hant ende monde vertegen, verner ende beter waerschap ten allen tijden na Landtrechte belooft, 
alles sonder bedroch ende argelist.  

 
Fol. 48 –leeg 
Fol. 48 v –leeg 
Fol. 49 - leeg 
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Elverfeldt, Matthias † x Grievinck, Elisabeth 1662-05  16 
Eppinck, Willem 1662-05  15 v 
Erve en goed Bessinck in Corle 1662-12  46 
Erve en goed Debbinck in Corle 1662-12  46 
Erve en goed Geerdes in Corle 1662-12  46 
Erve en goed Haartman op de Haart  1662-07  26 v 
Erve en goedt Ekinck in IJzerlo 1662-06  19 v 
Erve en goet  Boesinck , Dorpbuur( Mauritius) 1662-07  28 v 
Erve en goet  Eelkinck in Miste ( Mauritius) 1662-07  28 v 
Erve en goet  Hinckamp in Miste ( Mauritius) 1662-07  28 v 
Erve en goet  Kreijl in Miste ( Mauritius) 1662-07  28 v 
Erve en goet Eessinck 1662-10  37 v 
Erve en goet Giessinck in Kotten 1662-07  28 v 
Erve en goet Groetenhuijs in Henxel 1662-07  28 v 
Erve en goet Haartman 1662-07  27 
Erve en goet Haartman 1662-07  27 v 
Erve en goet Haartman 1662-07  28 
Erve en goet Hoetinck in Corle 1662-05  16 
Erve en goet Nijenhuis in Dale 1662-09  32 v 
Erve en goet Roesselinck in Kotten 1662-07  28 v 
Erve en goet Sibinck in Meddo 1662-10  35 v 
Erve en goet Sibinck in Meddo 1662-10  36 
Erve en goet Sonderloo in Lintelo 1662-01  2 
Erve en goet Sonderloo in Lintelo 1662-01  3 
Erve en Goet Te Campe in IJzerlo 1662-11  44 
Erve en goet Te Ruil in de Heurne 1662-01  5 v 
Erve en goet Verdinck in Kotten 1662-07  28 v 
Eskes, Henrick x Grievinck, Hilleken 1662-12  46 
Eskes, Henrick x Grievinck, Hilleken 1662-12  46 v 
Evers, Caspar, Mombaer 1662-09  32 
Everts, Casper, Coernoot 1662-01  1 
Everts, Casper, Coernoot 1662-01  3 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-01  4 
Everts, Casper, Coernoot 1662-01  4 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-01  5 
Everts, Casper, Coernoot 1662-02  7 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-02  8 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-03  10 v  
Everts, Casper, Coernoot 1662-03  13 
Everts, Casper, Coernoot 1662-03  14 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-04  15 
Everts, Casper, Coernoot 1662-05  15 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-05  16 
Everts, Casper, Coernoot 1662-05  16 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-06  19 
Everts, Casper, Coernoot 1662-06  21  
Everts, Casper, Coernoot 1662-06  21 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-06  22 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-07  23 
Everts, Casper, Coernoot 1662-07  23 v  
Everts, Casper, Coernoot 1662-07  26 
Everts, Casper, Coernoot 1662-07  29 
Everts, Casper, Coernoot 1662-07  29 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-08  30 
Everts, Casper, Coernoot 1662-08  30 v 

Everts, Casper, Coernoot 1662-08  31 
Everts, Casper, Coernoot 1662-08  31 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-08  31 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-09  32 
Everts, Casper, Coernoot 1662-09  32 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-10  34 
Everts, Casper, Coernoot 1662-10  35 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-10  36 
Everts, Casper, Coernoot 1662-10  40 
Everts, Casper, Coernoot 1662-11  41 v 
Everts, Casper, Coernoot 1662-11  42 
Everts, Casper, Coernoot 1662-11  43 
Everts, Casper, Coernoot 1662-11  43 v  
Everts, Casper, Coernoot 1662-11  44 
Everts, Casper, Coernoot 1662-12  47 v 
Everts, Jacob x Brusse, Theodora 1662-01  1 v 
Everts, Jacob x Brusse, Theodora 1662-01  2 v 
Everts, Jacob x Brusse, Theodora 1662-01  3 
Ewich, Barbara v.x Hattingen, Daniel v.† 1662-12  47 v 
Fockinck, secretaris Deventer 1662-12  46 
Fockinck, secretaris Deventer 1662-12  46 v 
Frericks, Henrick 1662-10  40 
Garritzen oft  Meijsian, Jan 1662-10  37 v 
Garritzen oft  Meijsian, Jan 1662-10  38 
Garwiens,Enneke x Groetenhuis,Toebe 1662-08  31 
Garwins, Jan x Klinckers, Geertien 1662-06  18 v 
Gasthuismeester van Boeckholdt 1662-12  47 
Gedeputeerden Graafschap Zutphen 1662-07  28 v 
Geerlichs, Jenneken x Ekinck, Henrick 1662-06  19 
Geesinck / Clumpers, Jan 1662-09  33 
Gelinck, Teunis x Heeminck, Enneken 1662-08  31 v 
Gemert, Everhardt Peterszn van 1662-01  3 v 
Gemert, Peter 1662-01  3 v 
Gevers, Aeltien 1662-06  22 
Ghijse, Jan x Giessinck, Jenneken 1662-01  4 v 
Giesinck / Clumpers, Jan 1662-09  33 v 
Giessinck, Derck 1662-05  17 v 
Giessinck, Jenneken x Ghijse, Jan 1662-01  4 v 
Gijsberts, Jan † x Romp, Elisabeth 1662-06  22 v 
Graes, Jan van 1662-03  10 v  
Graes, Rotger van , der rechten doctor 1662-03  12 v 
Grievinck Jan 1662-01  5 v 
Grievinck, (Henrick)† x Sinnegers, Aeltje 1662-03  13 v 
Grievinck, (Henrick)† x Sinnegers, Aeltje 1662-03  14 
Grievinck, Derck 1662-12  46 
Grievinck, Derck 1662-12  46 v 
Grievinck, Elisabeth x Elverfeldt, Matthias † 1662-03  14 
Grievinck, Elisabeth x Elverfeldt, Matthias † 1662-05  16 
Grievinck, Gijsbert x Brincke, Enneken t. 1662-02  9 v  
Grievinck, Hendersken x Aelberts, Wilhelm 1662-12  46 
Grievinck, Hendersken x Aelberts, Wilhelm 1662-12  46 v 
Grievinck, Hilleken x Eskes, Henrick 1662-12  46 
Grievinck, Hilleken x Eskes, Henrick 1662-12  46 v 
Grievinck, Jan 1662-08  31 
Grievinck, Jan, mombaer 1662-05  16 
Grievinck, Jan, Ondervoght 1662-03  13 v 
Grievinck, Johanna  ( 2e x Vogel, Frederick ) 1662-12  46 
Grievinck, Johanna  ( 2e x Vogel, Frederick ) 1662-12  46 v 
Grievinck, Reiner, Schulte ten Ahave 1662-12  46 
Grievinck, Reiner, Schulte ten Ahave 1662-12  46 v 
Groetenhuis,Toebe x Garwiens,Enneke 1662-08  31 
Gussinckloe/Ormel, Jan x Aeltjen,…. 1662-08  30 
Haart : Cloevers beecke 1662-07  26 v 
Haart : Cloevers grondt 1662-07  26 v 
Haart : den Steenkamp 1662-07  26 v 
Haart : die Spregge, Borninckhoffs landt 1662-07  26 v 

Haart : het Bruggenstucke 1662-07  26 v 
Haart : het Heetveldt 1662-07  26 v 
Haart : het Hietfeldt 1662-07  26 v 
Haart : Jentinck beecke 1662-07  26 v 
Haart : Jentinck landt 1662-07  26 v 
Haart : Slotbooms gaerden 1662-07  26 v 
Haefkes, Mechtelt x Willinck, Jacob † 1662-01  6 
Haevekes † kinderen (26-02-1662) 1662-01  1 v 
Haevekes, Jan 1662-02  10  
Hafkens, Derck x Wessels, Jenneken 1662-07  24 v  
Hagen, Hendrick t. x Lobeeck, Engeline 1662-07  29 
Hardes, Henrica x Schoemaecker, Derck 1662-12  46 
Harn, Josias van, secretaris Arnhem 1662-06  21  
Hartlief, Wilhelm, Coernoot 1662-03  14 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-03  13 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-03  15 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-05  15 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-05  16 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-05  16 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-06  21  
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-06  21 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-07  29 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-07  29 v 
Hartlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-08  30 
Hartlieff, Wilhelm, mombaer 1662-08  30 
Hartlieff, Wilhelm, Stadtholder 1662-08  31 v 
Hartlieff, Wilhelm, Statholder 1662-05  17 v 
Hartlieff, Willem x Enneken 1662-05  17 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-07  23 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-08  30 v 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-08  31 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-08  31 v 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-09  32 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-10  34 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-10  36 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-11  41 v 
Hartlieff, Willem, Coernoot 1662-11  42 
Hartlieff, Willem, mombaer 1662-08  30 v 
Harts, Jan 1662-11  44 v 
Hattingen, Daniel v.† x Ewich, Barbara v. 1662-12  47 v 
Havekes, Jan 1662-07  26 v 
Hävekes, Jan 1662-07  28 
Havekes, Jan † x Brusse, Theodora 1662-01  1 v 
Havekes, Jan † zijn kinderen 1662-01  1 v 
Havekes, Jan † zijn kinderen 1662-01  2 v 
Havekes, Jan † zijn kinderen 1662-01  3 
Heckhuis, Johannes, Coernoot 1662-01  4 v 
Heeminck, Enneken x Gelinck, Teunis 1662-08  31 v 
Heickinck, Evert x Loomans, Hendersken 1662-01  3 
Heickinck, Evert, landt op Aelter Esch 1662-07  29 v 
Heijnen Johanna Margr. x  Schut, Eric Peter 1662-11  41 
Heijnen, Gerrit 1662-11  41 
Heijnen, Henderick 1662-11  41 
Heijnen, Hendrick † x Laerbergh, Geesken 1662-11  41 
Heijnen, Jan Hendrickszoon 1662-11  41 
Hengefelt, Herman 1662-11  41 v 
Hengel, Gerhardt van,  Coernoot 1662-03  13 v 
Hengel, Gerhardt van,  Coernoot 1662-05  17 v 
Hengel, Gerhardt van, Coernoot 1662-08  31 v 
Henrics, Gerhardus x Oldenzeel, Elsken 1662-01  1 
Henrics, Gerhardus, Schoolmr. Wtw 1662-01  1 
Henrikx, Tonnis 1662-12  45 v 
Henxel : Beckwesers huis 1662-03  13 
Henxel : Brockers hof 1662-03  13 
Hermelinck*, Gerdtjen x Hermelinck, Berendt 1662-02  9 
Hermelinck, Berendt x Gerdtjen,…… 1662-02  9 
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Hertlief*, Enneken x Hertlief, Wilhelm 1662-01  4 
Hertlief, Wilhelm x Enneken,……… 1662-01  4 
Hertlief, Wilhelm, Coernoot 1662-03  12 v 
Hertlief, Wilhelm, Coernoot 1662-03  13 
Hertlief, Wilhelm, Coernoot 1662-06  19 
Hertlief, Wilhelm, Coernoot 1662-06  22 v 
Hertlief, Wilhelm, Coernoot 1662-07  26 
Hertlief, Wilhelm, Stadtholder 1662-07  23 v  
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-01  1 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-01  3 v 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-02  7 v 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-03  10 v  
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-06  18 v 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-11  43 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-11  43 v  
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-11  44 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-12  45 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-12  45 v 
Hertlieff, Wilhelm, Coernoot 1662-12  47 v 
Hertlieff, Willem, Coernoot 1662-09  32 v 
Hertlieff, Willem, Stadtholder 1662-10  35 v 
Hertlieff, Willem, Stadtholder 1662-10  40 
Heurne D’lo : Aelter Hemmel 1662-12  47 
Heurne D’lo : Apperstege 1662-12  47 
Heurne D’lo : Gelkincks mathe 1662-12  47 
Heurne D’lo : Gijbinck Bosch 1662-12  47 
Heurne D’lo : Kerckegront tot Aelten 1662-12  47 
Heurne D’lo : Kuipers stede 1662-12  47 
Heurne D’lo : Martens stede of Nijlant 1662-12  47 
Hietbrinck, Hendrick x Nachtegall, Gerritje 1662-11  40 v 
Hietbrinck, Jan ten 1662-08  31 
Hietbrinck, Lotte x Velthorst, Wessel ten 1662-11  40 v 
Hoeckelman, Conraet 1662-02  9 v  
Hoevel, Herman v., borgman Ottensteen 1662-07  27 v 
Hoevell, Herman v., borgman Ottensteen 1662-07  27 
Hoff van Arnhem 1662-05  16 
Hoickinck, Dercksken x Dulmers, Willem jr 1662-05  18 
Holtberndts, Anna x Botthornius, Joh. 1662-06  21 v 
Hondtdarp, Fijken† x Martens, Herman 1662-09  32 v 
Hondtdarp, Gerdt ten, Mombaer 1662-09  32 
Hoorne*, Enneken x Hoorne, Hermen ter 1662-06  22 v 
Hoorne*, Jenneken x Hoorne, Coene ter 1662-06  22 v 
Hoorne, Coene ter x Jenneken,…….. 1662-06  22 v 
Hoorne, Hermen ter x Enneken,…….. 1662-06  22 v 
Horst* Geesken t. x Horst, Gerrit t 1662-08  30 v 
Horst*, Aeltjen ter x Horst, Jan ter 1662-05  15 v 
Horst, Gerrit t. x Geesken,…… 1662-08  30 v 
Horst, Jan ter x Aeltjen,……… 1662-05  15 v 
Horst, Willem ter 1662-05  15 v 
Huijse Bredevoordt 1662-07  28 
Huininck, Herman, Coernoot 1662-03  11 
Huininck, Herman, Coernoot 1662-11  40 v 
Huininck, Jan, landt op Aelter Esch 1662-07  29 v 
Huis Brvrt  : Verschagen > ten Hage 1662-07  29 
Huis Brvrt : v.Hattingen† > van Zutphen 1662-12  47 v 
Huis Brvrt : van  Zutphen > Abrahams 1662-12  47 v 
Huis Brvrt : van Johan v. Welevelt  1662-12  47 v 
Huis Brvrt : van Rentmr. ter Vile 1662-12  47 v 
Hulsen, Gert ten  1662-10  39 v 
Huppel : Bulder kempken 1662-10  39 
Huppel, Schulte van 1662-02  10  
IJzerlo : Costcamps landt 1662-08  30 v 
IJzerlo : de Baeck 1662-08  30 
IJzerlo : den Esch 1662-08  30 
IJzerlo : Essinck Pass 1662-08  30 
IJzerlo : Essinckse Pass 1662-08  30 v 

IJzerlo : Heelwegh Aelten nae Dinxperloe 1662-08  30 
IJzerlo : Lorverinck 1662-08  30 v 
IJzerlo : Nestijser 1662-11  44 
IJzerlo : Tijser landt 1662-11  44 
IJzerlo : voerwech over Tijsch 1662-11  44 
Ittersen, Claes x Walien, Aeltien 1662-02  7 v 
Jacobsen, Anneke x Jacobsen,Frans † 1662-12  45 v 
Jacobsen,Frans † x Jacobsen, Anneke 1662-12  45 v 
Jacobsen,Frans†, vaendrich(28-04-1655) 1662-12  45 v 
Janknecht, Henderick x Brincke, Johanna t. 1662-07  29 v 
Janknecht, Henrick, kerckmeester 1662-06  18 v 
Janssen v. Coelenborgh, Tonnis 1662-11  42 v 
Joerdens, Herman, een sourmatendeel 1662-01  4 v 
Kampe, Aeltje t.† x Lenssinck, Lambert 1662-03  11 
Karnebeck, Mechtelt x Ahlers, Aloff 1662-03  12 v 
Karstkes, Derck, landt in Lintelo 1662-11  40 v 
Klinckers, Geertien x Garwins, Jan 1662-06  18 v 
Klos, Wilhelm 1662-06  18 v 
Koeninck, Berendt 1662-06  20 
Kollwagen, Gerridt 1662-03  11 v 
Kolwagen*, Stijntien x Kolwagen, Gerrit 1662-01  2 v 
Kolwagen, Gerrit x Stijntien,…….. 1662-01  2 v 
 Kolwagen,Hendrick †x Venderbusch, Gerritje 1662-11  40 v 
Kotten : Bemerssteede 1662-06  21  
Kotten : Boikinck camp 1662-10  37 v 
Kotten : Boitinck lant 1662-10  37 v 
Kotten : hoff Eessinck 1662-10  37 v 
Kotten : Mensinck 1662-10  37 v 
Kotten : Ossinckt  lant 1662-10  37 v 
Kotten : Ostercamp 1662-10  37 v 
Krabbenborch, Enneken x Zutphen, Arent v. 1662-03  12 v 
Kraenen, Henderick 1662-10  36 
Kreijl, Henrick x Coesinck, Trui 1662-01  5 
Kreil, Henderick ten 1662-11  42 
Kreil, Henderick ten 1662-11  42 v 
Krusen, Anna x Volmer, Johan,  Lt. 1662-07  23 
Laerberch*, Geesken x Laerberch, Jan 1662-11  43 
Laerberch, Jan 1662-11  43 v  
Laerberch, Jan x Geesken,…… 1662-11  43 
Laerberg, Jan 1662-06  22 v 
Laerbergh, Geesken x Heijnen, Hendrick † 1662-11  41 
Lanckhoff , Herman 1662-03  11 v 
Lauwick,Georgh Niclaes,Drost/Richter 1662-10  34 
Lauwick,Georgh Niclaes,Drost/Richter 1662-10  35 v 
Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-06  21 v 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-07  23 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-08  30 v 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-08  31 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-08  31 v 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-09  32 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-10  36 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-11  40 v 

Lauwick,Gooswijn 
Wilhelm,Drost/Richter 

1662-11  41 v 

Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  1 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  3 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  4 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  4 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  5 

Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  5 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-01  6 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-02  7 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-02  8 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-02  9 v  
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-02  10  
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  10 v  
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  11 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  12 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  13 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  13 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-03  14 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-04  15 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-05  15 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-05  16 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-05  16 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-06  18 v 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-06  19 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-06  21  
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-06  22 
Lawick, Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-06  22 v 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-09  32 v 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-10  37 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-11  42 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-11  43 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-11  43 v  
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-11  44 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-12  45 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-12  45 v 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-12  47 
Lawick,Gooswijn Wilhelm,Drost/Richter 1662-12  47 v 
Leessinck, Heijne 1662-11  42 v 
Lenckhof, Henderick, zijn handtmerck 1662-03  11 v 
Lenckhoff, Henderick x Lenssinck, Aeltjen 1662-03  11 
Lenckhoff, Henrick 1662-03  11 
Lenckhoff, Willem t. x Buckel, Geesken ten 1662-03  14 v 
Lenckhoff, Willem te 1662-03  11 
Lenich, Adam van ( 14-05-1675 ) 1662-03  13 
Lenssinck*, Elsken x Lenssinck, Lambert 1662-03  11 
Lenssinck, Aeltjen Lambertsdr. 1662-03  11 
Lenssinck, Aeltjen x Lenckhoff, Henderick 1662-03  11 
Lenssinck, Aeltjen x Loemans, Lambert 1662-03  11 
Lenssinck, Aeltjen x Loemans, Lambert 1662-03  12 
Lenssinck, Elsken x Lenssinck, Lubbert 1662-03  11 
Lenssinck, Elsken, haar handtmerck  1662-03  11 v 
Lenssinck, Fenneken x Braeck, Reint 
ter 

1662-03  11 

Lenssinck, Geesken x Bongers, Gerdt 1662-03  11 
Lenssinck, Lambert 1662-03  12 
Lenssinck, Lambert 1e x Kampe, Aeltje t.† 1662-03  11 
Lenssinck, Lambert x Elsken,…….. 1662-03  11 
Lenssinck, Lambert, zijn handtmerck 1662-03  11 v  
Lenssinck, Lubbert x Lenssinck, Elsken  1662-03  11 
Lenssinck, Lummeken Lambertsdr. 1662-03  11 
Lenssinck, Lummeken x Brussen, Frerick 1662-03  11 
Lenssinck, Reintje 1662-03  11 
Limborgh, H. v. richter Delden 1662-07  27 v 
Lintelo : Aelter Broeck 1662-01  2 v 
Lintelo : Aelter Broeck 1662-01  3 
Lintelo : Coops Ackermaethe 1662-11  40 v 
Lintelo : Coopsgoet 1662-11  40 v 
Lintelo : den kleinen Esch 1662-10  40 
Lintelo : den Olden Camp 1662-01  2 v 
Lintelo : die Kemena 1662-01  2 v 
Lintelo : Drentels Horst 1662-05  15 v 
Lintelo : Ebberssteede 1662-11  41 
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Lintelo : Entinck Broeck 1662-11  41 
Lintelo : Eppinck sijn Maethe 1662-05  15 v 
Lintelo : het Broeck 1662-05  15 v 
Lintelo : het Moervelt 1662-01  3 
Lintelo : Honderloos grondt 1662-11  40 v 
Lintelo : Jan ten Bollens hoeijgrondt 1662-05  15 v 
Lintelo : Johan Bos landt 1662-10  40 
Lintelo : Kartskenslandt 1662-11  40 v 
Lintelo : Kerkwech van Lintel na Aelten 1662-01  2 v 
Lintelo : Klein Sonderloo 1662-01  2 v 
Lintelo : Kobes goet 1662-10  40 
Lintelo : Koops goet 1662-01  2 v 
Lintelo : Lambert Lenssincks stede  1662-03  12 
Lintelo : Scheenck grondt 1662-11  40 v 
Lintelo : Sonderloo Esch 1662-01  3 
Lobeeck, Engeline x Hagen, Hendrick t. 1662-07  29 
Locken, Jan 1662-01  5 v 
Loemans, Hindersken Lambertsdr. 1662-03  11 
Loemans, Lambert x Lenssinck, Aeltjen 1662-03  11 
Loemans, Lambert x Lenssinck, Aeltjen 1662-03  12 
Loomans, Hendersken x Heickinck, Evert 1662-01  3 
Lubberts*,Fenneken x Lubberts, Gerdt † 1662-08  31 v 
Lubberts, Gerdt † x Lubberts*,Fenneken 1662-08  31 v 
Marquerinck, Wichardt, mombaer 1662-08  31 v 
Martens*, Geertjen x Martens, Herman 1662-09  32 
Martens*, Trijne x Martens, Jan 1662-09  32 v 
Martens, Herman 1e x Hondtdarp, Fijken† 1662-09  32 v 
Martens, Herman 2e  x Geertjen,……… 1662-09  32 
Martens, Jan x Trijne, ……… 1662-09  32 v 
Meddo : ‘t Hanevelt 1662-02  10  
Meddo : die olde Becke 1662-02  10  
Meddo : die Schulten Vruchte 1662-02  10  
Meddo : dieSchoppers Woort 1662-02  10  
Meddo : Dieters grundt 1662-02  10  
Meddo : Helmerinck gaerden 1662-02  10  
Meddo : Sevincks Esch 1662-02  10  
Meddo : Sevincks stege 1662-02  10  
Meddo : Sijbinck landt 1662-02  10  
Meddo : Simmelts goorkamp 1662-02  10  
Meddo : Simmelts Hofsteede 1662-02  10  
Meddo : Simmelts landt 1662-02  10  
Meddo : Simmelts stege 1662-02  10  
Meddo : Stegger Mate 1662-02  10  
Meijs, Jan Gerritsen 1662-04  15 
Meijsian, Jan Garritzen 1662-10  37 v 
Meijsian, Jan Garritzen 1662-10  38 
Meijsian, Jan Garritzen x Bruijnen, Geesken 1662-10  37 
Meijsters, Gerdt 1662-11  42 
Meijsters, Gerdt 1662-11  42 v 
Meisters, Enneken x Wever, Jan 1662-12  45 
Mensinck, B. Landtschrijver( 03-05-1683) 1662-09  33 
Menten, Derck 1662-07  27 
Menten, Derck 1662-07  27 v 
Menten, Derck 1662-07  28 
Metz, Berent x Roese, Fijtien ten 1662-01  3 
Michelsen, Michiel 1662-06  22 
Miste : Brincke 1662-05  17 
Miste : Buninck Broeck 1662-12  46 v 
Miste : de Brincker Esch 1662-05  17 
Miste : die Boumeisters stede 1662-05  17 
Miste : die Buninck Weide 1662-12  46 v 
Miste : Drommers huijs 1662-05  17 
Miste : Eellkinck 1662-05  17 
Miste : Hermelinck 1662-05  17 
Miste : Ubbinck 1662-12  46 v 
Miste : Wichert te Buckels Kamp 1662-12  46 v 

Moerman, Wessel 1662-10  40 
Moselage, Gertruidt x …Wenckstern, Ltnt .† 1662-03  12 v 
Nachtegael, Jan, Coernoot 1662-01  5 v 
Nachtegael, Jan, Coernoot 1662-02  9 v  
Nachtegaell, Jan, Coernoot 1662-12  47 
Nachtegall, Gerritje x Hietbrinck, Hendrick 1662-11  40 v 
Nachtegall, Jan x Verschagen, Catharina 1662-07  29 
Nachtegall, Jan, Coernoot 1662-03  11 
Nachtegall, Jan, Coernoot 1662-11  40 v 
Nachtegall, Jan, Gerichtsschepen Aalten 1662-08  32 
Naehuijs*, Hendersken x Naehuijs, Lubbert 1662-11  41 
Naehuijs*, Hendersken x Naehuijs, Tonnis 1662-11  41 
Naehuijs, Lubbert x Hendersken,…….. 1662-11  41 
Naehuijs, Tonnis x Hendersken,…….. 1662-11  41 
Nellekes, Lambert 1662-02  7 v 
Neth* Griete ter x Neth, Derck ter 1662-05  15 v 
Neth, Derck ter x Griete,……… 1662-05  15 v 
Notteboom, Jan 1662-07  24  
Oickinck 1662-03  14 
Oissinck, Gerdt Schulte 1662-06  21  
Oldenzeel, Elsken x Henrics, Gerhardus 1662-01  1 
Olffen, Herbert ( 03-12-1666) 1662-07  23 
Olffen, Herbert, commissen in Calckar 1662-07  23 
Onkruit, Unico 1662-07  27 v 
Onnekinck*, Derckxen x Onnekinck, Johan 1662-02  8 v 
Onnekinck, Johan x Derckxen,…… 1662-02  8 v 
Oossinck, Trijntjen x Boesinck, Geert 1662-07  24 v  
Oossinck, Trijntjen x Boesinck, Geert 1662-07  25  
Ormel*, Aeltien x Ormel, Jan 1662-11  43 v  
Ormel,Jan x Aeltien,……… 1662-11  43 v  
Ormel/Gussinckloe, Jan x Aeltjen,…. 1662-08  30 
Padefort, Agnes Margretta ,Vrou v.Dunnewolt 1662-10  35 
Padevoort,Agnes Marg. x Dunnewolt, Jacob 1662-10  34 
Padevoort,Agnes Marg. x Dunnewolt, Jacob 1662-10  34 v 
Pas, Berentjen ten x Wijskamp, Jan ten 1662-03  13 
Pas, Berentjen ten x Wijskamp, Jan ten 1662-03  13 v 
Pastor van Wenterswick 1662-05  16 v 
Pauw, Aldegonda x Brandt, Herman 1662-08  31 
Pelckwijck, Jan ter 1662-11  42 
Pelckwijck, Jan ter 1662-11  42 v 
Pelckwijck, Jan ter ( 03-12-1666) 1662-07  23 
Peters, Abraham 1662-02  10  
Peters, Abraham 1662-09  32 v 
Pijpers, Joerden, landt op Aelter Esch 1662-07  29 v 
Planten, Jan 1662-05  17 
Ploos, Hr. Capitein (28-04-1655) 1662-12  45 v 
Poelhuijs, Rutger 1662-02  10  
Poelhuijs, Rutger 1662-06  20 
Poelhuijs, Rutger 1662-10  38 
Poelhuijs, Rutger 1662-11  42 
Poelhuis, Harmen, getuige 1662-10  39 v 
Poelhuis, Rotger 1662-07  25 v 
Poelhuis, Rotger, Coernoot 1662-01  6 
Poelhuis, Rotger, Coernoot 1662-06  22 
Poelhuis, Rotger, Coernoot 1662-07  25 v 
Poelhuis, Rotger, Coernoot 1662-10  37 
Poelhuis, Rotger, getuige 1662-10  39 v 
Poelhuis, Rotger, Stadtholder 1662-06  19 v 
Poelhuis, Rutger, Coernoot 1662-02  10  
Poelhuis/Boeinck,  Geesken 1662-10  39 
Poppinck, Adriaen † 1662-07  25 v 
Poppinck, Derck 1662-07  25 v 
Poppinck, Henrick 1662-07  25 v 
Poppinck, Henrick, huis in Wtw 1662-01  1 v 
Prins, Jan 1662-03  14 
Provisoren tot Wenterswijck 1662-01  6 

Radijs, Niclaes x Verschagen, Agnes † 1662-07  29 
Raen, die vrouw van 1662-02  9 
Raesfeldt, Wilhelm, mombaer 1662-01  1 v 
Raesfeldt, Wilhelm, mombaer 1662-01  2 v 
Raesfeldt, Wilhelm, mombaer 1662-01  3 
Raessfeldt, Willem x Smit,(Henderske) 1662-08  31 
Raesveldt*, Wendele x Raesveldt, Christiaen 1662-06  18 v 
Raesveldt, Christiaen x Wendele,……. 1662-06  18 v 
Ratum : de Buddenborgh 1662-06  20 v  
Ratum : de Onnekinck Cavenstede 1662-02  8 v 
Ratum : het Raetmanse veldt 1662-02  8 v 
Ratum : Honerdinck 1662-02  8 v 
Reesinck, Hermken, wed. Pelckwijck 1662-06  20 
Rensinck, Sander 1662-12  47 
Resinck, Berent 1662-01  6 
Resinck, Hermke 1662-06  22 v 
Ringelberch, Jan(26-02-1662) 1662-01  1 v 
Ripperda, Unico, Wilhelmszoon 1662-07  27 
Ripperda, Unico, Wilhelmszoon 1662-07  27 v 
Ripperda, Wilhelm 1662-07  27 
Ripperda, Wilhelm 1662-07  27 v 
Roerdinck, Gert x Weninck, Derck ♀ 1662-12  46 v 
Roese, Fijtien ten x Metz, Berent  1662-01  3 
Romp, Elisabeth x Gijsberts, Jan † 1662-06  22 v 
Romunde,Henderic x Aelten, 
Berndeken 

1662-11  41 v 

Rotz, Evert 1662-11  41 v 
Ruil, Gijsbert te 1662-01  5 v 
Ruil, Wilhelm te 1662-12  47 
Ruile, Wilhelm te 1662-01  5 v 
Rull, Willem te (ter Ull) 1662-03  11 v  
Rump, Christina x Rump, Henderick 1662-10  36 
Rump, Henderick x Rump, Christina 1662-10  36 
Rump, Henrick x Willinck, Stientien 1662-12  46 
Sadeler, Jan 1662-03  10 v  
Samberge, Warner ten 1662-05  16 v 
Schalen, Lucas, der rechten licentiaet 1662-07  25 v 
Schoemaecker, Derck x Hardes, Henrica 1662-12  46 
Schoemaecker, Gerrit 1662-11  44 v 
Schoemaecker, Lubbert 1662-12  45 v 
Schulte van Huppel, Jan Derckszoon 1662-09  33 v 
Schulte van Huppel, Jan Derckszoon 1662-09  34 
Schulten van Huppel, Derck †x Enneken 1662-09  33 
Schulten* Enneken x Schulte Huppel, Derck † 1662-09  33 
Schulten, Jurrien 1662-12  47 
Schut, Eric Peter  x Heijnen Johanna Margr. 1662-11  41 
Schutte, Willem 1662-02  10  
Schutte, Willem 1662-07  26 v 
Schutte, Willem 1662-07  28 
Scimmelpenninck vd Oije, Jacob 1662-02  8 
Sevinck*, Aeltjen x Sevinck, Jan 1662-02  10  
Sevinck, Jan x Aeltjen,…….. 1662-02  10  
Sewinck, Jan 1662-09  33 v 
Sibinck*, Geertien  2e x Sibinck, Geert 1662-10  35 v 
Sibinck*, Geertien  2e x Sibinck, Geert 1662-10  36 
Sibinck*, Geertien 1e x Sibinck, Henrick † 1662-10  35 v 
Sibinck, Geert x Geertien,……… 1662-10  35 v 
Sibinck, Geert x Geertien,……… 1662-10  36 
Sibinck, Henrick † x Geertien,…….. 1662-10  35 v 
Sibinck, Henrick Henrickszoon 1662-10  35 v 
Sickinck 1662-07  26 
Sinnegers, Aeltje x Grievinck, (Henrick)† 1662-03  13 v 
Sinnegers, Aeltje x Grievinck, (Henrick)† 1662-03  14 
Smit,(Henderske) x Raessfeldt, Willem 1662-08  31 
Smits, Jenneke 1662-06  18 v 
Steenderen : de Middachter Thiende 1662-02  8 
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Stemers, Maria 1662-01  4 
Stennekes, Derck 1662-06  18 v 
Stomp, Christiaen 1662-07  23 v  
Stomp, Christiaen, Coernoot 1662-10  35 v 
Storm, Wilhelm x Buenck, Mariken 1662-01  1 
Storms, Evert 1662-07  25 v 
Straecke 1662-07  26 
Straecke, Berent ter 1662-03  10 v  
Straeke, Johan ter 1662-10  39 v 
Strobant, Geertien, wed.Walien, Henrick 1662-07  25 v 
Stump, Christiaen,  Coernoot 1662-12  45 
Swarte, Coenraet 1662-07  24  
T’jeinck, Fijcken x Becker, Hinderick 1662-11  42 
T’jeinck, Willem, hof in Wtw 1662-11  42 
Tenckinck, Jan 1662-02  8 v 
Theben, Rudolph, hof in Brvrt 1662-03  15 
Thomas, Jan 1662-12  46 
Tiers, Gertruijdt x Alberts, Jan 1662-08  31 v 
Tjenck, Stijntien x Wijmels, Herman 1662-06  22 
Tra, Lambert 1662-06  19 v 
Tra, Lambert 1662-07  25 v 
Tra, Lambert, Coernoot 1662-01  6 
Tra, Lambert, Coernoot 1662-06  22 
Tra, Lambert, Coernoot 1662-07  25 v 
Tra, Lambert, mombaer 1662-01  6 
Tra, Lambert. Coernoot 1662-06  19 v 
Trae, Lambert 1662-09  33 
Trae, Lambert 1662-10  38 
Trae, Lambert, Coernoot 1662-02  10  
Trae, Lambert, Coernoot 1662-10  37 
Trae, Lambert, getuige 1662-10  39 v 
Trae, Lambert, Mombaer 1662-01  5 
Velthorst, Wessel ten x Hietbrinck, Lotte 1662-11  40 v 
Venderbus, Gerrit, wedwe Collwagens 1662-03  14 
Venderbusch, Gerrit 1662-05  16 
Venderbusch, Gerritje x Kolwagen,Hendrick † 1662-11  40 v 
Venderbusch, Gerritje, wed. Collewagen 1662-05  16 
Verschagen, Agnes † x Radijs, Niclaes 1662-07  29 
Verschagen, Catharina x Nachtegall, Jan 1662-07  29 
Verschagen, Elisabeth † x Dijmen †, Pastor 1662-07  29 
Verschagen, Hester 1662-07  29 
Verschagen, Swaentjen 1662-07  29 
Vijgh, Derck † x Broeck, Margrieta vd 1662-10  34 v 
Vijgh, Derck † x Broeck, Margrieta vd 1662-10  35 
Vijgh, Juste, doctor 1662-10  34 
Vijgh, Juste, doctor 1662-10  34 v 
Vijgh, Sijberto Derckszoon 1662-10  34 v 
Vijgh, Sijberto Derckszoon 1662-10  35 
Vile, Joost ter, Rentmeester 1662-02  8 v 
Vile, Joost ter, Rentmr. Stadtholder 1662-07  26 
Vile, Joost ter, Rentmr.,Stadtholder 1662-07  25 v 
Vile, Joost ter, Rentmr.,Stadtholder 1662-07  29 
Vile, Joost ter, Rentmr.,Stadtholder 1662-07  29 v 
Vile, Joost ter, Stadtholder 1662-08  30 
Vogel, Jan Bastiaen 1662-12  46 
Vogel, Jan Bastiaen 1662-12  46 v 
Volmer, Blesius x Munster, Aeltjen van 1662-03  13 
Volmer, Jan 1662-07  26 v 
Volmer, Jan 1662-07  28 
Volmer, Johan,  Lt. x Krusen, Anna 1662-07  23 
Walfordt, Huis te 1662-12  46 
Walien, Aeltien x Ittersen, Claes 1662-02  7 v 
Walien, Henrick † x Strobant, Geertien 1662-07  25 v 
Waliens, wedtwe 1662-11  42 v 
Weddinck, Dr. Rudolphus 1662-07  25 v 
Weddinck, Jan Wilhelmsen 1662-12  45 v 

Welevelt toe den Diepenbroeck, Johan 1662-12  47 v 
Wenckstern, Ltnt .† x Moselage, Gertruidt 1662-03  12 v 
Weninck, Derck ♀ x Roerdinck, Gert 1662-12  46 v 
Wentholt,….secr. stadt Zutphen (02-1662) 1662-01  1 v 
Wesselinck, Gerrit, hof in Brvrt 1662-04  15 
Wesselinck, Jan 1662-01  4 v 
Wesselinck, Jan, mombaer 1662-01  1 v 
Wesselinck, Jan, mombaer 1662-01  2 v 
Wesselinck, Jan, mombaer 1662-01  3 
Wessels, Jenneken x Hafkens, Derck 1662-07  24 v  
Wever, Jan genoemt Hollander van Gemen 1662-12  45 
Wever, Jan x Meisters, Enneken 1662-12  45 
Wibbelts, Jan 1662-06  21  
Wijmels, Herman x Tjenck, Stijntien 1662-06  22 
Wijmers, Henderick 1662-06  20 
Wijmers, Henderick 1662-06  20 v  
Wijmers, Herman 1662-06  19 v 
Wijmers, Herman 1662-06  20 v  
Wijmes, Henrick 1662-06  20 
Wijnen, Jan 1662-11  43 
Wijskamp, Jan ten x Pas, Berentjen ten 1662-03  13 
Wijskamp, Jan ten x Pas, Berentjen ten 1662-03  13 v 
Wildeman, Jan †, zijn huis in Wtw 1662-11  42 
Willinck, Jacob † x Haefkes, Mechtelt 1662-01  6 
Willinck, Jan x Beckers, Jenneken 1662-07  25  
Willinck, Stientien x Rump, Henrick 1662-12  46 
Wisselinck, Gerrit, huis Wtw 1662-08  31 v 
Wisselinck, Johannis, lantschr. (28-04-1655) 1662-12  45 v 
Wissinck, Johan  ( 08-12-1628) 1662-05  16 v 
Woort, Henrick ter 1662-01  3 v 
Woort, Jan ter † 1662-07  26 
Woort, Jan ter † x Bolants, Geertruit 1662-07  25 v 
Wtw : Baelinck Esch 1662-06  20 
Wtw : Basten gront 1662-07  24 v  
Wtw : de lange Wiber 1662-07  25  
Wtw : de medehoessche strate 1662-06  20 
Wtw : de Slesewijck 1662-01  1 v 
Wtw : Den Kompael 1662-07  24 v  
Wtw : die Boesinck Bree 1662-07  25  
Wtw : die kleine Woort 1662-07  24 v  
Wtw : het Armen huijs 1662-01  1 v 
Wtw : het Bargerbus 1662-07  24 v  
Wtw : het goet Boesinck 1662-07  25  
Wtw : het Sambarch 1662-07  24 v  
Wtw : het Sambarch 1662-07  25  
Wtw : Hoeickinck Esch 1662-05  18 
Wtw : huis Jan Alberts > Teunis Gelinck 1662-08  31 v 
Wtw : huis van Jan ter Woort 1662-07  25 v 
Wtw : Huisincks huis 1662-07  25 v 
Wtw : Kamp die Boomkaete 1662-05  18 
Wtw : Kreijls Maethe 1662-07  23 v  
Wtw : Lappenbrinck 1662-11  42 
Wtw : Nijenhuijs gaerden 1662-05  18 
Wtw : Poelhuis Kampen 1662-06  22 
Wtw : Poppincks hoff 1662-07  25 v 
Wtw : Poppincks huis 1662-07  25 v 
Wtw : Steege nae Jan Beckers huijs 1662-08  31 v 
Zutphen, Arent v. x Crabbenborch, Enneken 1662-12  47 v 
Zutphen, Arent v. x Krabbenborch, Enneken 1662-03  12 v 
 
 
 


