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1. Attestatie [16920527]
Compareerden Ott van Drueten, Burgemeester, en Johan van Santen, schepene deeser Stadt ende
Heerlickheijt, en hebbe verclaert waer en waerachtigh en haer kennelich (?) te sijn, datt in den Jaare
1674 eene Alexander de Bussij, sijnde in dienst van Coninck van Vranckrijck, inde kercke alhier binnen
Gendt, wettelick getrouwt heefft eene Johanna Judith Christiaens, tegenwoordigt nogh int leeven
sijnde, waerbij deselve geprocreeert heefft eene dochter, out over de seventien jaeren, genaemt
Johanna Margaretha de Bussij, alsmede nogh in leeven sijnde, geevende redene van wetenschap, datt
hij de voors: persoonen seer well gekent hebben, en datt de voors: Alexander de Bussij in deesr Stadt
en Heerlickheijt is geweest en well als Sauveguarde. Actum coram Judice, oorcont Dr. Ignatius van
Wijchen en Francois van der Lijnden scab: Den 27 meij 1692.
2. Opdragt (207)
Compareerden Willem Sondagh en Jenneken de Hoogh Egtel. ende bekenden voor eene betaelde
somme van vijff hondert gulden gecedeert en opgedragen te hebben aan Dionijs Coorman en Gertruijt
Reijnders Egtel. omtrent een vierdepart in eenen Boomgart waervan Derck Bouwman drievierden
parten toebehooren nogh een parceel Bouwlandt groot omtrent vijff hondt genaemt Bart de Hoogh
Landt, palende Oost en Zuijdtw. Derck Bouwman, Westwart den Daelschen dijck en Noortwt. Albert
Gerrits Wed., nogh eenen halve mergen Bouwlandt palende Oostwart Ruth Duijm, Suijdtwt. Bart
Eeuwens, Westwart den Cleverenburge en Noortwt. Gijsbert Loveris, alle geleegen inde Elecom, sijnde
vrij erff en goet, uijtgenoomen de Dijcken van outs daer toe behoorende, Bekennenden, Beloovenden,
Actum coram judice oorcont van Lijnden en Duijm, scab. Den 6. Junij 1692
3. Opdracht [16920427]
Compareerden Peter Gijsberts en Aeltien Verheije Echtel: voor drie vierdeparten, mitsgaders Lambert
Verheije, soo van hem selffs en meede als volmr. van sijne huijsfrouwe Weijndel Sproncks, vermogens
volmacht de Hr. Rigter en schepene vertoont en gebleecken, voor een vierdepart, En bekende voor
eene betaelde somme van vier hondert vijff en seventigh gulden gecedeert en opgedraegen te hebben
aen Dionijs Coerman en Gertruijdt Reijnders echtel: omtrent anderhalve mergen bouwlandt den
Corten Boogh genaemt, palende noortw: enz. [restant ontbreekt, gedateerd ca. juni 1692]
4. Vestenisse (206)
Compareerden Roeloft Sondagh en Enneken Reijmers Egtel. en bekenden van voorgestreckte penn:
deughdelick schuldigh te sijn aan Jan Haeck en Trijneken Hermans Egtel. de somme van vijff hondert
gl. te verrente met ses vant hondert in vrije gelde, dogh de Interes binnen ses weeken nae den
Verschijndagh betaelt wordende, sulle met vijff vant hondert moogen volstaen daervoor pantfeijlick
verbindende haere helffte van seekere Hoffsteede, groot ander halven mergen soo sij met haer suster
Anna Sondagh van Alart Tonisse nasaet van Derck Buijt aen gecoght hebben, geleegen inde Erlecom
genaemt den Wittensteen, onder submissie van alle Here Hoove en Gerigte en in specie de Ed: Hoove
van Gelderlandt, Renuntieren van alle Exeptien in specie van alle ongetelde gelde, Actum coram Judice
oorcont Heijsen en vander Lijnde Scan:
Den 18. Junij 1694
5. Keurdagh (204-205)
Sabbathi den 27. Jannuarij 1700 sijnde de Keurdagh tott Gendt tot duerentie gediffereert geworden.
De Hr. Rigter de vergaederingh hebbende voorgedragen, dat voorleede Jaer om de doorbraak vanden
dijck, en anderen redenen, de keuze van Borgemrn., Schepene en Gemeijnde niet heefft connen
voortgaan, en daaromme tot desen dage is worden gediffereert, heefft sijn Ed: in naeme van de
Welgeb: Heer Diederick van Eck van Panthaleon Heer van Gendt, de Borgermrn:, Schepenen en
Gemeijnsluijden haeren diensten bedanckt en den eedt (?) ontslagen en heefft sijn Ed. wederom in
naeme voorsr. tot Schepens gecoozen de naevolgende twee persoonen naementlick:
De Heer Herman Geijsen en Derck Sweeren, dewelcke wederom gecoozen hebben de Hr. Francois
vander Lijnde en Derck Tonissen, van welcke gecoozen sijn de Heer Johan Verbolt en Jan van Santen,
dewelcke dan vervolgens gecoozen hebben de Heer Adriaen Menthen en Derck Bouwman, door welcke
gecoozen sijn Ott van Drueten en Rutger Duijm dewelcke dan eijndelick tott haere nieewe (?)
Scheepenen gecoozen hebben den Rentmr. Herman van Trijst en Hendrick de Beijer, en hebben daarop
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de voorsr. Schepenen de gewoontlicke eedt aen handen des Hr. Rigters behoorlick gepresteert en
affgeleijdt, uijtgesondert de Hr. Herman Heijsen, de Hr. Adriaen Menthen, Ott van Drueten en den
Rentmr. Herman van Trijst, als absent sijnde.
Tott Kerspels off Gemeijnsluijden sijn vervolgens vercoozen:
Juravit – Hendrick de Luer uijt Gendt
Derck Valck uijt Gendt
Steven Driessen uijt Gendt
Juravit – Willem Holteman uijt de Erlecom
En sijn worden tot Borgemrn: vercoozen:
Ott van Drueten uijt Gendt
Juravit – Rutger Duijm uijt de Erlecom
[27 Januari 1700]
[in de kantlijn:
Praesentus
... Hr. van Gendt
en Hr. Richter
Scab:
De Hr. van der Lijnde
De Hr. Johan Verbolt
Rutger Duijm
Derck Bouwman
Jan van Santen
Hend: de Beijer
Gemeijnsl:
Hend: de Laer
Derck Sweers
Derck Tonisse
Willem Holteman]
6. Beschud (203)
De kinderen en Erffgenamen van Dor. Johan van Trijst bieden, uijt cragt van peijndige van den 20. Junij
1704 aen Jan Nas, Steven Sijmeren [of Eijmeren] en Luijtien Nas Egtel., mitsgaders aan Steeven Nas,
nagelatene soon van Frederick Nas, respective kinderen en kints kint van Frerick Nas en Jenneken
Slepers, gewesene Egteluijden het Beschud van desselve gereede en ongereede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert, en in specie van seekeren Huijs Camp groot derdenhalven
mergen geleegen onder Erlecom. Act. Corum judice oorcont vander Lijnden en van Trijst scab. Den 19.
Junij 1705
7. Opdragt (201)
Compareerde Aernt Blij weduwnaer van Derriske Jansse voor sigh selffs voor de eene helffte, en sigh
sterck maekende ende rato caverende voor sijn Soon Jan Blij. Mitsgaeders voor sijne overleedene
vrouwe voorkinderen met naemen Gerrit, Willemijn en Aeltien Vos, mitsgaeders voor de
kintskinderen van sijne voorsr. vrouwe geprocreeert bij Derck van Egeren en Jantien Vos Egtel.,
alsmede voor de kints kinderen van sijn voorsr. huijsfrouwe, geprocreeert bij Jan Vos en Grietie
Plencken in leeven meede Egtel., te same voor de andere helffte en bekende in voorsr. qualiteit voor
eene welbetaelde somme van een hondert en tagentigh gl: gecedeert en opgedragen te hebben aen
Leendert Duijfhuijs en Willemijn Reijnders Egtel. seeker parceel Bouwlants groot ongeveer drie
vierden mergen sijnde de helffte van anderhalven mergen waervan de andere drie vierden mergen
den Cooper selff toestendigt sijnde de Schroeijenteijnd Mergen genaemt, palende Oost Zuijdt en
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Noortwt. De Eerw: Vrouwe van NijClooster West d’Erffgen: van Ott van Druete, sijnde vrij Erff en goet,
Bekennende, Belovende, Actum coram Judice, ooircont Derk Sweers en Seger Gijsberts, Scab:
Den 28. Meij 1715
8. Besaet [17150528]
Dr. Derck Roukens noe uxoris, als Erffgen: vande hr. Willem Roukens sal. in leeven den rechten Dr. en
Borgemr der Stadt Nijmegen doet besaet en alle soodane gereede goederen, actien en crediten, als
Steeven Driessen in deese Stadt en Heerlickheijt is hebbende om van hem nomine propria, en als
Erffgen: van sijn vaeder daeraen te verhaelen eene somme van tachentigh gl eene st. ter goeder Reeck:,
sijnde een restant van verdient salaris en verschott, alles ingevolge overgeleverde reekeningen, en ten
daege dienende naerder te deduceren Cum Exp. Actum coram Judice oorcont Dr. Willem Reijnders en
Derck Sweers Scab:. Den 28 Julij 1714. Regt den 5 Julij 1715.
9. Besaet o.v.v. infra summan [17150528]
Reijnier Reijnders doet besaet en soodane gereede en ongereede goederen, actien en crediten, geene
van dien uijtgesondert, soo en als de kinderen van wijlen de hr. Professor Petrus de Greeve in deese
Stadt en Heerl: sijn hebben en in specie en seeker hoffsteede den Hemel genaemt, groot ongeveer drie
mergen, om daeraen te verhaelen eene somme van tien gl. tien st. hercoomende van geleverde waeren.
Cum Exp. Act coram Judice oorcont Derck Sweers en Seeger Gijsberts Scab. Den 26 April 1715. Regt
den 5 Julij 1715.
Vanaf hier compleet
10. Beschud [17180710]
Den Advocaet Willem van Wychen voor sigh selffs en als volmr. van andere kinderen en meede
Erfgenaemen van wijlen sijne vaeder Dr. Ignatius van Wijchen heefft uijt cracht van Besaet in dato den
28 Meij 1717 waertegen binnen behoorlicken tijdt geen Ontsatinge gedaen is, en opgevolgde
peijndinge in dato den 29 April 1718 waertegens alsmeede geene pantkeringe geschiet is, t’alle rechte
het Beschud gebooden op en aen alle soodane gereede en ongereede goederen actien en crediten
geene van dien uijtgesondert, soo en als die Hoogh, Welgeb: heer Herman Adriaen Vrijheer van
Wachtendonk heere tot Germenseel, binnen deese Stadt en Schependom stervende heefft naegelaeten,
ende in specie op seekeren Bouwhoff met annexen Hoff, Boomgardt, Bouw: Weijlanden en vordere apen dependentien geleegen inde Erlecom, voor deesen van Sijn Excellentie den Heeren Grave van
Straetman aengecocht, groot ongeveer vijff a ses en veertigh morgen, ten eijnde om daeraen te
verhaelen het contenue en effect bij voorgemelte Besatinge geexprimeert Cum Exp. Actum voor de
heer Richter Lubbertus van Wassenborgh, oorcont Derck Sweers en Seger Gijsberts schepenen, den 6
Sept 1718.
11. Opdragt [17180710]
Compareerden Willem Sondagh en Jenneken de Hoogh echtel., Jan Huijsman en Elisabeth van de
Kerckhoff meede Echtel. mitsgaders Jantien vande Kerckhoff dewelcke belooft en aengenoomen heeft
schrifftelicke apporbatie van haer man Gijsbert Coppers aen de Hr. Rigter te sullen over leggen En
bekende voor eene wellbetaelde somme van vier hondert drie en dartigh gl. Ses / ct vercogt, gecedeert
en opgedragen te hebben sulx doende cragt deses aen Gertien van Kerckhoff Wed van Roeloff Vos en
haere Erven, Te weten Willem Sondagh en Jenneken de Hoogh Echtel. een geregt darde part in de
hellfte, mitsgaders Jan Huijsman ende Elisabethe vande Kerckhoff echteluijden ende Gijsbert Coppers
ende Jantien vande Kerckhoff meede echtel. te saemen meede een geregt derdepart inde helffte vande
naevolgende parceelen van goederen, te weeten van seeker huijs ende hoffstadt en alle toebehooren
groot omtrent eenen merge, palende Oostw. de Carthuser Hoff, Zuijdt Mathijs Abrahams, Westwt
Qualien straet Noortwt de Hr Friedeborn nogh opde Sant stucken Palmers Landt bis in de Wael met
gnt. Huijsken daerop staende met den aenwas, den Beijtel, liggende tusschen de hooge Weteringh en
Jan Aernts Beijtel, nogh Weijeren hoffstede liggende tusschen Herman van Trijst Landt en den kuper
Aernt Schipperheijn mit Simons bogaertjen met den aenwas in de Wael met alle sijnen regten en
toebehooren, sijnde vrije erven en goedere, met geene als gemeene Landts lasten beswairt,
uijtgenoomen twee roeden schaerdijck, gehoorende tott Wijeren Landt, daer boven Gerrit Aernts en
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beneden Jan Aernts gedijckslaget sijn nogh een halve roede lantdijck tot Palmers Landt daer boven ..
en beneeden … gedijckslaget sijn, Bekennende en Beloovende, Actum voor de hr. Rigter Lubbertus van
Wassenbergh, oorcont de hr. Dr. Willem Reijnders en Derk Valck scab. Den 15 Sept 1718
[Toelichting: Mogelijk zijn Willem Sondag en de gezusters Elisabeth en Jantien van de Kerckhoff voorheen
door vererving in het bezit gekomen van de genoemde goederen, bijvoorbeeld wanneer Willem Sondag
een zoon was van Rijck Sondag en Lijsken Arnts en de gezusters van de Kerckhoff dochters waren van
Aernt van de Kerckhof en Theodora van Kolck, die later hertrouwde met Jan Arnts]
121. Opdracht (196-197)
Compareerden Derck Holterman en Judith Vos, Echtel., voor haer selffe, en hij Derck Holterman als
momber van de kinderen van Derck Keultien en Janneken Holterman, gewesenen Echtel., Willem Vos
en Gertruijt Holterman mede Echteluijden voorts Bart van Elteren en Florentijn Duijm mede Echtel., en
verclaerden en bekenden te saemen voor eene welbetaelde somme van vijff hondert en veertigh
gulden gecedeert ende opgedraegen te hebben sulx doende cragt deses, aen Willem Holterman en
Willemijn Gerrits Echtel. vijff sestepart inde helffte vande naevolgende parceelen van goederen(?), Te
weeten in Huijs en Hoffstadt met een Campken Weij: en Bouwlandt same groot anderhalve mergen
geleegen tusschen de Carthusen Hoff, de Hr. vander Lijnden en Abraham Abrahams, nogh in twee
stuxkens Bouwlandt genaemt Wijeren Landt en den Beijtel, samen groot seeven hondt nogh in een
parceel Bouwlandts met een hutjen, groot eenen mergen genaemt Palmers Landt, te samen geleegen
inde Erlecom, sijnde vrij erff ende goedt uijtgenoomen verpondingh en gemeene Landts lasten,
mitsgaeders twee roeden en .. voeten Schaudijck gehoorende tot Wijeren Landt en den Beijtel, te
weeten een roede en twaalff voeten waerbooven Gerrit Aernts en beneden Jan Aernts gedijcklast sijn.
En dannogh een Roede daer boeven, de Hr. vander Lijnden en beneden de Wed. Roeloff Voss
gedijcklast sijn, nogh een halve roede Landt Dijck, gehoorende tot Palmers Landt, daer boven Aernt
Valx en beneeden Paul Rutgers gedijcklast sijn, Bekennende Comparanten daervan onterfft en
ontregtigt te sijn, Beloovende t selve te sullen vrijen en waeren als regt is, Actum voor de Hr. Rigter
Lubbertus van Wassenborgh, oorcont Derck Sweers en Seger Gijsberts, Scab. Den 1. Novemb: 1718
13. Eedtlicke Verclaringe (195)
Compareerden Willem Holterman en Aernt Schipperheijn Inwoonderen deser Stadt ende
Heerlickheijdt, en woonende in de Erlecom, en hebben lijflick tot Godt Almachtigt sweerende, ter
instantie van den Heere van Gendt off derselver vooghden, getuijght en verclaert, datt den Heere
Lotgarius Stephanus Baron van Quadt tot Wijckraet, Erffhofmeester, is overleeden den eersten meij
seventien hondert en vijfftien, Actum voor de Hr. Rigter Lubbertus van Wassenborgh en Derck Sweers
en Seeger Gijsberts Scab: Den 1. Novemb: 1718
14. Registratie van Request met Apostille [17181102]
Aen den WelEd: Gest: Hr. Lubbertus van Wassenborgh Amptman Richter en Dijckgraeff der Stadt en
Vrij Heerlickheijt Gendt, mitsgaeders en Gerichte der voorsr. Stadt en Heerl:
Mijn Heeren
Dr. Wilhelm van Wijchen en u weled:, bij neffens gaende requeste, hebbende geremonstreert
hoedaenigh den procureur Johan van Haeren bij u W:Ed: appoinctement van de 2 febr: 1700 op
Req[ues]te van Dr. Th: Pels naemens de Erffgenaemen van wijlen de Hr. Van Westrom en vrouwe Cath:
van Hasselholt genaemt Stockhem, als gesustineerde eerste gerealiseerde Crediteuren van wijlen de
Hr. Balthasar van Hasselholdt genaemt Stockheijm en Vrouwe Gertruijdt van Balveren E:L: tot
Curateur van derselver desolate Boedel onder deese Stadt ende Heerlickheijt Gendt is worden
aengestelt.
Datt gemelte Curateur sedert dien tijdt geene administratie over den gelibelleede (?) boedel gehadt
heefft, dan alleen ter requisitie van voorn: Dr. Th: Pels q.q. de respective ongereede goederen
hebbende doen fribhasteren (?), en ten overstaen van Richter en schepenen vercoopen namentlick de
Hooge Veluwe groot ongeveer seeven en een halve morgen aen Roeloff Dercx en Albert Janssen tot
Doornenburgh, het Groote Heghstuck groot ongeveer ses mergen aende Hr. Godefroij vande Poll q.q.
het cleijne Heghstuck groot ongeveer vierden halven mergen aen Derck de Greeff tot Doornenburgh off
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Angeren, het Corte Stuck groot ongeveer vier mergen aen Jan Jacobs off well Sander Ter Poorthen tot
Doornenburgh. En een stuck Weijlandt groot ongeveer vierden halve mergen gelegen int’ Broeck
aenden Schepen Derck Sweers, off well Steeven Eijmers.
Datt de voors: coopers, onaengesien deselve die gementioneerde bij haer aldus aengecocht ….
[Opmerking: Her is onduidelijk of het vervolg op de volgende pagina bij bovenstaande acte hoort]
… binnen deese Stadt en Heerlickheijt is hebbende, om daeraen te verhaelen eene somme van twaelff
gulde achtien stuijvers, Salvo Calculo, hercoomende weegens gedaemde Cure en sijne dochter
Geertruijdt, alles in cas van onverwachte oppositie ten daege dienende breeder te deduceren, Cum
Expensis, Actum Coram Judice van Wassenborgh oorcont Derck Sweers en Seeger Gijsberts Scab: Den
3 Novemb: 1718.
15. Eedt des Secretarij en Dijkschrijver (196-197)
Is gecompareert de Heer Nicolaes Schmitz J:U:D: en heeft vertoont commissie waarbij denselven van
den HoogWelgeb: Heer Bartram van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom, is aengestelt tot
Secretaris en Dijkschrijver adjunct luijdende deselve commissie als volgt:
Also de Heer Johan Rauken Secretaris en Dijkschrijver der Stede en Heerlijkheit Gent en Erlecom,
buijten het district van de Heerlijkheit niet alleen, maer ook van de Provintie van Gelderlandt tot
Emmerich int landt van Cleve is wonende tot mercklijke prejudice en agterdeel vant gericht en goede
Ingezetenen aldaer
So is ’t om daerinne te voorzien, Ick onderges. heb geadjungeert en aengestelt;
Adjungeren en aenstelle mits dezen de Heer Nicolaes Schmitz J:U:D: om het voors: Secretariaet en
Dijkschrijvers plaetse in absentie van den voorn: Heer Johan Raukens en indien deselve quame aflijvig
worden, int geheel en voor altijdt waertenemen en te bedienen, en dat op al sulke Eeren emolumenten
en vervallen, als van outs daer toe sijn staande; Lastende en bevehlende derhalven die van den
gerichte en Dijkstoel der Stede en Heerlijkheit Gent den voorn: Nicolaes Schmitz in die functie en
qualiteit te erkennen, miets doende den behoorlijken Eedt; Aldus bij mij met mijne onderteikeninge en
zegel bevestigt den 22. November zeventien hondert en achttien, was geparaffeert B.v.Eck van Panth:
H: v: Gent hieronder was het zegel in zwarten Caak opgedrukt
En heeft dienvolgens als Secretaris en Dijkschrijver den behoorlijken eedt afgelegt in handen des
Heren Richters Wassenborg oircondt schepenen de Hr. out Borgerm: der Stadt Nimegen Reiners en
Derck Sweers
Den 26. November 1718
16. Opdragt (149-150)
Compareerden Jacob Hendriksen en Jenneke de Waal sijn huijsvrouw, Hendrina de Waal, Maria de
Waal, Margarita de Waal en Derck Ohmkes Echteman van voors. Hendrina de Waal voor sig en als
volmachtiger van Willem Evers, Willem van Rossum ende Jan Cuileman vermogens Volmacht
gepasseert voor den gerichte des keijserlijcken vrijen stiffs Elten sub dato den 3. Augs 1718 ons
gebleken, als ook voor Elisabeth de Waal huijsvrouwe van voorn: Jan Cuileman en Johanna de Waal
vermogens volmacht gepasseert voor .. Delrix Nots. Publ: en getuijgen Jan Basten en Pieter de Guliker
sub dato Amsterdam den 22 Novemb: 1718 ons mede gebleken ende bekenden gecedeert en
getransporteert te hebben, doende sulx bij dezen aan Gerrit Hendriks gemeinsman dezer Stadt en
Heerlijckheit Gent en Johanna Barten Deman sijn huijsvrouwe ende haren Erven zeker parceel
weijlandts groot ongevehr 9 mergen gelegen binnen deze Stadt en Heerlijckheit Gent voorn:,
Oostwaerts de Broekse straet, Suijdwaerts Eust Bouman West- en Noordtwaerts d’Abdissine van
Nieuw Closter vrij allodiaal Erff, uijtgenomen gemeenen dijk en weteringslasten gelovende en
verklaerende de voors. weijde te sullen waeren ende vrijen proat (?) ex forma actum Coram subjudice
Derck Sweers oricondt Seger Gisberts en Gerrit de Beijer Schepenen, den 4. December 1718
17. Coopbiedinge Immissie en Inkeringe (150-151)
Den Richter Lubbertus van Wassenborg immirit prævia scabirorum scatertia (?) den Advocaat Willem
van Wijchen voor hem selve en als vomr. van de andere kinderen en mede Erffgenamen van wijlen
zijnen vader Dr. Ignatius van Wijchen, uijt cragt van besaat in dato 28. Meij 1717 waertegen binnen
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behoorlijken tijdt geen ontsaetinge gedaan is en daerop gevolgde in dato 29. april 1718 en daerop
gevolgd beschudt van den 6. September 1718 mitsgaders naer gedaene Coopbiedinge aen Hr. Richter
de dato deses in op en aen alle zodaene gerede en ongerede goederen actien en crediten geene van
dien uijtgesondert so en als die HoogWelgeb: Heer Herman Adriaan Vrijheer van Wachtendonk, Here
tot Germenseel binnen deze Stadt en Schependom stervende heeft naegelaten en in specie zeker
Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaerdt, Bouw- en Weijlanden en verdere ap- en dependentien
gelegen in de Erlecom voor dezen van zijn Excell: die Heere Grave van Straetman aengecogt groot
ongevehr vijf a zes en veertigh mergen en zulx Eerstelijk voor een somme van Drie duijzendt en
vijftigh gulden hollandts salvo calculo procederende van achterstallige verschulde interessen ad zes
vant hondert van een Capitael van twaelfduijzent vijf hondert gulden hollants, Ten anderen om te
hebben restitutie van het voors: Capitaal zijnde den vervaldagh reets verschenen op den 1. December
1717 met die verdere Interessen zo daerop verlopen en nogh zullen comen te verlopen alles
vermogens obligatie van den 1. December 1700 mitsgaders specifique Rekening cum expensis en sulx
met alle solemniteijten landtregten en onder de gewoonlijke beloften, met interdictie aen de voorn:
Erffgenamen van wijlen den Hooghwelgeboren Heer Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk Here
tot Germenseel en die het verder mochte aengaen, voorts een ijder die sigh eenigh regt aan de voors:
goederen soude vermeten willen den aenvank en bruijkweer van dien en sulx op de hoogste keur
vermogen den schrifftlijken weet daervan in forma uijtgegeven; actum oircondt Schepenen Derk
Sweers en Seger Gisberts. Den 10. December 1718
18. Per Emptoire Citatie (151-152)
Ick Lubbertus van Wassenborg A: R: en D: der Stadt en vrij Heerlijkheit Gent laate een ijder die het
zelve aengaen mag hiermede weten, dat de Heeren Provisoren van het Borgergasthuijs der Stadt
Nimegen uijt cragt van verwin in dato den achtsten Meij 1708 van meijninge zijn gerichtlijk te laten
vercopen de naevolgende parcelen van goederen.
Eerstelijk seker huijs en hoffstadt sampt Boomgaerdt groot omtrent 3 mergen nogh een kempke
weijlandt Jan Verwaijens Werdtje genaemt groot omtrent dardehalven mergen nogh een parceeltjen
Bestevaders Boomgaerdje genaemt groot omtrent eenen mergen nogh een parceel genaemt Leziers (?)
Hoffstadt en dan lestelijk een parceel landt genaemt het Hemellandt alle gelegen binnen dese Stadt en
Heerlijkheit zo en als Hendrik de Laar en zijne zuster Anna de Laar stervende naegelaten hebben en
Peter van de Velde zo voor hem zelfs en mede als wedewenaer van gemelde Anna de Laar, mitsgaders
Hendrik Schipperheijn als getrout zijnde met de Wede. van voorn: Hendrik de Laar voorts alle andere
Erven ab intestato van Hendrik en Anna de Laar voornt: in deze Stadt en Heerlijkheit zijn hebbende;
Derhalve citere en daghvaerde ick Richter hiermede de Erffgen: van de Hr. Dr. Cornelis Vermeer als
het regt hebbende van haer Oom en Moeder Peter en Everdina van Hogen, de kinderen en Erffgen: van
wijlen de Hr. Godefroij Frederik van de Poll Drossart tot Hedel mitsgaders Steven Driessen en dan
voorts alle andere die op de voors: verwonnen goederen eenigh regt van Eijgendom, Tocht fidei
commis, last van Renten off andere vorderinge of gerechtigheit vermeinen te hebben om binnen den
tijdt van drie maanden nae publicatie affixie en insunuatie dezes peremtorie selffs of door een volmr.
te compareren en in handen van den adjunct secretaris der voors. Stadt en Heerlijkheit Nicolaus
Schmitz schrifftelijk over te leveren haer recht en agter wesen hetwelk zij op de voors. gewonnen
goederen vermenen te hebben, met deze uijtdruklijke waerschouwinge, dat alle diegeene die daerinne
naerlatigh blijven van haar recht en praetensie, die zij op de verwonnen goederen offte de
Coopspenninge daervan te procederen zouden mogen hebben, zullen verstreken zijn en blijven, en met
speciale notificatie dat de voors. verwonnen goederen nae expiratie van zes maanden zullen worden
gesubhasteert.
Actum den 16 December 1718
Relatie
Den scholtus Derck Abrams relateert de voorstaende peremptoire citatie in de kerck tot Gent
gepubliceert, en copie daer van op den Raadthuijze aldaer geaffigeert te hebben op den 15. Jann: 1719
Relatie
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Denselven scholtus relateert daervan mede een Copeij tot Arnhem te hebben laten affigeren op den 27
dito als mede aen de huijsvrouw van Steven Driessen een copeij, voor hoofs de voorn: citatie
voorgelezen hebbende, achtergelaten te hebben den 19. Jann: 1719
Relatie
G:D: Wede. Vermeer getuijgt de voorn: citatie met overneming van copie voor geinsinueert
aengenomen te hebben. In Nijmegen den 21. Jann: 1719
Relatie
P. Verstegen attesteert mede de meergem: citatie met overneming van copie voor Juffr. Christina
Verstegen Wede. van wijlen den Secret. Willem Engelen voor geinsinueert aengenomen te hebben. In
Nijmegen den 26. Jann: 1719
Relatie
Den stokmeester Severin Hoffmeijer relateert copie van de voorstaande citatie aent stadthuijs tot
Nijmegen geaffigeert te hebben den 27. Jann: 1719
Relatie
Isabella van de Poll de Schmitz volmachtigerse van haar man de HWelgeb. Here van de Pol en haer
swager de HWelgeb. Heer van Zwolgem te saemen kinderen en Erffgen: van de Hooghwelgeb. Here
Godefreij Frederick van de Poll Drossart tot Hedel attesteert de weet van voorstaande citatie onder de
handt aengenomen te hebben, als of haar gerichtlijk gedaan was binnen Duijsberg den 27. Febr: 1719
19. Opdragt (830)
Compareerden Peter Aerndts en Maria Wijnants Echteluijden en bekenden in eene vasten en stedigen
Erffcoop vercogt, gecedeert en opgedragen te hebben doende sulx bij desen aen Wolter Deman en
desselvs huijsvrouw Tuentje Peters ende haren Erven seker parceel bouwlandts genaemt Steure Loh
groot twee mergen edogh so groot en cleijn als hetselve in dese Stadt en Heerlijckheit Gent is gelegen,
palende Oostwaerts Peter Janssen westwaerts de vrouw vans Nieuwcloster suijdwaerts Peter Janssen
voornt. Noordtwaerts de Erffgen. van de Heer Coerman, wetende vrij en goet, uijtgenomen gemeine
dijk en wetering van outs daertoe gehorende, als ook verpondinge en andere lasten ende sulx voor een
somme van 400 gl vermogens coopcedulle de dato 24 Jan 1719 ons gebleken, belovende en
verklarende het voorst. landt te sullen waeren ende vrijen et in forma alles, actum coram subjudice
Derck Sweers oircondt Schepenen Seger Gijsberts en Gerrit de Beijer. Den 25 Jann: 1719
[in de kantlijn] de principale acte is geschreven op een zegel van 18 St
20. Vestenisse (831)
Compareerden Wolter Deman en Teuntje Peters Echteluijden ende hebben voor haar en haren Erven
beleden en bekent oprechten deuglijk schuldigh te zijn aen Ott Jeurissen en Catrina Vos Echtel: ende
haren Erven de somme van twee hondert vijff en seventigh gulden ad 20 St Hollants geldt het stuck de
welcke sij Ott Jeurissen en Catrina Vos voorg. aen haar Compten in goeden gangbaren gelde ten haren
genoegen geleent en voorgestrekt hebben, verklaerende en belovende voor haar en haren Erven de
voorn: capitale somme van 275 guldens met den Interessen van dien tegen 5 vant hondert opteleggen
en aen handen voornt: cost= en schadeloos te sullen restitueren huiden over een jaar te weten op den
8 Febr 1720 edogh sullen sij Compten tot vermindering vant boorgen. capitaal ook mogen betalen in
termijnen evenwel niet onder de 100 gl: telkens tot dat de capitale somme met den Intrest voldaen sal
sijn; Tot Verzekeringe van welke capitaele somme en allen interessen meergem: Kompten voor haar
en haeren Erven bij pandt veijligheit en parate executie hebben verbonden verbindende mits desen
seker parceel bouwlandt, Store Looh genaemt groot twee mergen edogh so groot en cleijn hetselve
binnen deze Stadt en Heerl is gelegen palende Oostwaerts Peter Janssen Westwaerts de Vrouw van
Nieuwclostier suijdwaerts Peter Janssen voornt. noordwaerts de Erffgen van de Hr. Coerman zijnde
vrij Erff en goet uijtgenomen gemeine Dijk en weterings lasten voorts hare personen en goederen om
bij faute van betalinge de voorst. somme met allen interessen kosten en schaeden daeraen te mogen
verhaelen, dieselve desvals mede den Ed. Hove van Gelderlandt voorts allen anderen Hoven en
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gerichten onder werpen, renuntierende van alle so generale als speciale exceptien desen enigsints
contrarierende, in oircondt, actum coram subjudice, Derck Sweers oircondt Schepenen Seger Gijsberts
en Gerrit de Beijer. Den 8 Febr 1719
21. Peindinge uijt cragt van besaet [17190125]
De kinderen en Erffgen: van wijlen de Coninklijke Pruissische Raad en Prothonotarius Here Mathias
Rodenberg peinden ten allen regten uijt cragt van besaet in dato den 29 april 1718 aen alle zodaene
gerede en ongerede goederen actien en crediten geene derselven uijtgesondert zo en als de Heer
Ceurpaltische Camer Raadt Pieter Michiel Gohr noie uxoris vrouwe Wilhelmina Huijsmans in dese
Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende, en wel in specie aen zodanigh gedeelte of portie als meergem:
echteluijden zijn hebbende in twee en twintigh mergen Weijlandt in d’Erlecom gelegen, ten eijnde
daeraen te verhaelen het continue en effect bij voorgem: besaat geexprimeert cum expensis actum
coram Judice oricondt schepenen Derck Sweers en Steven Driessen. Den 17 Maert 1719.
22. Opdracht (832)
Compareerden Derck Bartten en Jenneke Aelberts Echteluijden en bekenden in eenen vasten en
stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben, doende sulx mits desen aen Cornelis
Krechting en Anna Evers sijn huijsvrouw een hoffstede bestaende in huijs, hoff, Boomgaerdt
bouwlandt en willigen pals groot te saemen een halven mergen, edogh so groot en cleijn als deselve
binnen deze Stadt en heerl: is gelegen, palende Noordtwaerts de gemeine straet, oostwaerts de
abdessinne van Nieuw Closter suydwaerts d’Erffgen: van Steven Eijmers wetende vrij Erff en goet,
uytgenomen gemeinen dijk en wetering van outs daertoe gehorende en sulx voor een somme van
vierhondert gulden, Belovende, actum coram subjudice, Derck Sweers oircondt Schepenen Steven
Driessen en Seger Gijsberts. Den 25 Maert 1719
23. Peindinge (832)
C. Jurrien van Zichem apothecar binnen de Stadt Nimegen als actionem cessam hebbende van de Hr.
Warner van Rijssen Chirurgijn Majoor vant Regiment van de Hr. Generaal Majoor Britzelnits peindt ten
allen regten aen alle sodaene gerede goederen en effecten, als Leendert Boelers Clompemaker in Gendt
en Erlecum eenigsints is hebbende, ten eijnde om daeraen te verhaelen een somme van 20 gl. zijnde
een restant van 30 gl. procederende wegens het cureren van een schiatica aen des soons heupe, als
over het gaan van een gevaarlijk accident aent Been mitsgaders gedaene leverantie van medecijnen
vermogens eijgenhandige gepasseerde acte van Schuldbekentnisse de dato 1 Septemb 1718 en cessie
van den 17 Mert 1719 alles in cas van onverhoopte oppositie ten dage dienende breder te deduceren
cum expensis actum coram judice oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger Gijsberts. Den 20 April
1719, Reg: den 21 April 1719
24. Vestenisse (832-833)
Compareerden Derck Barten en Jenneke Aelberts Echteluyden en hebben voor haer en haren Erven
beleden en bekent opregt en deuglijk schuldigh te sijn aen Derck Valks en Gerritje Derxsen zijn
huijsvrouw en haren Erven de somme van driehondert gl: ad 20 St Hollants geldt het stuck dewelke sij
Derck Valks en Gerritje Derxsen voors: aen haar Compten in goeden gangbaren gelde ten haren
genoegen geleent en voorgestrekt hebben; verklarende en belovende voor haer en haren Erven de
voorn capitale somme van 300 gl: met den interessen van dien tegens vijff vant hondert opteleggen en
aen handen voornt cost- en schadeloos te sullen restitueren huiden over een jaar te weten op den 26
April 1720, edogh de voorn: capitaele somme alsdan langer onbetaelt blijvende, beloven sij Compten
voor haren en haren Erven, daervan te voldoen den interessen naer advenant tegens vijff van hondert
ter tijt toe hetselve capitael sal sijn voldaen, daarvoor bij pandtfeijligheit en parate executie
verbindende seker parceel bouwlandt de Pass genaemt groot ongeveer 3 mergen 3 hondt, edogh so
groot en cleijn als hetselve binnen deze heerl: is gelegen palende Oostwaerts de meulestraet,
suydwaerts het Erff van Claes Reinen westwaerts de Wourdse straet [tegenwoordig Woerdsestraat]
noordw: de voorn meulestraet, sijnde vrij Erff en goet uijtgenomen gemeinen dijks en weteringslasten,
voorts hare personen en goederen, om bij faute van betalinge de voorst. somme met allen Interessen
costen en schaeden daeraen te mogen verhaelen, dieselve desvals den Ed. Hove van Gelderlandt voorts
alle anderen Hoven en gerichten submitterende renuntierende tot dien eijnde mede van alle exeptien
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desen enigsints contrarierende in oircond, actum coram subjudice Steven Driessen oircondt
Schepenen Seger Gijsberts en Gerrit de Beijer. Den 26 April 1719, Reg: eod die
25. Eedt des Scheutters (833)
Comparuit Gerrit Cornelissen en heeft vertoont commissien waerbij denselven van den
Hoogwelgeboren Heer Baron van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom is aengestelt tot
Scheutter en heeft dienvolgents den Eedt als Scheutter afgelegt in handen van Hooggem: Heer van
Gent oircondt Schepenen Steven Driessen, Seger Gijsberts en Gerrit de Beijer. Den 27 April 1719
26. Beschudt (833)
Also Jurrien van Zichem apothecar binnen de Stadt Nimegen actionem cessam hebbende van Hr.
Warner van Rijssen Chirurgijn Majoor vant Reg van Gen. Majoor Britzelnits op den 20 April deses jaars
1719 ten allen regten gepeindt heeft aen alle sodaene gerede goederen en effecten, als Leendert
Boelers Clompemaker in Gendt en Erlecum eenigsints is hebbende om daeraen te verhaelen het
continue en effect bij de voorst. peindinge geexprimeert en daertegen geen pandtkeringe geschiedt is,
so wordt ter instantie als boven het Beschudt aangeboden cum expensis actum coram judice oircondt
Schepenen Derck Sweers en Seger Gijsberts. Den 28 April 1719
27. Opdracht (833)
Compareerden Hendrik Ewiks en Gertje van Oij Echteluijden mitsgaders Jan Coerwinkel Sibilla van
Henzeler en beleden in eenen vasten en stedigen Erffcoop vercogt, gecedeert en opgedragen te
hebben, doende sulx mits desen aen Jan Teunissen en Mintje Meuwsen een parceel bouwlandt groot
ongevehr 1½ mergen edogh so groot en so cleijn als hetselve binnen d’Erlecom is gelegen palende
westwaerts de Erffgen. Van Bart Ewigs suydwaerts Dom. Sellinger Noordt en Oostwaerts de Wede van
wijlen de Hr. Cap: Pelle wesende vrij erff en goet uijtgenomen 2 roijen schaardijk van outs daertoe
behorende als ook verpondingen en andere gemeene lasten en sulx voor een somme van Driehondert
gulden belovende, actum coram judice, oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger Gijsberts. Den 9
Meij 1719
[in de kantlijn] de principale acte was geschreven op een zegel van 18 St
28. Overgiffte (834)
Compareerden Antoni van de Hanssen en sijne huijsvrouw Jenneke Eijkelen en hebben vrijwillig
overgegeven dat Recht van peindinge en daerop gevolgt beschudt, hetwelk Derck Sweers g.g. tegens
hem verkregen heeft, niet sal bejaeren ende bedagen, actum coram subjudice Seger Gijsberts oircondt
schepenen Gerrit de Beijer en Derck Valks. Den 10 December 1718, Reg: den 25 Meij 1719
29. Opdragt (834)
Compareerden Adam Moerberg en Neeltje Pauwels zijn huijsvrouwe en bekenden in eene vasten en
stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben doende sulx mits desen aen Gertje aen
de Kerckhoff Wede van Roelof Voss en haren Erven seker parceel weijlandts het Blaeijkempke genaemt
groot omtrent twee mergen edogh so groot en cleijn hetselve binnen d’Erlecom gelegen is, palende
Oostwaerts de Cathusers van Coblenz suijdwaerts Willem Holteman noordtwaerts Aernd Valks
westwaerts de gemeene straet sijnde vrij Erff en goet, uijtgenomen verpondinge en andere gemeene
lasten en sulx voor een somme van Duijzendt gulden belovende, Actum coram judice oircondt
Schepenen Derk Sweers en Seger Gisberts
Den 24 Juny 1719
[in de kantlijn] de principale acte was geschreven op een zegel van 29 gl 10
30. Executie (834)
De Heer Richter autoriseert den Onderschout Hendrik Joosten om ter Instantie van Jurien van Zichem
apothecar binnen Nimegen als actionem cessam hebbende van de Heer Warner van Rijssen Chirurgijn
Majoor van het Regt. Van de Hr. Gen. Majoor Brizelnits uyt cragt van peindinge van den 20 April 1719
en daerop gevolgt beschudt van den 28 april 1720 in exceutie te nemen en deselve na expiratie van
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den termijn landtregtens te vercopen actum coram Judice oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger
Gijsberts
Den 17 Juny 1719, Reg. Den 4 July 1719
31. Paindinge uijt cragt van besaat (834)
Dr. Johan van Trist so voor sigh selfs als in qualiteijt als Tochtenaer en boedelhouder van de
nalatenschap van sijne overledene huijsvr. Maria van Meurs en mede als Volmr. van zijn Susters Anna
Mechteldt en Maria van Trist peindt ten allen regten uyt cragt van Besaat van den 24 Maij 1718 aen
sodaene actie en pretentie als de Hr. Frans Rudolph van Smits en vrouwe Isabella van de Pol
Echteluijden, als mede de Heer Justinus Fleming en vrouwe M.E. van de Poll Echteluijden op haren
respectiven broeder en swager de Hr. Maurits van de Poll sijn hebbende en waer voor beijde de voorn.
Echteluijden zo op d’allodialen als leengoederen onder de voorn. Stadt en Heerl: gelegen en gem. Hr.
Maurits van de Poll toebehorende, met recht gesproken en in verwin genomen hebben om daeraen bij
den impetrant g:g: te verhalen het continue en effect breder in het voorst. Besaat geexprimeert actum
Coram Judice oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger Gijsberts. Den 29 Junij 1719, Reg. den 5 Julij
1719
32. Besaat met interdictie (156)
Den Procurator Lubertus van Wasenborg doet ten allen regten besaat aen alle zodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten geene uijtgesondert soo ende als die HWelgeb. gestr. Heere
Emond van Els, generaal majoor en gouverneur der stadt Grave binnen de Stadt en Heerlijkheit Gent
eenigsints is hebbende, en in specie op sodanig regt van verwin als HWelgeb. is hebbende en gemaakt
heeft op seker stuck landt de Kelle Kempen genaemt, waervan de wederhelffte Juffr. Rebbius is
aengaande, teneijnde omme daeraen ter goeder Reke. ter verhaelen eene somme van een hondert
negen en veertigh guldens en zes st. procederende wegens verdient salaris en gedaene verschotte in
zake van zijn HWelgeb. tegens Juffr. Willemina de Quaij Wed. en boedelhouderse van de Hr. Aelbert de
Greve, vermogens overgeleverde Rekeninge alles in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage
dienende nader te deduceren, met Interdictie aen den Pagter van de voorn. kelle kempen van geene
pachtpenningen reets verschenen of nog te verschijnen aen den geimpetreerde of ijmandt van sijnent
wegen uijttekeren, voor dat den Impetrant van zijne regtmatige praetentie ter somme als voorst. zal
zijn voldaen op poene van andermalige betalinge cum expensis actum coram Subjudie Derck Sweers
oircondt schepenen Steven Driessen en Seger Gijsberts, Den 21. Augs. 1719
Regm. eod: die
33. Arrest met Verboth (835)
De samentlijke kinderen en Erffgenaemen van wijlen Godefredus Menthen als eijgenaeren van den
Bouwhoff genaemt de Geer tot Gent in Over Betuwe gelegen doen u Willem Teunissen als pachter van
gest: Bouwhoff gerichtelijk mits desen interdiceren van geene verschulde vrugten of pachtpenningen
wegens meergesl: Bouwhoff aen ijmandt, wie het ook soude mogen sijn anders als aen d’insinuanten te
behandigen off uijttetellen bij poene van andermalige betalinge ende verders als na regten actum
coram Subjudice
Relatie
Den Scholtus D:Abrats relateert bovenstaende acte van verboth aen Willem Tunnissen voorhoofs
voorgelesen, en desselvs huijsvrouwe met overleveringe van copie den 6 September 1719.
Reg. den 6 September 1719
34. Beschudt (156)
De Kinderen en Erffgen: van wijlen de Koninklijke Pruissische Raad en Prothonotarius Here Mathias
van Rodenberg bieden uijt cragt van Besaat in dato den 29. April 1718 en gedaene paindinge in dato
den 16. Mert 1719 ten allen regten het beschudt aen alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien
en crediten gene derselver uijtgesondert als de Heer Ceurpaltische (?) Camer Raad Pieter Michiel Gohr
tot Dusseldorp woonagtigh nomine uxoris vrouwe Wilhelmina Huijsmans in deze stadt en vrij Heerl: is
hebbende en wel in specie aen sodanigh gedeelte off portie als welgem: Echteluijden zijn hebbende in
twee en twintigh mergen weijlandt in d’Erlecom gelegen ten eijnde omme daeraen te verhalen het
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continue en effect bij voorgem: besaat geexprimeert cum expensis actum coram Judice oircondt
schepenen Derck Sweers en Steven Driessen, Den 7. October 1719. Regm. den 7. Oct. 1719
35. Besaat (836)
Den Onderschout Hendrik Joosten doet ten allen regten besaat aen alle gerede goederen en effecten als
sijn broeder Tunnis Joosten enigsints is hebbende, ten eijnde omme daeraen te verhaelen eene somme
van twee en sestigh gl. ter goeder Reke procederende van geleenden geltvermogens obligatie van den
1 Decemb 1716 cum expensis Actum coram Subjudice Derck Sweers oircondt Schepenen Steven
Driessen en Seger Gijsberts. Den 13 october 1719, Reg. eod:die
36. Eedt des Schepens (836)
Compareerde in judicio Hr. Nic:Schmitz J.U: den Secretaris deser plaetse en heeft op ordre en
autorisatie van den Hoogwelgeboren Heer Baron van Eck van Panthaleon Heer van Gendt en Erlecom,
aen handen van den Heer Richter den gewoonlijken schepenseedt afgelegt actum oircondt Schepenen
Derck Sweers, Steven Driessen, Seger Gijsberts, Gerrit de Beijer en Derck Valks. Den 24 october 1719
37. Paindinge uijt cracht van Besaat (157)
Den Procurator Lubbertus van Wassenborg peindt uijt cragt van besaat in dato den 21. Augs. 1719 ten
allen regten aen alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, gene uijtgesondert, so
ende als den HWGeb. Heere Emond van Els, Generaal Majoor en gouvern. der stadt Grave onder deze
Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende en in specie op sodanigh recht van verwin als Hoggg: Heer van
Els is hebbende en gemaakt heeft op zeker stuck landts de Kellekempen genaamt, waervan de
wederhelffte Juffr. Ribbius is aengaende, ten eijnde omme daeraen ter goeder Reke te verhalen het
kontinue bij voors. besaetonge geexprimeert, actum coram Subjudice Derck Sweers oircondt
schepenen Steven Driessen en Seger Gijsberts, Den 7. November 1719. Reg: eod: die
38. Opdracht (836)
Compareerde Margarita van Malden wettelijke dogter tot Huissen geassisteert met Willem Elshoff als
haren in desen vercozenen momber en bekenden in eenen vasten en stedigen Erffcoop verkogt
gecedeert en opgedragen te hebben, doende zulx mits desen aen Hendrik Timp en Lisbet Jansen
Echteluijden zeker parceel landts de Laak genaemt groot eenen mergen, edogh so groot en cleijn, als
hetzelve binnen dese Heerl: int quartier van Flieren gelegen is, palende Oost- en Suijdwaerts Reinier
Reinders van Thoor, westwaerts de gemeene broekse straet Noordwaerts de Hr. Dr. Trist vrij Erff ende
goet uijtgenomen 12 voet landtdijk onder Jan Gerrits van Goch en boven den gemeenen dijk gelegen
voorts weteringe van outs daertoe gehorende, als ook verpondinge en andere gemeene lasten ende
sulx voor een somme van twee hondert gulden belovende, actum coram Subjudice Derck Sweers,
oircondt Schepenen Steven Driessen en Sweer Gisberts. Den 22 November 1719, Reg: eod: die
39. Opdragt (837)
Compareerden Jan Verwaijen en Maria Reinders Echteluijden en bekenden in eenen vasten en
stedigen Erffcoop verkogt gecedeert en opgedragen te hebben, doende sulx mits desen aen Bart
Verwaijen jongman het boveneijnt van den Langen Boomgaerdt met den willigen pass daer annen
gelegen aen de Capelse straet palende Oostwaerts de andere helffte van den langen Boomgaerdt
voornt. Suyd- en Westwaerts de Hr. van Oldersom en noordwaerts de gemeene straet mitsgaders een
Incamer van het huijs op den langen Boomgaerdt staende en sulx voor een somme van twee hondert
drie en negentigh gulden, sijnde vrij Erff en goet met geene lasten of dijken als gemeene bezwaert
bekennende, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Steven Driessen en Seger
Gijsberts. Den 7 december 1719, Reg. den 12 Dec 1719
40. Vestenisse (837)
Compareerden Paulus Rutjers en Maria van Berck Echtel: en bekenden wel en deuglijk schuldigh te
zijn aen de Juffren Johanna en Willemina van Pothuysen Dogters van den Hre. Splinterus van Pothuisen
ende Wilhelma Flame.. (?) in haer leven Echtel: de somme van drie hondert vijftigh gulden Hollants tot
20 St. het stuk wegens geleende penningen bij haar Compten ten danck ontfangen, Belovende
derhalven de voorst: somme van 350 gl: aen handen voorst. ofte haren Erven te sullen restitueren
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heden over een jaar met den interessen van dien tegens zes vant hondert, edog binnen de drie
maanden na den verschijndag betalende sullen met vijff vant hondert mogen bestaan. Tot
versekeringen van welke Capitaele somme van 350 gl: zij Compten verbinden hare personen en
goederen gerede en ongerede geene van dien uijtgesondert, en wel speciaal huijs en hoffstadt
bijgehorigh bouwlant genaemt de Moelspijk gelegen in d’Erlecom palende Oostw: Willem van Megen
suijdw: de Erffgen. van Juffr. Anna Vijg westw: de Erffgen: van Bart Chrectingh Noordw: de Borgerm:
Sondagh so groot en clijn als nu tegenwoordig bij voorn. Compten beseten wordt, met submissie aen
allen Heren Hoven en gerigten geene uijtgesondert, en wel in specie den Wel. Ed. Hove van Gelderlant
onder expresse renuntiatie van alle exceptien en privilegien regten en insonderheit van exceptien van
onder getelden gelde, sampt vacatien en vrije jaarmerkten met dezen toedoen, dat de bekendtmakinge
tot aflossinge een vierendeel jaars voor den verschijndag aen bijde zijden sal moeten geschieden
actum voor den Stadth: Derck Sweers oircondt schepenen Steven Driessen en N:Schmits den 21
Januarij 1720
Reg: den 23 Jann: 1720
41. Registratie van Acte van Estimatie (158-159)
Attesteren en verklaeren wij onderges. Lub: van Wassenborg, Amptman, Richter en Dijkgraef der Stadt
en Heerlijkheit Gent, Derck Sweers en Steven Driessen schepenen aldaer dat wij ter requisitie van den
HooghWelgeb. Heer Abraham de Paigniet naer voorgaande oculaire inspectie op ende bij aenvanck
onze resp: bedieninge naer onze beste kennisse hebben gewardeert ende geestimeert zeker Huijss,
hoff, Boomgaerdt ende scheure, met omtrent 20 mergen bouwlandt daar annex mitsgaders ongevehr 5
mergen Elsepass en dan nog omtrent 6 mergen Uijtterweert, alle gelegen onder deze stadt en Heerl: op
eene somme van 3000 gl: als zijnde het voors: goet beswaert met omtrent 100 roeden dijk, waervan
ongevehr 25 roeden voorspijk en rouwaar onderworpen zijn, als ook met een Capitaal van 2248 gl:
actum den 24. Jann: 1720 was getekent L: v: Wassenborg, Derck Sweers, Steven Driessen, onderstont
mij praesent N: Schmitz
42. Eedt des Schepens (838)
Compareerde Johannes Meijten en heeft vertoont Commissie in dato den 4 dec: 1719, waerbij sijn Ed.
van den Hoogwelgeb: Heer B: van Eck van Panth: Heer van Gent en Erlecom is aengestelt tot schepen
deser Stadt en Heerl: in plaetse van Ott van Drueten als uijtlandigh sijnde en heeft dienvolgens den
gewoonlijken Schepenseedt afgelegt in handen van de Heer Richter oircondt schepenen Derck Sweers
en Steven Driessen
Den 24 Jan:1720
43. Borgtogt met Verbandt (838)
Op heden dato ondergest: is voor ons gecompareert Jan Peters en desselfs huijsvrouw Trineke
Borgaerts en hebben sig vrijwillig tot Borg gestelt voor het goet comportementt van Daniel Janssen,
sijn huijsvrouw en kinderen in dier voegen, dat indien tussen heden en primo Meij eenige klagten van
qualijk comportement kommen te vallen op haar Compten zal mogen verhaalt worden en dan dat hij
Daniel Janssen en zijn familie op voorst: tijdt sal doen vertrekken buijten dese Stadt en Heerlijkheit
daer voor verbindende hare gerede en ongerede goederen en in specie de Nimegse Brugge groot
omtrent vier mergen, edogh so groot en cleijn als het voorst: landt alhier gelegen is met renunciatie
van alle Exceptien desen eenigsints contrarierende, actum voor den Hr. Richter oircondt Schepenen
Steven Driessen en N: Schmitz. Den 25 Jann: 1720
44. Peindinge (838-839)
Met die E: Derck Sweers als geauthoriseerde Stadthouder der Stadt en Heerlijkheit Ghent oircondt
Schepenen Steven Driessen en Seger Gijsberts heeft de Heer Lubbertus van Wassenborg amptman,
Rigter en Dijkgraaf der voorn. Stadt en Heerlijkheit ten allen regten gepeijnt aen alle sodaene gerede
goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, so ende als Jan Hermens ende desselvs
huijsvrouw onder meergem: Stadt en Heerlijkh: enigsints is hebbende ten eijnde om daeraen te
verhalen, Eerstelijk een somme van hondert gulden procederende wegens geaccordeerde boeten, en
dan nogh eene somme van seven en twintigh gulden wegens aengewenden gerigtscosten, alles in cas
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van onverwagte oppositie ten dage dienende te verifieren, cum expensis ofte actum den 23 Jannuarij
1720.
Relatie
Den onderschout relateert een copeij van dese acte aen Jan Hermse geinsunueert te hebben den 24
Jann: 1720
45. Peindinge (839)
Met den E: Derck Sweers Stadthouder der Stadt en Heerl: Gent oircondt Schepenen Steven Driessen en
Johannes Meijten, peijnt de Heer Secretaris Nic: Schmitz aen alle sodaene gerede en ongerede
goederen, als Bart Verwaijen in dese Stadt en Heerl eenigsints is hebbende, omme daeraen te verhalen
een somme van 15 gl: 9 st: 8 penn: procederende van onbetaelden Impost van den 40sten penningh,
als ook gerichtsjura van een opdragt van de helfft van den langen Boomgaerdt in cas van onverwagte
oppositie ten dage dienende nader te deduceren cum expensis actum den 29 Jannuarij 1720
Relatie
Den onderschout relateert copeij van de acte ten huijse van Bart Verwaijen in sijn absentie gelaten te
hebben den 31 Jannuarij 1720
46. Peindinge (839)
Met den E: Stadthouder der Stadt en Heerl: Gent Derck Sweers oircondt Schepenen Steven Driessen en
Johannes Meijten, peijnt de Heer Secretaris Nic: Schmitz J.U.D. doet Dominus Knippingh predicant ter
plaetse, in qualiteit als Curator Ecclaesiae (?) van de kerke en pastorij ten allen regten besaet aen
sodaene gerede goederen, als Theunis Joosten in voorgem. Stadt en Heerl. is hebbende, om daeraen te
verhalen een summe van ses en sestigh gulden zegge 66 gl: wegens achterstedige pacht van den
Blasbalg met den kerken morgen en vicarijen Biesencamp, alles ter goeder Rekeninge cum expensis, in
cas van oppositie, te dage dienende breder te deduceren, actum den 29 Jann: 1720.
Relatie
Den onderschout Hendrik Joosten relateert een copeij van dese acte aen Theunis Joosten voor hoofs
geinsinueert te hebben den 31 Jann: 1720
47. Peindinge (839)
De Wede van wijlen Hermen Koppers peindt aen alle sodaene gerede goederen als Jan Koppers binnen
dese Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende, om daeraen te verhalen eene somme van
driehondert negentigh ter goeder Rekeninge, so gem. Wede Koppers, haar overleden man sigh als
Borge en pricipael voor voorn. Jan Koppers ten behoeve van Jan van Swelm gestelt hebbende aen ges.
Jan van Swelm heeft moeten opleggen ende betalen, alles in cas van onverwagte oppositie ten dage
dienende nader te deduceren cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen
Steven Driessen en Nic: Schmitz J.U.D. den 5 Februarij 1720
48. Volmacht (839-840)
Wij Derck Sweers in desen geauthoriseerde Stadthouder Steven Driessen en Johannes Constanteijn
Meijten schepenen certificeren mits dezen, dat voor ons gecompareert en erschenen is Dom: Jacobus
Knippingh en verklaerden in qualiteijt als Bloetmomber van de Erffgen: van wijlen Willem van
Heumen en Anna Agnes Knippingh geconstitueert en gevolmachtigt gemaekt te hebben sijnen oudsten
soon Bernhard Knippingh om in sijn constituanten naeme voor Schepenen der Stadt Arnheim te
cederen en optedragen aen A. Christiaensen sijn geregte halve part in een behuijsinge, staende in de
Oeverstraet aldaer daerinne te doen, wat de Constituant selfs prezent sijnde, zoude connen or mogen
doen of laten belovende voor vast ende van weerden te houden alles wat bij den geconstitueerden hier
inne sal wesen gedaen ende verhandelt, Actum den 7 Februarij 1720
49. zonder titel (849)
De weduwe van Hermen Koppers biedt uyt cragt van paindinge in dato den 5 februarij 1720 het
beschudt aen op alle sodaene gerede goederen als Jan Koppers binnen dese Stadt en Heerlijkheit is
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hebbende om daeraen te verhalen het continue en effect bij de voorst. paindinge geexprimeert cum
expensis met autorisatie op den Onderschout, om sijne paerden, koeijen en andere meubelen en
versekeringe te nemen actum coram subjudice D: Sweers et Steven Driessen, en N: Schmitz scabinis,
Den 10 Februarij 1720
Relatie
Den onderschout Hendrik Joosten relateert copeij van dese paindingh met voorweisen van het
originel aen Jan Koppers geinsinueert te hebben den 10 febr: 1720
50. Paindinge (840)
Derck Sweers als Rentmeester aengestelt van de Heren Momberen van den HoogWgb. minderjarigen
Heer Bartram van Eck van Pantaleon, Hr. van Gendt en Erlecom, peindt naer renunciatie van vorige
instantie en presentatie van 2 St. tot refusie van kosten onder de gewoonlijke Clausule de addendo vel
(?) diminuendo aen alle sodaene gerede goederen als Johannes Meijten eenigsints in dese Stadt en
Heerl: Gendt is hebbende omme daeraen te verhalen eene somme van hondert twintigh gulden ter
goeder Rekeninge procederende wegens achterstallige pachtpenningen cum expensis actum coram
judice et Steven Driessen en D: Sweers scabinis den 25 Januuarij 1720. Reg: den 16 Febr: 1720
Relatie
Den onderschout Hendrik Joosten relateert copeij van deze paindinge met voorweizen vant origineel
aen Joh: Meijten geinsinueert te hebben den 16 febr: 1720
51. Borgtogt (840-841)
Compareerde Jan Rutten, de rato caverende voor sijne huijsvrouw Gertruit Pauwels ziek te bedt
liggende en bekende te caveren ende sig als principale schuldenaren te verbinden voor den inhout van
neffensgaande pachtcedul over het goet Leemkuil ende eene weijde in het Zevenaerse Broek zijnde
door Hendrik Donssen ende Theodora Echteluijden van sijn HoogWgeb: de Heere van Coenen oversten
over een Regiment Infanterie ten dienste van zijn Koninklijke Majesteijt van Preussen gepacht jaarlijks
voor de somme van vierhondert vijftigh gulden hollans in gevolge van meergem: pachtcedul,
belovende sulke pachtpenningen bij mangel van misbetaelinge der principaelen volgens den inhout
der pachtcedul aen den Rentmr. Heer Schepen Peters binnen Zevenaer als haere eigene propere
schuldt promptelijk te betaelen, verbindende voor meergem. jaarlijks vervallene pachtpenningen
hunne personen gerede en ongerede goederen in genere en stellen in specie voor onverhoopte
misbetalinge ter aengrijpelicken onderpanden haeren in vasten vrijen ende teste protocollo
onbeswaerden eigendom toebehorende Hoffstede, Poelikken hoffstadt genaemt, met den aenkleven
vandien groot vierdehalve mergen kennelijk in desen Stadt en Heerlijkheit gelegen ende bepaalt ten
Eenre naest Erve van de Wede van de Hr. Dr. Vermeer ende ter anderen seijde naest Erve van den
Borgermr. Steven Driessen, om sigh daeraen bij misbetaelings vall der verschuldene pacht, het ware
ook voor meer ofte meer Jaren via distractionis absque ullo strepitu judicij kost- en schadeloos te
kunnen en te mogen verhaelen, renuntieren deswegen welwetenlijk op allen en jeden beneficien ofte
uijtvlogten den Borgen in regten verleent als mede op de oridinaire verwinsproceduir beneficien van
appel ofte revisie, vorders op all het geene de betaelinge der verschulde pachtpenningen eenigsints
soude kunnen retarderen, met submissie aen alle Heren Hoven en gerigten, actum coram subjudice
Derck Sweers oircondt Schepenen Steven Driessen en Nic: Schmitz. Den 12 Maart 1720
52. Coopbiedinge Immissie en Inkeringe (162-163)
De Heer Richter immisit previa scabinorum sententia den Procureur Hermen Rens als volmachtiger
van de kinderen en Erffgenaemen van wijlen de koninklijke Preussische Raad en Prothonotarius Hr.
Mathias van Rodenberg uijt cragt van volmacht gepasseert voor Richter en Schepenen der Hooggraff:
Bijlandtsche Heerlijkheit Halt, Duffelwart, Keeken en Bimmen in Cleve op den 9. Dec: 1719 uit cragt
van Besaat van den 29. April 1718 en daeropgevolgde Paindinge van 17 Maert 1719 en daerop gevolgt
Beschudt van den 7. October 1719 mitsgaders nae gedaene Coopbiedinge aen de Hr. Richter de dato
deses, in op en aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene derselver
uijtgesondert als de Hr. Ceurpaltsiche Camer Raadt Pieter Michiel Gohr nomine uxoris vrouwe
Willemina Huismans in deze Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende en wel in specie aen zodaene
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gedeelte off portie als welgem: Echteluijden zijn hebbende in twee en twintigh mergen zo weij als
bouw landt gelegen in de Erlecom en zulx om respective in securiteit te stellen en daeraen te
verhaelen een Capitaal van vijf hondert Rijxdaelders Cleefs met alle daerop verlopene en nogh verder
te verlopene Interessen vermogens obligatie bij welgem: vrouwe Willemina Huismans gepasseert en
schuldig bekent in dato den 26 Junij cum expensis; ende zulx met alle solemniteijten landtregtens, en
onder de gewoonlijke beloften met interdictie aen de voorn: Ceurpaltsiche Camer Raad Pieter Michiel
Gohr noie uxoris vrouwe Willemina Huisman en die het verder mogte aengaan, voorts een ijder die
sigh eenig regt aen de voors. goederen zouden vermeten willen den aenvanck en brugweer (?) van
dien, en zulx op de hoogste keur vermogens de schrifftlijke weet daervan in forma uijtgegeven; actum
oricondt schepenen Nic: Schmitz en Steven Driessen. Den 6 April 1720
53. Registratie van Volmacht tot den voors. acte (163)
Wij Johan Haes en Jan Frericks schepenen van Hooggraff. Bijlandtsche Heerlijkheit Halt Duffewarht,
Keeken en Bimmen certificeren mits desen, dat voor onzen Richter Heer Peter Hagsberg (?) en ons in
form des gerichts in eijgener personen gecompareert en erschenen zijn de welgeb. Vrouw Susanna van
Weck geboren van Rodenberg in afwezen van haren Eheheer Conradt van Weck Lieutenant Colonel en
Capitain van de guarde ten dinste van Haar Hoogh: Heren Staten van Holland geassisteert met haren
Ohm Heer Justinus van Rodenberg Borgermeester tot Rees als haren tot desen actum … momber,
verders de Heer Wilhelm van Rodenberg Konicklijke Preussiche Hoffraet en prothonotarius en de Hr.
Carl van Rodenberg … geleerden en bekenden in de beste en best.. form van regten wettigh
geconstitueert en volmachtigh gemaekt te hebben, sulx vorde… doende bij desen den Procureur
Hermen Rens om in haren compten saeke tegens de Ceurpaltsiche CamerRaadt Pieter Michil Gohr noie
uxoris vrouwe Willemina Huisman alrede bij Besaetonge paindongen en beschudt voor het Ed:
gerichte der Stadt en Heerlijkheit van Gent en Erlicom begonnen verder bij verwin te procederen van
de goederen bij Besaetinge vermelt possessie te nemen en deselve in hare naam als verwinhebbere te
verpachten, voorts alle termijnen van regten te observeren die tot de sententien appellen en finale
execution incluijs te vervolgen mede generalijk te doen ende te laten het geene de Comparanten zelfs
praesent zijnde zouden kunnen of mogen doen met magt van substitutie, beloften van schadeloos
houdinge, sub ratihabitione ante actorum et ulterioris ratihabitionis, deses ter waarheitsoricondt heeft
de Hr. Richter voorgemelt zijn Richter amptszegel voor en wij schepen ons gemeen schependomszegel
nae onden gedruket en door onzen gerichtsschrijver onderschreiven laten, zo geschiedt impetrato a
Judice Clivensi Doct: Reiman jure territorij in de Stadt Cleve den 9. December 1719 was getekent Joh:
Hoppe gerichtsschreiver hieronder waren 2 zegels en groenen wasse opgedrukt en met witte ruijten
overdekt.
54. Besaat (842-843)
Die Hoogwelgeb. Heer Capiteijn Gerlach van Nassauw doet ten allen regten op alle sodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten als Hendrik van Colck en Anna Geenen Echtel. en Jan van Colck
binnen de Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom sijn hebbende om van Eijder te weten van Hendrik
van Colck en Anna Geenen Egtel: als Pagteren en van Jan van Colck neffens Hendrik van Sas als
Borgner principael ijder in solidum, een voor al, of al voor een, met expresse renuntiatie van
d’exceptien ordinis divisionis et excussionis medebrengende, dat de principaelen debiteuren eerst
moet aengesproken en geexecuteert worden, en dat ijder Borgen met Betalinge van haar gedeelte kan
volstaen, te hebbe voldoeningh eener somme van vijfhondert gulden wegens anderhalf jaar verschone
pachtpenningen van eenen bouwhoff genaemt den Vriesdonck in den Ampte van Duffelt onder Niel
gelegen namentlijk voor het eerste half jaar pagt verschenen den 1. November 1718, hondertvijftigh en
voor het twede half jaar pagt verschenen 1 Meij 1719 hondert vijftigh gulden en dan nog voor het
derde half jaar pagt verschenen op den eersten November 1719 de somme van twee hondert gulden
makende samen voorst. 500 gl: mits den een betalende d’ander vrij sij en aftrekkende alle bewijslijke
betaelinge vermogens schriftelijke en betekende pagtcedulle van den 19 Maij 1718 cum expensis
actum coram judice et scabinis Derck Sweers en Nicolaes Schmitz. Den 11 April 1720, Reg:eod:die
55. Opdracht (843)
Compareerden Hendrik Schipperheijn en Jannetje Lentjes Echteluijden, Peter van de Velde en Hermke
Gerrits mede Echteluijden, mitsgaarder Borgermeester Steven Driessen en sijn huijsvrouw Johanna de
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Beijer en bekenden sij Eersten Compten naementlijk Hendrik Schipperheijn, Jannetje Lentjes, Peter van
de Velde en Hermke Gerrits voornt: in eenen stedigen en vasten Erffcoop vercogt, gecedeert en
opgedragen te hebben doen, sulx cragt dezes aen Evert Gerrits en Lijsbet Gellichs van Ham
Echteluijden seker Hoffstee bestaande in Boomgaerdt en bouwlandt met een potstede op de gemeinte
groot omtrent eenen mergen edogh so groot en cleijn als deselve binnen dese Stadt en Heerlijkheit
gelegen, palende Oostwaerts de gemeene straet, west de gemeene straet, suijd= Jan Peters,
Noordwaerts Johanne Heijten, sijnde vrij Erff ende goet met geene lasten beswaart als verpondinge en
andere gemeene lasten van outs daarop staande, ende sulx voor eene somme van Driehondert
Vijfentwintigh gulden, bekennende van de voorst. Hoffstede te sijn ontgoet en onterft nu en ten
eeuwigen dage. Belovende deselve te zullen waeren ende vrijen als nae regten, gelijk dan ook zij laaste
Compten te weten Steven Driessen en Johanna de Beijer voornt: haar vrijwillig tot Borgen en
principalen hebben gestelt voor alle commer en naemaninge die er oijt of oijt op meergem: Hoffstede
zouden kunnen ontstaan tot dien eijnde verbindende mede hare personen en goederen gerede en
ongerede met submissie aen alle Heren Hoven en gerichten renuntierende van alle exceptien en
beneficien desen eenigsints contrarierende alles sonder actum coram subjudicen D:Sweers et scabinis
Nicolaes Schmit en Gerrit de Beijer. Den 10 april 1720, Reg. den 12 April 1720
56. Besaat (843-844)
Den Borgermeester Steven Driessen doet ten allen regten besaet aen alle sodaene gerede goederen als
Derck van Santen in de Stadt en Heerl: Gent eenigsints, om daeraen te verhalen eene somme van
twintigh gulden vier stuivers 4 penn: hercomende van Breuken over het niet behoorlijk maeken van
drie en dartigh roeden straetegevragt te weten 25 roeden tegens de weijde van de heer Momber ten
Hoeve bij den geinsueerde in pacht gebruijkt, en dan 8 roeden aen sijnen Boomgaerdt aen de markt, de
welke bij de volle schouwe gehouden op den 27 April 1719 ongemaekt sijn bevonden, sijnde mede het
meetgeldt van den schout daeronder gerekent, aftrekkende alle bewijslijke betalinge, alles in cas van
onverhoopte oppositie ten dage dienende nader te deduceren, cum expensis actum coram subjudice D:
Sweers et scabinis N: Schmitz en Gerrit de Beijer. Den 12 April 1720, Reg eod:die
Gichtinge (?)
Den onderschout relateert van bovenstaende acte van Besaat met voorweijsing vant originaal aen de
huijsvrouw van Derck van Santen geinsinueert te hebben den 12 April 1720
57. Besaat (844)
De Hr. J: van Leets (?) Rigter der Heerlijkheit Ubbergen rde officij doet ten allen regten besaat op alle
sodaene gerede goederen, actien en crediten als Wessel Millinghaussen binnen dese Stadt en Heerl:
eenigsints is hebbende, om op sekere vraagarticulen te hebben condschap der waarheit die den Hr.
Citant niet wilde missen voor een somme van 500 gl: wordende derhalve gem. Wessel geciteert om op
Dinxdag den 16 april deses jaars 1720 ten huijse van D: van Santen des morgens ter goeder tijdt voor
den E: geregte te compareren en de gevorderde condtschap te geven cum expensis actum coram Judice
et Scabinis Steven Driessen en N: Schmitz. Den 12 April 1720
58. Besaat (844)
De Heeren Derck en Geijsbert van Schevichaven mitsgaders Adriaan van Inneveldt als vader en
momber zijner minderjarige dogter Christina van Inneveldt ehelijk verwekt bij wijlen Juffr. Catharina
van Schevichaven kinderen en universele Erffgenaemen ab in testato van wijlen Hendrik van
Schevichaven in zijn leven Rentmeester van St. Catharina Gasthuijs tot Arnhem en Juffr. Christina Ham
in leven E:L: doen ten allen regten Besaat aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten geene van dien uijtgesondert ald de Hr. Lieutenant Jacob en Dr. Christoffel, mitsgaders
Willem Jan Menten alsmede de Juffren Theodora en Godefrida Menten kinderen en Erffgen. Van wijlen
de Heer Godefriet Menthen in leven Predicant tot Arnhem en Juffr. Christina van Mollenschot in leven
mede E:L: in de Stadt en Heerl: Gent eenigsints zijn hebbende en specialijk aen Bouwhoff groot
omtrent 34 mergen bouwlant en 9 morgen weijlandt gelegen onder voorg: Stadt en Heerl: Gent ten
eijnde ende om daeraen te verhalen pro portione hereditaire als eerstelijk eene Capitaele somme van
achthondert guldens cum interesse vermogens obligatie in dato den 25 Junij 1698, en dan nogh eene
somme van driehondert gulden cum interesse vermogens obligatie de dato den 4 Maij 1699 ofte
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immers aen de arrestanten daervoor te stellen genoegsaeme Cautie of onderpand alles cum expensis
actum coram Judice oircondt Schepenen Derck Sweers en N: Schmitz
Den 22 April 1720, Reg. den 23 April 1720
59. Eedt des Schepens (845)
Comparerde den Hwgeb. Heer Walraven van Balveren tot den Aldenhoff verwalter Amptman en
Heim.Raadt des Amptd Over Betuwe en heeft op ordre en autorisatie van den Hwgeb. Heer Batram van
Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom aen handen van den Heer Richter den gewoonlijken
Schepens Eedt afgelegt actum oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger Gisberts. Den 6 Meij 1720
60. Gerichtlijke Opdragten (845-846)
Nadien volgens Conditien en Voorwaerden onder den Secretaris deses Ew: gerichts berustende de
Heren Provisoren vant Borger Gasthuijs tot Nimegen als Verwinhebbers van de naevolgende Erven en
goederen, so en als Hendrik de Laar en sijne suster Anna de Laar stervende naalaten hebben gerichtlijk
op een hogen hadden doen veijlen en insetten om vervolgens aen de meestbiedende met het
uijtbranden der keersse vercogt te worden, Eerstelijk seker Huijs en Hoffstadt sampt Boomgaerdt
gelegen in de kattesteeg onder dese Stadt en Heerlijkheit groot omtrent drie mergen palende Oostw:
de gemeene straet suijdw: Frerik Krui..(?) Noordw: Hendrik van Swelm Westw: de Hr. Overste
Paigniet voor vrij Erff en goet uijtgenomen sodaene dijken en weteringen als van outs en
tegenwoordig daertoe sijn behorende en dat vant gew: Huijs en Hoffstadt sampt Boomgaerdt op den
11 September den slagh of het insetten becomen had den Borgermeester Steven Driessen voor de
somme van 225 gl: daerop hogende 25 hogen ijder hoge tot 3 gl: waervan twee deel tot profijt vant Erff
en het resterende 3de part tot profijt van den hoger of Coper comt, dat op dato voorst: voorn:
Borgermr. Steven Driessen nog hadt gehoogt 10 hogen en Derck Krechtingh nogh 25 hogen en dat dien
volgens op den 24 october 1719 de laaste keersse aangesteken sijnde denselven Derck Krechtingh was
Coper geworden vant voorst: Huijs en Hoffstadt sampt Boomgaerdt. Ten tweeden Een kempke
weijlandt Jan Verwaijen weidtje genaemt groot omtrent derdehalven morgen palend Oostw: de
gemeene Straet suijdw: Johannes Meijten westw: Hendrik Rikken Noordtw: de Poelwijkse pass mede
voor vrij Erff en goet als boven bij het eerste parceel, en dat van het gest: kempke weijlandt mede op
den 11 September 1719 den slagh of het anzetten becomen hadt Jan Gerrits aen de Kerck voor de
somme van 150 gl: daerop hogende tien hogen, dat op dato voorst: Derck Evers nog hadt gehoogt 10
hogen Frerik Kras nog 15 hogen en Borgaerdt Gozens op den 24 october 1719 nog 12 hogen en dat
dienvolgens op den 24 october 1719 de laaste keersse aengesteken sijnde denselven Borgaerdt Gozens
was Coper geworden van het voorst: kempke weijlandts Jan Verwaijen weidje genaemt. Ten derde een
parceelthe Bestevaders Boomgaerdtje genaemt groot omtrent eenen mergen palende Oostw: Gerrit
van Dungen westw: den sochtgrave suijdtw: Hendrik Rikken Noordtw: de gemeene straet mede voor
vrij Erff en goet als hierboven bij de twee eerste parceelen en dat van het gest: parceeltje mede op den
11 September 1719 den slagh of het inzetten becomen hadde den Borgermr: Steven Driessen voor de
somme van 50 gl: daerop hogende 10 hogen, dat op dato voorst: Derck Krechtingh den Jonge nog hadt
gehoogt 5 hogen, Frerik Kras nog 5 hogen Derck Dercksen nog 8 hogen en dat dienvolgents op voorst:
24 October 1719 de laaste keersse aengesteken sijnde denselven Derck Dercksen was Coper geworden
van het voorst: parceeltje Bestevaders Boomgaerdje genaemt. Ten vierde een parceel genaemt Lesiers
Hoffstadt groot omtrent vier hondt palende Oostw: Jan Gerrits aen de Kerck suijdw: deselve Noordw:
Hendrik Donk westw: de gemeene Straet mede voor vrij Erff en goet als hierboven en dat van het gest:
parceel mede op den 11 September 1719 den slagh of het inzetten becomen hadde Jan Gerrits aen de
kerck voor de somme van 50 gl: daerop hogende 5 hogen dat op dato voorst: den Borgermr. Steven
Driessen nog hadde gehoogt 5 hogen en Derck Verheijen nog 5 hogen en dat dienvolgens op voorst: 24
october 1719 de laaste keersse aengesteken sijnde denselve Derck Verheijen was Coper geworden van
het voorst: parceel genaemt Lesiers Hoffstadt. En dan eijndelijk een parceel landt genaemt het
Hemellandt groot omtrent anderhalve mergen palende Oostw: en westw: de gemeene straet Noordtw:
de Heer Borgermr. Menthen suijdw: Juffr. Pieck mede voor vrij Erff en goet als hier boven en dat van
het gest: parceel mede op den 11 September 1719 den slagh of het insetten becomen hadde Derck
Verheijen voor de somme van 175 gl: daerop hogende 10 hogen dat op dato voorst: denselven Derck
Verheijen nog hadde gehoogt 5 hogen Derck Evers nog 5 hogen en op den 24 october 1719 denselven
Derck Evers nog 5 hogen en Reinier Rheinders van Thoor nog 10 hogen, en dat dienvolgens op den 24
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october 1719 de laaste keersse aengesteken sijnde denselve Rheinier Reinders van Thoor was Coper
geworden van het voorst: parceel landt genaemt het Hemellandt en dat nu de voorst: Copers voor haar
en haren Erven van een gerichtlijke Cessie en opdragt dienen voorsien te sijn, so ist dat ik Richter
oircondt Schepenen onderbenoemt cragt deses in naeme en van wegen des Heren en Overigheit van
den lande die Cessie en opdragt vantege beijde (?) Erven en goederen aen de voortn: Copers ben
doende, gelovende deselve te sullen waeren en vrijen gelijk een Richter van Gent in der tijdt schuldig
en gehouden is te doen actum coram Judice oircondt scabinis Nicolaas Schmitz en Derck Sweers. Den 6
Meij 1720, Reg: den 10 Meij 1720
61. Registratie van Volmagt (846-847)
Wij Borgermeesteren Schepenen en de raadt der Stadt Arnhem doen te weten, dat voor ons erschenen
sijn Theodora Menthen ehevrouw van de Heer Lieut. Kollenberg nevens Godefrida Menthen en
hebben geautoriseert en gevolmagtigt gemaekt haren broeder Christoffel Rochus Menthen om in hare
absentie derselven goederen en effecten door de doodt van haar vader en moeder zalg: op haar
gedevolveert te administreren, deselve te ma..alieneren, verkopen, transporteren en alles daeromtrent
verder te doen, ’t gene sij constituanten selfs present sijnde zouden kunnen of mogen doen idque cum
Clausulis rati..bitionis (?) en indemnitatis, in waerheits oirconde hebben wij ons Stats Secreet zegel
hieronder doen drucken en door den Secrs: tekenen laten, actum Arnhem den 29 April 1715
onderstont ter ordonnantie derselven en was getekent Engelb: opten Noorth secr: Rierben effen
stondt het Zegel in roden wasse opgedrukt en met een papiere ruit overdekt. Den 9 Junij 1720.
62. Vestenisse (847)
Comparuit de Heer Adriaen Menthen, Borgermr. der Stadt van Arnhem en bekende voor hem en sijnen
Erven deuglijk schuldig te wesen aen de Hr. Johann Georg Engelbart, sijn Erffgen: off Thoonder der
obligatie wegens voorgestrekte penningen een Capitale somme van tienduijsent gulden hollants, voor
wanbetalinge en restitutie van welk Capitaal en Interessen de Hr. Comparant boven verbandt van sijn
persoon en goederen in specie is verbindende en tot onderpandt stellende sijnen bouwhoff met alle
ap- en dependentien, Weldermans hoffstede genaemt, als mede een Hoffstede genaemt de Geer, en dan
nog twee Thienden den eenen den Lootthiendt en den anderen den Broekthiendt genaemt te saemen
gelegen in deze Stadt en Heerlijkheit breder den inhout eener obligatie tussen voorn: partheijen
Contrahenten hiervan gemaakt in dato den 1 Junij 1720; In oircondt der waerheit, actum coram
subjudice Derck Sweers oircont Nic: Schmitz en Gerrit de Beijer scabinis den 9 Junij 1720, Reg: eod:die
63. Vestenisse (847-848)
Wij Jacobus Knipping Predicant en tijdtlijke kerckmeester der St. Sebatiaens kercke der Stadt en
Heerlijkheit Gent, den Stadthouder Derck Sweers, Burgermeester Steven Driessen schepenen der
voorn: Stadt en Heerlijkheit, mitsgaders Derck Krechtingh gemeinsman aldaar, gecommitteert sijnde
om te doen repareren en opbouwen de voros: kerke en tot dien eijnde te negotieren, so veel penningen
als daertoe nodig sullen sijn, ingevolge de Commissie daervan sijnde in dato den 7 Meij 1720 bekennen
in die voors: qualiteijten deuglijk en wel schuldig te sijn aen den WelEdelen Heer Hendrik Constantin
Blijdenbergh en Anna Gertruid Bressen Echtel: haren Erven, off den wettigen houder deses, eene
Capitaele somme van een duijsent vier hondert gl: hollandts precederende van voorgestrekte, en bij
ons ten dank ontfangene penningen geemploijeert tot den opbouw voorst: als ook tot aflossinge eener
Capitaele somme van negen en negentigh gl: ten behoeve van Dns: Carolus Visscher gevestigt in de
kleine kerken hoffstadt, en over sulx renuncierene van de Exceptie .. numerate pecunio; Bekennende
en belovende de voorst: Capitaele somme van veertien hondert guldens te sullen restitueren heden
dato over een jaar met den Interessen van dien, tegens vier en een half p. Cent, en in cas het voorn:
capitael langer onvoldaen soude blijven moeten, hetselve jaarlixs te verrenten met den voorn: 4 ½ p
Cent tot den volle aflosse tou, edogh sal men successivelijk moge voldoen en afbetaelen met 500 gl:
telkens, alle onder die conditie, dat sulx een vierendeel jaars te voren wedersijts worde denuntieert.
Tot Versekeringe en securiteijt van welke Capitaele somme, interessen, costen en schaden so in cas
van onverhoopte misbetalinge soude kunnen ontstaen de voorn: gecommiteerden g:g: sijn
verbindende alle de landereijen pachten en inkomsten der voorn: kerke en in specie de kerken
Domeinen en landtgoederen met naemen Den kleinen kerken Boomgaerdt groot eenen mergen, Den
Blaasbalg met annexe bouwlandt groot drie mergen, den Dobbelcamp groot derdehalve mergen, beijde
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de Vleuningen vijfde halve mergen en dan nog een mergen gelegen aen den Hastert, Edogh so groot en
clijn als de voorn: kerkenlandereijen in de voors: Heerl: Gent in haere bepalinge kennelijk zijn gelegen,
Renuntierende van alle Exceptien en beneficien Rechtens desen enigsints contrarierende, met
submissie aen alle Heren Hoven en gerichten en in specie den WelE: Hove van Gelderlandt, alles
sonder argelist; In oircondt der waarheit hebben wij gecommitteerdens voornt: desen met ons Stadts
Zegel doen becragtigen en door onsen Secretaris laten tekenen den 11 Julij 1700 en twintigh
onderstont ter ordonnt. van de gecommitteerden voorn: en was getekent N: Schmitz secret. daerneffen
stondt het zegel in groenen wasse gedrukt en met een witte ruit overdekt. Reg: eodem:Die
64. Eedt des Schepens en Borgermeesters in d’Erlecom (848-849)
Comparuit Willem Holteman en heeft vertoont Commissie in dato den 16 Julij 1720 waerbij sijn EB:
van den HWGeb: Heer B. van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom is aengestelt tot Schepen
en Borgermeester van d’Erlecom in plaetze van wijlen den Rentmeester Hermen van Trist en heeft
dien volgents den gewoonlijken Schepen- en Borgermeesters Eedt afgelegt in handen van den
Stadthouder Derck Sweers oircondt Schepenen Seger Gisberts en Nic: Schmitz. Den 23 Julij 1720
65. Beschudt (849-850)
Terwijlen tegens de peindingh van den 19 Junij 1719 geen pandtkeringh gedaan is, so is’t dat Dr. Johan
van Trist so voor sigh selven, als in qualiteijt als tochtenaer en boedelhouder van de nalatenschap van
sijne overleden huijsvrouw Maria van Meurs en mede als vomachtiger van zijne Susters Anna
Mechteldt en Maria van Trist met de Heer Lubbertus Wijborg (?) Richter en Dijkgraeff der Stadt en
Heerlijkheit Gent oircondt Derck Sweers en Nicolaes Schmitz schepenen aldaar ten allen regten heeft
aangeboden het beschudt mits desen aen sodaene actie en pretentie als de Heer Frans Rudolph van
Smits en vrouwe Isabella van de Poll Echteluijden op haeren respectiven broeder en swaeger de Heer
Maurits van de Poll zijn hebbende, en waervoor beijde de voorn: Echteluijden so op de allodiale als
Leengoederen onder de voors: Stadt en vrijheerlijkheit Gent gelegen en gem: Maurits van de Poll
toebehorende met recht gesproken en in verwin genomen hebben, om daeraen bij den Impetrant g:g:
voor so veel de Heer Frans Rudolph van Smits en vrouwe Isabella van de Poll voornt: betrefft, als voor
een dardepart Erffgen: van haar Heer Vader Godefrid van de Poll, te verhaelen ter concurrenter
somme een dardepart in vier distincte capitaelen, volgents obligatien daervan sijnde bij de Heer
Godefrid van de Poll opgenomen naementlijk van een Capitael van twee duijsent gulden in dato den 22
Junij 1692 van een capitael van sestienhondert gulden in dato den 16 Februarij 1697 van een capitael
van twaalfhondert gulden in dato den 1 April 1699 en van een Capitael van drieduijsent achthondert
gulden in dato den 18 Meij 1702 belopende het voorst: dardepart 2866 gl: 13 St: en dat met de
Interessen daerop verlopen en noch te verlopen, voor so veel deselve interessen uijt het landt in Over
Betouwe onder Elst gelegen, en waerop den Impetrant g:g: voor de achterstandige interesse met recht
gesproken heeft niet mochten voldaen worden. En voor soveel de Heer Justinus Flemmingh en vrouwe
M.E. van de Poll aengaet, om bij den Impetrant g:g: aen de voorst: actie en pretensie alsmede te
verhalen hetgene hij aen de Effecten in de Stadt en Schependom van Nijmegen waerop tot voldoeninge
van het dardepart in de bovengem: vier Catitaelen en interessen met recht geprocedeert heeft in tijdt
en wijlen mogt te cort commen cum expensis actum. Den 5 aug: 1720, Reg: den 8 aug 1720
[Noot: genoemde Godefrid van de Poll werd op 27 februari 1719 vermeld als Godefreij Frederick van de
Pol, “Drossart tot Hedel”]
66. Vestenisse (850)
Comparuerunt Hendrik Visser en Lisbet Aelbers Echteluijden en bekenden voor haar en haren Erven
opregt en deuglijk schuldig te zijn aan Gerrit Wi… Custos tot Doorneborg en sijn huijsvrouw Aeltjen
Rutjers en haren Erven opregt en deuglijk schuldig te sijn eene somme van hondertvijf en twintigh
guldens hollants ad 20 st. het stuck procederende wegens voorgestrekte penningen bij haar Compten
ten danck ontfangen, belovende der halven de voorn: somme van 125 gl: aen handen voorst: ofte
haren Erven cost- en schadeloos te sullen restitueren huijden dato over een jaar met den interest
tegens vijf vant hondert, en so het voorn: Capitael langer mogte blijven staen, hetzelve jaarlijks te
verrenten met den voorst: interest tegens 5 p. Cent tot den volle aflosse toe; Tot versekeringe van
welke Capitaele somme interessen costen en schaden, so in cas van overhoopte misbetalinge daerover
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souden cunnen ontstaan sij Compten sijn verbindende hare personen en goederen gerede en ongerede
geene van dien uijtgesondert, en wel in specie seker stuk bouwlandt groot omtrent anderhalve mergen
den Duijvelshoek genaemt gelegen binnen dese Heerlijkheit palende oost. de weteringh suijd de Heer
van Balveren noordt de Erffgen: van Jan Gisberts westwaerts de Hoge Veluwe renuntierende, met
submissie, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const:
Meijten. Den 14 Aug: 1720, Reg: eod:die
67. Vestenisse (172)
De Heer Jacobus Knippingh praedicant en tijdtlijke Kerckmeester der St. Sebatians kercke der Stadt en
Heerlijkheit Gend den Stadhouder Derck Sweers, den Borgermr. Steven Driessen schepenen der
voornt. Stadt en Heerlijkheit, mitsgaders Derck Krechtingh gemeinsman aldaar hebben in qualiteit
forme van obli…(?) en onder deselve verbintenisse tot reparatie der voorn. kercke als hiervoren
breder geexprimeert is in dato den 11 Juli 1720 nog opgenomen van den WelEd Heer Hendrik
Constantijn Blijdenbergh en Anna Gertruid Bresser Echtel: eene somme van Tweehondert gulden
Capitaal mede te verrenten tegens vier en een half p.C. actum den 18. September 1720. Reg: eod: die
68. Paindinge (172)
Den WelEd: gestrengen Heer Peter Verstegen der beijden regten Dr. en Borgermr. der Stadt Nimegen
als Erffgen. van wijlen zijn vader Dr. Johan Verstegen peindt ten allen regten aen alle zodaene gerede
en ongerede goederen als Johannes Constantijn Meijten in deze Stadt en Heerlijkheit enigsints is
hebbende en in specie aen een parceel landts gen. de Hegh groot vier mergen en Wulffers Camp groot
drie mergen, Een parceel gen. Zennelandt groot drie mergen nogh vijf mergen het Zoerlandt gen. Item
anderhalven mergen landt en Bogaert gen. Gozen reinen landt, en dan nogh Huijs en Hoff en eenen
mergen landt gen. den Hogen Hoff om aen derzelven Effecten te verhaelen eene somme van
zeshondert vijf en tachtigh gl: 2 st. en 8 penn: ter goeder Reke. procederende van achterstendiger
interessen van een Capitael van Eenduijzent gulden tegens vijf vant Hondert verschenen tot den 4 Junij
1720 vermogens schuldtbekentenisse van den 4. Junij 1681, wordende miets dezen denuntiatie
gedaen vant voors: Capitaal van 1000 gl: en in eventum aen de voors: effecten alsvoren gepeindt om
tegens den verschijndag zullende zijn den 4 Junij 1721 te hebben restitutie vant zelve Capitaal met den
daerop verderen te verlopenen interessen cum expensis, actum coram subjudice Deerck Sweers
oircondt schepenen Steven Driessen en Nic: Schmitz. Den 26 September 1720
Reg: den 27 Septemb: 1720
69. Paindinge (172-173)
Den WelEd: gestrengen Heer Peter Verstegen der beijden regten Dr. en Borgermr. der Stadt Nimegen
als Erffgen. van wijlen zijn vader Dr. Johan Verstegen peindt ten allen regten aen alle zodaene gerede
en ongerede goederen, als Rein van Haeren in deze Stadt en Heerlijkheit enigsints is hebbende en in
specie aen Huijs, Hoff en Bogaerdt met een weijke en bouwlandt geheten het BinneVeldt, nogh een
akker, Bogaerdt en Bouwlandt daerneffens geheten Jan Derxsen akker op de oude Hoffstede, te zamen
groot twee mergen en anderhalven hondt, om aen derzelver effecten te verhaelen Eerstelijk eene
somme van acht en zeventigh gulden vijftien stuiver procederende van achterstendige interessen van
een Capitael van hondert vijf en zeventigh gulden verschenen tot den 20. Jann: 1720 tegens vijf vant
hondert vermogens schuldtbekentenisse van den 20. Jann: 1700. Ten Tweden eene somme van twee
hondert zes en dartigh gulden vijf stuiver alles ter goeder Reke. procederende mede van
achterstendige interessen van een Capit: van vijfhondert vijf en twintigh gulden tegens vijf vant
hondert vermogens Obligatie van den 17 April 17.. verschenen tot den 17 April 1720 wordende miets
dezen denuntiatie gedaen van den voors. twee Capitaelen, en in eventum aen aen de voors. effecten als
voren gepeindt, om tegens de resp. vervaldagen te hebben restitutie van de voors. Capitaelen met
verderen daerop te verlopenen interessen, cum expensis; actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Steven Driessen en Nic: Schmitz. Den 26 September 1720
Reg: den 27 Septemb: 1720
70. Opdracht (173-174)
Compareerden den Heer Cornelis Walravens Amptman ende Rigter der Vrije Heerlijkheden Ooij en
Persingen en Juffr. Johanne de Haert Echtel: ende bekenden voor eene welbetaelde somme van vijf
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hondert en vijf en twintigh gulden wettelijken verkogt gecedeert ende opgedragen te hebben, sulx
doende cracht dezes aan Jan Gerrits van Goch en Jenneken Otten Echtel: haeren Erven zekere vier
morgen Bouwlants waervan den eenen morgen genaemt is Bart Gorise mergen, ende het ander parceel
groot drie morgen van outs de Laak genaemt edogh zo groot en cleijn als beide de voorn: parcelen
landts met den aencleven van dien int quartier van Flijren onder de voors: Stadt en Heerlijkheit
gelegen zijn, palende juxta littera, zijnde vrij Erff en goet, uijtgezondert ’s Heren schattinge, het recht
van Thienden, voorts gemeine dijk en weteringe en uijtwege van outs ende met recht daer
toegehorende; Bekennende, Belovende ….
[restant ontbreekt]
71. Vestenisse (174-175)
Wij Lubbertus van Wassenborgh Amptman Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerlijkheit Gent, Derck
Sweers Stadthouder, Nicolaes Schmitz, Joh: Const: Meijten Schepenen, Frerik Rutjers en Derck
Krechtingh gemeenluijden van den Ed: gerichte aldaer gecommitteert zijnde op den 8. October 1720
om ter profijte der voorst: Heerlijkheit zodaene Capitaelen als er staan ten laste van de Heerlijkheit
voornt: tegens zes p. Cent te denuntieren en dezelve wederom optenemen tegens 4 p. Cent, bekennen
in die voors: qualiteijt voor ons en onze naecommelingen opregt en deuglijk schuldig te zijn aen den
HWelgeboren Heer Gerardt Wilhelm van Eck van Panthaleon Heer tot Weurt, Collonel van een
Regiment Infanterie ten dinste dezer lande en zijne Erfgen: eene somme van Eenduijzent en vijftigh
gulden ad 20 St. hollants het stuck, procederende van voorgestrekte en bij onze Secretaris ter …
ontfangenen penningen, oversulx renuntierende van d’Exceptie van ongetelden gelde, geempijeert (?)
ter aflossinge van twee verscheijde Capitaelen tegens 6. p. Cent ten laste van de voorn: Stadt en
Heerlijkheit staende, te weten een obligatie van 550 gl: bij wijlen den Borgermr: Hendrik Bouman,
daertoe van die samplijke geerfdens en ingezetene der Heerlijkheit Gent geautoriseert geweest, zijnde
op den 26. Jann: 1648, opgenomen van Rijksken van Uden op den 1. april 1648 en dan nogh een
vestenij van 500 gl: bij Borgermrn: Schepenen en gemeinsluijden der voorn: Stadt en Heerl: voor haar
en haren naecommelingen verschuldig te zijn aen d’Erenfeste Jacobus van der Heijden in dato den 11.
augs: 1674; Bekennende en belovende de voors: capitaele somme van Eenduijsent en vijftigh gulden te
zullen restitueren heden dato over een jaar met den interest van dien tegens vier vant hondert, en in
cas van langer onderlating hetzelve jaarlijks te verrenten met den voorn: interest tegens 4. p. Cent tot
den vollen aflosse toe, Tott verzekeringe en securiteijt van welke capitaele somme, interessen, costen
en schaeden zo in onverhoopte cas van misbetalinge, daerop zouden kunnen of mogen vallen de
voorn: gecommitteerdens g:g: zijn verbindende alle de gemeine goederen en Incompsten dezer Stadt
en Heerlijkheit, geene van dien uijtgezondert, renuntierende van, met submissie, In oircondt der
waarheit hebben wij gecommitteerdens voornt: dezen met onze Stadts Zegel doen becragtigen en door
onzen secretaris laten tekenen, actum Den 9. Jann: 1721. Reg: eod: die
[Opmerking: Deze acte is in het geheel doorgehaald]
72. Peremptoire Citatie (175-178)
Ick Lubbertus van Wassenborgh Amptman Richter en Dijkgraef der Stadt en Heerl: Gent, laate aen een
ijder, die hetzelve aengaat, hiermede weten, dat de Heer Frans Rudolph van Smith nomine uxoris
Vrouwe Margaretha Isabella van de Poll voor zigh zelve en procuratie hebbende van de Heer Justinus
Flemmingh nomine uxoris Maria Emerentiana van de Pol uijt kragt van vrijwillig verwin in dato den
21. November 1714 van meninge is, gerichtelijk te laten vercopen de naervolgende parcelen van
goederen, Eerstelijk Huijs, Hoff, Boomgaerdt en Aerdtland genaemt Poelwijk, en elf morgen landts de
Sandtstakken geheten en een willigen pass, off so en in voegen als dieselve parcelen tegenwoordig
mogen genoemt en geconstitueert zijn, en ’t geen verders onder de voorn: Leengoederen begrepen is,
Ten tweeden nogh een Bouwhoff met zijne ap en dependentien, groot omtrent veertien mergen
genaemt den Olijcorst en dan lestelijk een parceel landts genaemt den groten Hekkencamp groot
omtrent .. mergen alle gelegen binnen deze Stadt en Heerlijkheitt in eijgendom toebehorende de heer
Johan Mauritz van de Poll; Derhalven citere en daghvaerde Ick Richter hiermede Aelbert Grameij
mitsgaders Dr. Johan van Trist voor hem zelve en nomine uxoris, Maria van Meurs en mede als
volmachtiger van zijne Zusters Anna Mechteldt en Maria van Trist, en dan voorts alle andere, die op de
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voors. ver..aen goederen eenigh recht van Eijgendom, Tocht, fidei commis, last van Renten, of andere
vorderinge, of gerechtigheit vermeenen te hebben, om binnen een tijdt van drie maanden, nae
publicatie, affixie en insunuatie dezes peremptorie zelfs off door een Volmachtiger te compareren en in
handen van den Secretaris der Dr. Nicolaes Schmitz schriftelijk overteleveren haar regt en
achterwezen, hetwelk zij op de voors: verwonnen goederen vermeenen te hebben met deze
uijtdruklijke waarschouwinge, dat alle die geene, die daerinne nalatigh blijven van haar regt en
praetentie, die zij op de verwonnen goederen off de coopspenningen daervan te procederen, zouden
mogen hebben zullen versteken zijn en blijven en met speciale notificatie, dat de voors: verwonnen
goederen nae expiratie van zes maanden zullen worden gesubhatteert en vercogt; In oircondt actum.
Den 10. Jann: 1721
Relatie
De voorst. weet van Citatie heb nae verleent territoir ter praetentie van den Onderscholtus der Stadt
en Vrijheerlijkheit Gent aen Dr. Johan van Trist voor hem zelfs en als in actis vermelt, mitsgaders bij
indispositie van Hr. Aelbert Grameij aen deszelfs huijsvrouw met overleveringe van ijder een Copeij
geinsinueert, en heeft Dr. van Trist de weet alzo aengenomen, Nijmegen den 10. Jann: 1721, was
getekent Theod: v. Lom Roeijdr.
Relatie
De copeij van bovenstaande citatie heb ick ondergest. Stockmr. aen den Stadthuize alhier geaffigeert,
Nimegen den 10. Jann: 1721 was getekent Severijn Hofmeijer Stockmr.
Relatie
Den 14. Jann: 1721 heb ick ondergest. Deurwaerder de copija van deze citatie geaffigeert aent
Stadthuijs te Arnhem, J.W.(?) Crughten
Relatie
Attestere en verklaere ick ondergetekende Onderscholtus der Stadt en Heerlijkheit Gent dat de
bovenstaende peremptoire citatie in de kerck tot Gent gepubliceert, copeij daervan aen den
Raadthuijze aldaar, en in d’Erlecom geaffigeert is op den 18. Jann: 1721 onders… dit is het merck + van
Hendrik Joosten gezet, mij praesent, was getekent Schmitz …
73. Besaat (179)
De Heer Hermannus van Arnhem houtcoper binnen Nimegen doet ten allen regten besaat aen alle
zodaene gerede goederen, actien en crediten geene van dien uijtgezondert zoo ende als Derck van
Santen ende deszelfs huijsvrouw binnen deze Stadt en Heerl: eenigsints zijn hebbende, ten eijnde
omme daeraen te verhalen eene somme van seven en veertigh gulden zijnde een restant van meerdere
sommen procederende wegens geleverde houtwaeren vermogens gehoude afrekeninge en liquidatie
bij den geimpetreerde schuldig bekent, actum coram judice, oircondt schepenen Derck Sweers en Nic:
Schmitz. Den 23. Jann: 1721
74. Besaat met Verboth (179)
Gisbert Segers schepen dezer Stadt en Heerl: doet ten allen regten besaat op alle zodaene gerede
goederen als d’Erffgen: van Derck van Benthum in deze Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende en
bijzonder op zodaene Koopspenningen als den schepen Johannes Const: Meijten nog aen de voorn:
Erffgen: ten acteren is van Dunikhoffstadt, omme daeraen te verhaelen eene somme van drie en
twintigh gulden elf stuiver ter goeder Rekeninge, procederende van voorgestrekte en tot betaelinge
der doodtschulden van voorn: Derck van Benthum aengewende penn: vermogens Reke, alles, met
expres verbodt aen den voorn: schepen Joh: Const: Meijten, van sigh geene penningen weerloos te
maeken, sonder wil en consent van den arrestant op poene van andermael te betaelen actum coram
subjudice D: Sweers et scabinis Gerrit de Beijer en Nic: Schmitz
Den 24. Jann: 1721
75. Eedt des Schepens (179)
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Comparuit Eustachius Bouman en heeft op ordre en autorisatie van den HWelgeboren Heer B. van Eck
van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom den gewoonlijken schepenseedt afgelegt aen handen van
den Stadthouder Derck Sweers en oircondt schepenen Seger Gisberts en Nic: Schmitz. Den 11. februari
1721
76. Opdragt (180)
Comparuerunt .. Reinier de Soet Meester Zilversmit binnen de Stadt Nimegen en Agnes Maria Verbeek
Echteluijden geassisteert met den Secretaris dezer Stadt en Heerlijkheit Nicolaas Schmitz geutoriseert
sijnde van de WelEd: Agtbare Magistraet der Stadt Nijmegen op den 6. November 1720 ende sulx uijt
cragt van de Resolutie van de Ed: Mog: Heeren … des Vorstendombs Gelre ende graeffschaps Zutphen
in dato den 17. October 1720 en bekenden voor eene somme van Drieduijzent zeshondert vijf en
twintigh gl: waer van zij den eersten en laatsten penningh bekennen ontfangen te hebben, verkogt,
gecedeert en opgedraegen te hebben doende sulx cragt dezes aen Jacob Kleijnpenningh en Maria
Verbeek Echtel: een parceel Uijterweert bestaande in hooij en weijlandt met alle ap- en dependentien,
groot omtrent tien mergen, edogh de mate on..pen gelegen onder de Stadt en Heerlijkheit Gent,
palende Oostwaerts de Heer van Hartefeldt, Zuijdwaerts de Hr Baron van Gent, westw: de Vrouw van
NieuCloster Noordtw: Jan Gerrits aen de Kerck voor vrij Erff ende goet met geende Jaarlijkse lasten off
uijtgangen beswaart, zullende het verbandt van fidei commis, waermede hetzelve beswaart was, uijt
cragt van de voorst: landtschaps resolutie in het protocol van beswaar geroijeert wordende, edogh
uijtgenomen verpondinge, dorps en Heerlijkheits lasten van outs en met regt daertoe staande,
Bekennende, Belovende, actum coram judice oircondt schepenen Derck Sweers en Nicolaas Schmitz.
Den 20 februari 1721
Reg: den 22 febr: 1721
77. Paindinge (180)
“Pro Ecclaesia”
De Heer Jacobus Knippingh in qualiteit als kerckmeester peindt ten allen regten aen zodaene gerede
goederen als Hendrik van Swelm in deze Stadt en Heerl: eenigzints is hebbende om daeraen te
verhaelen eene somme van hondert acht en vijftigh gulden aftrekkende alle bewijslijke betaelinge
procederende van agterstedige pacht penningen vant kerkenlandt cum expensis actum coram
subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten. Den 24 februari 1721
78. Registratie van Vrijwillig Verwin (180-181)
Compareerde Antoni van der Hanssen ende verclaerde tot voorcomminge van kosten aen de Hwgeb:
Heer Frans Walraven van Balveren voor zigh zelfs en als volmr. van zijnen Broeder den mede Hwgeb:
Here Frans Willem van Balveren Capiteijn ten dienste dezer vereenigde Nederlanden in vrijwillig
verwin overgegeven te hebben sulx doende bij dezen alle zijne gerede en ongerede goederen,
bestaende in huijsraat bed en bult tin en coper als anders in specie een peert en twee vullens twee
melk koeij en drie runder, drie kalver, twee verkens, een kar en dan nogh twee mergen bouwlandt
genaemt den Paddepoel binnen de voorst: Heerl: gelegen, en zulx omme daeraen te verhaelen eene
somme van vijfhondert vier gulden tien stuivers procederende wegens achterstedige pachtpenn: van
gem: Heere van Balverens goederen in voorst: Stadt en Heerl: gelegen gent: de Lohoff cum expensis, en
waerop alreets met peindinge geprocedeert heeft, met verdere overgiffte, dat voorn: Heren van
Balveren pro se et g.g. sub (?) vrij staan, om ten allen tijden zijn compts gerede goederen nae
voorgaande kercklijke veijlinge te mogen vercopen zonder eenige verdere of voorgaande
Rechtsplegingh ’t sij van Beschudt off Executie off anders te mogen gebruijken, verklaerende hij
Compt: wel expresselijk te renuntieren van alle solemniteijten Landtrechtens tot een volcomen verwin
gerequireert en voorts van alle andere exceptien dezen ten contrarie, actum coram Judice Dr.
Engelbart Beekman oircondt schepenen de Heeren frans van der Linden en Willem Reinders den 18.
Junij 1717
Reg. den 25. Maert 1721
79. Opdragt (851-852)
Compareerden Adam Peters en Roeloffken Derxsen Echteluijden en Evert Janssen en Stineken Peters
sijn Echtevrouw Erffgen: van Peter en Elsken Kaelen en bekenden verkogt gecedeert en opgedragen te
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hebben, doende sulx cragt deses aen Jan van Swelm en sijn huijsvrouw Josina van Brundt seker
Hoffsteedje, bestaande in een hutje, met en hofje en Boomgaerdtje groot omtrent twee hondt, edogh de
mate onbegrepen gelegen binnen dese Stadt en Heerlijkheit palende Oostwaerts den dijk,
noordtwaerts het smits huijs, suijdw: de gemeene straet, westwaerts de pastorij van Gent voor vrij Erff
ende goet uijtgenomen den Tins, verpondinge, Heerlijkheits en dorpslasten van outs en met regt
daertoe staande, als ook belast met een halve roede groesdijk sijnde n: 119 ende sulx voor een somme
van hondert en vijftigh gulden waervan sij den eersten en den laetsten penningh bekennen ontfangen
te hebben, bekennende belovende, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen N: Schmitz
en J:C:Meijten. Den 25 Maart 1721
80. Vestenisse (182)
Compareerden Derck Spaan en zijn huijsvrouw Derreske Lentjes en bekenden oprecht en deuglijk
schuldig te zijn aen Aelbert Derxsen en Hendrina Krechtingh Echtel. en haren Erven de somma van
Eenhondert gulden ad 20 St. het stuk procederende van voorgestrekte en bij Compten Echtel. ten dank
ontfangene penningen; belovende de voorst: capitale somme aen handen voorst. te restitueren heden
dato over een jaar met den interest van dien tegens vijf p. Cent en in cas van langer onderlatinge van
dien alle(?) jaren met gelijke interest te verrenten tot d’effective aflossinge toe; Tot versekeringe en
securiteijt van welke capitaele somme van hondert guldens, interessen, costen en schaeden, de welke
in cas van misbetaling daerover souden kunnen vallen sij mede(?) dezen verbinden hare personen en
goederen gerede en ongerede geene van dien uijtgesondert en in specie seker stuk bouwlandts groot
ongeveer drie mergen, palende Oostwaerts Goert Claessen, Noordtwaerts de gemeene straet,
Suijdwaerts Zeger Gisberts, Westw: Derck Evers deselve tot dien eijnde submitterende de judicature
van alle Heren, Hoven, Rechten en gerichten en specialijk den WelEd: Hove van Gelderlandt, met
renuntiatie van alle exceptien dezen ter contrarie. In oircondt der waarheit hebben wij Stadthouder en
schepenen onse zegelen hier onder opgedrukt actum coram subjudice Derk Sweers et scabinis Seger
Gisberts en Nic: Schmitz den 18. april 1721. Reg: den 29. april 1721
81. Opdragt (853-854)
Compareerden Aerndt van Colck en Aeltje Wanders Echtel. Jan Melzen en Gertje Wanders mede echtel.
En bekenden in een vasten en stedigen Erffcoop vercogt gecedeert en opgedragen te hebben doende
sulx cragt dezes aen Willem Holterman Borgermeester in d’Erlecom en Willemina Gerrits Echtel.
sekere twee parcelen bouwlandt gelegen in d’Erlecom te weten de gerechte helffte van eenen mergen
genaemt den Bollingen palende Oost west suijd en noordtwaerts de Erffgen. van den Rentmr. Herman
van Trist, en dan nog de gerechte helffte van eenen mergen Qualielandt geheten palende oostwaarts
Willem Holterman voornt. suijd en westw: Abram Abrams noortwaerts Qualiestraet voor vrij Erff ende
goet uijtgenomen Damgelden Verpondinge en andere gemeene Lasten van outs en met recht daer
toestaande ende sulx voor de somme van vier hondert gulden waer van zij de eersten en laatsten
penningh bekenden ontfangen te hebben. Bekennende, belovende actum coram Judice oircondt
schepenen D: Sweers en Nic: Schmitz, Den 12 Meij 1721. Reg: den 16. Meij 1721
[Noot: de genoemde Willemina Gerrits is identiek aan Willemina van Steen, dochter van Gerrit van Steen
en (verm.) Harnske Sanders]
82. Opdragt (855-856)
Compareerden Maria van Benthum geassisteert met haren man Jacobus Hopman als haren in desen
verkorenen momber, Gijsbert van Benthum, Hendrik van Benthum en Ruth van Dunen als momber
van Coendert Boerman, te saemen Erffgen: van Derck van Benthum en Catharina van Dunen in leven
Echtel: en bekenden in een vasten en stedigen Erffcoop verkogt gedeceert en opgedragen te hebben,
doende sulx cragt deses aen Johannes Constantinus Meijten schepen deser Stadt en Heerlijkheit een
vierde part van Briener Hoffstadt en hare bepalinge kennelijk aan den dijk gelegen in dese Stadt en
Heerlijkheit voornt: ende sulx voor de somme van vijftigh gulden waervan sij den eersten en laatsten
penningh bekenden ontfangen te hebben, Bekennende, Belovende, actum coram judice schepenen
Seger Gisberts en Nic: Schmitz
Den 14 Meij 1721, Reg. Den 18 Meij 1721
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83. Beschudt (183)
Dem Weledelen gestrengen Heer Peter Verstegen der beijden rechten Dr. en Borgermeester der Stadt
Nijmegen, als Erffgen: van wijlen zijnen vader Dr. Johan Verstegen biedt uijt cragt van Paindinge in
dato den 20. September 1720 waertegens binnen behoorlijken tijdt geen pandtkeringe gedaan is ten
allen regten het beschudt aen op en aen alle zodaene gerede en ongerede goederen als Rein van
Haeren binnen deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende en in specie aen Huijs, hoff en
Bogaerdt met een weidtje en bouwlandt daarneffens geheten Jan Derxsen akker op de oude hoffstede
te saemen groot twee mergen en anderhalven hondt, om aen derzelven effecten te verhaelen het
continue en effect bij voorgem: Paindinge geexprimeert cum Expensis, actum coram subjudice Derck
Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Nicolaes Schmitz. Den 16 Junij 1721. Reg. den 20. Junij
1721
84. Praestatie eenes Boedel Eedts (184)
Compareerde Johanna Janssen weduwe en Boedelhouderse van wijlen Derck Valks schepen dezer
Stadt en Heerlijkheit, en heeft ter instantie van d’Erffgen: van voorn: Derck Valks en heeft den
volgenden Eedt lijflijk tot Godt gezworen: Gelove en swere dat ick dezen Inventaris met de nader
am…tie van dien hebbe doen opstellen naar mijn beste weten en kennisse, verklaerende niets ten
quader trouwe door mij of andere direct of indirect te hebben agterhouden ofte verswegen onder
protest, in val het een of het ander in d’inventaris mochte zijn vergeten ofte overhouden uijtgelaten,
ofte ook iets ingestelt te zijn, hetwelk .. en behoort daerin gestelt te zijn, dat denselve daermede sal
worden geampleert ofte geredresseert naar behoren sonder deswegen in eenigerhanden manieren te
mogen achterhou.. [achterhouden?] ofte bevangen worden, actum coram subjudice Derck Sweers,
oircondt schepenen Zeger Gisberts en Joh: Const: Meijten. Den 16. Junij 1721
85. Vestenisse (184)
Compareerden Gerrit Otten en Hendrina Valks Echtel: en bekenden opregt en deuglijk schuldig te zijn
zen Juffr. Gertruijdt Dick…Wed. en Boedelhoudersche van den Ontfanger Dr. Cornelis Vermeer de
somme van hondert vijftigh guldens hollandts ad 20 st. het stuck procederende van voorgestrekte en
bij Compt. Echtel: ten dank ontfangene gelder, Belovende dezelve te restitueren neffens zes guldens
vant hondert tot interessen, heden dato over een jaar en daerinne jaerlijks te continueren, tot dat het
Capitaal zal zijn afgelost, waervan d’opcondiginge 3 maanden voor den verschijndagh aen d’een of
d’andere zeijde sal mogen en moeten geschieden, dogh den interest binnen 3 maanden nae den
verschijndagh betaelt wordende, sullen met 5 p. Cent kunnen volstaen. Daervoor, boven verbandt van
hare personen, gerede en ongerede goederen, specialijk pandtveijlichlick verbindende een parceel
Bouwlandt genaemt den Stokakker groot omtrent anderhalven mergen palende Oostw: de kerck,
Noordt en Westw: Gerrit de Beijer Suijdw: de straet renuntierende van alle Exceptien en beneficien
dezen eenigsints contrarierende in specie d’Exceptie van ongetelden gelde onder submissie van alle
Heren Hoven, Richteren en gerichten en specialijk de WelEd: Hove van Gelderlandt; actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen S:Gisberts en Nic: Schmitz. Den 9 Julij 1721
Reg: eod: die
[In de kantlijn:]
Ingevolge Cessie van C:W: Vermehr namens zijne moeder vrouwe Agneta Vermehr Wed. Vermehr, gedaan
aan de kinderen van wijlen Hendrik Weening en Elisabeth de Beijer in leven EL: met naamen Hendrik, Jan,
Cornelis en Elisabeth Weening, in dato den 5 Juni 1766 woordelijk in margina der nevenstaande vestenis
in ’t Prothocol van Bezwaar geregistreert daar van d’overtekening ten naamen voors: gedaan den 7 dito
A: Knuijver
86. Registratie van Volmacht (185-186)
Wij Vicarius en Conventualen van het Convent Sancti Beati bij Coblentz van de Carthuijser orden
orikonden hiermede ende in kracht van deze opene brieffen, terwijl de noodsaaklijkheid ende affaires
van ons Convent ein[?] dat Tondere deses Heer Mathias Reineri onze cons[?]eerde Prior ende
Procurator genoodtsaek te reijsen naar de landen Cleef, Gelderlandt ende Hollandtse Provintien de
vereenigde Nederlanden, wij hunnen geven volcomene ende gewalt in de naam van ons Convent
serveren ’t gnawiss ende bequamests onse p[?] ende interessen in alle occasie, niet te min rits daer van
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uijtgesondert, naementlijk d’achterstande pachtgeldere van ons Pachters Derck Holterman te
ontfangen met de Ju[?] Zwagermaeckerse gewese Rentmeester van ons goet Spijk ende Erlecom bij
Nijmegen, d’affgemaekte Rechnungen te reve[?] ende achterstaende pachtgeldere t’ontfangen, bij niet
contanten en prompter [?] de Juffrouw door oordeel en recht daertoe te dwingen, ook te verpachten de
thiend t’asperen en te Maesbommel uijttegeven en te leveren de pachtbrieff van dien en te
praetenderen en te ontfangen d’achterstaande portien t’Utrecht, zo well als ook de pen[?] ende
jaarlijkse verscheenende Rhenten komenden van de weijen te Gent; tot dien geven wij hunnen ook
gewald met belofte van schadelooshouding andere en haare plaze te substitueren, wat in dien voege
de voorn: onse Heer P: Prior ende Heer Procurator off haare substitueerte, die zij oordelen kunnen tot
haren dienst te gebruijken, ook wel door hulp van de hoger Heeren Obrigkeit doen maeken of zouden
laten doen, houden wij voor aengenaam en ratificeren wij mits dezen oirkondt der waarheit hebben
wij vicarius en alle Conventualen tegenwoordige volmacht ondertekent, ende met onze gewoonlijke
zegel vant Convent bekrachtigt op de Carthuijs bij Coblenz den 2. Julij 1721, was getekent, fr. Paulus
Zirvas vicarius, fr. Ernestus Kichmeijer, fr. Franciscus Doetsch Coa fr. Bruno Vischer fr. Jacobus Pietor
sacrista fr. Mathias Kren hieronder was een zegel in roden lak opgedrukt
87. Volmacht (186-187)
Compareerden de wel Eerwaardige Heeren Johannes Welken en Mathias Reineri respective Prior en
Procurator van het convent Sancti Beati bij Coblentz van de Carthuijser orden voor haar zelven en in
naemen van den Hoogwaardigen Here Vicarius mitsgaders de verdere Conventualen van het gem.
Convent, alsmede daertoe van dezelve p. voor zoveel nodigh nadere last hebbende ver[?]gens
procuratie bij haer Eerw: eigenhandig betekent en met het Convents Zegel bekragtigt behalve nogh
nader voor den Raad van [?] bevestigt en met derzelven Stadtszegel [?] ondertekeningh van den
Secretaris gecor[?]eert, alles in dato den 2. Julij 1721 en sp[?]continerende de Clausule van Substitutie
Richter en Schepenen in origineel vertoont en gebleken, en verklaarden in de bestendige forme
rechtens te constitueren ende [?]eren, zulx doende cragt dezes de Heren Swaan J.U.D. en advocaat van
den wel[?] Hove van Gelderlandt benevens Joan [?]delaar, Coopman binnen Nijmegen te saemen en
ijder int bijzonder, om in naeme als [?] te innen en te vorderen zij in der [?] off door middelene van
Rechten alle zodaene actien en pretensien, als sij Heren Comp: voor haar zelven en in gezegde qualiteit
laste van Juffrouw Johanna van [?] Wed. wijlen Arnold Swagemaekers of deszelfs kinderen en
Ervgenaemen sijn hebbende in specie te eijschen rekeningh, bewijs en religua so van den
pachtpenningen van den Hoff in de Erlecom gelegen, als van den Ontfangst en Uitgave van de Thienden
tot Maes Bommel ende Asperen, gelijk mede van de jaarlijkse Erffpacht tot Uijtregt de rekeningh met
deselve, off haeren daertoe geautoriseerden finaal te sluijten ende te betekenen. De penningen die de
gem: Juffrouw off ervgenaemen bij sloot van rekeningh mogte kommen schuldig te blijven te
ontfangen, en daervan quitancie te passeren, off in cas van onwilligheit, van het een off het ander,
daertoe middelen rechtens middels aente wenden, de regtsplegingen te vervolgen, tot sententien en
executien incluijs, van nadelige Vonnisse te mogen appelleren, ook te mogen tra[?]geren en
compromitteren, voorts alles te doen wat der zaeken noddurfft[?] zal commen te vereischen, ende zij
Compten selfs praesent zijnde eenigsints zouden kunnen off mogen doen, met beloffte van ratificatie
en indemniteit, mits deselve constitueerdens en gesubstitueerdens ieder van haere Verrichtinge doen
behoorlijke Rekeningh bewijs en religua absqu e dolo, actum coram judice, oircondt Schepenen Nic:
Schmitz en Willem Holterman. Den 13 Julij 1721
88. Bezaat (187-188)
(slecht leesbaar)
De Wed. Kinderen en Erffgenaemen van den Here Arnoldus Swagemaekers worden door den Here
Johannes Wilken Prior ende die van het Convent van de Carthuijsers nom: Sancti Beati bij Coblentz ten
allen regten besaat gedaan op alle sodaene gerede en ongerede goederen actien en crediten,
mitsgaders renten en nog verschijnene pagten off huiren, als wij den Here Arnoldus Swagemaekers
stervende heeft naargelaten, off nu desselve wed. kinderen en Erffgenaemen in de Heerlijkheit Gent en
Erlecom in den ampte van Overbetuwe eenigsints zijn hebbende…
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Restant slecht leesbaar. Genoemd worden in ieder geval “pagtcedulle over haeren bouwhoeve gent: de
Hoeve Spijck in de voorn: Heerlijkheit gelegen”, “de thienden te Maas Bommel en Asperen” en
ondertekend door “schepenen Nic: Schmitz en Willem Holterman den 13 Julij 1721”.
89. Vrijwilligh Verwin (188-189)
Compareerden Rein van Haeren en Judith Gerritsen zijn huijsvrouw en hebben tot voorcominge van
verdere oncosten als bij paindinge van den 26 September 1720 en daerop gevolgt beschudt van den 16
Juny 1721 reets gedaan zijn … in vrijwillig verwin overgeven, doende sulx cragt deses aen den WelEd:
Gestr: Heer Peter Verstegen der beijden rechten Dr. en Borgermeester der Stadt Nijmegen als Erffgen:
van wijlen zijnen vader Dr. Joh: Verstegen .. Huijs, hoff en bogaerdt en bouwlandt geheten het
Binneveldt, nogh een akker, Boomgaerd en bouwlandt daerneffens geheten Jan Derkse akker op de
oude hoffstede te saemen groot twee mergen en 1½ hondt in deze Stadt en Heerl: gelegen en voorts al
het geene de Compt: in gem: Heerlijkheit zijn hebbende, zo en … voegen als off alle de voorn: parceelen
en gevoorders (?) bij Coopbiedinge en inhoringe en andere solemneijten landtrechtens ingewonnen en
gesloten waren, van alle welke solemneijten landtrechtens de Compten renuntierende en affstandt
doen cragt dezes ten eijnde om bij voorn: den WelEd: gestr: Heer Peter Verstegen Dr. en Borgermr. de
voorn: parcelen en goederen te verhaelen eerstelijk een somme van achtenseventigh gulden vijftien
stuiver van achterstedige interessen van hondert vijf en seventigh gulden verschenen tot 20. Jann:
1720 tegens vijf vant hondert vermogens schuldtbekentenisse van den 20. … 1700, ten tweden een
somme van tweehondert ses en dartigh gulden vijf stuiver alles ter goeder Rekeningh procederende
mede van achterstendige interessen van een Capitaal van vijfhondert vijf en twintigh guldens tegens
vijf vant hondert vermogens obligatie van den 17 april 1706 verschenen tot den 17 april 1720,
mitsgaders om in eventum tegens de resp: vervaldagen daeraen te verhaelen de voorst: twee
Capitaelen met verdere daerop verlopene en nog te verlopen interessen cum expensis, actum coram
Judice oircondt Schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten. Den 1 aug 1721
90. Besaat (189-190)
Maria van Trist weduwe van zal: Arnoldus Swagemaekers doet ten allen rechten besaat op alle
zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene uitgezondert, als wijlen den
Hoogwelgeb: Heere Arnold Vrijheer van Wachtendonk en die Hwgb Vrouwe van ..ent vrijvrouwe van
Wachtendonk in leven Echteluijden in deze Stadt en Heerlijkcheit Gent en Erlecom stervende
naergelaten hebben ende specialijk op zodaene Capitaele somme van ongeveer vijftien hondert gulden
met alle daerop verlopene interessen als welgem: vrijheer en vrijvrouwe ten laste (?) van de Erlecom
voornt: hebben naegelaten ten eijnde om daeraen ter goeder rekeninge te verhaelen eene somme van
ses hondert zeven en dertigh gulden zeven stuiver 3 penn: zijnde een restant eener capitaele somme
van vier duijzendt guldens, nevens de daerop verlopene interessen tegens vier vant hondert zedert
Christemisse des jaars 1713 tot Christmisse des jaars 1720 bedragende te saemen met het capitaal
eene somme van acht hondert en vijftien guldens .. stuiver 10 penn: behalven de interessen de.. ses
hondert seven en dartigh gulden 7 St 4 penn: Captael zedert Christmisse 1720 en om totte actuele
voldoening toe, zijnde alvoren gevalideert en afgetroken eene somme van .. hondert drie en seventigh
gulden 8 St. 12 penn: wegens een restant van de landtpacht van de Valkenborgh onder de Erlecom en
de Weijlanden onder het Cleefse gelegen op Christmis 1713 vervallen, met presentatie om alle verdere
betalinge ofte het geene daervoor bewijselijk zoude kunnen verstrekken in minderingh van de opgem:
achthondert vijftien gulden 14 St. .. te sullen valideren alles in cas van oppositie ten dage dienende
nader en breder te deduceren cum expensis met interdictie en de geerffden van de Erlecom om het
voorm: Captael van ongeveer vijftien hondert gulden met den daerop verlopene en verder te
verlopenen interessen en niemandt, wie het ook mochte wesen, buijten speciaal consent van de
Impetrante direct off indirect uijt te tellen bij poene als nae rechten actum coram Judice oricondt
schepenen Derk Sweers en Nic: Schmitz Den 2 Aug: 1721
91. Paindinge (190)
Gerrit Otten peindt ten allen rechten op alle zodaene gerede goederen, actien en crediten als de mede
Erffgenaemen van Derck Valks, met name Maria Valks,in den Stadt en Heerl: sijn hebbende in specie
zodaene Coopspenningen als de Wede van Derk Valks en Rut ter Stegen nogh verschuldt sijn van den
verkogten boedel, om daeraen secuijr gestelt te worden voor zodaene congrue (?) portie als den
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Impetrant bij tijden en wijlen uijt de voorst: Erffthaft soude commen te competeren met verbodt en de
voorst: Wed. en Rut ter Stegen om van haer geene penn: weerloos te maeken als met consent van den
Impt actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Nicolaes Schmit en Gerrit de Beijer.
Den 14 aug 1721
92. Volmacht (192)
Comparuit den Hwgl: Heer Gerard Wilh: van Eck van Panthaleon Heer tot Weurt Colonel van een
Regiment Infanterie ten dinste dezer landens, en heeft volmachtigh gemaekt doende sulx cragt dezes
den ook Hwgl: Heer Joh: Walraven van Balveren Heer tot Driel Verwalter Amptman en Dijkgraeff des
Ampts van Overbetuwe om in des .. Compten naeme sodaene lenen als er op de naem van wijlen den
Hwgl: Heer Bartram van Eck van Panthaleon, Heer van Gent zijn verschreven en verheft en aen die Hr
Compt: zijn toebehorende, en nu wederom door het versterff van voorn: Bartram van Eck sal verheft
moeten worden op des Heren Compten naemen te verheffen en te verheerwaerden den eedt der
trouwe uijttelweren voorts daerin te doen wat die saeken vereischen zal, met belofte van ratificatie en
indemnitatiie als naer rechten idgue(?) cum potestate substituendi actum coram subjudice oricondt
schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const Meijten. Den 4 October 1721
93. Volmacht (192-193)
Comparuerant den welgeboren Heer Jacob Nicolaes van der Steen en vr: Maria Franc. Van Eck van
Panth: Echtel: en hebben in de beste en bestendigsten form rechtens geconstitueert en volmachtigh
gemaekt, doende sulx cragt dezes den Hr. Nicolaes Schmitz J.U.D. en Secret: der Stadt en Heerl: Gent
om uijt der Compten naeme de registrature van zodaende testament waerbij de vr: Compte voornt: tot
universeel Erffgen: is benoemt in de naegelatene goederen van wijlen de Heer Bartram van Eck van
Panth: in leven Heer van Gent en Erlecom in dato den 25 September 1721 ten behoorlijker plaetze te
bezorgen vorders in te vorden en te ontfangen sodaene pachten, revenuen, schulden, active cun
passiven, als haer welg: tot Gent off elders eenigzints hebben uijtstaende, met de schuldenaers te
liquideren, quitancien te passeren, de onwillige door middelen rechtens tot voldoeninge te
constringeren en voorts alles te doen en te laten, so en als des geconstitueerden goede raadt gedragen
en der saeken off …(?) vereischen sal en der Compten Echt: zelffs present sijnde zouden cunnen off
mogen dit alles cum ratis habitione en indemnisatione actorum, mits den geconstitueeerde gehouden
sal sijn van zijne verrigtinge te doen behoorlijke verantwoordinge, alles zonder argel (?) actum coram
subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Joh: Const: Meijten en N: Scmitz. Den 15 October 1721
94. Paindinge (193)
De samentlijke Erffgenaemen van wijlen vrouwe Gertruidt Beekman huijsvrouw van wijlen den Heer
Jan van Leeuwen, in leven Borgermr. der Stadt Nijmegen en als het recht hebbende van de kindere en
Erffgen: van gem: Hr: Borgermr. Jan van Leeuwen hebben ten allen rechten gepeindt aen alle sodaene
gerede en ongerede goederen, actien en crediten als de Heer Godefrid Menthen, in leven predicant te
Arnhem, ende Juffr: Christina van Molenschot in leven gewezene Echtel: en in specie aen zekeren
Bouwhoff bestaande in huijs hoff, omtrent 34 merg bouwlandt en negen mergen weijlant binnen de
Stadt en Heerlijkheit Gent stervende hebben naegelaten om daeraen te verhaelen eene somme van
Driehondert guldens herkommende wegens zes jaeren verlopenen Interesse van een Capitael van
1200 gl: int voorn: huijs, bouwlant en weijlant gevestigt verschenen over den jaere 1715, 1716, 1717,
1718, 1719 en den 17 November 1720 vermogens pandtfeijlige obligatie van in dato den 17 November
1712 mits aftrekkende alle bewijslijke betaling alles ten dage dienende nader te deduceren cum exp.
actum coram judice oricondt schepenen Derck Sweers en D: Nic. Schmitz. Den 17 October 1721. Regt.
Den 18 October 1721.
95. Besaat (193)
Dr. Wilhelm van Wijchen pro se et gg. Doet ten allen Bezaat aen zodaene gerede goederen, actien en
crediten geene uijtgesondert soo ende als den Rentmeester Godefrid Coelman binnen deze Stadt,
Heerlijkheit en Schependom van Gent eenigsints is hebbende, en in specie op de pachtpenningen ter
somme van vierhondert en tachtigh gulden ofte meer of min jaarlijks die Rutt van Bergeren als van den
geimpetreerde gepagt hebbende den Valkenburgers hoff in d’Erlecom Schependombs Gent gelegen
over dezen jaere 1721 en den volgende jaere 1722 aen denselven verschuldigt is, om op de respective
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bedongen vervaldagen te betalen, ten eijnde van subsidiaire affectatie, ende om daeraen bij
margnemer (?) van borgtaele bij arrest den 22 october 1721 door den impetrant pro se et gg. binnen
de Stadt Nijmegen geinterponeert , soo voor voldoeninge van de beloofde pacjtpenningen ad 1168
gulden jaerlijks als vord..(?) inhoud der voorwaerden, waerop de geimpetreerde den 25 october 1719
van den Impetrant pro se et gg. uijt kragt van verwin verpachter van dese geli… den Valkenburgers
hoff denselven hoff publicq bij het uijtbranden der keerse gepagt heeft over het eerste pachtjaer op
martini off uijterlijk kersmis in den toecomstigen jaere 1722 sullende vervallen …quireert ende
gevordert cum expensis, bij gebreke betaelinge alsdan in subsidium te verhalen het geene den
Impetrant aen de respective binnen Nijmegen gearresteerde pachtpenningen ter … van tweehondert
en tachtigh gulden ofte meer of minder jaarlijks, die de Heer Adriaen in de Betou, Inwoodner aldaar,
als van den geimpetreerde … hebbend zeker perceel weijlands de groote Weijde genaemt, onder gem:
Valkenburgers Hoff resorterende over den lopende jaere 1721 en den volgende jaere 1722 aen
denselven verschuldt is, om mede op .. respective bedongen vervaldagen te betalen, te cort mogte
commen, alles om redenen in cas van onvermoedelijke oppositie ten daege dienende nader te
deduceren cum expensis, ofte met interdictie aen Ruth van Bergeren voornt: van .. geen der
gearresteerden pachtpenningen waer te maeken eer en bevorens den impetrant van den
vooraengetogenen eijsch en conclusie bij het voors: Nimeegse arrest genomen sal wesen ar… ende
sulx op poene van andermaelige betalinge mede cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Seger Gisberts en Nicolaes Schmitz den 23 october 1721. Regt den 24 Oct: 1721
96. Acte van niet te zullen bejaeren nog bedaegen
Compareerde Joh: Const: Meijten schepen dezer Stadt en Heerlijkheit en verklaerde aldewijle de Heer
Peter Verstegen der beijden rechten Doctor en Borgermeester der Stadt Nijmegen als Erfgen: van
wijlen zijnen vaeder Dr. Johan Verstegen bij peindinge van den 27 September 1720 geprocedeert heeft
op alle sijne gerede en ongerede goederen binnen dezer Stadt en Heerlijkheit gelegen, en in specie aen
een parceel lands gent: de Hegh groot vier mergen, Willem Wulfferscamp groot drie mr: een parceel
gent: Lenne landt groot 3 mr:, nogh 5 mr: het Soerland gent:, Item 1 ½ mr: landt en bogaert gent:
Gozen Reinen landt en dan nogh huijs en hoff en eenen mergen landt gent: den Hogenhoff, om aen
derselven effecten te verhaelen een somme van 685 gl: 2 St: 8 penn: ter goeder Rekeninge
procederende van achterstandige interessen van en Capitael van 1000 gl: tegens 5 vant hondert
verschenen tot den 4 Junij 1720 vermogens schuldtbekentenisse van den 4 Junij 1681, als mede om in
eventum op den verschijndag sullende sijn den 4 Junij 1721 te hebben restitutie van hetselve Capitael
met den verderen daer op te verlopenen interessen cum expensis, en dat voorn: Heer Borgermr:
Verstegen soude cunnen treden tot het beschudt en daer op commen tot d’Inkeringen der voorst:
goederen; So ist dat tot voorcomminge van dien den Comparant mits dezen volcomen overgeeft, dat
het voorst: recht van Beschudt, so de voorn: Hr. Borgermr is hebbende niet en sal bejaeren en
bedaegen, maer in volcomen staat en effect blijven, sulx dat gem: Hr. Borgermr: ten allen tijden, als het
hem believen zal, zonder eenige contradictie off oppositie, zij recht iin val geen voldoeninge van de
voorst: capitalle somme en die daer op verlopene en nogh te verlopen interessen, cum expensis, en
volgt sal cunnen int werck stellen en zijne procedure vervolgen actum coram subjudice Derck Sweers
oricondt schepenen Gerrit de Beijer en Nic. Schmitz den 26 october 1721. Regt: eod: die
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