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1. Besaat (049-050)
De Heer Johan Wintercamp Junior commis binnen de Stadt Nijmegen, als Volmachtiger van de Heer
Johan van Sugtelen, borgermr. der Stadt Deventer noie uxoris Erffgenaam en het recht hebbende van
de verdere Erffgenaemen van wijlen den WelEd Heere Gijsbert Cuijper in leven Borgermr. der gem:
Stadt Deventer heeft ten allen rechten onvermindert het recht van praeferentie, als anders, op
zodanigh Vhee have, gerede goederen, vrugten en gewasch zoals op zekeren Bouwhoff genaemt de
Lootakker, bestaande in huijs, hoff, Boomgaerdt, Bergh, scheur, Bouw- en Weijlandt groot te saemen
ongeveer drie en dartigh mergen van Johannes Constantinus Meijten als Pachter bevonden worden,
Besaat gedaan op alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en Crediten geene van dien
uijtgesondert, als gem: Joh: Const: Meijten binnen deze Stadt en Vrijheerlijkheit Gendt eenigsints is
hebbende om daeraen te verhaelen eerstelijk eene somme van 540 glt. ter goeder Rekeninge ijder
gulden ad 22 st en dan nogh twaelf paar hoenders zijnde twee jaeren pacht van voorgem: Bouwhoff
verschenen op Christmis in den Jaere 1719 en 1720, s’Jaers ad 270 gl. en ses paar hoender den gl. ad
22 st. gerekent, en laastelijk om te hebben vizie en so nodigh exhibitie van de quitancien van zodaene
ordinaire en extrorod: verponding ampts, Dorps en Heerlijkheitslasten alsmede van Herstedegeldt, als
door den geimpetreerde als Pachter, wegens gezeijde Bouwhoff over de voorn: jaeren van 1719 en
1720 betaalt zijn, alles vermogens betekende pachtcedulle van den 18 December 1718 mits aftrekende
alle bewijslijke betaelinge, off het geene voor betalinge uit eenige hoofde zoude cunnen of mogen
verstreken, met speciale reserve en voorbehoud van alle zodaene actien en praetenzien als den Hr.
Impt: g.g. uijt eenige hoofde is competerende, alles in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage
dienende breder te deduceren cum Expensis, actum coram Judice, L: v: Wassenborgh oircondt
schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz.
Den 1 November 1721
Reg: eod: die
2. Besaat (050-051)
De Heer Jacobus Knippingh pastor hujus loci doet ten allen rechten Besaat op en aen alle zodaene
gerede en ongerede goederen, actien en crediten als Johannes Constantinus Meijten binnen deze Stadt
en Heerlijkheit eenigsints is hebbende en in specie Huijs en Hoffstadt gelegen aen de Markt, Gozen
Reinen Hoffstadt groot omtrent 1 ½ mr. Coningscamp groot 2 mr. Grietje van Huissenslandt groot 1 ½
mr den Hegge groot omtrent 2 ½ mr. Hendrik van Duinens Hoffstadt groot omtrent 1 ½ mr den Kelder
groot 2 mergen den Hogenhoff 1 ½ mr Sennenlandt groot omtent 3 mr en dan nog zodaene pacht
penningen als Jan Ter Stegen pachter van den Hogenhoff en Rutt Ter Stegen pachter van den Duines
Hoffstadt aen den geimpetreerde verschuldt zijn en nogh zullen verschulden ter somme van omtrent
90 gl. off meer off min, als voors. pachteren jaerlijks verschulden, om aen deselve effecten te verhaelen
Eerstelijk eene somme van 120 gl: als den Impt als Borge en principaal voor den geimpetreerde heeft
opgelegt en betaalt aen wijlen de Heer Bartram van Eck van Panth: in leven Heer van Gendt en
Erlecom edogh aftrekende alle bewijslijke betaelinge vermogens actie van Cessie in dato den 13. Jann:
1721. Ten Tweeden eene somme van 54 gl: ter goeder Rekeninge sijnde een restant van een assignatie
van de gemeente van Gent. Ten derden eene somme van 500 gl: Capitaal en 75 gl: zijnde 3 jaeren
interessen vant voors. Capitaal van 500 gl. ad 5 p. Cent verschenen in November 1721 waervoor den
Impt: neffens den geimpetreerde hare personen en goederen verbonden hebben ten behoeve van den
factoor Heller en Gertruit Huiberts, vermogens vestenisse in dato den 10 November 1712 en waervan
reets renunciatie aen den Impt gedaan is: Ten vierden, om te hebben een costen schadelooze
bevrijdinge van zodaene borgtochten als den Impt: voor den geimpetr. gepasseert heeft en bij tijdt en
wijlen daeraen zoude cunnen te kort kommen voor eerst ten behoeve van de Hr Borgermr. Kuijper van
Deventer voor de pachtpenn: van den Lootakker; ten tweeden ten behoeve van de Hr. momboir Ten
Hove voor de pachtpenn: van de Lageweijde; ten darden ten behoeve van .. Kinkfoort [?] voor een
somme van 100 gl.; ten vierden ten behoeve van de Hr. Sluijter Cappardus [?] voor de pachtpenn: van
de Damweijde. Alles in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage dienende naeder en breder te
deduceren cum expensis, met interdictie aen de voorn: pachteren Rut en Jan Ter Stegen van haar geen
pachtpenn: weerloos te maeken sonder wil en consent van den Impetrant op poene van andermalige
betaelinge mede cum expensis, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Gerrit de
Beijer en Dr. Nic: Schmitz.
Den 3 November 1721
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Reg: den 4 Nov: 1721
3. Besaat (051)
De Heer Johan Wintercamp de Jonge Commis binnen de Stadt Nijmegen als Volmachtiger van den
WelEd. gestr. Hr. Johan van Sugtelen Borgermr. der Stadt Deventer noie uxoris Erffgenaem en het
recht hebbende van de verdere Erffgenaemen van wijlen den WelEd. gestr. Heer Gijsbert Kuijper in
leven Borgermr. der gem. Stadt Deventer doet ten allen rechten Besaat op zodaene gerede goederen,
actien en crediten als Johannes Const. Meijten in deze Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende ten eijnde
en om te horen verklaeren, dat hij geimpetreerde ter oersaeken dat op laastleden kersmis des Jaars
1720 aen de Hr. Impt: al is verschuldt geweest twee volle jaeren pagt als anders van den Bouwhoff
gent: den Lootakker, bestaende in Huijs hoff Boomgaerdt, Bergh, schuijr, Bouw= en Weijlandt groot te
zaemen ongeveer 33 mergen in meergen: Stadt en Heerl: gelegen van de verdere pacht versteken is,
dienvolgents schuldig en gehouden om voorn: alingen Bouwhoff met allen den aencleven van dien
tegens Petri aentstaenden jaars 1722 in opsigten van het weijlandt en tegens den eersten Meij
daeraenvolgende ten reguarde van het huijs, hoff, Boomgaerdt en bouwlandt te verlaten en
uiteruijmen, voorts denzelven Bouwhoff alsdan behoorlijk gegript, gegraaft en afgekart, de vragtinge
hetzij met tuijnen, hekkens als anders mitsgaders de dijken gemaekt, laastelijk het huijs en ander
getimmer, dak vloer glasdigt, en zo in dier voegen als hetzelve bij aenvank is aengeveerdt, het een en
ander ter arbitrage en aestimatie van gecommiteerdens uijt dit gerichte off andere goede en
onpartijdige door hetzelve gerichte ondrling te nomineren, te leveren, alles ingevolge schrifftelijke en
betekende pachtcedulle in dato den 10. Decemb: 1718 en redenen in cas van onvermoedelijke
oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum Expensis doende mede Besaat voor alle costen
en schaeden met recht actum coram judice oircondt schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz
Den 8 November 1721
Reg: eod: die
4. Paindinge uijt cragt van Besaat (051-052)
De Heer Johan Wintercamp de Jonge Commis binnen de Stadt Nijmegen als Volmr. van den WelEd:
gestr: Heer Johan van Sugtelen Borgermeester der Stadt Deventer nomine uxoris Erffgenaam en het
regt hebbende van de verdere Erffgenaemen van de WelEd: gestr: Heer Gijsbert Kuijper in leven
Borgermr. der gem: Stadt Deventer peindt uijt cragt van voorgaande Besaat in dato den 8 November
dezes Jaars 1721 en waartegens geen ontsaetinge is geschiedt, vermogens verklaringe van Secretaris
in dato den 14 November daeraenvolgende, op zodaene gerede actien en crediten als Johannes Const:
Meijten in deze Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende, ten eijnde om te horen verclaeren, dat hij
geimpetreerde ter oersaeke dat op laastleden kersmisse des jaars 1720 aen de Hr. Impetrant al is
verschuldt geweest twee volle jaeren pacht als anders van den Bouwhoff gent: den Lootakker,
bestaande in huijs hoff, Boomgaerdt, Berg, schuijr, bouw= en weijlandt groot te zaemen ongeveer 33
mr: in meergen: Stadt en Heerlijkheit gelegen, van de verdere pacht versteken is, dienvolgents
schuldigh en gehouden om voorn: alingen Bouwhoff met den aencleven van dien tegens Petri
aenstaende jaars 1722 in opsigte van het weijlandt en tegens den 1. Meij daeraenvolgende ten
reguarde van het huijs hoff Boomgaerdt en bouwlandt te verlaeten en interuijmen voorts dezelven
Bouwhoff alsdan behoorlijk gegript, gegraven, afgekart de vragtinge hetzij met tuinen, hekens als
anders, mitsgaders de dijken gemaakt, laastelijk het huijs en ander getimmer, dak, vloer glasdigt en so
in dier voegen als hetzelve bij aenvank is aengeveert, ter arbitrage en estimatie van gecommitteerdens
uijt dit gerichte off onderling te nomineren, te leveren, alles in gevolge schrifftlijke en betekende
pachtcedulle in dato den 18 December 1718 en redenen in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage
dienende breder te deduceren cum Exp: doende mede peinden voor alle costen en schaeden met recht,
actum coram Subjudice Derck Sweers, oircondt schepenen Seger Gisberts en N: Schmitz
Den 22 November 1721
Reg: eod: die
5. Copie van Vestenisbrieff (052)
Die Ed: Frans Bosboom als volmachtiger van Engelbart Hesselingh en Jan Beckingh woonagtig tot
Varsseveldt in de Graeffschap Zutphen ingevolge de volmacht voor Borgermeesteren, Schepenen en
Raadt der Stadt Nijmegen gepasseert op den 15. febr: 1714 ons Richter en Schepenen voorgelesen en
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gebleken heeft in die qualiteit gecedeert en opgedragen sulx doende cragt dezes aen Vrouwe Arnolda
Keuljes geboren de Beijer sodaene Vestenisbrieff ter summe van vijffhondert gulden Capitaal als de
Heer Jacobus Knippingh Bedienaar des godtlijken woorts tot Gendt en Juffr: Hebelia Veencamp Echtel:
en Johannes Meijten en Juffr: Liefdina Elisabeth Knippingh mede Echtel: elx een voor al voor Richter en
Schepenen der voorn: Stadt en Heerl: hebben schuldig bekent aen den factoor Jacobus Heller en
Gertruit Huiberts Echtel: op den 18 November 1712, breder d’acte derselver Vestenisse, daar desen
door getransfigeert is, ende sulks voor een gelijke somme van vijfhondert gulden, edogh met dien
verstande dat die daerin ben: Debiteuren voorst: capitaele somme van 500 gl: jaerlijks sullen
verrenten met vijf vant hondert en binnen de ses weeken nae den verschijndagh betaelende sullen
mogen volstaen met vijfdehalvegulden ten hondert Belovende, bekennende, actum coram Judice
oircondt Schepenen Derck Sweers en N: Schmitz
Den 24 November 1721
Reg: den 25 Nov: 1721
6. Registratie van Volmacht (052-053)
Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raadt der Stadt Nijmegen certificeren mits dezen dat voor ons
persoonlijk gecompareerd zijn Engelbert Hesselingh en Jan Beckingh woonagtig in de graeffschap
Zutphen in het dorp Varsseveldt en verclaerden in die bestendigste forme rechtens geconstitueert en
volmagtigh gemaekt te hebben zulx doende bij dezen die E: Frans Bosboom borger binnen deze Stadt,
om uijt en van wegens Comptens naem alle haere zaeken en wel in specie de naevolgende Oblibatien
te verrigten, Een tot last van Magetschij, Een tot laste van Jochem Mensen en een tot laste van Juffr.
Lindenhout, alle binnen deze Stadt nogh een tot laste van de kerck van Slik Ewijk, een tot laste van
Dominee Knippingh tot Gendt, een tot laste van Wijnant Arents tot Appelteren, een tot laste van de
Erffgen: Bulhoff tot Huessen en lestelijk nogh een Obligatie tot laste van Reijnier van Wijel tot Huessen,
daervan d’Interessen te ontfangen capitaelen opteseggen en bij manquement van restitutie de
gebrekige naer regten tot den uijteinde toe te vervolgen, en voorts daerinne te doen t’geene sigh nae
costume locael mogt bevinden te behoren, alsoff zij Constituanten zelver praesent zijnde eenigsints
zouden cunnen off mogen doen, schoon daertoe off tot die voors: saeken naeder off speciaelder
volmagt mogte nodig zijn, In waerheijts oirconde hebben wij onze Stadts Secret zegel hieronder op
doen druken in Nijmegen den 15 Feb: 1714 Onderstondt Ter ordonnantie van dezelve was getekent W:
Engelen Secret. Hierbeneffens stondt het zegel in roeden onwel opgedrukt en met wit papier overdekt.
[Ongedateerd]
7. Beschudt (053)
De Heer Johan Wintercamp Junior Commis binnen de Stadt Nijmegen als Volmr. van den WelEd: gestr:
Heer Johan van Suchtelen Borgermeester der Stadt Deventer nomine uxoris Erffgen: en het regt
hebbende van de verdere Erffgen: van wijlen den WelEd: gestr. Heer Gijsbert Kuiiper in leven
Borgermr. der gem: Stad Deventer heeft uijt cragt van voorgaande Besaat in dato den 8. November
dezes jaars 1721 en waertegens geen ontsaetinge geschiedt is vermogens verklaeringe van den
Secretaris in dato den 14. November daeraenvolgende en daarop gevolgde paindinge van den 22 dezes
maands November, waertegens alsmede ingevolge verklaeringe van den Landtscr: van heden dato
dezes geen pandtkeringe gedaan is, t’allen rechten Beschudt aengeboden op zodaene gerede goederen,
actien en crediten als Johannes Const: Meijten in deze Stadt en Heerl: Gendt is hebbende, omme
daeraen te verhaelen het Effect en continue van voorgem: Bezaetingh en daerop gevolgde paindingh
quo relatio cum expensis doende mede Beschudt voor alle costen en schaeden met recht actum coram
judice oircondt Schepenen Derck Sweers en Nic: SchmitzFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Den 28 November 1721
Reg: eod: die
8. Vestenisse (053-054)
Comparuit Hendrik van Swelm weduwenaer en bekende wel en deuglijk schuldigh te zijn aan Juffr.
Willemina van Zeller of den wettigen houder dezes de Somme van Eenduijsent guldens hollants ad pp
stuijver het stuk, procederende van voorgestrekte en aen hem ten dank aengetelde gelde, Belovende
de voors: somme van 1000 gl: te zullen restitueren aen handen voors: dato dezes over een jaar met
den interest van dien tegens 5 vant hondert dogh zo den interesse binnen den tijdt van zes weeken
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naer den verschijndagh betaelt wordt zullen alsdan met 4 ½ vant hondert mogen volstaan, en in cas
van langer onderlatinge gelijken interesse jaarlijks tot de restitutie en aflosse toe welke aflosse ten
wederseijts drie maanden voor den verschijndagh zal mogen en moeten worden gedenuntieert,
Daervoor Compt: is verbindende zijne persoon en goederen gerede en ongerede, hebbende en
toecomende geene van dien uijtgesondert en wel in specie zeker huijs hoff Boomgaerdt en daarbij
gehorige schuer en Bergh groot ongeveer twee mergen en nogh een stuk Bouwlandt gen: de
drieakkers groot ongevehr eenen mergen en 1 hondt langs de Straet nae de Waal gelegen nogh een
stuk Weijlandt bij het voors: huijs groot ongeveer vier morgen en 5 hondt gelegen naast het Erff van
Hendrik de Laar, noch een stuk Bouwlandt achter den Boomgaerdt gelegen groot ongeveer drie
mergen een een hondt naest den Nimeegse Straet gelegen, ende dan noch een Camp den Nimeegse
Brugge genoemt groot ongeveer vijf morgen, maekende alzo tesaemen omtrent 16 mergen, alle
gelegen in deze Stadt en Heerl: onder het Capittel van St. Wolburgen gehoort hebbende en aengecogt
van de Heren Johannes en Cornelis Heijnsius, dezelve submitterende de judicature van alle Heren
Hoven, Rechten en gerichten ende specialijk den WelEd: Hove van Gelderlandt omme den Effect dezer
cost en schadeloos daeraen te mogen verhaelen, renuntierende, actum coram judice oircondt
Schepenen Derk Sweers en Nic: Schmitz
Den 4 December 1721
Reg: den 5 Decemb: 1721
9. Beschudt (054)
De Heer Jacobus Knippingh v: D: M: in qualiteijt als kerckmeester biedt ten allen rechten uijt cragt van
Paindinge in dato den 24 Febr: 1721, waertegens geene pandtkeringe geschiedt is het Beschudt aen op
alle zodaene gerede goederen als Hendrik van Swelm in deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is
hebbende om daeraen te verhaelen het continue en effect bij de voors: paindinge geexprimeert cum
Expensis coram actum subjudice D: Sweers oircondt Schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 19 December 1721
Reg: eod: die
10. Vestenisse (054-055)
Comparuit de Heer Gerard Noteman als volmachtiger van zijn Excellentie de Vrijheer van Blaespil zijne
koninks Mag: in Preussen geheijmer Etatts minister en Praesident van de Regerung der Clev= en
Markischen Landen uijt cragt van Volmacht voor Borgermeerster Schepenen en Raeden der hooft en
residentie Stadt Cleve gepasseert in dato 24 December 1721 met het Stadszegel ad causas bedrukt en
door den Secretaris Ebben ondertekent, ons Richter en Schepenen voorgelezen en vertoont en
bekende in die qualiteijt van de Heere Johan van Motzfeldt koninkl. Preussische Regerungs Raet en
vice Cantzler tot Cleve in eene onverdeelde somme ontfangen te hebben een capitaele somme van
zevenduijsent caroli guldens ad 20 hollandtse stuivers het stuk, welke somme van 7000 gl. Compt: g.g.
belooft jaarlijks en alle jaar met 5 p Cent te willen verpensioneren waervan het eerste jaar Renten zal
verschijnen den 20 December 1722 en zo voort jaarlijks tot de aflosse toe, die beijdersijts een
veerdeljaars te voren te doen of te vorderen ten allen tijden zal vrijstaan, stellende Compt: g.g. tot
verzekeringe van Capitael interessen en buijten vermoeden bij val van misbetaelinge daerop lopende
kosten tot specialen onderpandt zijne Bouwinge gent: de Gentsen Wart, waervan tegenwoordig
Willem en Otto Bauman Pachters bennen alhier in Gent gelegen groot omtrent 23 a 24 mergen ende
den Rijsweert daerbij gelegen zijnde vrij allodiaal Erff ende goet voor generalijk zijne ende desselfs
Ervgenaemen personen en goederen geene uijtgesondert om sich in val van misbetaelinge daeraen
paratissima via executonis elective ook variando te mogen verhalen ende zulx onder submissie van
aller Heren Hoven, Richteren en gerichten en wel in specie de WelEd: Hoven van Gelderlandt en Cleve;
verders belooft Compt: g.g. de voors: interessen door de tijdlijken pachters van voors: speciale
onderpanden sonder eenige kortinge van den 40sten penningh op de gevestigde Capitaelen gestelt,
ofte hoe den ook naemen zoude mogen hebben en in het toecoemende bedacht worden in Cleve kost=
en schadeloos in termino te doen betaelen, belastende mits dezen die tegenwoordige pachters zulx uijt
de eerst verschijnende pachtpenningen jaarlijks te zullen doen, ofte te gewachten, dat zij daertoe op
versoek van de Heer Crediteur door den Richter met prompte peindinge obligeert worden, actum
coram Judice oircondt Schepenen D: Sweers en Nic: Schmitz,
Den 8 Januari 1722
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Reg: eod: die
11. Registratie van Volmacht (055-056)
Wij Borgermeerster Schepenen ende Raeden der hooft en residentie Stadt Cleve doen condt en
certificeren mits dezen dat voor ons persoonlijk gecompareert zijn Excellentie de Vrijheer van Blaespil
zijne koninkl: Mag: in Preussen geheijmer Etatsminister en Praesident van de Regerung der Clev= en
Markischen Landen, en heeft in de beste form rechtens geconstitueert en volmachtigh gemaekt zulx
doende bij dezen zijnen Secretarium den Heer Gerard Noteman, om namens zijn Excel: voorzeid
eenige penningen tegens gewoonlijke interessen op Hoogem: Heeren Constituants goederen onder de
jurisdictie van Gent gelegen te negotieren, voor den gerigte te compareren en gem: goederen in of
buijten gericht te verbinden, en te verhijpotezeeren, ook deze actum indien het nodig inscrineeren (?)
te laten, voorts generalijk alles daerbij te doen, wat de coutume locaal medebrengen, en zijn Excel: de
Hw. Compt: zelffs present zijnde zoude kunnen off mogen verrichten, hetwelk alles zijn Excel: voor
genahm te houden onder verbandt zijner goederen als naer rechten belovende, Ter waerheijts
oirconde hebben wij dezen met der Stadt zegel ad canzas bedruken, en door onze Secretaris
ondertekenen laten, actum Cleve den 24 December 1721. was getekent Ebben hieronder was het zegel
in groenen was opgedrukt en met een papiere ruijte overdekt
[Zonder datum]
12.Acte van Overgiffte (056)
Comparuit Joh:Const: Meijten en verclaerde in gevolge zekere acte van Besaat in dato den 8. November
mitsgaders daerop gevolgde paindinge van 22 daeraenvolgende en acte van Beschudt van den 28. Nov:
alle dezes jaars 1721 door de Hr. Johan Wintercamp de Jonge Commis binnen de Stadt Nijmegen als
volmr. van den WelEd: Heer Johan van Sugtelen Borgermr. der Stadt Deventer noie uxoris Erffgenaam
en het recht hebbende van den WelEd: gestr: Heer Gisbert Kuijper in leven Borgermr. der voorst. Stadt
Deventer op alle des Compts: gerede goederen actien en Crediten binnen deze Stadt en Heerl:
eenigsints hebbende, geintenteert (?) den inhoud en conclusie der voors: actens als breder daer bij is
vermelt in allen zijnen leden en delen en op de termijnen daerbij geregistreert en vermelt te zullen
naecommen en voldoen met de costen daervoor aengewent off zo verder daerover zoude moeten
aangewent worden met overgiffte dat de voors: acte tot tijd en wijlen der volcomen voldoeninge en
naercoemen dezes ten een en al zullen blijven van kragt en waar de zijnder (?) dat dezelve hierdoor
eenigsints zullen zijn gepraejudicieert off sullen cunnen verjaeren off verdagen zonder arg off list,
actum coram subjudice D: Sweers oircondt Schepenen Seger Gisberts en N: Schmitz
Den 13 Jann: 1722
13. Decernement van Executie (056)
Den Schout der Stadt en Heerl: Gent wordt ter instantie van Jacobus Knippingh V: D: M: in qualiteijt als
kerkmeester geautoriseert en gelast om uijt cragt van paindinge van den 29 febr: 1721 en daerop
gevolge Beschudt van den 19 Dec: 1721 de gerede goederen van Hendrik van Zwelm in executie te
nemen en dezelve nae expiratie van den termijn landt rechtens te vercopen, actum coram subjudice D:
Zweers oircondt Schep: N: Schmitz en J:C: Meijten
Den 13 Jann: 1722
14. Beschudt (056)
De saementlijke Erffgenaemen van wijlen vrouwe Geertruid Beekman in leven huijsvrouwe van wijlen
de Heer Jan van Leeuwen in leven Borgermr. der Stadt Nijmegen en als het recht hebbende van de
kinderen en Erffgenaemen van gem: Hr. Borgermr: Jan van Leeuwen hebben uijt kragt van painding
van den 17 October 1721, waerop op den 25 November daeraen volgende bij den Heer Menthen
Borgermr. der Stadt Arnhem de weet onder de handt is aengenomen, en waertegens binnen den
termijn landtrechtens geen pandtkering gedaan is ten allen rechten Beschudt aengeboden aen alle
zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als de Heer Godefrid Menthen in leven
praedicant te Arnhem ende Juffr: Cristina van Molenschot in leven Echteluijden en in specie aen
sekeren Bouwhoff bestaende in huijs hoff, omtrent 34 mergen Bouwlandt en 9 mergen weijlandt
binnen de Stadt en Heerl: Gent stervende hebben naegelaten, om daeraen te verhaelen het effect en
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continue van voors: peijnding, waertoe men sigh is refererende, cum expensis actum coram judice
oircondt Schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz
Den 14 Jannuarii 1722
Reg: den 15 Jan: 1722
15. Paindinge uijt cragt van Bezaat (056-058)
Anna Maria van Trist wed. van zal. Arnoldus Swagemaekers peindt uijt cragt van bezaat en daertegens
geen gedaan ontzaat ten allen rechten aen allen zodaene gerede en ongerede goederen, actien en
Credtiten geene uijtgezondert als wijlen de Hoogwelg. Heere Arnold Vrijheer van Wachtendonk en die
Hoogwelg. Vrouwe van Went vrijvrouwe van Wachtendonk in leven Echteluijden onder deze Stadt en
Heerlijkheit Gent en Erlecom stervende naegelaten hebben en specialijk op zodaene Capitaele somme
van ongeveer vijftien hondert gulden met alle daerop verlopene interessen als welgem. Vrijheer en
vrijvrouwe van Wachtendonk tot laste van de Erlecom voornt: hebben naegelaten; ten eijnde om
daeraen ter goeder Rekeninge te verhaelen eene somme van seshondert zeven en dartigh gulden
zeven stuiver vier penn: zijnde een restant eener capitaele somme van vier duijsent gulden neffens de
daerop verlopene Interessen tegens vier ten hondert zedert Christmisse des jaars 1713 tot Christmisse
des jaars 1720 bedragende te saemen met het Capitaal eene somme van acht hondert en vijftien
guldens 14 stuiver 10 penn: behalven de interessen van de voorn: 637 gl. 7 st. 4 penn: Capitaal zedert
Christmisse 1720 verlopen en voorts tot de actuele voldoeninge toe zijnde alvorens gevalideert en
afgetroken eene somme van Ellf hondert drie en zeventigh gulden 8 st. 12 penn: wegens een restant
van de Landtpacht van den Valkenborgh onder de Erlecom en de weijlanden onder het Cleevse gelegen
op Christmis 1713 vervallen met prezentatie om alle verdere betalinge ofte t’geene daervoor
bewijsselijk zoude cunnen verstrecken in minderinge vant opgem: 815 gl. 14 St. 10 penn: te zullen
valideren; breder bij het Bezaat geexprimeert, quo relatio cum Expensis actum coram Subjudice Derck
Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Nic: Schmitz
Den 14 Jann: 1722
Reg: den 15 Jann: 1722
16. Besaat en arrest (058)
Jacobus Vermeer doet ten allen rechten Besaet en arrest op alle zodaene gerede goederen als Rik
Rikken noie uxoris en Gerrit Crus binnen deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende zijn
hebbende, en in specie op sodaene koopspenningen als Arndt Schipperheijn aen de gearresteerders
ter agteren is van een verkogten Bergh om daeraen te verhaelen eene somme van vijf en twintigh
guldens procederende van verdient salaris aftrekkende alle bewijslijke betaelinge in cas van
onverhoopte oppositie ten dage dienende nader te deduceren cum Expensis met interdictie aen gem:
Arndt Schipperheijn van sigh geene penningen weerloos te maeken sonder consent van den Arrestant
op poene van andermalige betaelinge actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger
Gisberts en N. Schmitz. Den 14. Jann: 1722
Reg. den 15. Jann: 1722
17. Paindinge uijt cragt van Besaat (058-059)
De Heer Johan Wintercamp commis binnen de Stadt Nijmegen, als volmachtiger van de Heer Johan van
Sughtelen Borgermr. der Stadt Deventer nomine uxiris Erffgenaem en het regt hebbende van de
verdere Erffgenaemen van wijlen den WelEd. Heere Gijsbert Kuijper in leven Borgermr. der gem: Stadt
Deventer heeft uijt cragt van Bezaat van den 1 Nov: 1721, waertegens binnen den behoorlijken termijn
landtrechtens geen ontzaetingh gedaan is ten allen rechten onvermindert het recht van praeferentie
als anders op zodanigh Vhee, levendige haave, gerede goederen, vrugten en gewasch, zo en als op
zekeren Bouwhoff genaemt den Lootakker, bestaende in huijs, hoff, Boomgaerdt, Bergh, scheur, Bouw
en Weijlandt, groot te zaemen ongeveer 33 mr. Van Joh: Const: Meijten als pachter bevonden worden
ten allen rechten gepaindt op alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van
dien uijtgezondert, als gem: Joh: Const: Meijten binnen deze Stadt en Vrijheerlijkheit Gent eenigzints is
hebbende, om daeraen te verhaelen eerstelijk eene somme van 540 gulden ter goeder Rekeninge ijder
gulden ad 22 stuiver en dan nogh twaelff paar hoender zijnde twee jaeren pacht van voorgem:
Bouwhoff verschenen op Christmis in den jaere 1719 en 1720 jaers ad 270 gl: en zes paar hoender den
gulden ad 22 st gerekent, en laastelijk om te hebben visie en zo nodigh exhibitie van de Quitancien van
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zodaene ordinaire en extraordinaire verpondinge ampts- Dorps- en Heerlijkheits lasten als mede van
het herstedegeld, als door den geimpetreerde als Pachter wegens gest: Bouwhoff over de voorn: jaeren
van 1719 en 1720 betaalt zijn, alles vermogens betekende pachtcedulle van 18 Dec 1718 mits
aftrekkende alle bewijslijke betaelinge off t’geene voor betaelinge uijt eenige hoofde zoude cunnen off
mogen overstrekken, met speciale reserve en voorbehoudt van allen zodaenen actien en praetenzien
als den Hr. Impetrant gg uijt eenige hoofden is competerende alles in cas van onvermoedelijke
oppositie ten daege dienende breder te deduceren quo relatio cum Exp. actum coram Subjudice D:
Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Nic: Schmitz
Den 17 Jannuarii 1722
Reg: eod: die
18. Paindinge (059)
D’Erffgenaemen van Derck Valks zal. painden ten allen Rechten aen alle zodaene gerede goederen,
actien en crediten als Gerrit Aerndts binnen deze Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom eenigzints is
hebbende, om daeraen te verhaelen eenne somme van vier en twintigh gulden, procederende van een
verkogt peerdt, bij denselven op het Erffhuijs van voors. Derck Valks aen sigh gekoogt, vermogens
Rekeninge daervan bij de Erffgenaemen voors: gemaekt, alles in cas van onverhoopte oppositie ten
dage dienende naeder te deduceren cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers oircondt
schepenen Gerrit de Beijer en N: Schmitz
Den 20 Jann: 1722
Reg: eod: die
19. Eedt des Schepens in d’Erlecom (059)
Comparuit de Heer Theodorus Marcus Postmeester tot Nijmegen en heeft op speciale ordre en
autorisatie van den Hwgl: Heer Baron van Diest Heer van den Hamb en Doorn als Voogdt over den
minderjaerigen Heer Frederick Wilhelm van Eck van Panth: Heer van Gent en Erlecom den
gewoonlijken Schepeneedt afgelegt aen handen van de Heer L: van Wassenborg Amptman en Richter
der voorst: Stadt en Heerlijkheit oircondt Schepenen Derk Sweers en Nicolaes Schmitz en sulx in
plaetse van wijlen de Heer Borgermr. Reinders
Den 23 Januari 1722
20. Paindinge (059)
De Heer L.V. Wassenborgh , Amptman, Richter en Dijkgraeff der St: en H: Gent paindt aen alle zodaene
gerede goederen, actien en crediten als Jan Hermens en zijn soon Hermen Janssen in deze Stadt en
Heerlijkheit eenigsints is hebbende, om daeraen te verhaelen eene somme van 25 gl: procederende
van resterende veraccordeerde boetens in cas van onverhoopte oppositie ten dage dienende naeder en
breder te deduceren, cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt Schepenen Zeger
Gisberts en Nic: Schmitz
Den 23 Jannuar 1722
[in de kantlijn: “Ratione officii”]
21. Besaat (059-060)
De Hr. Aelbert Ververssen als volmachtiger van de Wed: van wijlen Johan Verheijde ten allen rechten
Besaat aen alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uitgezondert,
zoo ende als de Erfgenaemen van Ott van Drueten onder de voors: Stadt en Heerlijkheit eenigsints zijn
hebbende en in specie aen haar gerechte aenpart in Lijskensweijde, ten eijnde om daeraen ter goeder
Rekeninge en aftrekkingh van bewijslijke betaelinge te verhalen eerstelijk een somme van vier en
dartigh gulden ses stuiver zijnde resterende pachtpenn: van eene weijde onder de voors: Stadt en
Heerl: gelegen verschenen kersmis 1701 en dan nogh een somme van 115 gl: en een ducaat zijnde
pachtpenn: van dezelve weijde voorsr: kersmis 1702 vermogens betekende pachtcedulle met verbodt
aen Hendrick Janssen op den Cnijnenweert geene penn: aen de geimpetreerdens uijt te keren op poene
van andermaelige betalinge alles in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende naeder te
deduceren cum expensis actum coram Judice oircondt Schepenen D: Sweers en Dr: Nic: Schmitz.
Den 24 Januari 1722.
Regt. eod die.
Pagina 8 van 72

Inv.Nr. 0152 ORA Gendt (en Erlecom)

Deel 31 – “Gerichtssignaat 1721 - 1730”

22. Besaat (060)
Andries Sweers als Collecteur van de Verpondinge over de Stadt en Heerlijkheit Gendt doet ten
allenrechten Besaet op en aen alle zodaene gerede en ongerede goederen als Joh: Const: Meijten
binnen deze Stadt en Heerl: enigsints is hebbende om daeraen ter goeder Rekeninge te verhaelen eene
somme van hondert ses en twintigh gulden zeven stuiver procederende van achterstandige
verpondinge van des geimpetreerdens goederen onder deze Heerl: gelegen, alles in cas van
onverhoopte oppositie ten dage dienende naeder en breder te deduceren cum expensis, actum coram
Subjudice D: Sweers oircondt schepenen Zeger Gisberts en Eustachis Bouman.
Den 24 Jann: 1722.
Regt: eod: die.
23. Besaat (060-061)
Den Procur. M. Gmelingh als last hebbende van Wouter van Oostrom, de Wed. Muller en soon, Johan
Terwe, Nicolaes van der Lis, Derck Wilke, Frans Robide, Pierre Champuon en Comp. Rutger Smit en
Cornelis van den Bergh doet ten allen rechten bezaat aen alle zodaene gerede en ongerede geoderen,
actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, als Dns. Frederick Meijs en Hester Sophia Heller
binnen deze Stadt en Heerl: eenigsints zijn hebbende en haer door het overlijden van Jacobus Heller
zijn aenverstorven ten eijnde om daeraen in eventum en zo verre aen de proceduren tot Nijmegen
voor het Extr. Heeren Borgemrn. gericht bij Citatie onder Heumen, Moock, Rijk van Nijmegen en ampte
van tussen Maas en Waal bij bezaat off arrest geentameert mogte te cort commen te verhalen,
seshondert drie en veertigh gulden, Driehondert gulden, hondert en vierentachtigh gulden 11 st. 8
penn:, Driehondert en vierentwintigh gulden 1 st., drie en sestigh gulden tien st., vierhondert vijf en
dartigh gulden 19 st., Driehonder een en tachtigh gulden 9 st. zeven en twintigh gulden en van
drienhondert zes gulden 9 st. alle procederende wegens geleverde winkelwaeren ter goeder
Rekeninge en mits aftrekkende bewijslijke betaelinge cum exp., actum Nijmegen coram Judice oircondt
schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz.
Den 2 februarii middags om een uure 1722.
Reg: eod: die.
24. Besaat (061)
Albertus Grameij doet ten allen rechten besaat aen alle gerede en ongerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert, als Dns: Frederick Meijs en Hester Sophia Heller Echtel: binnen
deze Stadt en Heerl: eenigsints zijn hebbende en haar door het overlijden van Jacobus Heller zijn
aenverstorven, ten eijnde om daaraan in eventum en voor zoverre aen de procedure tot Nijmegen voor
het Ord: Heeren Schepengericht bij Citatie heden geentameert, mogt te cort commen, te verhaalen
eene Capitaele somme van hondert negen en negentigh gulden cum interesse a mora ad 5 p. Cento
vermogens obligatie van den 29 Junij 1702 mits daervan aftrekkende bewijslijke betaelinge off het
geene daervoor kan verstrekken cum Exp. actum Nijmegen coram Judice oircondt schepenen D:
Sweers en Dr. Nic: Schmitz,
Den 2 februarii des namiddags om om half twee uhre 1722.
Reg: eod: die.
25. Cessie (061)
Den Procurator Peter Vonk in qualiteijt als volmr. van Dns. Meijs en Hester Sophia Heller Echtel:
vermogens acte voor Borgermr., schepenen en Raad der Stadt Nijmegen in dato den 31 jann:
jongsleden ten dezen eijnde mede specialijk verleent, door een opgedrukt ouwel met een witte papiere
ruijt overdekt en ondertekeningh van S: van Herwaerde Secrets: becragtigt, ons in originali vertoont
en voorgelezen, ende bekende voor een welbetaalede somme van vijfhondert gulden eens voor al aan
de resp. Crediteuren van dien Boedel en vijf en twintigh gulden speldegeldt voor gem: Juffr: Meijs
vercogt, gecedeert en opgedragen te hebben sulx doende cragt deze aen Juffr: Gertruijd Huibers wed.
van wijlen den Factoor Jacobus Heller eerstelijk de sespart in Pellecamp in de Erlecom en voorts in alle
zodaene verdere Erven en Landerijen als haar door het overlijden van gem: Jacobus Heller onder Gent
en Erlecom voorn:, Rijke van Nijmegen, ampte van tussen Maas en Waal, Heumen en Moock zijn
aenverstorven en ten delen bij de Coperse in Cogt bezeten worden, alles voetstoots en met alle
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zodaene active en passive servituten als met regt daertoe zijn gehorende, bekennende oversulx in
voors: qualiteijt darvan onterfft en ontgoedet te zijn in en ten Erffelijken behoeve van gem: Coperse
met belofte van Vrijingh en Waeringh als Erffcoops regt is, absque dolo actum coram judice oircondt
schepenen
den 19 Februari 1722. R
eg: den 26 febr: 1722.
26. Beschudt (061-062)
De Heer Johan Wintercamp junior Commis binnen de Stadt Nijmegen als volmr. van de Heer Johan van
Sugtelen, Borgermr der Stadt Deventer noie uxoris Erffgenaem en het recht hebbende van de veredere
Erffgenaemen van wijlen de WelEdd: Heer Gijsbert Cuijper in leven Borgermr. der gem: stadt Deventer
uijt kragt van bezaat van den eersten November 1721 waertegens binnen den behoorlijken termijn
landtrechtens geen ontsaeting gedaan en daerop gevolgde paindingh van den 17 febr. 1722
waertegens binnen den behoorlijken termijn landtrechtens geene pandtkeringe gedaan is, is
onvermindert het recht van praeferentie als anders op zodanige Thee, levendige Have, gerede
goederen, vrugten en gewasch zo en als op zekere Bouwhoff genaamt den Lootakker bestaande in
huijs, hoff, Boomgaerdt, Bergh schuijr, Bouw en Wijlandt groot te saemen ongevehr 33 mergen bij
Johannes Constantinus Meijten als Pachter bevonden worden t’allen rechten Beschudt aengeboden op
alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert als gem:
Joh: Const: Meijten binnen deze Stadt en Vrijheerlijkheit Gent eenigsints is hebbende om daeraen te
verhaelen eerstelijk eene somme van 540 gl: ter goeder Rekeninge ijder gulden ad 22 St: en dan nogh
twaelff paar hoender zijnde twee jaeren pacht van voorgem: Bouwhoff verschenen op Christmis in den
jaere 1719 en 1720 s’jaars ad 270 gl: en ses paar hoender den gl: ad 22 St: gerekent en laastelijk om te
hebben visie en zonodigh exhibitie van de quitancien van zodaene ordinaire en extraord: verpondige,
ampts, Dorps en heerlijkheits lasten als mede van het herstedegeldt als door den geimpetreerde als
pachter wegens gem: Bouwhoff over de jaeren van 1719 en 1720 betaelt zijn alles vermogens
betekende pachtcedulle van 18 febr: 1718 mits afftrekende alle bewijslijke betaelinge off ’t geene voor
betaling uijt eenigen hoofde soude kunnen off mogen verstrekken met speciale reserve en voorbehoud
van alle zodaene actien en praetensien als den Heere Impetrant met eenige hoofde is competerende
alles in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum expensis actum
coram subjudice Derck Sweers oircondt Schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
den 6 Maart 1722.
Reg: eod: die.
27. Besaetinge (062)
Rik Rikken en Hendrina Crus Echteluijden doen ter allen rechten Besaat op alle zodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten als Gerrit Crus binnen deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is
hebbende ten eijnde om te horen verklaeren dat hij geimpetreerde ter oersaeken, dat op laestlede 12
october 1721 van de Impetranten Echtel: heeft gekogt. Om tegens Meij aenstaende te betaelen de
helffte van een schuur en een mergen bouwlandt daerachter gelegen in de Cattesteegh, van outs
Wildtschuts hoffstadt genaemt ende sulx voor een somme van 300 gl. verschuldt en gehouden is, om
de Impetranten Echtel: secuijr en borge te stellen, dat op de voors. gestipuleerden tijdt de beloofde
Coopspenningen zullen opgelegt en betaalt worden, alles ingevolge schrifftlijke en betekende
Coopcedulle in dato den 12. october 1721 en cederen in cas van onverwagte oppositie ten daege
dienende naeder en breder te deduceren cum expensis met interdictie aen de Wed. Crus als andere
possesseurs (?) van de gerede goederen van den geimpetreerde, van haar geener derselven goederen
weerloos te maeken op poene van betaelinge, wordende den scholtis belast dezelve alomme in
verzekeringe te nemen actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen N: Schmitz en J:C:
Meijten
den 9. Maart 1722.
Reg: eod: die
28. Ontsaetinge (063)
Gerrit Crus doet ten allen rechten salvis quibuscunque (?) Exceptionibus defensionibus et remedus
juris ten allen rechten ontsaetinge tegens zodaene wederrechtlijke Besaetinge als Rik Rikken en
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Hendrina Crus Echtel: op heden den 9 Mert op des geimpetreerdens gerede goederen, actien en
crediten binnen de gem: Stadt en Heerl: Gent hebben geinterponeert ten eijnde en effecte als bij gem:
Besaetinge gemelt quo relatio cum expensis, offte actum coram judice oircondt schepenen D: Sweers
en Dr. Nic: Schmitz.
Den 9 Mert 1722.
Reg: eod: die.
29. Besaat (063)
De Heer L: van Wassenborgh, Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerlijkheit Gent doet ten
allen rechten besaet aen alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien
uijtgesondert zo als Hendrik van Swelm binnen de voorsr: Stadt en Heerlijkheit eenigsints ten eijnde
om daeraen te verhaelen ter goeder Rekeninge et deducto soluto eene somme van negentien gildens,
procederende wegens gedaan verschot aengewende onkosten en verdient salaris vermogens
overgeleverde Rekeningh zijnde een restant van meerdere somme, alles in cas van onverwagte
oppositie ten daege dienende naeder te deduceren, cum Expensis actum coram Subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr: Nic: Schmitz.
Den 11 Meert 1722.
Reg. den 12 maart 1722.
30. Besaatinge (063)
De Heer Johan Wintercamp junior Commis binnen de Stadt Nijmegen als volmachtiger van de Heer
Johan van Sughtelen, Borgermr der Stadt Deventer, noie uxoris Erffgenaam en het regt hebbende van
de verdere Erffgenamen van wijlen den W.Ed: Heer Gijsbert Kuijper in leven Borgermr der gem: Stadt
Deventer heeft ten allen regten, overmindert het recht van praferentie als anders op zodaenig Thee,
levendige Have, gerede goederen, vrughten en gewasch zo en als op sekeren Bouwhoff genaamt den
Lootakker, bestaande in huijs, hoff, boomgaerdt, Bergh, schuir, Bouw en weijlandt groot te saemen
ongeveer drie en dartigh mergen van Johannis Const: Meijten als Pachter bevonden worden, besaat
gedaan op alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien
uitgesodnerts, als gem: Joh: Const: Meijten binnen deze Stadt en Vrije Heerlijkheit Gent eenigsints is
hebbende, eerstelijk om daeraen te verhaelen eene somme van 270 gulden ter goeder Rekeningh ijder
gulden ad 22 St: en dan nogh ses paar hoender, sijnde een jaar pacht van voorgem: Bouwhoff
verschenen op Christmis deses jaars 1721 en laatstelijk om te hebben visie en so nodigh exhibitie van
de quitancien van zodaene ordinaire en extraord: verpondinge, Ampts, Dorps en Heerlijkheits lasten
als mede van het herstedegeldt, als voor den geimpetreerde, als Pagter wegens geseijde Bouwhoff over
het voorn: jaar 1721 betaalt sijn, alles vermogens betekende pachtcedulle van den 18 Decemb: 1718
mits aftrekkende alle bewijslijke betaelinge off het geene voor betaelinge uijt eenigen hoofde zoude
kunnen off mogen verstrekken, alles in cas van onvermoedelijke oppositie ten daege dienende breder
te deduceren, cum expensis actum coram Judice oircondt Schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz,
den 12 Maert 1722.
Reg: oed: die.
31. Beschudt (064)
De Heer Lubbertus van Wassenborgh, Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerl: Gent heeft
ten allen rechten uijt cragt van paindinge in dato den 11 mert dezes jaars en waertegens geen
pandtkeringe is gedaan uijtwijsen het prot… het beschudt aengeboden aen alle zodaene gerede
goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, soo en als Hendrik van Swelm onder de
voors: Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende ten eijnde omme daeraen te verhaelen het continue
bij voors: peindinge geexprimeert, alles in cas van onverwagte oppositie ten daege dienende nader te
deduceren cum expensis met authorisatie op den scholtis om de gerede goederen van den
geimpetreerden in executie te nemen en op een versekerde plaetse te brengen, mits leverende geldt
off pandt actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz,
den 18 Maert 1722.
Reg: eod: die.
32. Registratie van Erffpachtersbrieff (064-065)
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Bekennen wij onderschreven Peter Janssen en Gertruijd Albers Echteluijden oircondt Erffpachteren
hier ondertekent voor ons en onzen Erven wel en deuglijk schuldigh te sijn aen de Hr. Gisbert Mulder
en Juffr: Bartje Lam, Echteluijden eene somme van dartien hondert gulden, hercommende wegens
verschulde resterende pachtpenningen van eenen Bouwhoof tot Doorneborgh gelegen de bovengem:
Crediteuren toe commende en sulx tot den jaere 1721 incluijs vermogens afrekeninge van den 13
Martii 1722 en voor welke pachtpenninge ick Peter Janssen mij als Borgh en principalen Debiteur in
conformite van de pachtcedulle tussen de Hr. Mulder en mijn soon Albert Janssen in dato den 1
october 1717 opgericht gestelt heb, derhalven beloven wij Echteluijden debiteuren de voors: somme
heden dato over een jaar te sullen en handen van Echteluijden Crediteuren binnen Nijmegen voldoen
en sulx met den interesse van dien tegens vijf / cent jaarlijks gerekent, edogh binnen de ses weeken
naer den verschijndag deselve betalende sullen zij debiteuren voornt: met vier vant hondert te
betaelen volstaan, en off verder mogte gebeuren dat praecise over een jaar het capitaal met den
interest niet voldaan werd, so sal als boven met voldoeningh van den interessen tot de effective
aflossinge van het voors: capitaal toe moeten worden gecontinueert worden.
Tot naercomminge van desen verbinden wij Echteluijden debiteuren onze personen en goederen
gerede en ongerede waer die gelegen sijn en wel in specie seeker huijs, hoff, Boomgaerdt, Bouw en
weijlandt genaamt de Waaij groot 31 ½ mergen onder Doorneburgh Ampte van Overbetuwe gelegen
ons debiteuren voor een dardepart toebehorende als ook eenen Bouwhoff onder Angeren en Gent
Ampte voornt: gelegen groot 41 mergen dezelve submitterende aen de jud: van alle Heren Hoven,
Rigteren en gerichten en wel in specie aen den WelEd: HoveFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. van
Gelderlandt, met affstandt van alle exceptien dezen eenigsints contrarierende des ter oirconde is deze
bij de debiteuren Echtel: neffens de Erffpachteren betekent binnen Nijmegen den 13 Maart 1722
Was getekent Peter Janssen, dit X merckt heeft Geertruij Albers eigenhandig gezet me present
P: J: Dockum, D: de Vries Erffp: in overbetuwe
Huib: Daenen als Erffpachter
Reg: den 28 Maart 1722
33. Opdragt (065)
Claes Willemsen en Sibilla Hendriks Echtel: dragen op voor een welbetaalde somme van hondert
vijftigh guldens aen Hermen Jochumbs en Maria Driessen seker stuk Bouwlandts genaemt het
Amptstuk groot omtrent 5 hondt, edogh so groot en cleijn als hetzelve gelegen is in d’Erlecom palende
Oostwaerts Gerrit Aerndts, westwaerts Aerndt Valks, suijd- en noordtwaerts Abram Abrams voor vrij
Erff en goet, uijtgenomen gemene landts en dorps lasten; Bekennede, belovende actum coram Judice
oircondt schepenen D: Sweers en Dr: Nic: Schmitz.
Den april 1722.
Reg: eod: die. [exacte datum ontbreekt]
34. Peremtoire Citatie (065-066)
Ick Lubbertus van Wassenborgh, Amptm:, Richter en Dijkgr: der Stadt en Heerlijkheit Gent, laat een
ijder die hetzelve aengaat hiermede weten, dat de Hoog welgeb: Heren Jan Walraven van Balveren tot
den Aldenhoff en Frans Wilhelm van Balveren Capiteijn, uijt cragt van vrijwillig verwin in dato den 18
junij 1717 van meninge zijn, gerichtelijk te laten vercopen zekere twee mergen bouwlands genaemt
den Paddepoel binnen de voors: Heerlijkheit gelegen in eijgendom toecommende Antoni van der Hars;
Derhalven citere en daghvaerde ick Richter hiermede Gertruijd Huibers wed. van den factoor Jacobus
Heller, Derck Sweers als volmachtiger van de vrouwe douariere van wijlen den Hoogedel en
welgeboren Here Francois Verbolt in leven Borgermeester der Stadt Nijmegen als voogdesse van
wijlen de Here Bartram van Eck van Panthaleon in leven Heer van Gent en Erlecom, en dan voorts alle
andere die op het voorst: verwonnen goet eenigh recht van eijgendomb, Tocht, fideicommis, last van
Renten, off andere vorderinge, off gerechtigheijt vermeinen te hebben, om binnen den tijdt van drie
maanden nae publicatie, affixie en insinuatie deses peremptorie zelffs, off door een volmachtiger te
compareren en in handen van den Secretaris der voorst: Stadt en Heerlijkheijt Dr. Nicolaes Schmitz
schrifftelijk overteleveren haar recht en achterwesen het welk sij op het voorst: verwonnen goet
vermenen te hebben, met dese uijtdruklijke waerschouwinge, dat alle die geene, die daerinne
naelatigh blijven van haar recht en praetensie, die sij op het verwonnen goet, off de koopspenningen
daervan te procederen, souden mogen hebben, sullen versteken sijn en blijven, en met speciale
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notificatie, dat het voorst: verwonnen goet nae expiratie van ses maanden sal worden gesubhasteert
en verkogt, In oircondt der waarheijt heb ick richter voornt: mijn zegel hieronder opgedrukt actum
den 9 April 1722.
Relatie
Bovenstaende acte waervan copie ontfangen heb neme ick onderges: en voor geinsinueert, ten dien
effecte, asl off sulx gerichtelijk en nae costume locaal aen mij geschiet was actum den 13 april 1722
was getekent E. Koonders in naeme van mijn schoen moeder de wedewe Heller
Relatie
De copie van deze acte heb ick onderges: aen het Stadthuijs aengeplakt actum Nijmegen den 16 april
1722 was getekent Severijn Hoffmeier stockmeester
Relatie
Dem 2 Mei 1722 heb ick den onderges: Deurwaerder der Stadt Arnhem de copia van dese aen
Stadthuijs aengeslagen was getekent C: v: Crughten deurw:
Relatie
Bovenstaende acte waervan copeij ontfangen hebbe neme ick onderges: aen met dien effecte als off
sulx gerichtelijk geinsinueert ware, Gent den 6 Maij 1722 was getekent Derck Sweers
35. Vestenisse (066-067)
Compareerde Rutt Hendriksen en Evertje Eijmers Echtel: voor so veel nodigh off dinstigh geassisteert
met Derck Corneli als haren in dezen vercorenen momber, en verklaerden mits dezen ter zaeke van
geleende en voorgestrekte penningen wel en deuglijk schuldigh te wezen aen vrouwe Arnolda Koljer
geb. de Beijer en haren Erven, off den rechten en wettigen houder dezes eene capitaele somme van
Eenhondert negen en negentigh Caroli guldens ijder ad. xx St. hollands het stuck onder beloffte van
gem: Capitaal van 199 gl: jaarlijks te zullen verrenten tegens zes vant hondert, edogh binnen zes
weken naer den verschijndagh betalende, met vijff p. Cent te kunnen volstaan, en waervan het eerste
jaar interest zal verschijnen heden dato over een jaar, zullende zijn den 1 Meij 1723 en zo vervolgents
van jaar tot jaar ter aflosse van gem: Capitaal van 199 gl: toe, welke aflosse ten wederzijden sal kunnen
geeijscht en gedaan worden mits den een den anderen sulx een vierendeeljaars voor den
verschijndagh opkondigende, verbindende de Compten schuldenaeren voor de restitutie van gem:
Capitaal van 199 gl: sampt alle te verlopen interesse en costen, zo in cas van wanbetalinge daerop
moete commen te verlopen haere personen en goederen gerede en ongerede eb specialijk bij
pandtfeijligheijt seker huijss en hoffstadt met annexen hoff, Boomgaerdt en Bouwlandt, sampt
bepotinge, willigen passen zijne verdere toebehoren, same groot omtrent anderhalve mergen, edogh
so groot en cleijn ’t selve gelegen is int Quartier van Flieren onder deze Stadt en Heerl: voorst: van outs
genaemt het Cuijpershoffstadt, palende oostw: naast d’Erffenisse van Bart Hoffraads, zuidw: Hendrik
Bolk, westw: de wed: van zal: Hendrik Verheijen en Noordtw: de gemeine straet offte die van outs daer
naast bepaalt is, om daeraen bij wanbetalinge gem: Capitaal sampt interesse en costen, kost en
schadeloos te worden verhaalt onder affstandt van alle exceptien en privilegien rechtens dezen ter
contrarie en in specie van onaengetelde gelde en submisse is mede gecompareert Mareitje Eijmers en
Frerik Janssen en verklarden in dit verbandt te contenteren, actum coram subjudice D: Sweers,
oircondt schepenen Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 1 Meij 1722.
Regt: den 6 Meij 1722
36. Vestenisse (067)
Compareerde Seger Gisberts schepen deser Stadt en Heerl: en Neuleken Hermens Echtel: en bekenden
oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen Feijke Brands wed. van Schelbergen eene somme van
eenhondert negen en negentigh gulden hollans ad xx St. het stuck, procederende van voorgestrekte en
bij Compten Echteluijden ten dank ontfangene penningen, belovende de voors: somme van 199 gl: te
sullen restitueren aen handen voors: a dato dezes over een jaar met den interest van dien tegens zes
vant hondert, edogh op den verschijndagh off uijterlijk zes weken daer nae betalende zullen alsdan
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met vijff vant hondert volstaan, en in cas van langer onderlatinge gelijken interest jaarlijks tot den
vollen aflosse toe, welke aflosse ten wedersijts drie maanden voor den verschijndagh zal mogen en
moeten worden gedenuntieert; Daervoor Compten Echtel: zijn verbindende hare personen en
goederen, gerede en ongerede, geene van dien uijtgesondert, en wel in specie seker stuk Bouwlands
groot omtrent 3 mergen gelegen op het hogeveldt van de Heer van Balveren aangecogt, palende oostw:
de Woertse straet, suijdw: de vrouwe van Nieuw Closter, Noordtw: Derck Spaen en Goert Claessen,
westw: Jan Rutten, om daeraen cost en schadeloos te verhalen her voors: capitaal van 199 gl: sampt
allen te verlopen interessen. Deselve tot dien eijnde submitterende de judicature van allen Heren, met
renuntiatie, actum coram subjudice Derck Sweers, oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Eust:
Bouman.
Den 6 Meij 1722.
Regt: eod: die.
37. Vestenisse (067-068)
Comparuit Leendert Duijfhuijs wedewenaer en bekende oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen
Feijke Brands wed. van Schelbergen eene somme van Eenhondert gulden hollants ad xx St: het stuk
procederende van voorgestrekte en bij Compt: ten dank ontfangene penningen, Belovende door voors:
somme van 100 gl: te sullen restitueren aen handen voors: a dato dezes over een jaar met den interest
van dien tegens ses vant hondert, edogh op den verschindag off uijterlijk ses weeken daernae
betalende zal alsdan met vijf vant hondert volstaan, en in cas van langer onderlatinge gelijken interest
jaarlijks tot den vollen aflosse toe, welke aflosse ten wedersijts drie maanden voor den verschijndagh
zal mogen en moeten worden gedenuntieert; daervoor Compt: is verbindende zijn persoon en
goederen gerede en ongerede, geene van dien uijtgesondert en wel in specie zeker stuk bouwlants
gelegen aen de Meulen, groot omtrent anderhalven morgen palende Oost, West en Noordtwaerts
d’Erffgen: van Ott van Drueten om daeraen kost= en schadeloos te verhaelen het voors: Capitaal van
100 gl: sampt allen te verlopen interessen; Deselve tot dien eijnde submitterende de judicature van
alle Heren met renuntiatie, actum coram subjudice D: Sweers, oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en
Joh: Const: Meijten.
Den 8 Meij 1722.
Reg: eod: die.
38. Opdragt (068)
Compareerde Juffr. Maria de Graeff wed: van wijlen den Heere Renoist van Haaff in qualiteijt als
volmachtigersche van de Heer en Mr. Jacob Rijgersma RaadsHeer van zijn Hoogh vorstelijke
doorlugtigheijd den Prince van Sulzbach Marquis van Bergen op den Zoom, alsmede Drossaerdt van
het Zuijd en West Quartier des voors: Marquisaat van Bergen op den Zoom en Vrouwe Maria Jacoba
van der Heijden de Gouda Echteluijden vermogens Volmacht door Dr: Philip Willem Croijze ende
Jacobus van Vechelen schepenen in Breda op den 27 april 1722 gepasseert en mede van de Hr.
Hendrik Weijns en vrouwe Geertruidt Magdelena van der Heijden de Gouda mede Echtel: ook voor
voors: Dr. Philip Willem Croijze en Jacobus Pesser schepenen in Breda op den 29 april 1722 verleden,
die bekende in voorn: qualiteijt voor een voldaene en ten vollen uijgerichte somme vand Drieduijsendt
gulden vrijgeldt opgedragen te hebben, doende sulx cragt dezes aen Peter Krechtingh Jantje van de
Pavort Echteluijden en haren Erven eene Bouwinge, bestaande in huijs, Hoff, Bergh en Boomgaerd met
beijgehorige Bouw en Weijlanden groot achtien mergen genaemt den Duijmer in de Stadt en
Vrijheerlijkheit Gent gelegen ingevolge Coopceel van den 22 febr: 1717, Bekennende dienvolgents de
Compt: in haere voorn: qualiteijt van de gest: Bouwinge onterfft en ontrechtigt te zijn in en ten
erffelijken behoeve van de Coperen Echtel: en haren Erven met beloffte van vrijen en waeren, actum
coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 12 Meij 1722.
Reg: eod: die.
39. Registratie van Volmacht (068-069)
Wij Dr. Philip Willem van Croijze en Jacobus van Vechelen schepenen in Breda doen condt en
certificeren mits dezen, voor de oprechte waarheijt voor ons te sije gecompareert in proprie personen
Vrouw Maria Jacoba van der Heijden de Gouda, zijnde deselve geassisteert met de Hr. en Mr. Jacob
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Rijgersman, RaadsHr. van zijn HoofVorstelijke doorlugtigheijt de Prince van Sultsbagh, Marquis van
Bergen op den Zoom, alsmede Drossaerdt vant Zuijd en West Quartier des voors: Marquisaat van
Bergen op den Zoom, haere Man als haren Voogt en assistent, dewelke verclaerden bij en mits dezen in
de krachtigste forma volcomen last en procuratie te geven aen vrouwe Maria de Graaff wed. wijlen de
Hr. Renois van Haaff omme uijt den naeme van de constituanten uijt ter handt offte publicqlijk nae
costume locael te vercopen zeekere Hoeve met de Landerijen daer aengehorende, genaemt den
Duijmelaer gelegen onder de Heerlijkheit van Gent, de Copers daerinne te vesten goeden ende erffen
ende de Constituanten daervan te ontgoeden ontvesten en onterven, de Coopspenningen te ontfangen
quitancien en cassatien te geven, en volder te doen alle hetwelke eenigsints aldaar gerequireert werdt
tot securiteijt van de Copers nietteegen staende datter eenige nader ofte speciaelder last vereijscht
wierde, hetgeene wert gehouden als offte alhier van woorde tot woorde was geinsereert also allen het
geene door de Vrouwe geconstitueerde in dezen zal werden gedaan, de Constituanten alles zullen
houden voor goet, vast bondigh ende van waerden, onder verbandt als naer regten des blijfft de
vrouwe geconstitueerde gehouden te doen t’sijner tijt, des versogt sijnde Reekeninge en religien (?) en
de des t’oirconde, zo hebben wij schepenen bovengent: t’zegel ten saeken dezer stadt op ’t spatium van
deze letteren benevens de signature van onzen Secretaris hier onder op doen druken op huijden den
27 april 1722. Onderstondt Accordeert met het register was getekent C: v: Vechelen Secret: hieronder
was het zegel in groenen wasse opgedrukt en met wit papier overdekt.
40. Registratie van Volmacht (069-070)
Wij Dr. Philip Willem van Croijze en Jacobus Pesser schepenen in Breda doen condt en certificeren
mits dezen, voor de oprechte waarheijt voor ons te sijn gecompareert in proprie personen Vrouw
Gertruijd Magdalena van der Heijden de Gouda, zijnde deselve geassisteert met de Heer Hendrick
Weijns, haren Man als haren Voigt en assistent, dewelke verclaerden bij ende mits dezen in de
krachtigste forma volcomen last ende procaratie te geven aen vrouwe Maria de Graaff wed. wijlen de
Hr. Renois van Haaff omme uijt den naeme van de Constituanten uijtter handt offte publicq nae
costume locael te vercopen zeekere Hoeve met de Landerijen daer aengehorende, genaemt den
Duijmelaer gelegen onder de Heerlijkheit van Gent, de Copers daerinne te goeden vesten en erven
ende de Constituanten daervan t’ontgoeden ontvesten ende onterven, de coopspenningen te ontfangen
quitancien en cassatien te geven, en verder te doen alles welke eenigsints aldaar gerequireert werdt
tot securiteijt van de Copers niettegenstaende datter eenighe nader ofte speciaelder last vereijscht
wierde, hetgeene wert gehouden als offte alhier van woorde tot woorde was geinsereert also allen het
geene door de Vrouwe geconstitueerde in dezen zal werden gedaan, de Constituanten alles zullen
houden voor goet, vast bondigh ende van waerden, onder verbandt als naer regten des blijfftt de
vrouwe geconstitueerde gehouden te doen t’sijner tijt, des versogt sijnde Reekeninge en religien (?) en
de des t’oirconde, zo hebben wij schepenen bovengenoemt het zegel ten saeken dezer stadt op
spatium dezer letteren benevens de Signature van onzen S.ris. hierop doen druken op huijden den 29
april 1722 onderstondt accordeert met het register was getekent C: v: Vechelen S:ris: daeronder wass
het zegel in groenen wasche opgedrukt en met wit papiere sterre (?) overdekt.
41. Paindinge (070)
Johan van Isseldijk Rentmr. van ’t Dom Capittel van Utrecht heeft ten allen rechten gepeindt op alle
zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uitgezondert als Hendrik
van Swelm onder de Stadt en Heerl: Gent eenigzints is hebbende ten eijnde om daeraen te verhaelen
eene somme van 69 guld: 8 st: 8 penn: de gulden gerekent op 22 St. procederende van pachtpenningen
van 1 ½ mr: bouwlandt het welg: Dom Capittel competerende verschenen Christmis 1721 incluis alles
ter goeder Rekeninge en onder affslagh van bewijslijke betaelinge en ’t geen in affslag zal kunnen
overstrekken alles in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum
expens: actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 8 Meij 1722.
Reg: den 12 Meij 1722
42. Decernement van Executie (070-071)
Aldewijle de Heer Johan Wintercamp junior Commis binnen de stadt Nijmegen als Volmachtiger van de
Heer Johan van Sugtelen Borgermr. der stadt Deventer noie uxoris en Erffgenaem en het recht
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hebbende van de verdere Erffgenaemen van wijlen de WelEd: Heer Gijsbert Kuijper in leven Borgermr.
der gem: stadt Deventer uijt cragt van Besaat van den 1 November 1721 waertegens binnen den
behoorlijken termijn landtrechtens geene ontsaetinge geschiedt is, en daerop gevolgde peindinge van
17 Jann: 1722 waertegens binnen den behoorlijken termijn landtrechtens geen pandtkeringe gedaen is
op den 6 Mert daeraenvolgende met die Ed: D: Sweers Stadthouder onvermindert het recht van
praeferentie als anders op zodanige Vhee, levendige have, gerede goederen, Vrugten en gewasch zo en
als op zekere Bouwhoff gent: den Lootakker, bestaande in huijs, hoff, Boomgaerdt, Bergh Schuir, bouwen weijland groot te saemen ongeveer 33 mergen van Joh: Const: Meijten als Pachter bevonden
worden en geweest zijn, t’allen rechten beschudt aengeboden heeft op alle zodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten, geen van dien uijtgesondert, als gem: Joh: Const: Meijten in
deze Stadt en Vrijeheerlijkheit Gent eenigsints is hebbende, om daeraen te verhaelen eerstelijk eene
somme van 540 gl: ter goeder Rekeninge, ijder gulden ad 22 St: en dan nogh 12 paar hoenders, zijnde
twee jaeren pacht van voorgem: Bouwhoff verschenen op Christmis in den jaere van 1719 en 1720 ’s
jaers ad 270 gl: en zes paar hoender den gulden ad 22 St. gerekent en laastelijk om te hebben vizie en
zonodigh exhibitie vande quitancien van zodaene ordinaire en Extr: verpondinge, ampts dorps en
heerlijkheits lasten, alsmede vant herstedegeldt, als door den geimpetreerde als Pagter wegens
gezegde Bouwhoff over de jaeren van 1719 en 1720 betaalt sijn alles vermogens betekende
pachtcedulle van den 18 December 1718 mits aftrekkende alle bewijslijke betaelinge off hetgeene voor
betaelinge uijt eenigen hoofde zoude kunnen off mogen verstrekken met speciale reserve en
voorbehoud van alle zodaene actien en praetensien als den Here Impetrant uijt eenigen hoofde is
competerende cum Exp: sonder dat den geimpetreerde sijne gerede off ongerede goederen heeft
beschudt met geldt off beter recht. Dienthalven zo autoriseren en lasten ick Derck Sweers Stadthouder
der gem: Stadt en Vrijheerlijkheit Gend den Scholtus Nicolaes van Voorst om ter instantie van den Hr.
Impetrant onvermindert het recht van Verwin op de ongerede goederen van denzelven voor den eijsch
hiervoren vermelt in executie en versekeringe te nemen deselve t’inventariseren en nae verloop van
drie dagen in cas van geene voldoeninge naer voorgaende publicatie off kerkenspraak gerichtelijk int
openbaar en de meestbiedende te vercopen actum oircondt schepenen Zeger Gisberts en Dr: Nic:
Schmitz.
Den 23 Meij 1722.
Reg: eod: die.
43. Vrijwilligh Verwin (071-072)
Compareerde Joh: Const: Meijten schepen dezer Stadt en Heerlijkheit en heeft tot voorcomminge van
verdere oncosten, als bij paindinge van 26 september 1720 en daerop gevolgde acte van niet te zullen
bejaeren off bedaegen in dato den 26 october 1721, reets gedaan zijn volcomentlijk en vrijsilligh
verwin overtegeven doende sulx cragt dezes aen den WelEd: Gestr: Here Peter Verstegen J:U:D: en
Borgemeester der Stadt Nijmegen als Erffgenaem van wijlen zijn vader Dr. Johan Verstegen seker
parceel lands gent: den Hegh groot 4 mergen, Willem Wulffers camp groot 3 mergen, Een parceel gent:
Sennelandt, groot 3 mergen, nogh 5 mergen het Soerlandt gent:, item 1 ½ mr: landt en Bogaert gent:
Gosen Reinen landt, en dan nogh huijs en hoff en eenen mergen landt gent: den hogenhoff en vorders
alle zijne gerede en ongerede goederen, geene van dien uijtgesondert, alle kennelijk gelegen in dese
Stadt en Heerlijkheit, zo en in die voegen als off alle de voorn: parcelen en goederen bij Beschudt
coopbiedinge inheringe en alle andere solemniteiten landtrechtens ingewonnen en gesleten waren,
van alle welke solemniteiten landtrechtens den Compt: affstandt dede cragt deses, ten eijnde omme
daeraen te verhaelen eene somme van seshondert vijf en tachtigh gulden 2 St: 8 penn: ter goeder Rek:
procederende wegens achterstendige interessen van een Capitael van Duijsent guldens tegens 5 p.
Cent verschenen tot den 4 Junij 1720 vermogens schuldtbekentenisse van 4 juni 1681 en op den
vervaldage te hebben restitutie van het voors: capitael met verlopene en nogh verderen te verlopenen
interessen cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Gerrit de Beijer en Dr.
Nic: Schmitz.
Den 26 Meij 1722.
Reg: eod: die
44. Besaetinge (072)
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De Heer Johan Wintercamp junior Commis binnen de Stadt Nijmegen als volmachtiger van de Heer
Johan van Sugtelen, Borgermeerster der Stadt Deventer nomine uxoris Erffgenaem en het recht
hebbende van de verdere Erffgenaemen van wijlen den WelEd: Heer Gisbert Kuijper in leven
Borgermr: der gem: Stadt Deventer doet ten allen rechten besaat op alle sodane gerede en ongerede
goederen, actien en crediten, geene van dien gereserveert off uijtgesondert, als de Heer Jacobus
Knippingh, Bedienaer des godlijken woorts tot Gent voorn: aldaar eenigsints is hebbende, ten eijnde
en om te horen verklaeren dat hij geimpetreerde sigh mede verbonden heeft voor voldoeninge van
zodaene pacht met den aencleven van dien als Johannes Constantinus Meijten over de bouwinge van
gem: Heer van Sugtelen in deze Heerlijkheit gelegen in dato den 18 Decemb: 1718 heeft ingegaan en
gelijk breder daerbij is ver… (?) dienvolgents schuldigh en gehouden is om in subsidium en voor zo
veel den Impetrant te kort mogte commen aen de gerede en ongerede goederen en actien en crediten
van voorn: Joh: Const: Meijten te voldoen ’t geen den Impetrant bij twee distincte besatinge d’een van
den eersten November 1722 en d’andere van den 12 Maart 1722 respectivelijk ban Joh: Const: Meijten
geeischt heeft naementlijk sodaene somme van aghthondert tien gulden ter goeder Rekeningh ijder
gulden ad 22 stuiver en dan nogh 18 paar hoender als den Impetrant van voorn: Joh: Const: Meijten
wegens drie jaeren pacht van geseijde Bouwhoff genaent den Lootakker, bestaande in huijs, hoff
Boomgaerdt, Bergh, schuir, Bouw en Weijlandt groot te saemen ongeveer 33 mr: gelegen binnen deze
Stadt en Heerlijkheit Gend verschenen op Christmisse in den jaere van 1719, 1720 en 1721; ’s jaers ad
270 gl: en ses paar hoender den gulden ad 22 st: gerekent, is competerende, dan nogh om te hebben
visie en zo nodigh exhibitie van zodaene ordinaire en extraordinaire verpondinge, ampts dorps en
Heerlijkheits lasten, als mede vant herstedegeldt, als door voorn: Joh: Const: Meijten als Pachter
wegens gem: Bouwhoff over de voorn: jaeren van 1719, 1720 en 1721 betaalt zijn, alles vermogens
betekende pachtcedulle van den 18 December 1718, mits aftrekkende alle bewijslijke betaelinge off
het geene voor betaelinge uijtt eenigen hoofde soude kunnen of mogen verstrekken, met speciale
reserve en voorbehoudt van alle zodaene actien en praetensien als den Impetrant uijt eenige hoofde is
competerende cum Expensis alles vermogens pachtcedulle van den 18 December 1718 en in cas van
onvermoedelijke oppositie ten dage diende nader en breder te deduceren cum Expensis actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 28 Meij 1722.
Reg: eodL die.
45. Opdragt (073)
Comparuit Roeloffken Arissen wed. van Jan Teunissen geassisteert met Hendrik Schipperheijn als
haren in dezen vercozenen momber en bekende gecedeert en opgedragen te hebben doende sulx cragt
dezes aen Johan van Swelm en Josina van Brunt Echtel: twee parceeltjes bouwlandt, de kleine
Leemkuijl gent: groot te saemen omtrent eenen mergen gelegen aen de Leemstraet palende
oostwaerts de Heer van Gent, suijdw: Hendrick Schipperheijn, Noordtw: Joh: Const: Meijten,
westwaerts de straet en dan nogh een mergen bouwlandt gelegen op de grenzen van Halderen palende
Oost en suijdw: Derck Sweers, Noordtw: de Heer Graaff van den Bergh en westw: wagemans landt
ende sulx om daermede te voldoen alsulke actie en praetensie, waervoor Jan van Swelm voorste
goederen heeft ingewonnen; Bekennende en belovende, actum coram subjudice D: Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 3 Junij 1722
Reg: eod: die
46. Vestenisse (073)
Compareerden Hendrik Schipperheijn en Jantje Lentjes Echtel: en bekenden oprecht en deuglijk
schuldigh te sijn aen Jan van Swelm en Josijna van Bunt [of Brunt] Echtel: de somme van Eenhondert
en zeventigh guldens zijnde een geaccordeerde somme, waervoor de Compten Echtel: haere ongerede
goederen door Jan van Swelm opgewonnen hebben geredimeert, Belovende de voors. Somme van 170
gl: jaarlijks te verrenten tegens vijff vant hondert tot den volle aflosse toe, verbindende alle zijne
gerede en ongerede goederen, en in specie de gerechte helffte van zijn hoffstede gent. Kerishoffstadt
waervan de wederhelffte de kinderen en Erffgenaemen van Jantje Arissen is bewezen, kennelijk
binnen deze Stadt en Heerl voornt: gelegen, ende zulx om daer aen cost- en schadeloos te verhaelen
voors: capitaele somme van 170 gl: sampt interessen, die reets zedert den jaere 1715, als wannehr de
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voors: hoffstede is opgewonnen, zijn verlopen, en nogh staan te verlopen, met de costen, de welke in
cas van onverhoopte misbetaelinge zouden moeten angewent worden, onder submissie, met
renuntiatie, actum coram subjudice D: Sweers oircond Schepenen Zeger Gisberts en Dr. N: Schmitz
Den 3. Junij 1722
Reg: eod: die
47. Gerichtelijke Opdragt (073-074)
Nadien volgents conditien en Voorwaerden onder den Secretaris dezes Ed: gerichts berustende, de
Heer Francois Ludolph van Schmits nomine uxoris Vrouwe Margaretha Isabella van de Poll en de Heer
Justinus Flemmingh nomine uxoris Vrouwe Maria Emerentiana van de Poll, als verwinhebbers van de
goederen van de Heer Johan Maurits van de Poll uijt cragt van een overjaerich vrijwilligh verwin naer
voorgaande octroij van de Heren Staten des forstendombs Gelre ende graffschap Zutphen in dato den
29 Meij 1714 gerichtelijk op een hogen hadde doen veijlen en inzetten om vervolgents met het
uijtbranden der keersse vercogt te worden, zeker bequaam en welgelegen Bouwhoff genaemt den
Olijcorst bestaande in een schoon Huijs, hoff, Boomgaerdt en bouwlandt te saemen veertien mergen
edogh de mate onbegrepen Vrij Erff en goet, met geene lasten beswaart, uijtgenomen verpondinge en
andere gemeene lasten en dan met seven roeden vier voet landtdijk gelegen in twee blokken te weten
no. 75 en 88, en dan nogh gemeine dijk en weteringe met recht en van outs daertoe staande en dat van
den voors: Bouwhoff op den 3 Junij 1721 den slagh off inzetten becomen hadt Jan Rutten voor de
somme van Eenduijsent seshondert en sestigh hogen ijder hoge tot drie gulden, waervan twee deel tot
profijt vant Erff en het resterende dardepart tot profijt van den Hoger off Coper comt, dat op den 15
Julij 1721 denselven Jan Rutten nogh hadt gehoogt een hoge en dat dienvolgents op den 15 Julij voorn:
de laaste keersse aangesteken sijnde denselven Jan Rutten was Coper geworden van den voors:
Bouwhoff gen: den Olijcorst, en dat nu den voors: Coper voor hem en zijnen Erven van een
gerichtelijke Cessie en opdragt diende voorzien te zijn, so ist dat ick Stadhouder der Stadt en
Heerlijkheit Gent oircondt Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz schepenen aldaar cragt dezes in naeme
en van wegen des Heren en Overigheit van den Lande die Cessie en opdragt van den voors: Bouwhoff
en den voorn: Coper ben doende, gelovende dezelve te sullen waeren ende vrijen gelijk een Richter off
Stadthouder van Gent in der tijdt schuldigh en gehouden is te doen, in oircondt, actum
Den 5 Junij 1722
Reg: eod: Die
48. Gerichtelijke Opdragt (074)
Nadien volgents conditien en Voorwaerden onder den Secretaris dezes Ed: gerichts berustende, de
Heer Francois Ludolph van Schmits nomine uxoris Vrouwe Margaretha Isabella van de Poll en de Heer
Justinus Flemmingh nomine uxoris Vrouwe Maria Emerentiana van de Poll, als verwinhebbers van de
goederen van de Heer Johan Maurits van de Poll uijt cragt van een overjaerich vrijwilligh verwin naer
voorgaande octroij van de Heren Staten des forstendombs Gelre ende Graeffschap Zutphen in dato den
29 Meij 1714 gerichtelijk op een hogen hadde doen veijlen en inzetten om vervolgents met het
uijtbranden der keersse verkogt te worden, zeker bequaam en welgelegen adelijk Huijs en oudt
Avesaet genaemt Poelijk, met schuire, Bakhuijs, Hoff, Boomgaerden, en elff mergen landts de
landtstukken geheten, leenroerigh aen den voors: forstendom ende Graaffschap ten Zutphense rechten
met een pondt goettgelds te verheerwaerden, mitsgaeders die daertoe tegenwoordigh gehorige
Bouwlanden te saemen groot twintigh mergen met alle ap- en dependentien voor vrij Erff en goet,
behalven den voors: Leenplicht en het recht van voorcoop, het welke den tijdtlijken Heer van Gent van
outs en nogh is hebbende, voorts negen en dartigh roeden en 15 voet landtdijk leggende in 5 blokken
te weten no. 138, 141, 146, 154, 159, en dan nogh gemeine dijke en weteringhe met recht en van outs
daertoe gehorende en dat van het voors: Havesaet op den 3 Junij 1721 den slagh off inzetten becomen
hadt Jan van Alphen voor de somme van vierduijsent en seven en vijftigh gulden daerop hogende twee
hondert en vijftigh hogen, ijder hoge tot drie gulden, waervan twee deel tot profijt vant Erff en het
resterende dardepart tot profijt vanden hoger off Coper comt, dat op den 15 Julij 1721 de Hr. Frans
Ludolph van Schmits nogh gehoogt hadde Eenhondert hogen, en de Heer Nicolaes Schmitz J:U:D:
Borgermeester en Secretaris der Stadt en Heerlijkheit Gent nogh seven en twintigh hogen en dat dien
volgents op den 15 Julij voors: den selven Hr. Nic:: Schmitz voornt: bij uijtbranden der laaste keersse
was Coper geworden van het voors: adelijk Huijs en oudt Havesaet gent: Poelijk, met schuijre,
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Bakhuijs, Hoff, Boomgaerden, willigen pass en elff mergen de Landtstukken geheten, mitsgaders die
daertoe tegenwoordigh gehorige Bouwlanden alle voors: En dat nu den voors: Coper voor hem en
sijnen Erven van een gerichtlijke Cessie en opdragt diende voorsien te sijn, so ist dat ick Stadthouder
der Stadt en Heerl: Gent oircondt Seger Gisberts en Joh: Const: Meijten schepenen aldaar cragt deses in
naeme en vanwegen des Heeren overigheijt van den Lande die Cessie en opdragt van dat voors: oudt
Havesaat aan den voorn: Coper ben doende, gelovende hetselve te sullen waeren en vrijen gelijk een
Richter off Stadth: van Gent in der tijdt schuldigh en gehouden is te doen. In oircondt der waarheijt
hebben wij Stadth: en schepenen voorn: onse zegelen hieronder aen doen hangen en met eijgener
handt ondertekent en door onsen scholtis in desen geautoriseerden secretaris laten tekenen, Actum
Den 15 Junij 1722
Reg: eod: die.
49. Besaetinge (075)
De kinderen en Erffgen: van wijlen den Coninks Preussische Raad en prothonotaris Rodenbergh als
verwinhebber der goederen van de Hr. Courpalsiche Camer Raad Pieter Michiel Gohr noie uxoris
Willemina Huijsman hebben t’allen rechten Besaat gedaan aen alle zodane gerede goederen, actien en
Crediten geene van dien uijtgesodnert en in specie op het te veldt staande Cooren als Gerrit Aerndts en
Arent Schipperheijn onder deze Stadt en Heerl: Gend en Erlicum enigsints sijn hebbende ten eijnde en
omme daeraan ter goeder Rek: ende onder affslagh van bewijslijke betaelinge te verhalen eerstelijk
eene somme van negentigh guldens, dan nogh eene somme van drie guldens en laastelijk eene somme
van driehondert dartigh guldens en tien stuiver hercommende wegens resterende pachtpenningen
van zodanig gedeelte off portie als voorgem: Pieter Michiel Gohr noie uxoris is hebbende in een en
twintigh mergen vier en een halven hondt weijland in de Erlicum gelegen over de jaren Martini 1719,
1720 en 1721 verschenen vermogens pachtsconditie in dato den 20 Sept: 1715 alles ten dage
dienende in cas van onvermoedelijke oppositie breder en nader te deduceren cum expensis Actum
coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr: Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 7 Julij 1722
Reg: den 10 Julij 1722
50. Beschudt (075)
Johan van Isseldijk Rentmr. van het Dom Capittel van Utrecht heeft uijt cragt van peindingh ten allen
rechten Beschudt aengeboden aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als
gem: Hendrik van Swelm onder dese Stadt en Heerl: is hebbende, ten eijnde om daeraen te verhaelen
eene somme van negen en sestigh pachtguldens acht stuiver 8 penn: de gulden ad 22 St: procederende
van de pachtpenningen van 1 ½ mr: Bouwlandt het welged: Dom Capittel competerende verschenen
tot Christmis 1721 incluis met presentatie om alle verdere betaelinge offte hetgene daervoor
bewijslijk soude cunnen verstrekken in minderinge van de opgem: 69 pachtguldens 8 st: 8 penn: te
sullen valideren, actum coram subjudice D: SweersFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr: Nic: Schmitz
Den 27 Junij 1722
Reg: eod: die
51. Ontsaetinge (075)
De Heer Jacobus Knippingh Predicant tot Gent doet ten allen rechten salvis quibusum (?) que
Exceptionibus et remedijs juris ontsaetinge tegens sodaene wederrechtelijke Besaat als de Hr., Johan
Wintercamp junior geinterponeert heeft op des Impetrants gerede en ongerede goederen in dato den
28 Meij 1722 actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const:
Meijten
Den 8 Julijk 1722
Reg: eod: de
52. Acte van Securiteijt (075-076)
Compareerde Abraham Abrahams en Sibilla Grevenbroek Echteluijden en versogten tot meerdere
securiteijt van Johan van Voorst en Gertruijdt in gen Camp mede Echtel: dat in margine van het
protocol van Bezwaar dezer Stadt en Heerl: tegens d’acte van opdragt geschiedt door Johan van Voorst
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ende Jacob Elar (?) do voor haar selven, en beijde als gevolmachtigde van haere resp: huijsvrouwen in
en ten behoeven van Compten Echtel; in dato den 22 Meij 1714 bij distinctie magh werden
aengetekent sodaene clausule als er indt eind van voors: acte van Opdragt staat vermelt, te weten: Dat
de Coopspenningen ad 3000 caroli guldens niet eerder sullen betaalt worden als naer een halff jaar
nae dat Alexandrina Buijs , althans getrouwt aen Lucas Baerman schepen tot Schoonhoven wegens de
naer volgende Lijffrenthe sal wesen off mogte worden uiijtgecogt off naer een halff jaar nae dat sij
Alexandra Buijs voornt: sal sijn overleden aen dewelke den Coper jaarlijks haar leven lank geduijrende
in plaetse der Interessen gehouden sal sijn te betalen eene somme van 137 gl: 10 St: en dat haere
naemen int register van bezwaar mogen aengeschreven en uijtgedrukt worden, actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr: Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 20 Julij 1722
53. Besaetinge (076)
De Heer Johan Reinier Stepraadt doet ten allen rechten Besaetinge op alle sodane gerede en ongerede
goederen, actien en crediten als de Heer Hendrik Marx voor sigh en als volmr: van de Hr. Joh: Wilh: van
Judde binnen dese Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende en in specie op zodaenigh recht als den
geimptr: pro se et gg: is hebbende aen drie vierdeparten der halve Thienden van NieuwClooster in de
Erlecom, ten eijnde en om te horen verklaeren dat hij geimptr: pro se et gg. schuldigh en gehouden is
sodaenighe Rekeninge van de pachtpenn: der voors: Thiendt over den jaere 1721 als de Hr. Impt: aen
hem geimpetr: in duplo heeft overgesonden te quiteren, willende sulx niet gemist hebben voor eene
somme van hondert en vier guldens, alles in cas van onverhoopte verweijgeringe en oppositie ten dage
dienende naeder en breder te deduceren cum expensis met verboth aen de pachteren van voors:
Thiendt van geene penningen sigh weerloos te maeken sonder wil en consent van de Hr. Impetr: op
poene van andermaelige betaelinge actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger
Gisberts en Dr: Nic: Schmitz.
Den 14 Aug 1722
Reg: eod: die
54. Besaetinge (076-077)
Johan Bernardt Collart als volmr. van de heer Kleij Licentiaat in de godtgeleerdheijt en Canonik vant
Capittel der apostelen tot Ceulen als ook van de Hr. subprior der Creuzbroeders tot Ceulen doet ten
allen rechten Besaetinge op alle gerede en ongerede goederen geene van dien uijtgesondert en in
specie op zodaenigh recht als de Heer Marx is hebbende aen een vierdepart in drie vierdeparten der
halve Thienden van NieuwClooster in de Erlecom, om daeraen te verhaelen eerstelijk naemens den
Heere Eerste Impetr: eene somme van hondert en twintigh guldens ter goeder Rek: en dan naemens de
Hr. Tweede Impetr: eene somme van twee en seventigh gulden vier stuiver mede ter goeder Rek:
procederende van voorgestrekte penningen volgents handtschrifft de dato Ceulen den 14 febr: 1721
alles in cas van onverhoopte cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen
Seger Gisberts en Dr: Nic: Schmitz.
Den 14 Aug 1722
Reg: eod: die.
55. Decernement van Executie (077-078)
Aldewijle Anna Maria van Trist wed. van zal: Arnoldus Swagemaekers nae landtrechten volcomen
verwin vercregen heeft op alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene
uitgesondert, als wijlen de HWGeb: Heere Arnold Vrijheere van Wachtendonk ende die Hoogwelgeb:
Vrouwe van Went Vrijvrouwe van Wachtendonk in leven Echteluijden onder deze Stadt en Heerl: Gent
en Erlecom stervende naegelaten hebben ende specialijk op zodaene capitaele somme van ongeveer
vijftienhondert gulden met alle daerop verlopene Interessen als welgem: Vrijheer en Vrijvrouwe van
Wachtendonk tot laste van de Erlecom voornt: hebben naegelaten, ende sulx omme daeraen ter geoder
Rekeninge te verhaelen eene somme van seshondert seven en dartigh gulden seven stuiver 4 penn:
sijnde een restant eener capitaele somme van vier duijsent gulden nevens de daerop verlopene
interessen tegens vier ten hondert zedert Christmisse des jaars 1713 tot Christmisse des jaars 1720
bedragende tesaemen met het capitael eene somme van acht hondert en vijftien gulden 14 St: 10 penn:
behalven de Interessen van de voorn: seshondert seven en dartigh gulden 7 St: 4 penn: Capitaal zedert
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Christmis 1720 verlopen, en voorts tot de actuele voldoeninge toe, zijnde alvorens gevalideert en
afgetroken eene somme van elffhondert drie en zeventigh gulden 8 St: 12 penn: wegens een restant
van de Landtpacht van den Valkenborg onder de Erlecom en de weijlanden onder het Cleefse gelegen
op Christmisse 1713 vervallen, met praesentatie om alle verdere betaelinge off het geene daervoor
bewijselijk zoude cunnen verstrekken in minderinge van de opgem: 815 gl 14 st: 20 penn: te sullen
valideren, cum expensis, en vermiets nae de ordre van executeren vereijscht wordt dat eerst de gerede
en daernae de ongerede effecten gesleten worden, Derhalven so autoriseere en laste Ick D: Sweers
Stadth: der St: en H: G: en Erlecom ter instantie van de verwinhebberse den Schoutis dezer heerl:
omme de gelibelleerde gerede effecten in specie het voorgem: Capitael van ongeveer 1500 gl: tot laste
van de Erlecom, met alle den daerop verlopene interessen in executie te nemen en deselve nae omloop
der fatalia in de kerke, dezen Heerl: te veijlen om publijk aen den meestbiedende vercogt te worden
actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen de Hr. J.W. van Balveren en Dr. N. Schmitz
Den 15 Aug 1722
56. Eedt des Heeren Richters en Dijkgraaffs (078)
Compareerde de Heer en Meester Michiel Nicolaes van Loon advocaat voor den Ed: Hove van
Gelderlandt, en heeft vertoont commissie, waerbij denselven van de Hoogwelgebore Heeren Frederik
Wilhelm van Diest en Gerard Wilhelm van Eck van Panthaleon Collonel, de Voogdije bekledende over
den Hoogwelgeboren Heer Frederik Wilhelm van Eck van Panthaleon, Heer van Gent en Erlecom, is
aengestelt als Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerl: Gent en Erlecom luijdende deselve
commissie alsvolgt:
Also door ’t overlijden van Lubbertus van Wassenborgh is comen te vaceren de Amptmans, Richter en
Dijkgraeffs plaetse der Stadt en Heerlijkheijt Gent en Erlecom. So ist dat de ondergeschrevenen, de
Voogdije becledende over den Hoogwelgeboren Heer Fred: Wilh: van Eck van Panthaleon Here van
Gent en Erlicom hebben geautoriseert en aengestelt sulx doende cragt dezes den Heer en Meester
Michiel Nicolaes van Loon, advocaat voor den Ed: Hove van Gelderlandt, omme de voorn: Ampten van
Amptman, Richter en Dijkgraeff zijn levenlangh gedurende, persoonlijk te becleden ende op die
emolumenten en nuttigheden, gelijk als zijn praedecesseur die genoten, waertenemen; Lastende die
van den gerechte van Genth en Erlecom, ende verders een ijeder die ’t aengaat den voorn: Heer en Mr.
Michiel Nicolaes van Loon in die functie en voege voorn: t’erkennen en t’respecteren mits doende den
behoorlijken eedt. Aldus bij ons met onse ondertekeninge en segelen bevestigt, Actum den 28 Meij
1722.
En heeft dienvolgents als Amptman en Richter den behoorlijken eedt affgelegt aen handen van den
Stadthouder Derck Sweers oircondt schepenen den Hwgl: Heer Johan Walraven van Balveren, Seger
Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 19 aug 1722
57. Overgiffte (078-079)
Also Antoni van der Hanssen en sijne vrouw tot voorcominge van een gerichtlijke Vercopinge voor vrij
Erff en goet aen den Hwgl: Heer Johan Walr: van Balveren, en vrouwe Antonetta Elisabeth van Eck van
Panthaleon Echtel: voor een somme van 415 souden opdragen een parceel landt groot ongeveer 2
mergen gent: de Paddepoel binnen dese Stadt en Heerl: Gent gelegen, so voorn: Ant: van der Hans van
gem: Heer van Balveren aengecogt, ende sulx in minderinge van sijn Hwgl: en die van sijn Heer
Broeders pretensie, waer voor hetzelve parceel in Verwin gegeven is, mits dat haar Hwgl: souden
voldoen en aen de voors: coopspenningen corten de Wed. Heller haar Capitaal, Interessen en Costen
int voors: landt gevestigt, en dat den Stadthouder Derck Sweers als als volmr. van de vrouwe Wed.
Verbolt als voogdesse van wijlen de laast overleden Heer van Gent op het voors: landt gepeijndt en
vervolgents van deductie op de gedaene peremptoire citatie van de Heren verwinhebberen gediend
heeft gehadt van sijn vermeent recht en achterweesen, sustinerende voor de verwinhebberen de
Heren Johan Walr: van Balveren en Frans Wilh: van Balveren gepraefereert te sijn op de
Coopspenningen vant gelibelleerde landt waerentegens voorn: Heren van Balveren dat haar Hwgl:
voor de gem: Sweers om verscheijnde redenen gepraefereert waren, So is tussen gem: Heer Johan
Walraven van Balveren voor hem selfs en naemens sijnen voorn: Hr. Broeder ter eenre voorst: Derck
Sweers ter andere seijde geconvenieert, dat denselven Derck Sweers sijne peindinge off Besaetinge
met alle de gevolgen van dien aanstonts sal roijeeren op het protocol van Beswaar, sulx overgevende
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bij dezen, en dat het different in cas van gesustineerde praeferentie sal blijven in sijn geheel.
Belovende de Heer Joh: Walr: van Balveren pro se et qq aen Derck Sweers te voldoen t’geene hem in
cas van praeferentie bij onpartijdige arbiters wedersijts te eligeren mochte worden geadjudicieert,
actum coram Judice , et Sger Gisberts en Nic: Schmitz scabinis.
Den 19 Aug 1722
58. Opdragt (079)
Compareerde Antoni van der Hanssen en Jenneken Eijkelen Echtel: en bekenden tot voorcominge van
verdere onkosten als reets geschiedt sijn vrijwilligh over te geven, cederen en optedragen aen den
Hoogwelgeboren Joh: Walraven van Balveren tot den Aldenhof , verwalter Amptman Richter en
Dijkgraeff des ampts van Over Betouwe en vrouwe Antonetta Elisabeth van Eck van Panthaleon Echtel:
seker stuk Bouwlandt gent: den Paddepoel groot omtrent twee mergen gelegen int Quartier van
Flieren en voor desen van sijn Hwgl: aengecogt voor een somme van vierhondert en vijfftien gulden
voor vrij Erff ende goet, uijtgenomen verpondige Dorps en Heerlijkheits lasten van outs en met recht
daertoe staande voorts ½ roede landtdijk leggende volgents den laest gemaekten dijkcedulle n: 55 van
boven gerekent, daer de Schouw hercomt. Bekennende, Belovende actum coram Judice et scabinis
Derck Sweers en Seger Gisberts.
Den 19 Aug 1722
Reg: den 20 Aug 1722
[in de kantlijn] solutum den 40sten penn: met 10 gl: 7½ st:
59. Vestenisse (079-080)
Compareerde Johanna Maria van Trist wed. en boedelhoudersche wijlen de Hr. Arnoldus
Swagemaekers geassisteert met Derck Sweers haeren in desen vercorenen momboir en bekende voor
haer ende haeren Erven ter saeke van voorgestrekte en ten dank ontfangen penningen wel en deuglijk
schuldigh te sijn aen de Heeren den Lieutenant Alexander van Herten ende de gemeensman Theodorus
ter Herbruggen beijde in qualiteijt als Executeurs van den testement van wijlen de Heer Francois van
Bergsum ende Curateurs van den innocenten Erfgenaeme Huijbert van Bergsum sampt en ijder int
bijzonder, desselve Erffgenaemen off den wettigen Thoonder dezes eene capitaele somme van
Eenduijsent negenhondert negen en negentigh guldens hollandt ad 20 st: het stuk, derhalven
praemissive affstandt doende van de Exceptie van onaengetelden gelde, Belovende sij Compten de
voorn: capitaele somme van 1999 gl: ad dato deses over een jaar aen handen voors: sampt offte ijder
int bijsonder binnen de Stadt Nijmegen cost en schadeloos te sullen restitueren en dat met den
interesse van dien tegens vijf per cente edogh d’Interessen binnen drie maanden ane den
verschijndagh betaelende met vier ten hondert te sullen en cunnen volstaan ende bij ontstentenisse
van voldoeninge gelijke Interessen s’jaarlijks en alle jaeren in voegen voors: te sullen verschulden en
voldoen tot de volcome restitutie en aflossinge toe, de welke s’jaerlijks en alle jaar sal kunnen en
mogen geschieden mits d’een d’andere daervan drie maanden voor den verschijndagh behoorlijke
opcondinge doende, tot versekeringe van voldoeninge der meergem: Capitaele somme en Interesse sij
Compte verklaert neffens generaal verbant van persoon en goederen speciaal en pandtveijliglick is
verbindende het geene haar wegens haar vaderlijk versterff bij Magenscheidt van den 22 Meij 1713 is
toegedeelt en aencomende naementlijk de helffte int groote huijs en Erve met Hoff en toegehoorende
Boomgaerden voorts Bouw- en Weijlanden alle gelegen in de Erlecom onder voorn: Stadt Heerlijkheit
Gent gehorende groot te saemen ongeveer 24 mergen ter eenre de Wed. van Capiteijn Pelle en de Heer
Borgermr: Francois van der Linden ter andere seijde zijnde vrije Erven en goederen, uijtgenomen
eene Beswaar van een jaarlijkse Erffpacht van 19 gl: 8 penn: waermede twee mergen daeronder
gehorigh voor een gedeelte beswaart sijn ten behoeve van de Heer van Wijkrandt als breder te
vernemen bij ’t Magenscheidt ten protocolle deser Stadt en Heerl: geregistreert ende dan nogh 2
roeden 14 voet dijks aen de Waalkant deze goederen en effecten in cas van onvermoedelijke
wanbetalinge verclarende te wesen executabel als panden die met allen vollen rechten overwonnen en
uijtgesleten sijn actum coram subjudice D: Sweers et scabinis S: Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 15 October 1722
Reg: eod: die
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[in de kantlijn] solutum den 40sten penn: met 49-19-8
60. Opdragt (080)
Compareerde Willem Vermeer Jonkman en bekende gecedeert en opgedragen te hebben aen Jan
Vermeer Lieutenant en ... [niet ingevuld] Echtel: een dardepart in de helffte in de Lageweijde kennelijk
alhier tegens over den Haegebos binnen dese Heerlijkheit gelegen, off soveel aen den Compt: bij
Magenscheiden aengedeijlt, aengestorven, aengeerfft off aengecogt is voor een somme van
achthondert guldens, mitsgaders d’oncosten van den 40sten penningh en de jura dezer opdragt onder
conditie dat den Compt: selver off sijne Erffgenaemen bij sijne afflijvigheijt binnen twaelff jaar naer
dato dese hetgene voors: sal cunnen off mogen redimeren voor gelijke somme van 800 gl: sullende
d’opcomsten en revenuen daervan tegen d’interessen gerekent worden, Bekennende Belovende actum
coram subjudice Derck Sweers en Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten scabinis.
Den 17 October 1722
Reg: eod: die
[in de kantlijn] Solutum den 40sten met 20 gl:
61. Besaetinge (080-081)
Samuel van Leuwen doet om vermogens ten overvloet verkregene consent bij den Ed: en achtb: raad
der Stadt Nijmegen ten allen rechten Besaat aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert als Abraham Abrahams en Sibilla van Grevenbroek EL: binnen
de voors: Heerlijkheit en Erlecom enigsints sijn hebbende, ten eijnde om tegen de verschijndagh die
wesen sal den 17 Jann: 1723 te hebben voldoeninge en restitutie eener capitaele somme van Drie
hondert guldens cum interesse daerop verlopen en verders te verlopen interesse vermogens
betekende obligatie in dato 17 Jann: 1710 in cas van onverwagte oppositie ten daege dienende naeder
en breder te deduceren cum Exp: actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts
en Dr: Nic: Schmitz.
Den 16 October 1722
Reg: eod: die
62. Eedt des Schepens (081)
Compareerde Hendrik van de Velden en heeft vertoont commissie, waerbij denselve van de HWgl:
Heeren Frederick Wilh: van Diest en Gerhard Wilh: van Eck van Panth: de voogdeije becleden over
Jonkheer Frederick Wilh: van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom is aengestelt als Schepen
dezer St: en Heerl: en heeft dien volgents den gewoonlijken Schepens eedt afgelegt aen handen van de
Hr. Richter Van Loon oircondt Schepenen Derck Sweers en Seger Gisberts
Den 14 October 1722
63. Certificatie (081)
Wij Derck Sweers Stadthouder Nicolaes Schmitz en Joh: Const: Meijten schepenen der Stadt en
Heerlijkheit Gent certificeren hiermede dat op den 6 dezes maands october 1722 ter instantie van
Anna Maria van Trist wed. van zal: Arnoldus Swagemaekers uijt cragt van executie ten overstaan van
ons naer voorgaande kerklijke proclamatie en affixie van Biljetten publique aen de meestbiedende
geveijlt en opgehangen is zekere Obligatie van ongeveer 1500 gl: als wijlen de Hwgl: Heere Arnold
Vrijheer van Wachtendonk en die Hwgl: Vrouwe van Went Vrijvrouwe van Wachtendonk in leven
Echtel: ten laste van d’Erlecom stervende naegelaten hebben en dat daervan met het uijtbranden der
Keersse Coperse geworden is de voorn: wed: Swagemaekers voor een somme van 1020 gl: de hooge
daeronder begrepen alles in gevolge de Coops Voorwaarden onder den Secretaris deser Stadt en
Heerl: berustende. Derhalven lasten en ordonneren wij den Borgermeester en geerffdens van de
Erlecom voorn: en die sulx eenigsints mogte aengaan om de gem: wed: Swagemaekers in die qualiteijt
als Coperse te erkennen en aen niemandt anders als aen deselve het voors: Capitael met den Interesse
daerop nae den inhoudt van de Coops Voorwaerden te verlopen en te voldoen off uijttekeeren bij
poene al nae rechten, des ter oiconde hebben wij Stadthouder en schepenen dese met onse zegelen
becragtigt en door onse Secretaris beteken.
Den 28 October 1722
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64. Besaat met Verboth (081-082)
Den Rentmeester Stepraadt doet ten allen rechten Besaat op alle sodane gerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert, als Otto van Drueten binnen dese Stadt en Heerlijkheit is
hebbende, ten eijnde omme daeraen te verhaelen eene somme van tachtigh guldens procederende van
voorgestrekte penningen vermogens betekende handtschrifft in dato Nijmegen den 5 Meij 1721 alles
in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende naeder en breder te deduceren cum expensis met
Verboth aen Jan Hermens van sigh geene pachtpenningen, die hij aen de geimpetreerde verschuldt is,
off nogh bij tijdt en wijlen verschulden sal, weerloos te maeken sonder wil en consent van den
Impetrant op poene van andermalige betaelinge actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen
Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 17 November 1722
Reg: eod: die
65. Vestenisse (082)
Compareerde Abram Abrahams en Sibilla Grevenbrock Echteluijden en bekenden voor haer en haren
erven ter saeke van voorgestrekte en ten dank ontfangene penningen wel en deuglijk schuldigh te sijn
aen den koninklijken Preussischen Hoffraadten Protonotarius de Heer Wilhelm van Rodenbergh
desselvs Erffgenaemen off den wettigen thoonder deses eene Capitaele somme van Eenduijsent
vijffhondert guldens hollands ad xx stuijvers het stuk derhalven praemissive off standt doende van de
Exceptie non numerato pecuniq, Belovende sij Compten de voorn: Capitaele somme van 1500 gl: a
dato deses over een jaar aen handen voors: cost- en schaedeloos te sullen restitueren en dat met den
interesse van dien tegens vijff ten hondert, ende bij ontstentenisse van voldoeninge gelijke interessen
jaarlijks en alle jaar als voors: te sullen verschulden en voldoen tot de volcome restitutie en aflossinge
toe, de welke jaarlijks en alle jaar sal cunnen en mogen geschiedenmits d’eene d’andere daervan
behoorlijke opcondinge drie maanden voor den verscheijndag doende. Tot versekeringe van
voldoeninge der meergem: Capitaele somme en interesse sij Compten verklaeren neffens generaal
verbandt van personen en goederen speciaal en pandtveijlighlijk te verbinden haeren in d’Erlecom
onder dese Heerlijkheit van Gent kennelijk gelegen Bouwhoff den Moeswinkelshoff genaempt groot
omtrent 24 mergen, verklaerende deselve als panden die die met vollen rechten overwonnen en
uijtgesleten sijn, in cas van misbetaelinge actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen
Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 12 December 1722
Reg eod: die.
[in de kantlijn] solutum den 40st penn: met 37 gl: 10 st:
66. Paindinge uijt cragt van Besaat (082-083)
Dr. Willem van Wichen pro se et qq peindt t’allen rechten uijt cracht van Besaat in dato den 23 October
1721 waervan den weet op den 10 november 1721 is gedaan, en waertegens binnen behoorlijken tijdt
landtrechtens geen ontsaat gedaan is, op en aen alle sodaene gerede goederen, actien en crediten,
geene uijtgesondert, als den Rentmeester Godefrid Coelman binnen de Stadt, Heerlijkheit en
Schependom van Gent eenigsints is hebbende, ende althans bij sijne aflijvigheijt stervende naegelaten
heeft, ende in specie op de pachtpenningen ter somme van vierhondert en tachtigh guldens meer of
min jaarlijks die Ruth van Bergeren als van den geimpetreerden gepacht hebbende, den Valkenborgs
Hoff in de Erlecom schepensdoms Gent gelegen over den jaar 1721 en desen jaere 1722 aen denselven
verschuldt is, om op de respective vervaldagen te betalen, ten eijnde van subsidiaire affectatie, ende
om daeraan bij manquement van Borghtaele bij arrest den 22 October 1722 door den Impetrant pro se
et qq binnen de Stadt Nijmegen geinterponeert zoo voor voldoeninge van de beloofde pachtpenningen
ad Elffhondert acht en sestigh gulden jaarlijks als vorderen inhoudt der Voorwaarden, waerop den
geimpetreerden den 25 october 1719 van den Impetrant pro se et qq uijt cracht van Verwin
Verpachter van den gelibelleerden Valkenborgs Hoff, denselven Hoff publik bij het uijtbranden der
keersse gepacht heeft over het laaste pachtjaar op Martini off uijterlijk kersmis van den jaere 1722
sullende vervallen, gerequireerd en gevordert cum expensis, bij gebrek van betaalinge als dan in
subsidium te verhalen het geene den Impetrant aen de respective binnen Nijmegen gearresteerde
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pachtpenningen ter somme van vierhondert en tachtigh gulden offte meer of min jaarlijks, die de Heer
Adriaan in de Betouw inwoonder aldaar als van den geimpetreerde gepacht hebbende, seker parceel
weijlands de groote weijde genaamd onder de gem: Valkenborgers Hoff resorterende over den
afgelopenen Jaare 1721 en desen lopenden jaere 1722 aen denselven verschuldt is, om mede op de
respective bedongene Vervaldagen te betaalen, te kort mogte komen, alles om redenen in cas van
onvermoedelijke oppositie ten daege dienende breder te deduceren cum expensis, offte met interdictie
aen Ruth van Bergeren voornt: van sigh geene der geaffecteerde pachtpenningen weerloos te maeken
eer en bevorens den Impetrant van den vooraen getogenen Eijsch en conclusie bij het voors:
Nijmeegse arrest genomen, sal sijn voldaan ende sulks op poene van andermaalige betaelinge cum
expensis, actum coram Subjudice Derk Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 10. December 1722
Reg den 12 Dec: 1722
67. Vrijwilligh Verwin (083-084)
Compareerden den Heer Adriaen Menthen Borgermeester der Stadt Arnhem en verklaerde mits desen
voor en wegens de kinderen en Erffgenaemen van wijlen de Heer Godfrid Menthen in leven predicant
tot Arnhem en Juffr. Christina Molenschot in leven Echteluijden tot voorcominge van meerdere kosten,
soo naa landtrechten, tot een volcomen Verwin vereijscht worden aan de aen de samentlijken
Erffgenaemen van wijlen Vrouwe Gertruijd Beekman in leven huijsvrouw van wijlen de Heer Jan van
Leeuwen, en als het recht hebbende van de kinderen en Erffgenaemen van gem: Hr. Borgermr: Jan van
Leeuwen, in volcomen verwin naer costume locaal vrijwilligh over te geven alle zodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten als gem: Heer Godefrid Menthen en Juffr. Christina Molenschot
gewesene Echtel: en in specie sekeren Bouwhoff bestaande in huijs, hoff, omtrent 34 mergen
bouwlandt en 19 mergen weijlandt binnen de Stadt en Heerlijkheit Gent stervende hebben nagelaten
en den Heer Compt: althans in eijgendom is besittende en om daaraen te verhalen eene somme van
driehondert guldens hercommende wegens ses jaeen verlopene Interessen van een Capitaal van 1200
gl: int voorn: huijs en bouwlandt en weijlandt gevestigt verschenen over den jaere 1715, 1716, 1717,
1718, 1719 en den 17 Nov: 1720 vermogens pandveijlige obligatie in dato den 12 Nov: 1712 mits
aftrekkende alle bewijslijke betaelinge cum expensis, ten dien eijnde renuntierende van alle acten en
solemniteiten naar landtrechten tot een volcomen verwin vereijscht wordende actum den 8 febr: 1723
8 febr. 1723 coram Judice M. N. van Loon oircondt schepenen Derck Sweers en Gerrit de Beijer.
Den 8 febr: 1723
Reg. den 15 febr: 1723
68. Besatinge (084)
De Erffgenaemen van wijlen den Coninklijken Preussischen Raad en Prothonotanus Rodenbergh als
verwinhebbere der goederen van de Heer Ceurpaltsiche Camer Raadt Peter Michiel Gohr nomine
uxoris Willemina Huismans, Hendrick Huismans q.q. en Johan Verwaijen doen ten allen rechten Besaat
op en aen sodaene gerede en ongerede goederen, actien en Crediten, geene van dien uijtgesondert als
Gerrit Arnds en Arndt Schipperheijn onder dese Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom eenigsints sijn
hebbende ten eijnde en omme daeraen ter goeder Rekeninge afftrekkende alle bewijslijke betaelinge,
en wat voor betaelinge verstrekken mag, te verhaelen eene somme van achthondert drie en negentigh
gulden, acht stuiver, procederende wegens resterende verschulde pachtpenningen van de sogenaemde
Aldewaerden kennelijk gelegen in de Erlecom verschenen op Martini 1719, 1720, 1721 en 1722
vermogens pachtconditie in dato den 20 September 1715, in cas van onvermoedelijke oppositie ten
dage dienende naeder en breder te deduceren, cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 27 febr: 1723
Reg: eod: die
69. Paindinge uijt cragt van Besaat (084-086)
Andries Sweers als Collecteur van de Verpondinge over de Stadt en Heerlijkheit Gent peindt ten
overvloedt en onvermindert het recht van preferentie uijt cragt van Besaat in dato den 24 Jann: 1722,
waertegens binnen behoorlijken tijdt geen ontsaat geschiedt is ten alle rechten op en aen alle sodaene
gerede en ongerede goederen als Joh: Const: Meijten binnen dese Stadt en Heerlijkheit eenigsints is
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hebbende, ten eijnde en omme daeraen ter goeder Rekeninge te verhaelen het continue en effect bij
voors: Besaetinge vermelt; cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen
Seger Gisberts en Eust: Bouman
Den 22 Febr: 1723
Reg: eod: die
70. Paindinge uijt cragt van Besaat (086)
Den Rentmeester Stepraadt peindt uijt cragt van Besaetinge in dato den 17 Nov: 1720 waertegens
binnen behoorlijken tijdt geen ontsaat gedaan is, op en aen alle sodaene gerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert als Otto van Drueten binnen dese Stadt en Heerlijkheit is
hebbende, teneijnde om daeraen te verhaelen het continue en effect bij voors: Besaetinge
geexprimeert cum expensis, met expres verbodt aen Jan Hermens van sigh geene der geaffecteerde
penningen weerloos te maeken sonder wil en consent van den Impetrant op poene van andermalige
betaelinge mede cum expensis, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic:
Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 16 Maert 1723
Reg: eod: die
71. Volmacht (086-087)
Compareerde de HoogWelgeb: Heer Jacob Baron van Amstel Heere van Bovenholt tot Doorneborgh, de
mede Hwgb. Heer Olevier Baron van Haekfoort van der Horst, Gisbert Mulder Commis, Rutgerus van
Bedtbur Pastor tot Haltuijsen sigh sterckmaekende voor de Heer Willem van Trist, Godefrid
Hetterscheijde Rentmeester van Nieuw Clooster, Adolph Boulhe, Peter Janssen, Hendrik van Eijmeren,
Peter Aernds, Jan Moorman, Cornelis ter Poorten, Mewus Janssen als momboir van d’onmundige
kinderen van Willem Janssen, Leendert Duijffhuijs als last hebbende van den vicarius Jan Vermeer,
Eustachius Bouman mede als last hebbende van sijne moeder Anna Willemina van Trist wed. van
Derck Bouman, Zander ter Poorten, Lucas Derxsen, Aelbert Janssen, Gerrit Goris sigh sterkmaekende
voor de kinderen van Jan Gisberts, Jan Jacobs off Jorise, Hendrik Derks als last hebbende van sijne
moeder Gerbregt Gerrits, Henrick van Rossum, Goosen Hendriks, Aelbert Derxsen, Lisbet Reuvers wed.
van Willem Daenen, Daniel Daenen, Gerrit Bartels, Jan Aertwijns, Itje van Poelijk wed. van Jan Niels,
Anneke Cornelissen wed. van Jan Janssen, Cornelis Gerlags, Teunis de Beijer alle medegeerffdens den
Dijkgeslaegdens des kerspels Doornenborgh voorst Peter Aernds en Willem Henricks in qualiteijt als
Buurmeesteren des gem: kerspels Doornenborgh en verklaerden mits desen sampt en ijder int
besonder op het bestendigste te constitueren en machtigh te maeken, doende sulks cragt deses, de
Heeren advocaten Henrick de Haart, Johan Swaan en Antoni Reijgers, mitsgaeders den procureur J: F:
van Aldenborgh samp en ijder int bijsonder om in naam van haar Comparanten qq ider voor haar
respective interesse voor de Hwgl: Heere Verwalter Dijkgrave off desselvs gesubstitueerde en
Heemraden des ampts Over Betouwe te appelleren aen de vier Dijk Collegien off Stoelen des
Nijmeegschen Quartiers off derselver gecommitteerdens van sodaene praetense Dijkgraven, als de
Levengeveren van een blok verlooren off ongekeerden dijk groot een roede 2½ voet gelegen op de
Waal onder Doorneborgh sub No. 8 en in de laaste Dijkcedul sub No. 9 op den 23 Meert deses jaars
1723 hebben getekent, en op den 24 dito aen den dijkstoel doen overgeven en gepronuntieert
geworden en waerbij onder anderen en bij ordre is gegeven het voorgem: kerspel van Doornenborgh,
wijders voor de kosten vant appel, naer costume locale en onder submissie als naer rechten te
verbinden en verburgen haar Comparanten personen en goederen gerede en ongerede en speciaal
onder Doornenborgh voornt. gelegen, voorts hetselve appel ten eijnde te prosequeren ende generalijk
ende specialijk in en buijten regten alles te verrigten en doen ’t geene de Constituanten selfs
tegenwoordigh sijnde soude kunnen off mogen doen, en wijders om sigh nopende dese saeke
t’addresseren daar en so de geconstueerdens tot meeste nut en dinste sullen oerdelen te behooren
alwaar het schoon (?) dat tot het een en het andere nadere off specialdere last vereijscht wierde, die
mits desen wort gegeven, alles met magt van substitutie, belofte van ratificatie en schaedeloos
houdinge onder Verbandt als naer regten actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen
Seger Gisberts en J: C: Meijten.
Den 29 Mert 1723
Reg den 30 Meert 1723
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72. Besaetinge (087)
Den Hoogwelgebooren Heer Johan van Motzfeldt Vice Cantzler van sijn Koninkl: Maij: van Preussen
doet ten allen rechten Besaetinge op en aen alle zodaene gerede en ongerede goederen als Seger
Gisberts pachter van den Bouwhoff en weijlanden van den Heer Baron van Gent Heer van Oldersom
binnen dese Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende, ten eijnde en omme daeraen ter goeder
Rekeninge te verhalen eene somme van Driehondert achtentwintigh gulden procederende van
resterende interessen van een Cap: van 5000 gl: in voorn: Bouwhoff bevestigt door Hooggem: Heer
Baron van Gent op den geimpetreerde geastigneert (?) en door denselven geaccepteert, volgents
handtschrifft in dato den 7/17 aug: 1696 verschenen in des jaere van 1721 en 1722 alles in cas, actum
coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en J:C: Meijten.
Den 16 Maart 1723
Reg: eod: die
73. Gerichtelijke Opdragt (087-088)
Nadien volgents conditien en voorwaerden onder de Secretaris dezes Ed: gerichts de Heer Francois
Ludolph van Schmits noie uxoris vrouwe Margaretha Isabella van de Pol en de Heer Justinus
Flemmingh noie uxoris Maria Emerentiana van de Pol als verwinhebbers van de goederen van de Heer
Johan Mauritz van de Poll uijt cragt van een overjarigh vrijwilligh verwin naer voorgaande Octroij van
de Heeren Staten des Forstendombs Gelre en Graffschaps Zutphen in dato den 29 Meij 1714
gerichtelijk op een hoge hadde doen veijlen en insetten om vervolgents met het uijtbranden der
keersse verkogt te worden seker parceel bouwlandt den grooten Hekkencamp gent: groot ses mergen
voor vrij Erff en goet, uijtgenomen verpondinge en andere gemeene lasten, en dat van het voors:
bouwlandt op den 3 Junij 1721 den slagh of insetten becomen hadt Jan Rutten voor de somme van
vierhondert ses en tachtigh guldens, daerop hogende twintigh hogen ijder hoge tot drie gulden
waervan twee deel tot profijt vant Erff en het resterende darden part tot profijt van den Hoger of
Coper comt, en dat op voors: dato Derck Evers nogh gehoogt hadde veertigh hogen en dat dienvolgents
op den 15 Julij daeraen volgende denselven Derck Evers bij uijtbranden des laasten keersse was Coper
geworden van het voors: parceel bouwlandt den Hekkencamp gent: en dat nu den voors: Coper voor
hem en sijnen Erven van een gerichtlijke Cessie en opdragt diende voorsien te sijn, So ist, dat ick
Stadthouder der Stadt en Heerlijkheit Gent, oircondt Seger Gisberts en Dr. Nicolaes Schmiz schepen
aldaar cragt dezes in name en van wegen des Heren Overigheit van den lande die Cessie en opdragt
van het voors: Bouwlandt aen den voorn: Coper ben doende, Belovende hetselve te sullen waeren en
vrijen gelijk een Richter off Stadthouder van Gent indertijdt schuldigh en gehouden is te doen, in
oircondt, actum
Den 31 Maart 1723
Reg: eod: die
74. Verbandt (088)
Compareerde Hendrik van Swelm en verklaerde sijne gerede en ongerede goederen geene van dien
uijtgesondert tot een speciaal onderpandt te verbinden en daeraen met parate executie te verhaelen
sodaene pachtpenningen als denselven bij tijdt en wijlen sal verschulden van seker parceel bouwlandt
in welisveldt onder dese Heerlijkheit gelegen bij den Compt: gepacht van de resp: Momboir Heren van
Jonkheer Frederick Wilhelm van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom volgents pachtcedulle
daervan gemaekt en bij den Compt: getekent in dato den 31 jann: 1723 mitsgaders voor d’onkosten
dewelke in onverhoopte cas van misbetaelinge daerop soude kunnen off mogen vallen, deselve tot
dien eijnde submitterende aller Heren Hoven, Richteren en gerichten, in specie den WelEd: Hove van
Gelderlandt met renuntiatie van alle exceptien desen eenigsints contrarierende actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr: Nic. Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 2 April 1723
Reg: eod: die
75. Opdragt (088-089)
Compareerden Peter Crechtingh en Jannetje van de Pavert Echtel: en verklaerden voor haar en haren
Erven voor een welbetaalde somme van Eenduijsent guldens hollants in eenen stedigen en wettigen
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Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben, sulx doende cragt deses aen Pavert Hendriks
Jongman, en sijnen Erven, Huijs, Hoff, Boomgaerdt ende Bouwlandt groot ongeveer vijff mergen gent:
den Haemaeker en Leemcuijl, edogh so groot en cleijn als hetselve onder dese Stadt en Heerlijkheit
Gent gelegen is, palende Oost de Leemstraet, Noordt de gemeene straet, suijd de gemeine straet en de
Lootakker en westwaerts de Leijgraef, sijnde vrij Erff en goet, uijtgesondert een hoender tijns jaarlijks
met twee gulden aen de Heer van Oldersom tot Arnhem betaalt wordende, voorts ’s Heren schattingen
en gemeine lasten met twee roeden vier voeten dijks sijnde in de laaste dijkcedulle No. 24, 25 en 26
mitsgaders weteringh van outs en met recht daertoe gehorende, Bekennende derhalven de voorn:
Transportanten van het voorn: Erff met alle sijne ap- en dependentien sampt alle segelen en brieven,
daervan eenigsints meldende t’eenemael ende geheel onterfft en ontrechtigt te sijn in en ten Erfflijken
behoeve van voorgem: Coper met beloffte van vrijinge en waringe als Erffcoops recht is en allen
voorcommer aftedoen als nae rechten actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger
Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 12 April 1723
Reg: eod: die
[in de kantlijn:] Solutum den 40sten penningh aen den Secret: Roukens volgens vertoonde quitancie
76. Besaatinge (859)
Aerndt van Megen nomine uxoris Egbertje Janssen doet ten allen Bezaat op en aen alle sodaene gerede
en ongerede goederen actien en crediten, geene van dien uijtgesondert als Gisbetje Aernds binnen
dese Stadt en Heerlijkheit stervende heeft naegelaten, ten eijnde en omme daeraen ter goeder
Rekeninge te verhaelen eene somme van vierhondert guldens afftrekkende alle bewijslijke betaelinge
en wat voor betaelinge strekken magh procederende van verschaede bewesene penningen volgents
Magenscheidt tussen den Impt: noie uxoris en de Momenberen van de geimpetreerde zo opgericht in
dato den 6 aug: 1684 alles in cas, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts
en Joh: Const: Meijten
Den 20 April 1723,
Reg: eod: die
77. Besaetinge (859)
De Wede van de Heer Reinier Beekman houtcoper binnen Nijmegen doet ten allen regten bezaat op alle
sodaene gerede goederen, als Gisbertje Aernds stervende naagelaten heeft en in specie op sodaene
gerede penningen als er van de voorst: goederen bij publijke veijlinge en vercopinge zijn gemaekt, ten
eijnde omme daeraen ter goeder Rekeningen te verhaelen eene somme van veertien guldens vier
stuiver procederende van gelevert hout volgents Reke daervan sijnde en aen voorn: Gisbertje Aernds
overgeven, alles in cas, met verbodt aen den Here Dr. Nic: Schmitz van geene der voorst: penningen
weerloos te maeken sonder dat de Impetrante daeruijt sal sijn voldaen, actum coram subjudice Derck
Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 21 april 1723,
Reg:eod:die
78 Besaetinge (089-090)
Die E: Gerrad Elscamp in qualiteijt als volmr: van die Hooggeb: Here Otto Grave van Bijlandt doen ten
allen rechten besaat op alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als Gerrit Aernds
in qualiteijt als Borge van Derck Coenders in d’Erlecom eenigsints is hebbende, om daeraen te
verhaelen eerstelijk eene somme van hondert agt en negentigh guldens ter goeder Rekeninge
hercomende wegens resterende pachtpenningen van sestehalve morgen bouwlandt over den jaere
1718 en 1719 en dan nogh eene somme van hondert en twaelff guldens sijnde resterende
pachtpenningen verschuldt door Steven Aernds wegens het Haegbuijke over ’t jaer 1716 en waarvoor
hij Gerrit Aernds sigh volgents acte van den 1 Julij 1717 als borg en principaal verbonden heeft mits
aftrekkende alle verdere bewijslijke betaelinge, alles in cas van onvermoedelijke oppositite ten dage
dienende, breder te deduceren cum expensis ofte actum coram subjudice D: Sweers oircondt schep: S.
Gisberts en Dr. N: Schmitz.
Den 21 April 1723
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Reg: eod: die
79. Donatio inter vivos (090)
Compareerde Jenneke Otten wed. van Jan Gerrits van Goch geassisteert met Derck Sweers haren in
desen gecozenen Momboir en bekende uit goeder herte en pure genegentheijt gegeven, gecedeert en
opgedragen te hebben, doende sulx cragt dezes aen Gerrit Meuwsen haar Bloetneeff alle haare
ongerede goederen, geene van dien uijtgesondert bestaande 1/ in een hoffstede groot omtrent twee
mergen Herman Smits hoffstadt gent: gelegen int Quartier van flieren palende oost den kleinen kerken
Boomgaerdt, noordt de gemeente, west den Leeuwenbergken, zuijdwaarts het kerkenlandt, 2/ in een
stuk Bouwlandts groot omtrent 2½ mergen de Laak gent: palende Oost het kerkenlandt, west de
Gouakkers. suijd Gerrit de Beijer en Noordtwaerts de vrouwe van Nieuw Cloester, 3/ in een parceel
Bouwlandt Bart Gorize mergen gent: palende Oost de Custerij west den kerkenmergen, suijd
Borgermr. Menthen Noordtwaerts het Kerkenland, 4/ in eenen Boomgaerdt, Verheijens Hoffstadt gent:
groot omtrent 1½ mergen palende Oost Tunnis Otten, West den Paddepoel, Suijd de gemeente
Noordtwaerts de weteringe alle vrije Erven en goederen, uijtgenomen een roede en 1½ voet Landtdijk
gehorende tot Hermen Smits hoffstadt sijnde in de laaste dijkcedulle No. 98 voorts alle andere
gemeene dijken, weteringh, Dorps- en Heerlijkheits lasten, van outs en met recht daertoe gehorende,
ende sulx onder die conditie, dat de Comparante daervan de Lijfftogte sal behouden haar levenlank
sonder ijmands becroon off hinder, Bekennende derhalven van de voors: goederen onterfft en
ontrechtigt te sijn in en ten behoeve van Gerrit Meuwsen voornt: onder verbandt als naer rechten
actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz.
Den 14 Mey 1723
Reg: eod: die
[in de kantlijn] Solutum den 40st penn: met 25 gl:
80. Ontsaetinge (090)
Gerrit Aernds doet salvis quibuscunque Exceptionibus et defensionibus juris ten allen rechten
Ontsaetinge tegens sodaene Besaetinge als die Ers: Gerrad Elscamp in qualiteijt als volmr: van die
Hooggeb: Here Otto Grave van Bijlandt heeft geintenteert op den 21 april 1723 om redenen ten daege
dienende naeder te deduceren actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts
en Dr. Nic: Schmitz
Den 28 Meij 1723
Reg: eod: die
81. Besatinge (090)
Hendrik van Swelm wordt Besaat gedaan aen sijne gerede goederen van den Houtcoper Hermannus
van Arnhem om te hebben 16 gl: 10 st: cum expensis van gel: houtwaeren actum coram subjudice D:
Sweers oircondt schepenen N. Schmitz en Seger Gisberts
Den 5 Julij 1723
82. Eedt der Buurmeesteren Derck Evers en Gerlach Mulder
Beloven en Sweeren wij van alle peerden en beesten dewelke gedurende onsen tijdt op de gemeente
worden ingeschaart getrouwe aentekeninge te doen, diegene die niet aengebragt off opgetekent sijn
aentehaelen en ter behoorlijke plaetse aenbrengen die daerop gesette …. aentemaenen en de
behoorlijke plaetse te … voorts te doen, dat … Buurmeesters behoren te doen actum coram subjudice
D: Sweers oircondt schepenen Dr. N: Schmitz en Seger Gisberts
Den 7 juni 1723
[Opmerking: Acte slecht leesbaar]
83. Besaetinge (091)
Vrouwe Hester van Ee wed. van wijlen den Hr. Christoffel van Bergh in leven Borgermr. der Stadt
Nijmegen doet ten allen rechten Besaetinge aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert, a;s Gerrit Aernds en Harnske Zell E:L: onder dese alinge Stadt
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en Heerlijkheit eenigsints sijn hebbende en in specie aen haar Lieden Bouwhoff en bijgehorende
Bouw- en weijland onder de Erlecom voornt: onverminderd het recht van hijpotheecq en praeferentie
ten eijnde om daeraen te verhaelen eene Capitaele somme van Een duijsent guldens cum Interesse a
die mora onder afftrek van bewijslijke betaelinge off het geene daervoor can overstrekken cum
expensis actum coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Seger Gisberts.
Den 17 Junij 1723
Reg: den 18 Junij 1723
84. Reclamatio (091)
Nadat Derck Derks neffens sijn vader Willem Derksen geklaagt hadde dat Derris Timmer haar hadde
naergesegt en gescholden voor weerwolven en diergelijke, Heeft de Heer Richter Derris Timmer
voorn: doen citeren en is deselve gecompareert klagende dat Derck Derks haar soon voor eene Beer
gescholden hadde, waerop hij Derck Derks antwoorde en bekende, dat sulx niet gedaan hadde animo
injuriandi, also haar soon in de wandelinge den Beer genoemt wierde, Hierop heeft sij Derris Timmer
verklaart de voorn: scheltwoorden in een haastigheijt uijtgesproken te hebben, en dat haar sulx leedt
ware hem Derk Derks en sijn familie voor ehrlijke luijden erkennende, actum coram judice oircondt
schepenen Derck Sweers, Seger Gisberts, Dr. N: Schmitz, Eust: Bouman en Joh: Const: Meijten.
Den 6 Julij 1723
85. Reclamatio (091)
Nadat Vrouw Gisberts geklaagt hadde dat de jonge Deerns van Peter van de Velde en Roelofke
Verheijen haar voor een Echtbrekerse hoer op publijke kerkwegh hadde gescholden, en versogt
publijke herroepinge heeft de Heer voorn: Deerns met de Moeders doen citeren, dewelke sijn
gecompareert en verklaerden, dat sij voorn: en diergelijke scheltwoorden in der haastigheijt
uijtgesproken en dat haar sulx leedt ware en dat sij als ook de moeders op voorn; Vrouwe Gisberts
niets weten te seggen, als alle ehrlijke dingen, haar voor een ehrlijke vrouw erkennende, actum coram
judice oircondt schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz
Den 7 Julij 1723
86. Paindinge (091-092)
De heer Leonard Hendrik Vermehr peindt ten allen rechten aen alle sodaene gerede en ongerede
goederen, actien en crediten, geene van allen uijtgesondert als Jan Hermsen en Evertje Claesen Echtel:
eenigsints sijn besittende, en in specie aen hare Hoffstede met het landt, so daer bijgehorende als
anders, met het daerop staande koorngewas onder de Stadt en Heerlijkheit voors: gelegen, en althans
bij gem: Echteluijden bewoont en gebruijkt wordende, ten eijnde om daeraen te verhaelen eene
somme van vier en veertigh guldens procederende van twee jaeren achterstedige pacht van het gras
en verles (?), beneffens het Oostgewass in den Boomgaerd gent: het Gezelandt onder de voorn:
Heerlijkheit van Gent gelegen, verschenen Martini 1721 en 1722 ende in cas van onvermoedelijke
oppositie ten dage dienende nader en breder te deduceren cum expensis actum coram subjudice Derck
Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 9 Julij 1723
Reg: eod: die
87. Besaetinge (092)
Nic: van Voorst doet ten allen rechten Besaat aen alle sodaene gerede goederen als de kinderen en
Erffgenaemen van wijlen Gisbertje Aernds specialijk op twee stukken wintergarst gelegen voor het
huijs van wijlen Gisbertje Aernds stervende naegelaten heeft, ende sulx om daeraen ter goeder
Rekeningh te verhaelen eene somme van 5 gl: 10 st: sijnde een restant van eene somme van 8 gl: 18 st:
hercommende van de verkogte gerede goederen van de voorn: Gisbertje Aerns, alles in cas van
onverwagte oppositie ten dage dienende, nader en breder te deduceren, cum expensis, actum coram
judice oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Seger Gisberts
Den 9 Julij 1723
Reg. eod: die
88. Ontsaetinge (092)
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De Erffgenaemen van Gisbertje Aernts doen ten allen rechten Ontsaetinge tegens sodaene Besaetinge
als Nic: van Voorst op den 9 Julij 1723 tegens deselve geinterponeert heeft, actum coram subjudice
oircondt schepenen Seger Gisberts en Joh: Const: Meijten
Den 10 Julij 1723
Reg: eod: die
89. Beschudt (092)
Den Rentmeester Stepraadt biedt uijt cragt van Besaat in dato den 17 Nov: 1722, waertegens binnen
behoorlijken tijdt geen ontsaat gedaan is en daerop gevolgde peindinge in dato den 16 Maart 1723,
waertegens geen pandtkeeringe geschiedt is, ten allen rechten het Beschudt aen en op alle sodaene
gerede goederen, actien en crediten geene van dien uijtgesonderts, als Otto van Drueten binnen dese
Stadt en Heerlijkheit is hebbende, ten eijnde omme daeraen te verhaelen het continue en effect bij
voors: Besaatinge geexprimeert cum expensis, met expres Verbodt aen Jan Hermens van sigh geene
der geassesteerde pachtpenningen weerloos te maeken sonder wil en consent van den Impetrant op
poene van andermalige betalinge mede cum expensis, actum coram subjudice D: Sweers oircondt
schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 12 Julij 1723
90. Paindinge (092-093)
De wed. van wijlen den Landtschrijver van Haeren peindt op en aen alle sodaene gerede goederen,
actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, als d’Erffgenaemen van Gisbertje Aernds onder dese
Stadt en Heerlijkheit eenigsints sijn hebbende in specie op sodaene koorngewasch als de
geimpetreerde op het landt van de Impetrante zijn hebbende, omme daeraen ter goeder Rekeninge en
afftrekkende alle bewijslijke betaelinge te verhaelen eene somme van Een hondert guldens
procederende van achterstendige pachtpenningen van het voorst: landt over den jaere 1719, 1720,
1721, 1722 en 1723 met expres Verbodt dat de geimpetreerdens geen koorn gemeijt off ongemaijt
sullen vant landt haelen en sonder wil en consent van d’Impetrante op poene, als nae rechten actum
coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 24 Julij 1723
Reg: eod: die
91. Paindinge (093)
Joh: Const: Meijten peindt ten allen rechten op alle sodaene gerede goederen, actien en crediten, geene
van dien uijtgesondert, als Rik Rikken binnen dese Heerlijkheit eenigsints is hebbende ten eijnde
omme daeraen ter goeder Rekeninge te verhaelen eene somme van dartien guldens en vijfftien stuiver,
procederende wegen een restant van Ruuwkoopspenningen (?) van den hogenhof volgents
handtschrifft in dato den 30 april 1722 alles in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende nader
en breder te deduceren cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Zeger
Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 24 Julij 1723
Reg: eod: die
92. Paindinge (093)
Joh: Const: Meijten peindt ten allen rechten aen alle sodaene gerede goederen, actien en crediten,
geene van dien uijtgesondert, als de wed. van den Borgermeester Steven Driessen binnen dese
Heerlijkheit eenigsints is hebbende, ten eijnde om daeraen te verhaelen een somme van veertien
guldens procederende wegens een getroffen accoordt en handtschrifft in dato den 11 September 1721,
alles, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 24 Julij 1723
Reg: eod: die
93. Besaatinge (093-094)
De respective Momboir Heeren van Jonkheer Frederik Wilhelm van Eck van Panthaleon, Heer van Gent
en Erlecom doen ten allen rechten Besaatinge op en aen alle sodaene gerede goederen, actien en
crediten geene van dien uitgesondert als de wed. van Derck Valks in dese Stadt en Heerlijkheit
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eenigsints is hebbende, ten eijnde en om te horen verclaeren, dat sij schuldig en gehouden is aen de
Heren Impetranten q.q. behoorlijk aentegeven en te betaelen sodaenen thiendt, als sij geimpetreerde
jaarlijks verschuldt van de lammeren, die onder dese Heerlijkheit gevallen en geweidt worden,
willende de Heren Impetranten q.q. sulx niet missen voor een somme van vierhondert negen en
negentigh guldens, off so veel min off meer, als bij den Ed: gerichte deser Stadt en Heerlijkheit in Cas
van oppositie sal verstaan worden Hooggem: Heren Impten: deswegen te competeren allen om
redenen ten dage dienende naeder en breder te deduceren, cum expensis reserverende sodaene
boetens, waerin de geimpetreerde sal vervallen sijn, in cas verklaart wordt dat sij schuldigh en
gehouden is de thiendt als voorst: aentegeven en te betaelen, actum coram subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 24 Julij 1723
Reg: eod: die
94. Eedt des Schoutis (094)
Comparuit C: Ederveen en heeft vertoont commissie waerbij denselven van de respective Momboir
Heeren van Jonkheer Frederik Wilhelm van Eck van Panthaleon Heer van Gent en Erlecom is
aengestellt tot gerichts en Dijkschout en heeft dienvolgents den behoorlijken eedt afgelegt en handen
van den Stadthouder Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz, Joh: Const: Meijten en
Hendrik van de Velde
Den 23 Julij 1723
95. Pantkeringe (094)
D’Erffgenaemen van Gisbertje Aernds doen ten allen rechten pandtkeringe tegens sodaene Paindinge
als de wed. van wijlen den Landschrijver van Haeren op den 24 deses maands Julij tegens haar
geinterponeert heeft idque salvis quibuscunque Exceptionibus et remedijs Juris, actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 27 Julij 1723
96. Paindinge uijt cragt van besaat (094)
De respective Momber Heeren van Jonkheer Frederik Wilhelm van Eck van Panthaleon Heer van Gent
en Erlecom painden uijt cragt van Besaatinge in dato den 24 Julij 1723 waertegens binnen
behoorlijken tijdt geen ontsaatinge gedaan is, ten alle rechten op en aen alle sodaene gerede goederen,
actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, als de wed. van Derck Valks in dese Stadt en
Heerlijkheit eenigsints is hebbende, ten eijnde en om daeraen te verhaalen het continue en effect bij
voorst: Besaatinge geexprimeert; cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen
Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 28 Julij 1723
Reg: eod: die
97. Padtkeeringe (094-095)
Compareerde voor mij Nic: Van Loon Richter der Stadt en Vrije Heerlijkheit Gent oircondt schepenen
Joh: Const: Meijten en Derck Sweers de Wed: van Derck Valks, en heeft omni meliori modo et salvis
quibuscunque Exceptionibus en defensionibus juris pandtkeringe gedaan tegens sodaene nulle en
informele paindinge als de respective Momber Heren van Jonkheer Frederik Wilhelm van Eck van
Panthaleon Heer van Gent en Erlecom uijt cragt van een praetense nulle bezatinge de dato 24 Julij
1723 en daertegens geen gedaane Ontsaatinge op den 28 Julij desselvigen jaars 1723 op de Compts
gerede goederen seer wederrechtlijk heeft ondernomen; alles om redenen ten dage dienende naeder
en breder te deduceren cum axpensis actum
Den 31 Julij 1723
Reg: eod: die
98. Bezaatinge (095)
Gerrit Haak nomine uxoris Grietje Aernds doet ten allen rechten Besaatinge op en aen alle gerede en
ongerede goederen, actien en crediten geene van dien uijtgesonderts als Gerrit Aernds stervende
naegelaten en althans bij desselfs huijsvrouw als Boedelhouderse beseten wordt, ten eijnde om
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daeraen te verhaelen eene somme van twee hondert drie en dartigh guldens salvo calculo cum
interesse a die mora procederende van voorgestrekte penningen, alle in cas, cum expensis actum
coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Willem Holterman en Dr. Nic: Schmitz
Den 14 Augusti 1723
Reg: eod: die
99. Bezaatinge (095)
Dilia Aernds doet ten allen rechten Besaatinge op en aen alle sodaene gerede goederen, actien en
crediten geene van dien uijtgesondert als Gerrit Aernds stervende naegelaten heeft en althans bij
deselvs huijsvrouw als Boedelhouderse beseten worden, ten eijnde om daeraen te verhaelen boven de
portie van het Linden een melkende koeij, een bedt met sijn toebehoren, een kilt en een swarte schort
procederende wegens des Impetrante moeders versterff volgents specificatie in dato den 14 October
1713 en dan nogh een gouden hoepringh en twee silvere lepels, dewelke d’Impetrante aen haar vader
zal: en haar stieffmoeder geleent heeft, willende sulx niet gemist hebben voor een somme van hondert
vijff en twintigh guldens off so veel meer off min als het Ed: gerichte deser Stadt en Heerlijkheit sal
oerdelen dat d’impetrante deswegen sal competeren, alles in cas van onverwagte oppositie ten dage
dienende nader en breder te deduceren cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt
Willem Holterman en Dr. Nic: Schmitz
Den 14 Augusti 1723
Reg: eod”die
100. Bezaatinge (095-096)
De Heer M: N: van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraff der Stadt en Heerlijkheit Gent doet ten
allen rechten ratione officii besaat op alle sodaene gerede goederen, actien en crediten, als den
schepen Johannis Const: Meijten en desselfs huijsvrouw als mede den gecoesen schout Nicolaas van
Voorst, Catharina van der Hans en de Meijt van Gerlagh Mulder genaemt Agnis, mitsgaeders Leen
dienstmeijt van Ant: van der Hans neffens Elisabeth van der Hans dienstmagt van den Secretaris
Schmitz, voorts Coenraat Dickman meester smit en Jan Daenen knegt van Derck van Santen binnen
dese Stadt en Heerlijkheit eenigsints sijn hebbende ten eijnde om op sekere Vraagarticulen te hebben
deselvs beedigde condtschap der waarheijt die den Heer Impt: van een ijder der geimpetreerdens niet
wilde gemist hebben voor een somme van hondert rijxdaalders wordende mits deser gem: persoonen
geciteert om op woensdagh sullende sijn den 11 aug: deses jaars 1723 des morgens om 9 ueren tot
Gent voornt: ten huijse van gem: Joh: Const: Meijten voor den Ed: gerichte te erschijnen om de
gevorderde condtschap te geven actum coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en
D: N: Schmitz
Den 4 Augusti 1723
Reg: eod: die
101. Paindinge uijt cragt van besaat (096)
Dilia Aernds peindt uijt cragt van Besaatinge in dato den 14 Augusti 1723 waertegens binnen
behoorlijken tijdt geen ontzaatinge geschiedt is ten allen rechten op en aen alle sodaene gerede
goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert, als Gerrit Aernds stervende naegelaten
heeft en althans bij desselvs huijsvrouw als boedelhouderse beseten worden ten eijnde om daeraen te
verhaelen het continue en effect bij voorst: Besaatinge breder vermelt, cum expensis actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Willem Holterman en Dr. Nic: Schmitz
Den 18 Aug: 1723
102. Pandtkeringe (096)
Jan Hermsen en Evertje Claessen Echtel: doen ten allen rechten pandtkeringe tegens sodaene
paindinge als de Heer Leonard Hendrick Vermehr op den 9 Julij deses jaars 1723 op der requiranten
gerede en ongerede goederen wederrechtlijk geinterponeert heeft, idque salvis quibuscunque
Exceptionibus et defensionibus juris, alles om redenen ten dage dienende naeder en breder te
deduceren cum expensis; actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr.
N: Schmitz
Den 19 Aug: 1723
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Reg: eod: die
103. Opdragt (096-097)
Compareerden Jan Beekingh voor een darde part Erffgenaam van wijlen den factoor Jacobus Heller in
houwelijk gehadt hebbende Juffr: Gertruid Huijbers zal: mitsgaeders Lauwerens en Albertus Martinus
Hesselingh te saemen mede Erffgenaemen van denselven Heller voor een gelijk darde part, en sigh
respective sterck maekende voor haere absente huijsvrouwen en verklaerden sampt en ijder int
bijsonder voor eene welbetaalde somme van achttien hondert guldens hollands vercogt, gecedeert en
opgedragen te hebben, sulx doende cragt deses aen den gemeinsman Evert Boenders ende sijnen
Erven haere Comparantes twee seste parten, eerstelijk in Pellecamp in de Erlecom en voorts in alle
sodaene verdere Erven en landereijen als haar doort overlijden van gem: Jacobus Heller onder Gent en
Erlecom voornt: Rijke van Nijmegen ampte van tussen Maas en Waal, Heumen en Mook sijn
aengestorven en nu ten delen bij Coper beseten worden, alles voetstoots en met alle sodaene active en
passive servituten als van outs en met recht daertoe sijn gehorende, Bekennede over sulx mede sampt
en ijder int bijsonder en in voorst: qualiteiten daervan onterfft en ontgoedet te sijn in en ten erfflijken
behoeve van gem: Coper met beloffte van vrijingh en waeringh als Erffkoops recht is, actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Eust: Bouman
Den 11 Aug: 1723
Reg: eod: die
104. Vrijwilligh verwin (097)
Compareerde Harnske Zel voor haar selve en als Wed: en Boedelhoudersche van Gerrit Aernds en
verklaarde tot voorcominge van meerdere costen in vrijwilligh verwin overtegeven aen vrouwe Hester
van Ee wed. van wijlen den Heere Christoffel van den Bergh in leven Borgermr. der Stadt Nijmegen
haeren Bouwhoff en bijgehorendt bouw- en weijlandt saemen groot omtrent tien mergen min
anderhalven hondt onder d’Erlecom gelegen, ten eijnde omme daeraen te verhaelen eene Capitaele
somme van Eenduijsent guldens cum interesse a mora onder aftrek van bewijslijke betaalinge, off het
geene daervoor kan verstrekken cum expensis, met submissie ten Hove en renunciatie van alle
Exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints contrarierende absque dolo, In oircondt der
waarheijt, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const:
Meijten
Den 21 Aug: 1723
Reg: eod: die
105. Opdragt (097-098)
Compareerde Arien van Maenen, daartoe, neffens Hendrik de Beijer van de samentlijke kinderen en
Erffgenaemen van Hendrik van Maenen en Aeltje Vuijr in leven Echteluijden geautoriseert sijnde
volgents Magenscheidt tussen voorst: Erffgenaemen opgericht in dato den 20 Julij 1720, ons in
originali voorgelesen en gebleken, mede de rato caverende, so veel nodigh voor de respective
huijsvrouwen, en bekende in voors: qualiteijt vercogt, gecedeert en opgedragen te hebben, doende
sulx cragt deses, aen Hendrik van Beijer en Barbara van Maenen Echteluijden seker parceel Bouwlandt
den Bergakker gent: groot omtrent vier mergen binnen dese Stadt en Heerlijkheit gelegen, palende
Oost Derck Evers, West Gerrit van Alphen, Noordt de gemee straat en suijdwaarts Hendrik van de
Velde voor vrij Erff ende goet met geene uijtgangen off lasten beswaart, uijtgenomen verpondinge en
andere gemeene lasten, als ook gemeine dijken en weteringe van outs en met recht daertoe staande,
ende sulx voor een somme van Vierhondert twee en tachtigh guldens, waervan den eersten en laasten
penningh ontfangen en berekent is, Bekennende, Belovende, actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en J:C: Meijten
Den 3 September 1723
Reg: eod: die
106. Bezaatinge (098-099)
Josina van Brunt voor haar selfs en als weduwe en getogtigde Boedelhouderse van Jan van Swelm
heeft ten allen rechten Besaat gedaan aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert als Hendrik van Swelm in dese Stadt en Heerlijkheit Gent en
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Erlecom eenigsints is hebbende ten eijnde omme te horen verclaeren, eerstelijk dewijl des impetrantes
man Jan van Swelm aen den geimpetreerde op den 20 Jann: 1720 heeft gegeven gehadt eene somme
van 250 gl: waervoor den geimpetreerde heeft belooft gehadt aen hem te sullen overgeven sijn darde
part in de Erffenisse van de goederen door wijlen Joost van Swelm onder Halderen en Gent nagelaten
met alle rechten so aldaar gelegen sijn; Ten tweeden dewijl des Impetrantes voors: man aen den
geimpetreerde heeft gegeven gehadt op den 6 Maert 1722 eene somme van negen en veertigh gulden
negentien stuiver, waervoor den geimpetreerde heeft belooft gehadt aen hem te sullen overgeven sijn
darde part van het Smithuijs agter de kerck van Gent, daer tegenwoordigh in woont Coendert Dijkman,
smit in Gendt, en ten darde, dewijl de impetrantes voorgem: man aen den geimpetreerde op den 17
feb: 1722 heeft gegeven gehadt eene somme van 143 guldens, waervoor den geimpetreerde belooft
heeft gehadt aen hem te sullen overgeven sijn dardepart in den Hagenbosch onder Gent en het darde
part van de Wesel onder Gent, mede gelegen int Broek groot twee mergen 4 hondt, hij geimpetreerde
dienvolgents schuldigh en gehouden is aen de Impetrante q.q. te doen behoorlijke opdragt van sijn
darde part in de Erffenisse van de goederen door wijlen Joost van Swelm onder dese Stadt en
Heerlijkheit Gendt nagelaten met allen rechten so aldaar gelegen sijn, vervolgents van sijn dardepart
van het smithuijs agter de kerk, van sijn dardepart in den Hagebosch en van de Wesel die gelegen is int
Gentse broek, off anders dat den geimpetreerde schuldigh en gehouden is voors: drie distincte en op
drie verscheijdene reijsen (?) geschoten sommen uijtmaekende te saemen eene somme van 442 – 19
cum interesse a die moro off a tempore lifis (?) contestate dat die hem geschoten sijn sal hebben te
restitueren voorders om te hebben voldoeninge eerstelijk eener somme van Eenhondert en twee en
twintigh guldens en drie stuiver bij afrekeningen in dato den 22 december 1719 door den
geimpetreerde aen des Impetrantes man Jan van Swelm schuldigh gebleven, ten tweede eener somme
van agt en dartigh gulden door des impetrantes man aen den geimpetreerde op den 15 Meij 1721
geleent om Jan van Alphen te betalen, ten darde eene somme van tien guldens op den 17 febr: 1722
door des impetrantes gemelde man aen den geimpetreerde geleent, welke somma den geimpetreerde
belooft heeft weerom te geven als de schape verkogt worde, ten vierde eener somme van dartigh
guldens bij den geimpetreerde van des Impetrantes voorgem: man geleent om den Heer Secretaris van
Gent te betalen, ten vijffde eener somme van twaelff gulden op den 18 Julij 1721 door des Impetranten
voors: man aen den geimpetreerde geleent om sijn hooij te betalen bij den Schout van Bemmel, ten
sesden eene somme van negen en vijfftigh guldens door des Impetrantes dukgem: man als borg voor
den geimpetreerde wegens pacht en oncosten aen het Borger Gasthuijs der Stadt Nijmegen, off wel ten
behoeve van hetselve betaalt, ten sevende en laastelijk eener somme van drie en vijfftigh guldens ses
stuiver 10½ penn: sijnde des geimpetreerde dardepart in de boete en onkosten van het verwin op de
goederen van Jan Teunissen door des Impetrantes voorn: man aen wijlen den Richter van Gendt
Wassenborgh betaalt alles ten dage dienendein cas van onvermoedelijke oppositie breder en naeder te
deduceren cum expensis actum coram judice oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic; Schmitz
Den 11 September 1723
Reg: eod: die
107. Volmacht (099)
Compareerde Johannes Const: Meijten en heeft te kennen gegeven, Nadien doort afsterven van zal:
Juffr: Euphosina Meijten, als sijner saligen vaders Benjamin Meijten eijgene susters, den Comparanten
als eenigen Erffgenaam ab intestato, deselve nalatenschap jure hereditario (?) is toegevallen, maar
sijne gelegentheijt het niet lijdet dewals in persoon naa Danzigh alwaar domus mortuaria te vinden is,
te rijsen, So wil hij mits desen tot sijner waaragtigen en ontwijffbaaren Volmachtiger geset en
geordinneert hebben, gelijk hij dan hiermede en cragt deses aanset en ordineert den Ed: Johan
Nataniel Renner, aen deselve absenti tan quam praesenti volcomene macht en gewelt gevende de
bovenstaande nalatenschap van sijn vaders zal: suster off in der minne off door middelen rechtens te
heffen desnoods sijnde dewals processe aen te regten, en door alle instantien te procederen, Eede te
eijschen en te cederen, te transigeren en verdragh te maeken, van hetgeene, dat in der minne off door
middelen rechtens ontfangen wordt te quiteeren, eenen off meer te substitueren en wederom te
revoieren, en anders int gemeen alles en ijgelijk daarbij te doen en te laten, wat de noodtwendigheijt
van saeken vereijschen sal en den Constituant, als wannehr hij in persoon praesent war voornemen
verrichten doen en laten konde, soude offte mogten, daar ook bovengem: Volmachtiger, off sijn
Substitutus, meer macht en gewelt, als hierin begrepen is, mogte van noden hebben, sulks wil hij haar
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desgelijks hiermede en cragt deses effenso volcomen geven en mededeelen, als wannehr alles hierin
uijtgedrukt en geschreven stonde cum omnibus de qurie et praxi usitatis clausulis, imprimis rati grati
et indemnitatis sine praeseriptione [e.e.a. slecht leesbaar]; actum coram subjudice D: Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr. N: Schmitz
Den 1 October 1723
Reg: eod: die
108. Eedtlijke attestatie (100)
Compareerden de Heer Jacobus Knippingh pastor hujus loci en Peter van de Velden beijde van
competenten ouderdom en hebben met opgesteeken vingeren lijfflijk tot Godt gesworen, dat haar wel
bewust en het in der waarheijt alsoo is, dat sal: Benjamin Meijten, die alhier binnen desen Stadt en
Heerlijkheit Gent heeft geleeft en uijt Danzigh van geboorte is geweest met sijne huijsvrouw sal: Barta
Herma sijn Echteluijden geweest, En welk houwelijk sij lange jaaren met malcanderen hebben geleefft,
en staande houwelijk haaren Soon Johannes Const: Meijten eenigh en alleen echt- en ehrlijk binnen
dese Stadt en Heerlijkheit voornt: hebben geprocreert, hem ook altijdt voor haaren egten, rechten en
egtbeminden soon bemindt en gehouden, en dat behalven desen soon geen meer Susters of Broers, so
wel van halve als gansche geboorte int leven sijn off geweest sijn, en dat sal: Benjamin Meijten in den
jaere 1700 en elff Op den eersten augusti binnen dese Stadt en Heerlijkheit Gent Christlijk afgestorven
en aldaar bijgeset is, In oircondt actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts
en Dr. N: Schmitz
Den 1 October 1723
Reg: eod: die
109. Ontsatinge (100)
Hendrik van Swelm doet salvis quibuscunque Exceptionibus et remedijs juris ten allen rechten
Ontsatinge tegens sodaene wederrechtlijke Besaatinge als Josina van Brunt voor haar selfs en als wed:
en getogtigde Boedelhouderse van Jan van Swelm op des Impetranten gerede en ongerede goederen
geinterponeert heeft in dato den 11 september 1723 om redenen ten dage dienende naeder en breder
te deduceren, cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en
Joh: Const: Meijten
Den 12 october 1723
Reg: den 13 oct: 1723
110. Besatinge (860-861)
De kinderen en erffgenaemen van wijlen Bart Euwens int generaal Jan Euwens, Margriet Euwens,
Hendrin Euwens en Bart Euwens int particulier doen Bezatinge op en aen alle sodane gerede en
ongerede goederen geene van dien uijtgesondert als Haernske Zeel laats Weduwe en Boedelhouderse
van Gerrit Aernds binne deze Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom enigsints is besittende en Gerrit
Aernds stervende naagelaten heeft , ten eijnde en omme daeraen te verhaelen zo veel aangaat de
kinderen en Erffgenaemen van Bart Euwens int generaal eene Somme van Vijffhondert guldens die bij
Juffrouw van Wijlick zijn opgenomen, als mede Eenhondert guldens, die bij Roeloff Aernds zijn
opgenomen, en dan Vijfftigh guldens die bij den Pastoor van Wijler zijn opgenomen met die daerop
verlopene Interesten waervoor zodaene twee mergen en twee hondt lands als tot Wildrie zijn gelegen,
verbonden en aenspreeklijk zijn en den Impetranten voor vrij en onbezwaart onder de portie van haar
Vaders Versterff bewezen en toegedeilt is, volgents accoord opgericht tussen de Impetranten en haar
Moeder Haernske Zell in dato den 14 October 1719 en daeropgevolgde houwelijkse voorwaerden
tussen Gerrit Aernds en voornt. Haernske Zell in dato den 4 Nov: 1719 en dan zoveel aangaat de vier
voornt. kinderen int particulier te verhaelen eene Somme van Eenhondert Vijfftigh gulden voor elk, te
zaemen Seshondert guldens, procederende van zodaene Vaders Versterff als haar volgents vnt.
accoord in dato den 14 October 1719 is bewezen en bij haar selfs Broers en Susters reets genoten is,
alles in cas, actum coram subjudice D:Sweers oircondt Schepenen Zeger Gisberts en Dr. N. Schmitz.
Den 14 october 1723
Reg: eod: die
111. Volmacht (101)
Pagina 36 van 72

Inv.Nr. 0152 ORA Gendt (en Erlecom)

Deel 31 – “Gerichtssignaat 1721 - 1730”

Compareerde den Hwgl: Heer Gerard Wilhelm van Eck van Panthaleon Heer tot Weurt, Collonel van
een Regiment Infanterie ten dinsten deser Landen als Ohm en Momboir van den onmundigen Heer
Fred: Wilh: van Eck van Panthaleon Heer van Gent en verklaerde in die qualiteijt speciaelen
onwederroepelijk te constitueren en machtigh te maeken de Heer en Meester Willem van Steenler
advocaat van den WelEd: Hove van Gelderlandt, omme in sijne en medevoogds naeme de rechten van
den Hwgl: Heer Fred: Wilh: van Eck van Panth: en desselve Heerlijkheit Gent voor den WelEd: Hove
van Gelderlandt te defenderen en voortestaan en wel specialijk tot maintenue van die van de Heeren
Voogden gegevene acte aen Cornelis van Ederveen, off sijn gemachtigde en voorts generalijk
dienaengaande alles te doen en verrigten, het geene den Heer geconstitueerde nodigh en dinstigh
oerdelen sal gedaan te worden tot maintenue van den voors: Ederveen en sijne van de Voogden
verkregene Ampten en possessie, Belovende de rato onder verbandt en submissie als naer rechten;
Aldus gedaan voor Stadhouder D: Sweers, oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 4 November 1723
Reg: eod: die
112. Registratie van accoordt (862)
Also in den jaere 1723 de schapen in den Munnikhoff uijt den schaapsscheur op het Gentse staande
verlegt in een koeij op het Doornenborgse gesett waren, en de respective Momboir Heren van
Jonkheer Frederick Wilhelm van Eck van Panthaleon, Heer van Gent en Erlecom, den thiendt van de
Lammeren van de Munnikhoff altoos genoten hebbende, deselve verder eijsten, en tot dien sijnde
process is gemoveert tegens de Wede Valks pachterse van voorst: Munnikhoff so ist dat de voorst:
weduwe om verdere onkosten van procedure, dewelke deselve tot hiertoe op haar neemt,
voortecomen voor dit lopende jaar en ongeprejudiceert het recht, hetwelk aen den Hooggb: Heer van
Gent wegens voorst: thiendt competeert, beloofft en aengenomen heeft eenen vetten hameb te leveren
en de schapen int toecomende wederom in d’ordinaire schapschur onder Gent te verleggen en alle jaar
naer ouder gewoonte den thiendt onder Gent aentegeven en te betaelen, hetwelk aldus van de voorn:
Heren Momboirs op vriendelijk interpositie van den Heer Verwalter Amptman van Balveren
aengenomen is, en ter protocolle gebragt sal worden, in oircondt der waarheijt is desen bij mij D: Nic:
Schmitz als Rentmeester van Gent en bij voornt: wede eijgenhandigh ondertekent
Gent den 6 Nov 1723 was getekent N:Schmitz gg Johanna Janssen
113. Paindinge (102)
Den Rentmeester van de respective Momboir Heren van JonkHeer Frederick Wilhelm van Eck van
Panthaleon, Heer van Gent en Erlecom doet ten allen rechten painden op en aen alle sodaene gerede
goederen actien en crediten als Gerlach Mulder binnen dese Stadt en Heerl: eenigsints is hebbende ten
eijnde omme daeraen ter goeder Reekeninge te verhaelen eerstelijk eene somme van 19 gl: 16 st: 8
penn: procederende wegens verschulde resterende pachtpenningen van de kleine prabsant over den
jaere 1721 en dan nogh 33 guldens 6 St: 8 penn: wegens resterende pachtpenningen van deselve
kleine prabsant over de jaere 1722, alles in cas van onverhoopte oppositie ten dage dienende breder te
deduceeren cum expensis actum Coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en
Hendrik van de Velde
Den 2 December 1723
Reg: eod: die
114. Volmacht (102-103)
Wir Burgermeister und Räth der Stadt und Herrlichheit Gent thun kund und bezeugen hiermit dass vor
uns in sirendem Raht persönlich erschienen der E: Johan Constantin Meijten, Scheffen dieser Stadt und
Heerlichheit, und hat uns zu verneheren (?) gegeben, was massen eines theils ein capitaal van 1040 f
polinisch laut obligation vom 3 febr: 1701 beij der Stadt Danzig kamereij auff seines seel: vaters
Benjamin Meijten nahmen stehende dan auch laut testament sub dato Danzig vom 24 7br: 1722 von
seines sal: vaters Benjamin Meijten in ledigen Standes daselbst jungsthin verstorbenen Schwester
Jungfrou Euphrosina Meijten aufs dehre nachlass ¼ part ihme erblich zugefallen, und Er zu hebung
solchen Erbfals ohne gnugsahmer Caution vor nachmahnung nicht gelangen konne, uns gebethen, dass
wir selbige auff uns nehmen möchte Damit nun Ew: WolEd: und hochweiser Raht Konigs: Stadt Danzig
wegen extradition solcher Erbschafft Gnugsahm versichert seijn mögte, als caviren wir hiemit und krafft
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dieses vor alle und jede fernere an- und zusprüche dieser hereditat halber, gelobende hochgemeldeten Ew:
WolEd: und Hochw: Raht Konigs: Stadt Danzig dessfals und allewege, noht und schadeloss zu halten, gestalt
wir uns dan hinwiderumb zur gnüge versichert wissen weil auch des Comparenten gelegentheit nicht zu
lassen will, dieses Erbfals wegen personl: nach Danzig zu reisen, als hat er sich vor uns freij und offentl:
erklähret, dass er dem .. herren Jacob Fruring vornehmen burger und kauffman in der koningl: Stad Danzig
dessfals volkommene macht und gewalt gegeben und auffgetragen haben wolle, wie er den hiemit und krafft
dieses dieselbe ihme giebet und auffträget vorerwehnt Erbschafft in der Güte oder durch den weg rechtens zu
fordern, zu heben, zu empfangen, von dem Empfangh zu quitiren Erben und liegende gründe wie auch Stad
obligationes zu verkauffen, zu cediren, in den Erbbachern und sonst an gehorigen orthen ab- und zuschreiben
zu lassen, Eijde zu nehmen und zu verlassen, auch sonst alles und jedes, was der Sachen nothdurfft und
derzeit gelegentheijt erheischen mögte, und constituens wen er persöhnl: zugegen wäre verrichten thun und
zu lassen, und da ihme auch eine breitere und mehrere macht, als hierinnen begriffen, dazu von nöhten wäre
wolle er ihme dieselbe hiemit zugleich gegeben, und ertheilet haben, und solches cum omnibus de juri et
praxi consuetis et usitatis clausulis, imprimis rati, grati, indemnitatis ut et cum facultate substituendi unum
vel plures line proscriptione, zu mehrerer urkund haben wir unserer Stadts insiegel wissentl: hierunter
drucken lassen und damit obiges alles bekräfftiget, so geschehen in Gent den 6 Jann: 1724; actum coram me
consule scabinis Derck Sweers, Seger Gisberts et Hendrik van de Velde en heeft Jacobus Knippingh V:D:N:
sigh bij handthaftinge (?) als Borge gestelt voor alle namaninge die deses Ed: gerichte dienthalven souden
overkommen, actum ut supra
Den 6 Jann: 1724
115 Attestatie (103)
Wir Burgermeister und Raht der Stadt und heerlichheit Gent uhrkunden und bezeugen hiemit, dass
vor uns im silendem Raht persöhnl: erschienen Herr Jacobus Knippingh pastor hujus loci von 60
Jahren und Peter van de Velde von 65 jahren, beijderseits glaubhaffte und zeugbahre Männer, und
haben mit ihren aufsgestrekten armen und auffgerichteten fingern stabenden bijder zu gott gezeuget
und geschworen, so wie recht ist, dass ihnen bewust und dem in der wahrheit also seij dass der seel:
Benjamin Meijten vormals gewesener Quartiermeister vom Regiment Dragonner von dem Collonel
Erpinger namals ein einwohner dieser Stad, aufs Danzigh geburtigh gewesen ist met seiner auch seel:
Ehefrauen Barta Herma seind eheleute gewesen in welchem ehestande sie etliche jahren mit einander
gelebet, und in wahrender Ehe ihren einzigen Sohn Johan Constantin Meijten, scheffen dieser Stad und
Herlichheit, echt und ehelich alhier an der Stad Gent gezeuget, denselben auch je und alle wegen vor
ihren echten rechten und eheleibligen sohn geliebet und gehalten, und dass ausser diesen sohne gar
keine Schwester noch Bruder, weder von voller noch halber geburth jemahls gewesen, desgleichen
auch, dass obgem: seel: Benjamin Meijten Anno 1711 den 1 aug: alhier in dieser Stadt Gent gestorben
und beijgeseset worden, So wahr innen, den zeugen gott helffe und sein heiliges wort uhrkundtlich
haben wir obiges alles mit unser Stadt Insiegel bekräfftiget Signatum Gent den 6 Jann: 1724 actum
coram me Consule et scabinis Derck Sweers, Seger Gisberts et H: van de Velde
Den 6 Jann: 1724
116. Beschud (103-104)
Docter Willem van Wichen pro se et q.q. heeft ten allen rechten uijt cragt van Besaat in dato den 23
oct: 1721, waervan de weet op den 10 nov: 1721 is gedaan en waertegens binnen behoorlijken termin
landtrechtens geen ontsaat gedaan is, en gedane peinding van den 10 December 1722 waervan de
weet op den 12 Jann: 1723 is gedaan, en waertegen binnen behoorlijken termijn landtrechtens geen
pandtkeringe geschiedt is, Beschud aangeboden op en aen sodaane gerede goederen, actien en
crediten geene uijtgesondert als den Rentmeester Godefrid Coelman binnen de Stadt, Heerlijkheit en
Schependom van Gent eenigsints is hebbende, ende althans bij sijne aflijvigheit stervende nagelaten
heeft ende in specie op de pachtpenningen ter somme van vierhondert en tachtigh gulden meer off
min jaarlijks, die Ruth van Bergeren als van den geimpetreerde gepacht hebbende den Valkenborgs
Hoff in de Erlecom Schependombs Gent gelegen over de jaren 1721 en 1722 aen denselven verschuldt
is, om op de respective vervaldagen te betalen, ten eijnde van subsidiaire affectatie ende om daaraen
bij manquement van Borgtale bij arrest den 22 October 1722 door den Impetrant pro se et q.q.
binnen de Stadt Nijmegen geinterponeert, so voor voldoeninge van de beloefde pachtpenningen ad
Elffhondert acht en sestigh gulden jaarlijks als vorderen inhout der voorwaerden waerop den
geimpetreerden den 25 october 1719 van den Impetrant pro se et q.q. uijt cragt van verwin verpachter
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van den gelibereerden Valkenburgs hoff, denselven hoff publijklijk bij het uijtbranden der keersse
gepacht heeft over het laaste pachtjaar op Martini off uijterlijk kersmis van den jaare 1722 sullende
vervallen gerequireert en gevordert cum expensis bij gebrek van betalinge alsdan en subsidium te
overhalen, hetgeene den Impetrant aen de respective binnen Nijmegen gearresteerde pachtpenningen
ter somme van 480 gl: offte min of meer jaarlijks, die de Heer Adriaan in de Betouw inwoonder aldaar
als van den geimpetreerde gepacht hebbende seker parceel weijland, de groote weijde gent: onder
gem: Valkenborgshoff resorterende over de afgelopenen jaare 1722 aen denselven verschuld is, om
mede op de respective bedongene vervaldagen te betalen, te kort mogte kommen alles om redenen in
cas van onvermoedlijke oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum expensis, met
interdictie aen Ruth van Bergeren voornt: van sigh geene der geaffecteerde pachtpenningen weerloos
te maeken eer en bevorens den Impt: van den vooraengetogenen Eijsch en conclusie bij het voors:
Nijmeegse arrest genomen sal sijn voldaan ende sulx op poene van andermalige betalinge, cum
expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schnmitz
Den 12 Jann: 1724
Reg: den 14 Jann: 1724
117. Paindinge uijt cragt van bezaat (104)
Aldewijle mij onderges: geautoriseerde Stadhouder der Stadt en VrijHh: Gent uijt de verklaringen
mijnes Secrt: den dato den 2 febr: deses jaars 1724 gebleken is, dat tegens sodaene Besatinge als de
Heer Houtcoper Hermannus van Arnhem in dato den 5 Julij des afgelopene jaars 1723 op de gerede
goederen van Hendrik van Swelm tot voldoeninge van 16 gl: 10 st: cum expensis /: breder bij de
Besatinge geexprimeert :/ quo relatio, geinterponeert heeft, geene ontsatinge gedaan is, soo bied uijt
cragt voors: denselven Hermannus van Arnhem ten allen regten met mij oircondt schepenen Dr. Nic:
Schmitz en Seger Gisberts peinding aen alle de gerede goederen van gest: H. van Swelm, om het effect
en continue bij voorst: Besatinge gem: te obtineren cum expensis actum
Den 11 Febr: 1724
118. Beschud (104-105)
De Rentmeester van de resp: Momboir Heeren van de Heer van Gent biedt ten allen rechten het
Beschudt aen aen alle sodaene gerede goederen, actien en crediten als Gerlach Mulder binnen dese
Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende ende sulks uit cragt van Paindinge in dato den 2
December 1723, waertegens binnen den behoorlijken tijdt geen pandtkeeringe gedaan is, Ten eijnde
omme daeraen te verhalen het continue en effect bij voorst: paindinge breder geexprimeert ter goeder
Rekeninge en aftrekkende alle bewijslijke betalinge cum expensis actum coram subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Seger Gisberts en H. van de Velde
Den 11 Febr: 1724
Reg: eod: die
119. Registratie van Opdragt (105-106)
Compareerden voor ons onderges: Erffpachteren des ampts Over Betuowe Peter Janssen en Gertruijd
Albers Echteluijden, mitsgaders haere drie sonen Hendrik, Albert en Jan Janssen dewelke verklaerden
verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben, doende sulx cragt deses aen den Heer Willem van
Rodenbergh koninklijke Preussisse Hoffraadt en sijnen Erven seeker goet bestaande in Huijss, Hoff,
Bongert, Bouw- en weijlanden genaemt het Meer groot omtrent veertigh mergen waervan 25 mergen
sijn gelegen in den Ampte van Over Betouwe onder het kerspel Angeren en 15 mergen onder de
Heerlijkheit Gent, sijnde de voors: Bouwinge vrij allodiaal Erff ende goet met geene jaarlijkse
Uijtgangen, Erffpechten, Tijnsen off andere lasten beswaart, als alleen gemeene Heeren lasten,
bestaande in Verpondinge, ampts- en dorpslasten, voorts weteringe en zegen tot het kerspel gemeen
en int besonder met een Roeij Landdijk op den Rhein gelegen onder No. 66 waerboven gedijkslaagt is
de wed: Jan Swaan en beneden de Erffgen: van den schepen Meijten, en nogh met een roede Waaldijk
leggende onder het huijs van Derck Krechtingh sijnde de nummers van 231 en 232, met Cornelis
Willem Otten en Lambert Fonteijn onverdeilt, ende sulks voor een somme van sevenduijsent guldens,
dewelke de verkoperen verklaerden ontfangen te hebben, uijtgenomen eene somme van tweeduijsent
vijffhondert guldens genegotiseert van de wed. van wijlen den ontfanger Vermeer, die den Heere
Coper tot sijnen laste genomen en belooft heeft aen deselve te sullen voldoen, en daer mede de voorst:
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Bouwinge te sullen suijveren, verklaerende dientvolgents de verkoperen van de voorst: Bouwinge te
sijn onterfft en ontgoedt sonder daeraen eenigh recht te reserveren, nemaer in tegendeel de meergest:
Bouwinge aen den Heere Coper overgevende, tot naervolginge deses verbindende vercopere haere
personen en goederen en desen ampte en elders gelegen, deselve submitterende alle Heren Hoven,
Richteren en gerichten, en in specie den Hove provintiaal van Gelderlant neffens het Had: gericht van
Over Betouw met renuntiatie van alle Exceptien die desen eenigsints mogten contrarieren sonder argh
off last, in oircondt der waerheijt hebben wij Erffpachteren neffens transportanten dese ondertekent
op den 24 februarii 1724, en vermits men berichtte dat de verkoperen haere personen en goederen int
generaal neffens d’andere geerffdens vant kerspel Doornenborgh noghtans een ijder in solidum ter
oirsaeke van de Doorneborgse Dijkprocedure, hebben verbonden voor een Capitaal van vierduijsent
guldens, so ist dat deselve derhalven mits desen verklaeren pro evictione, off tot waar en waerschap te
stellen en te verbinden haere goederen en landereijen onder den kerspel van Doornenborgh gelegen
om in cas van wanbetalinge van het voors: Capitaal van 4000 gl: en interessen van dien alle costenn,
schaeden en interessen desaengaande op de Doorneborgse goederen te kunnen worden verhaalt dato
ut supra, was getekent
Peter Janssen, dit is het handt + marckt van Gertruit Albers eigenhandigh getrokken sulk getuige
Cornelis Ter Poorten, Hendrik Janssen, Albert Janssen, Jan Janssen, Cornelis Ter Poorten als
Erffpachter, Peter Arnts als Erffpachter
Registratum den 28 Febru: 1724
[in de kantlijn] Den Landtschrijver H. v. Hulst heeft mij per missive genotificeert, dat den tot: penningh
aen sijne Ed: betaalt is met 175 gl:
120. Beschud (106)
Andries Sweers als Collecteur van de Verpondinge over de Stadt en Heerl: Gent biedt ten overvloet en
onvermindert het recht van praeferentie uijt cragt van Besaat in dato den 24 Jann: 1722 waertegens
binnen behoorlijken tijdt geen ontsaat geschiedt is en daerop gevolgde paindinge in dato den 22 febr:
1723 waertegens mede binnen behoorlijken tijdt geen pandtkeeringe gedaan is ten allen rechten het
Beschudt aen op alle sodaene gerede en ongerede goederen als Joh: Const: Meijten binnen de Stadt en
Heerl: eenigsints is hebbende ten eijnde en omme daeraan ter goeder Reekeninge te verhaelen het
continue en effect bij voors: Besaatinge vermelt cum expensis actum coram subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Zeger Gisberts en Eust: Bouman
Den 3 Maart 1724
Reg: den 4 Maart 1724
121. Paindinge (106)
De Erffgenaemen van wijlen den Heer Rodenbergh als verwinhebbere inn de goederen van de Heer
Pieter Michiel Gohr noie uxoris Willemina Huismans, Hendrik Huisman q.q. en Johan Verwaijen doen
ten allen rechten peinden op alle sodaene gerede goederen, actien en crediten als Aerndt
Schipperheijn als principaal en Derck Schipperheijn als Borge en principaal binnen dese Stadt en
Heerlijkheit Gent en Erlecom eenigsints sijn hebbende, ten eijnde en omme daeraen te verhaelen eene
somme van Eenhondert vier en sestigh guldens 9 Stuiver 2 penn: procederende van resterenede
pachtpenningen van d’Oldewaerden volgents liquidatie gehouden en bij de geimpetreerdens betekent,
in dato den 11 september 1723 edogh ter goeder Rekeninge, aftrekkende alle bewijslijke betalinge en
wat voor betalinge verstrekken magh, Alles in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende breder
te deduceren, cum expensis, actum coram subjudice Derk Sweers oircondt schepenen Joh: Const:
Meijten en H. v.d. Velde
Den 10 Maart 1724
Reg: eod: die
122. Opdragt (106-107)
Compareerde Jan Scheurman voor hem selves en als volmachtiger van Cornelia van der Speck weduwe
en Boedelhouderster van wijlen Barent Vos vermogens volmacht gepasseert voor P. de Graaff Not:
Publ: in ’s Hage op den 3 Maart 1724 ons Stadthouder en schepenen voorgelesen en gebleken,
mitsgaders sigh sterckmaekende niet alleen voorn: volmacht, alhier naer landtrechten niet practicabel
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sijnde in een gerichtlijke te laten veranderen maer ook het consent sijner huijsvrouwe Catarina
Bruineveldt daerin te versorgen en uijt dien hoefde in soverre de rato caverende, en bekende in die
qualiteijt verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben, sulx doende cragt deses aen Borgaerd Gosens
en Lisbet Tissens echteluijden voor hem en sijn huijsvrouw voornt: die achtste parten en voor voorn:
weduwe de resterende vijff achtste parten van seker parceel Uijterweert, bestaande in weijland int
geheel omtrent eenen mergen edogh de mate onbegrepen, palende Oostw: den Bandijk, Zuijd en west
de Heer van Blaaspil en Noordtwaerts de steenovense weijde gelegen binnen de Heerlijkheit Gent voor
vrij Erff ende goet, met geene uijtgangen of lasten beswaart, uijtgenomen Verpondinge, Dorps-,
Heerlijkheids en Damlasten van outs en met recht daertoe staande, ende sulx voor een somme van
vierhondert ses en dartigh guldens, Bekennede, belovende, actum coram subjudice D: Sweers oircondt
schepenen Gerrit de Beijer en Dr. Nic: Schmitz
Den 15 Maart 1724
Reg: den 18 Maart 1724
123. Vestenisse (107)
Compareerde Gerrit Reinen soon en de rato caverende voor sijn moeder de Wed. van Claes Reinen en
bekende in die qualiteijt oprecht en deuglijk schuldigh te sijn aen Goert Claessen en Aernt Janssen
eene somme van Eenhondert guldens ad XX st. hollants het stuk procederende van voorgestrekte en
bij den Compt: ontfangene penningen; Belovende deselve somme te restitueren heden dato over 12
jaaren en deselve jaarlijks en alle jaar te verrenten met vijff der voors: guldens ende sulx tot de volle
aflosse toe, in cas deselve somme van 100 gl: langer als voorst: mogte blijven staan, In Securiteijt van
welke somme, interessen, costen en schaeden, dewelke in cas van onverhoopte wanbetalinge souden
cunnen vallen hij Compt: q.q. is verbindende in specie seker parceel Bouwlandts den Pass gent: groot
omtrent 2 merg palende west de gemeene straat, suijd Rein Brouwers, Oost de Vrouw van Nieuw
Clooster, en Noordwaarts Derk Barten gelegen binnen dese Heerlijkheit Gent, welken interest
Crediteuren jaarlijks sullen vinden en decorteren aen sodane pachtpenningen als sij belooft hebben
aen voorn: Debitrice voor het voors: parceel boulants jaarlijks te betalen ter somme vans es guldens
vrijgeldt sonder eenige kortinge van verpondinge, Dorps, Heerlijkheits als andere lasten, sulx dat
Crediteuren jaarlijks nogh eenen gulden hebben uijttekeren, welke verpachtinge in maniere voorst: si
geaccordeert op 12 jaaren, stedigh ende vast, renuntierende hij Compt: uijt dien hoofde van alle
exceptien desen eenigsints contrarierende met submissie aen alle Heren Hoven. Richteren en
gerichten en in specie den WelEd: Hove van Gelderlandt actum coram subjudice D: Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr. N: Schmitz
Den 21 Maart 1724
Reg: den 22 dito
124. Besaat met interactie (107-108)
Pieter van Hardenbergh als eenige en universeelen Erffgenaam van wijlen sijn Oom Gisbert Loveris
doet ten allen rechten Besaat aen alle sodaene gerede goederen, actien en crediten als Alexandrina
Buijs, in houwelijk gehad hebbende Gijsbert Loveris in dese Stadt en Heerlijkheit Gent eenigsints is
hebbende, ten eijnde en om te horen verklaeren dat de geimpetreerde schuldigh en gehouden is, om
nogh aen den Impetrant binnen den tijdt van ses weken te leveren pertinenten en met eede
versterkten Staat en Inventaris van alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als
wijlen Gisbert Loveris des Impetrants Oom binnen de Satdt Schoonhoven stervende heeft naegelaten
tot de Voordeelgoederen incluijs, alles in cas van onverwagte oppositie ten dage dienende nader en
breder te deduceren, met interdichtie aen N: Abrahams van geene penninge, soo aen gem: Alexandria
verschuld is, off nogh mogte comen te verschulden wegens lijffrenten jaarlijks bedragende eene
somme van hondert acht en dartigh guldens 10 stuiver uijt te keren eer en bevorens den Impetrant
van sijne gem: Eijs sal sijn voldaen, cum Expensis actum coram subjudice Derk Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 15 Apri 1724
Reg: eod: die
125. Besaat (108)
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Gerlach Mulder als pachter van de Kleine Prabsant over de jaere 1722 doet ten alle rechten Besaat op
alle sodaene gerede goederen, actien en crediten als Elske van Polandt weduwe en boedelhouderse
van wijlen Frerik Crus binnen dese Stadt en Heerlijkheit eenigsints is hebbende, ten eijnde en omme
daeraen te verhaelen eene somme van tweintigh guldens procederende van sodaene resterende
pachtpenn: van de voorst: Kleine Prabsant als waervan voorn: wed: van Frerik Crus is participant
geweest, voor een darde deel, en ook voor so verre bij haar man zal: van d’Impetrant is overgenomen,
mitsgaders om te hebben eene koste en schadelose bevrijdinge van sodaene onkosten, als er bij
paindinge en daerop gevolgd Beschud reets geschiedt sijn van den Rentmeester van de Heer van Gent
ter oersaeke van het voorst: restant en nogh verder dienaengaande veroersoekt mogen worden alles,
cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Gerrit de Beijer
Den 8 Maij 1724
Reg: eod: die
126. Opdragt (108)
Compareerde Arndt van Megen en Egbertje Jansen E:L:, Peter van Bronswijk en sijn huijsvrouw Jantje
Jansen, en Peter van Bronswijk de rato caverende voor Lamert van Bronswijk en sijn huijsvrouw Jantje
Eijmers, en bekenden in een vasten en stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben
aen Willem Bouman en sijn huijsvrouw Helena Christine Rijken seker Huijs staande op de Vicareij
grondt gent: het Hoenderland aan de dijk binnen deze Heerl: gelegen, ende sulx voor een somme van
eenhondert en vijftigh guldens, waervan sij Compten den eersten en den laatsten penningh ontfangen
te hebben bekennen, Bekennende derhalven van voorst: Huijs te sijn onterfft, Belovende, actum coram
Judice oircondt schepenen Derck Sweers en Gerrit de Beijer
Den 23 Meij 1724
Reg: den 25 Meij 1724
127. Besaatinge (108)
De Heer Amptman M. van Loon ratione officii ten allen rechten Besaat op alle sodaene gerede en
ongerede goederen als Hendrik van Swelm den ouden binnen dese Stadt en Heerl: eenigsints is
hebbende om daeraen eerstelijk te verhaelen eene somme van 40 gl: hercomende wegens
geaccordeerde boetens en dan nogh 18 gl: wegens daeraen aengewende en geaccordeerde kosten cum
expensis offte actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Eust: Bouman
Den 24 Meij 1724
Reg: eod: die
128. Eedt des Schepens (109)
Compareerde Jacobus Knippingh en heeft vertoont commissie waerbij denselven van de resp:
Momboir Heren van Jonkheer Fred: Wilh: van Eck van Panthaleon, Heer van Gent en Erlecom, is
aengestelt tot schepen deser Stadt en Heerl: in plaetse van de Hr. Borgermr: Menthen en heeft
dienvolgents den Behoorlijken eedt afgelegt aen handen van de Hr. Richter oircondt schepenen Derck
Sweers, Seger Gisberts, Dr. Nic: Schmitz, Eust: Bouman, Joh: Const: Meijten en Hendrk van de Velde
Den 23 Meij 1724
129. Paindinge (109)
De samptlijke Erffgenaemen van wijlen vrouwe Gertruid Beekman in leven huijsvrouw van wijlen de
heer Jan van Leeuwen in leven Borgermr. de Stadt Nijmegen en als het recht hebbende van de
kinderen en Erffgen: van gem: Heer van Leeuwen als Verwinhebbers van sekere Bouwinge gent: de
Geer bestaande in Huijs, Hoff en Boomgaerd, Bouw- en weijlandt groot ongeveer 34 mergen onder de
voorn: Heerl: gelegen hercomende van de Heer Adriaen Menthen in leven Borgermr. der Stadt Arnhem
hebben ten allen rechten gepeindt aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten
als Willem Teunissen in de gem: Heerl: eenigsints is hebbende, ten eijnde om daeraen te verhaelen
eene somme van achthondert guldens en twee vette hamels off tien guldens hercomende wegens twee
jaeren pacht verscheenen over de jaere 1722 en 1723 van de gem: Bouwinge mits aftrekkende alle
bewijslijke betalinge off hetgeene naer rechten voor betalinge kan verstrekken, alles in cas van
onvermoedelijke oppositie, cum expensis, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Gerrit
de Beijer en Dr. Nic: Schmitz
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Den 1 Junij 1724
Reg: eod: die
130. Ontsaatinge (109)
Lucas Berman nomine uxoris Alexandrina Buijs als in houwelijk gehadt hebbende Gisbert Loveris
salvis quibuscunque exceptionibus et remedis juris ten allen rechten Ontsaat tegens zodaene
wederrechtlijke en onwaare Besaat, als Pieter van Hardenbergh op den 15 April 1724, waervan copie
aen den Impt: op den 25 april 1724 geinsinueert is op de gerede goederen van des Impts: vrouw
geinterponeert heeft cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger
Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 2 Junij 1724
Reg: eod: die
131. Vrijwilligh Verwin (109-110)
Compareerde Hendrik van Aldenborgh als volmachtiger van Willem Teunissen woonachtigh tot Gent
vermogens procuratie voor stadthouder en schepenen der Vrije Heerlijkheden Ooij en Persingen den
12 junij 1724 gepasseert en in originali vertoont en gebleken, en verklaarde uijt den naam van voorn:
Willem Teunissen uijt kragt van gem: procuratie tot voorcominge van meerdere kosten, so na
landtrechten tot een volcomen verwin gerequireert worden, in volcomen verwin vrijwilligh
overtegeven alle sijne gerede en ongerede goederen als hij constituant onder de gem: Heerlijkheit
eenigsints is hebbende, aen de samentlijke Erffgenaemen van wijlen vrouwe Gertruid Beekman in
leven ehevrouwe van wijlen de Heer Jan van Leeuwen in leven Borgermr. der Stadt Nijmegen voor
haar selvs en als het regt hebbende van de kinderen en Erffgenaemen van welgem: Heer van Leeuwen
en sulx voor een somme van acht hondert guldens, en twee vette hamels off tien guldens, ter goeder
Rekeninge cum exp: wegens twee jaaren pacht van sekere Bouwinge genaamt de Geer bestaande in
Huijs, Hoff, Bouw- en Weijlandt groot omtrent 34 mergen gelegen onder voorn: Heerlijkheit
verschenen over de jaeren 1722 en 1723 ten dien eijnde uijt sijne Constituants naam te renuntieren
van alle acten en solemniteijten naer landtregten tot een volcomen verwin vereijst wordende sonder
arg off list, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacobus
Knippingh
Den 14 Junij 1724
Reg: eod: die
132. Registratie van Volmacht (110)
Wij Derck de Vries Stadthouder der Heerlijkheden Oij en Persingen, Abraham van den Boogaert en
Dominicus Hengst schepenen aldaar tuijgen en certificeren mits dese, dat voor ons in eijgenen persoon
gecompareert en erschenen is, Willem Teunissen woonachtigh tot Gent ende verklaerde in de beste en
bestendigste forme regtens wettigh te constitueren en volmagtigh te maken, doende cragt deses Dr. P.
de Haart en Hendrik van Aldenborgh sampt en ijder int besonder en een voor al, om uijt den naam van
hem Constituant tot voorcomingh van meerdere Costen, so nae landtrechten tot een volcomen verwin
na costume locaal vrijwilligh overtegeven alle sijne gerede en ongerede goederen als hij constituant
onder de Heerlijkheit Gent eenigsints is hebbende aen de samentlijke Erffgen: van wijlen vrouwe
Gertruid Beekman in leven Ehevrouwe van wijlen de Heer Jan van Leeuwen in leven Borgermr. der
Stadt Nijmegen voor haar selfs en als het recht hebbende van de kinderen en Erffgenaemen van
welgem: Heer van Leeuwen voor een somme van 800 gl: en twee vette hamels off tien guldens ter
goeder Rekeninge cum expensis wegens twee jaeren pagt van seker Bouwinge genaemt de Geer
bestaande in huijs, hoff, Bouw- en weijlandt groot ongeveer merg gelegen onder de Heerlijkheit Gent
verschenen over de jaere van 1722 en 1723 ten dien eijnde uijt sijn Constituants naam te renuntieren
van alle acten en solemniteijten, naer landtrechten tot een volcomen verwin vereijst wordende alles
met magt van substitutie beloffte van ratificatie en schadelooshoudingh onder verbandt als naer
regten, In oircondt der waerheijt heb ick stadthouder voorn: mijn zegel hierop doen drukken en door
den landtschrijver ondertekenen laten den 12 Junij 1724 onderstondt Ter ordonnantie van deselve
was getekent H: de Haart landschr:
133. Volmacht (110-111)
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Compareerde Herman Tellegres als man en Voogd van Derriske Otten, Christina Otten geassisteert met
Claes op de Camp haren man en vercorenen momboir, mitsgaders Derck Kreghting als bij desen Ed:
gerichten aengestelde Voogd en momboir van de minderjarige dochter Catharina Otten samentlijke
mede Erffgenaemen van Thomas Arissen en verklaerden in de krachtigste forma rechtens volcomen
last en procuratie te geven doende sulx cragt deses aen Hendrik Aelbers Tuijnman, omme uijt name
van de Constituanten te ratificeren sodaene vercopinge, als door den geconstitueerde geschiedt is van
seker Huijs, staande opt Cingel omtrent d’appelmarkt binnen Amsterdam hercomende van voorn:
Thomas Arissen, de koopspenningen t’ontfangen en naar costume locaal behoorlijke opdragt te doen,
quitancien en cassatien te geven en verder te doen al hetwelke eenigsints aldaar gerequireert werdt
tot bestendigheijt van den coop en securiteijt van den Coper, niet tegenstaande datter eenige nader off
speciaelder last vereijscht wierde, hetgeene wert gehouden als off het alhier van woorde tot woorde
was geinsereert, also alle het geene door de geconstitueerde in desen sal werden gedaan, de
Constituanten alles sullen houden voor goet, vast, bondigh en van waerden onder verbandt als naer
rechten, des blijfft den geconstitueerde gehouden de doen Reekeninge en reliqua met beloffte van
indemnisatie, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en J: C: Meijten
Den 6 Junij 1724
134. Beschudt (111)
De Erffgenaemen van wijlen de Heer Rodenbergh als verwin hebbere van de goederen van de Heer
Pieter Michiel Gohr nomine uxoris Willemina Huijsmans, Hendrik Huisman en Willem Verwaijen
bieden uijt cragt van paindinge in dato den 10. Maart 1724 waertegens binnen behoorlijken tijdt geen
pandt keeringe geschiedt is ten allen rechten het Beschudt aen op alle zodaene gerede goederen,
actiën en crediten als Aernd Schipperheijn als principaal en Derck Schipperheijn als borge en
principaal binnen deze Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom eenigzints zijn hebbende ten eijnde en
omme daeraen te verhaelen het continue en effect, bij voorn: paindinge breder geexprimeert cum
expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt Schepenen Seger Gisberts en Joh: Con: Meijten.
Den 14. September 1724
135. Besaatinge (111-112)
Peter van Hardenbergh als universeel Erffgenaem van wijlen sijn Oom Gisbert Loveris doet /: naer
renuntiatie van vorige instantie :/ oblatie ende consignatie van een schellingh tot refusie van costen
onder de gewoonlijke clausulem de addendo vel diminu endo so veel nodigh ten allen rechten Besaat
aen sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert soo N:
Bermans oud Schepen der Stadt Schoonhoven, althans in houwelijk hebbende Alexandrina Buijs, die
voorheen in houwelijk gehadt heeft voorn: Gisbert Loveris binnen dese Stadt en Heerlijkheit enigsints
hebbende is, ten eijnde en omme in die qualiteijt te horen verklaeren, de geimpetreerde schuldigh en
gehouden te wesen aen den Impt: q.q. al nogh binnen de tijdt van ses weeken uijtteleveren behoorlijke
en naer rechten met eede geverifieerden Staat en inventaris van sodaene gerede als ongerede
goederen, actien en crediten tot het voordeel incluijs egeene uijtgesondert, so en als des Impt: opg:
Oom Gijsbert Loveris stervende naergelaten heeft, hetwelke den Impetrant niet wilde gemist hebben
voor een somme van Negenhondert negen en negentigh gulden cum expensis ofte, Alles in cas van
onvermoedelijke oppositie ten dage dienende nader te deduceren met interdictie aen N: Abrahams
van egeene penningen en N: Bermans sijne huijsvrouw, ofte een van deselve last mogten hebben,
uijttekeren het sij wegens lijffrenten off uijt eenige andere hoofde voor en alehr den Impt: en in dien
reguarde interdicens, wegens sijne gelibelleerde praetensie zal wezen voldaen, actum coram subjudice
D: Sweers oircondt schepenen Zeger Gisberts en N: Schmitz
Den 25 September 1724
Reg: eod: die
136. Besaatinge (112)
Josina van Brunt eerst weduwe van Jan van Swelm, mitsgaders Michiel en Hendrik van Swelm doen ten
allen rechten Besaat op en aen alle sodaene gerede goederen, actien en crediten, geene van dien
uijtgesondert als de Heer Pastoor W. Koppers binnen deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is
hebbende, en in specie onvermindert het recht van praeferentie als anders op zodanigh Vhee, Have,
gerede goederen, vrugten en houtgewasch, als op zeker Bouwhoff gent: den Hagenbosch groot
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omtrent 5 mergen gevonden worden, ten eijnde en omme daeraen te verhaelen eene somme van
Eenhondert en twintigh guldens sijnde een restant van 140 gl: wegens twee jaaren pacht van voorn:
Bouwhoff verschenen in den jaeren 1722 en 1723 edogh ter goeder Reekeninge en cortende alle
verdere bewijslijke betalinge en wat voor betalinge verstrekken magh, en dan nogh negen paar
kapoenen off 18 paar andere hoenderen aen den Thunsheer verschuldt in den jaere 1721, 1722 en
1723 doende mede Besaat ten eijnde en om te horen verklaeren dat hij geimpetreerde ter oerzaeke,
dat op laastleden 23 april 1724 al meer verschuldt is geweest als een volcomen jaar pacht als anders
van voorn: Bouwhoff van de verdere pacht versteken is, dienvolgents schuldigh en gehouden is om
voorn: alinge Bouwhoff te verlaten en interuijmen alles ingevolge schrifftlijke en betekende
pachtcedulle in dato den 12 april 1720 en redenen in cas van onvermoedelijke oppositie ten dage
dienende nader en breder te deduceren xum expensis, met verbodt aen Jan Coppers van geen Vhee,
Have gerede goederen Vrugten off houtgewasch van den Bouwhoff te verbrengen, mitsgaders aen Rein
Evers om geene penningen wegen aangecogt Elzenhout gehouen op den voorn: Hagenbosch sigh
weerloos te maeken off uijttekeren aen de geimpetreerde off ijmand sijn entwegen last hebbende
sonder wil en consent van den Impt: op poene als naer rechten actum coram subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Joh: Const: Meijten en Jacobus Knippingh
Den 29 September 1724
Reg: eod: die
137. Ontsaatinge (112-113)
Met den Ed: Derck Sweers Stadthouder der Stadt en Heerl: Gent doet Lucas Bermans oudschepen der
Stadt Schoonhoven nomine uxoris Alexandrina Buijs ten allen rechten ontsaat tegens zodaene
wederrechtlijke Besaatinge als Peter van Hardenbergh in qualiteijt als universeel Erffgenaam van
wijlen Gijsbert Loveris naer renuntiatie van vorige instantie geinterponeert heeft op des impetrants
gerede en ongerede goederen in dato den 25 sept: 1724 idqe salvis quibuscunqe exceptionibus et
remedijs juris actum oircondt schepenen Seger Gisberts en Joh: Const: Meijten
Den 2 October 1724
Reg: eod: die
138. Besaatinge (113)
De heer M.N. van Loon J:U:D: Amptman en Richter der voorn: Stadt en Heerl: ratione officii ten allen
rechten Besaat op de gerede goederen van Ott Bouman en desselvs knecht Wouter genaamt
mitsgaders Derck Hugen om op sekere Vraagarticulen te hebben haare beedigde condschap der
waarheijt die den Hr. Impt: van ider der gem: personen, niet wilde gemist hebben voor een somme van
100 gl: wordende derhalven de gest: personen geciteert om op aenstaande donderdagh sullende sijn
den 2 Nov 1724 des morgens om 9 ueren op het Stadthuijs van Gent voor den Ed: en w: gerichte te
erschijnen om de gevorderde condtschap der waerheijt te geven cum expensis offte actum coram
subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Nic: Schmitz
Den 13 October 1724
Reg: eod: die
139. Decernement van Executie (113)
Aldewijle d’Erffgenaemen van wijlen de Heer Rodenbergh als verwinhebbere van de Heer Pieter
Michiel Gohr nomine uxoris Willemina Huijsmans, q.q. Hendrik Huijsman q.q. en Jan Verwaijen uijt
cragt van paindinge in dato den 10 Maart 1724 waertegens binnen behoorlijken tijdt geen
pandtkeeringe geschiedt is, op den 11 september daeraenvolgende met den Ed: Derck Sweers
Stadthouder der Stadt en Heerl: Gent het beschudt aengeboden hebben op alle sodaene gerede
goederen, actien en crediten als Aernd Schipperheijn als principaal en Derck Schipperheijn als borge
en principaal binnen dese Stadt en Heerl: Gent en Erlecom eenigzints zijn hebbende, ten eijnde en
omme daeraen te verhaelen het continue en effect bij voorn: paindinge breder geexprimeert cum
expensis sonder dat de geimpetreerdens haare gerede goederen hebben beschudt met geldt off beter
recht, Dienthalve so autorisere en belaste ick Richter der Stadt en Heerlijkheit Gent, den schout
Cornelis Ederveen om ter instantie van de Impetranten de gerede goederen van deselve voor den
eijsch hiervoor vermelt in executie en versekeringe te nemen, dezelve t’inventariseren, om naer
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verloop van tegens vrijdagh over 8 dage in cas van geene voldoeninge naer voorgaande publicatie en
kerkenspraak gerichtlijk int openbaar aen de meestbiedende te vercopen, actum
Den 18 October 1724
Reg: eod: die
140. Peremtoire Citatie (113-114)
Ick Michiel Nicolaas van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerlijkheit Gent laat
een ijder die hetselve aengaat hiermede weten dat den WelEd: gestr: Heer Peter Verstegen J:U:D: en
Borgermeester der Stadt Nijmegen als Erffgenaam van wijlen zijn vader Dr. Johan Verstegen uijt cragt
van vrijwillig verwin in dato den 1 aug: 1721 van meeninge is, gerichtlijk te laten vercopen, Huijss,
Hoff en Boomgaerdt met een weijke en Bouwlandt geheten het Binnenveldt nogh een akker
Boomgaerd en Bouwlandt daer neffens geheten Jan Derxzen Akker op de oude hoffstede te saemen
groot twee mergen en anderhalven hondt gelegen binnen de voors: Heerlijkheit in eigendomb
toecomende Rein van Haeren. Derhalven citere en daghvaerde ick Richter hiermede alle die geene die
op het voors: verwonnen goet eenigh recht van eijgendomb, Tocht, fideicommis, last van Renten off
andere vorderinge off gerechtigheijt vermeinen te hebben om binnen den tijdt van drie maanden nae
publicatie, affixie en insinuatie deses peremptorie zelfs off door een volmachtiger te compareren en in
handen van den Secretaris der voors: Stadt en Heerlijkheit Dr. Nic: Schmitz schrifftlijk overteleveren
haar recht en achterwesen hetwelke sij op het voorst: verwonnen goet vermeenen te hebben, met deze
uijtdruklijke waerschouwinge dat alle diegeene, die daerinnen nelatigh bleven van haar recht en
praetenzie, die zij op het verwonnen goet off de koopspenningen daervan te procederen zouden
mogen hebben, zullen versteken zijn en blijven van en met speciale notificatie, dat het voors:
verwonnen goet nae expiratie van zes maanden sal werden gesubhasteert en vercogt; In oircond
actum den 7 October 1724
Relatie
Ich onderges: bekenne ontfangen te hebben het da…[?} van deze bovenstaande citatie ende aen het
stadthuijs der stadt Nijmegen hebbe aangeplakt actum Nijmegen den 19 Oct: 1724 was getekent
Severijn Hoffmeijer statreg: [?]
Het waer leet van deze heb ick onderges: Deurwaerde der Stadt Arnhem aent stadthuijs aengeslagen
den 21 oct: 1724 was getekent L:I:V: Crugten
Uijt deze bovenstaende gerichtlijke weet heb ick onderschoutus der stadt en Heerl: Gent een copia
gepubliceert en aen het stadthuijs aangeplackt actum den 22 oct: 1724 was getekent Cornelis
Ederveen
141 Vestenisse met accoord (114-115)
Compareerde Hendrik van Swelm weduwenaer en bekende met sijn schoonsuster als eerst weduwe en
Boedelhouderse van sijn broer Jan van Swelm geliquideert te hebben, aengaande sodane schulden en
praetensien als wijlen Jan van Swelm voornt: was hebbende tegens den Compt: en vice verza,, en
waervoor bij Bezaatinge in dato den 11 september 1723 geprocedeert waaren waertegens ontzaatinge
gedaan was op den 12 october daeraanvolgende, ende sulx in maniere als volgt:
Dat den Compt: ten behoeve van voorn: wed: en Boedelhouderse zal afstaan en renuntieren van
zodaene gedeelte en recht als den Compt: is competerende wegens het versterff van wijlen Joost van
Swelm, so gerede als ongerede goederen, daer en waer deselve goederen gelegen sijn, uijtgenomen
alleen het dardepart in den Hoffstede den Hagenbosch gent: mitsgaders het dardepart int Bouwlandt
gent: het Gezel [?] en dan nogh het dardepart in den Hoffstede aen den dijk daar den Smit woont, alle
kennelijk binnen deze Heerlijkheit gelegen, en dan eijndelijk dat den Compt: sal uijttkeren en betaelen
eens voor al eene somme van Eenhondert en vijff en twintigh guldens, dewelke den Compt: mits dezen
oprecht en deuglijk schuldigh te sijn aen de voorn: weduwe en Boedelhouderse; Belovende die voors:
somme van 125 gl: te betaelen heden dato over drie jaaren, te weten in drie gelijke termijnen, edogh so
dit Capitaal langer mogte comen te staan dat de dedunciatie daervan wedersijts een vierendeel jaars
voor den verschijndagh sal moeten geschieden. Tot verzekeringe van welke Capitaele somme, costen
en schaeden, dewelke in onverhoopte cas van onverwagte misbetalinge souden kunnen vallen den
Compt: verbindt alle sijne gerede en ongerede goederen, geene van dien uijtgesondert, en in specie
sodaene voors: dardeparten als den Compt: uijt d’Erffenisse van Joost van Swelm sigh heeft
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voorbehouden; Met renuntiatie van alle exceptien en submissie, sulx dat voors: Wed: en
Boedelhouderse uijt hooffde van voors: praetensien als anders boven het geene in dezen vemelt, niet
meer te praetenderen heeft; In oircondt actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr.
Nic: Schmitz en Jacobg Knippingh
Den 22 October 1724
Reg: den 23 October 1724
142. Paindinge (115)
Juffr. Catharina Maria Stappis Wed. van de Heer Math: van Dockum in leven Raad der Stadt Nijmegen
doet ten allen rechten peinden aen zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als Derck
van Santen onder deze Stadt en Heerlijkheit is hebbende ende sulx om daeraen p. resto te verhalen
vermogens overgeleverde Rek: van geleverde wijnen en salvo Calculo et deductis probabiliter solutis
eene somme van negentien gulden 2 St: 8 penn: cum expensis breder in cas van oppositie ten dage
dienende te deduceren actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Dr.
Nic: Schmitz
Den 2 Nov 1724
Reg: eod: die
143. Vrijwilligh verwin (115-116)
Compareerde Haernske Zel laats weduwe en boedelhoudersche van Gerrit Aernds geassisteert met
Jacobus Knippingh haren in dezen verkozenen momboir en verklaerde tot voorcominge van
meeerdere costen als reets bij Besaatinge in dato den 14 Oct: 1723 geschiedt sijn, in vrijwilligh verwin
over te geven aen de kinderen en erffgenaemen van wijlen Bart Euwens int generaal en Jan Euwens,
Margriet Euwens, Hendrin Euwens en Bart Euwens int particullier alle haere gerede en ongerede
goederen, geene van dier uijtgesondert, so en als haar man Zal: Gerrit Aernds stervende naergelaten
heeft, ten eijnde omme daeraen te verhaelen so veel aengaat de kinderen en erffgenaemen van Bart
Euwens int generaal eene somme van vijffhondert guldens die bij Joffrouw van Wijlick sijn
opgenomen, als mede Eenhondert gulden die bij Roeloff Aerndts zijn opgenomen en dan vijfftigh
guldens, die bij den Pastoor van Wyler zijn opgenomen, met die daarop verlopene interesten waer
voor sodaene twee mergen en twee hondt lands, als tot Wieldre zijn gelegen verbonden en
aenspreklijk zijn, en de Impetranten voor vrij en onbezwaart Erff onder de portie van haer vaders
versterf bewezen en toegedeilt is, volgents accoord opgericht tussen de Impetranten en haar moeder
Haernske Zel in dato den 14 October 1713 en daerop gevolgde huuwelijksen voorwaerden tusschen
Gerrit Aernds en voorn: Haernske Zel in dato den 4 November 1713, en dan zo veel aengaat de vier
voorn. kinderen int particulier te verhaelen eene somme van Eenhondert vijfftigh guldens voor elk,
tesaemen Seshondert guldens procederende van zodaene vaders versterff, als haar volgens voorn.
accoord in dato den 14 Oct 1713 is bewesen en bij haar resp. Broers en Susters reets genoten cum
eapensis, renuntierende ten dien eijnde van alle actens en solemniteijten, naer landtrechten tot een
volcomen ver… vereijscht wordende; actum coram subjudic D:Sweers oircondt schepenen Dr. N.
Schmits en Jacobg Knippingh
Den 11 November 1724,
Reg: den 13 Nov: 1724
144. Besaet (116)
Roeland Scheers Coopman binnen de Stadt Nijmegen doet ten allen regten arrest off besaat op ende
aen alle sodaene gerede goederen, geene van dien uijtgesondert als de Wede van den Borgermeester
Steven Driessen onder de Stadt en Vrijheerlijkheit Gent en Erlecom eenigsints is hebbende omme
daeraen te verhaelen eene somme van Een en dertigh guldens en twee stuiver ter goeder Rekeninge
sijnde restant van meerdere somme, hercomende wegen gecogte en geleverde Winkelwaren
vermogen overgeleverde Reke alles, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt Schepenen Seger
Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 14 9br 1724
145. Besaat (116)
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De respective kinderen en Erffgenaemen van wijlen den Eerwaerde Heer N: Menthen pradicant binnen
Arnhem en desselvs Ehevrouwe doen ten allen rechten Bezaat aen alle zodaene gerede goederen,
actien en crediten, gheene uijtgesondert, als Willem Tunnissen in gest: vrijheid is hebbende ende sulx
om daeraen salvo calculo et dedactis solutis te verhaelen eene somme van vijff en veertigh gl: en 4 st:
sijnde restant van pachtpenn: van den Bouwhoff de Geer onder meergem: Stadt en vrijheijt gelegen
door den geimpetreerden van de impetrant in pacht gebruijkt geweest alles cum expensis actum
coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jac: Knippingh
12 Jann: 1725
Reg: den 13 Jann: 1725
146. Peremtoire Citatie (116-118)
Ick Michiel Nic: van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgr: der Stadt en Heerl: Gent laat een ijder, die
hetzelve aengaat hiermede weten dat den Advocaat Willem van Wichen voor sigh selfs en als
volmachtiger van die andere kinderen en Erffgenaemen van wijlen zijnen vader Dr. Ignatius van
Wichen uijt cragt van een gemaekt verwin in dato den 10 december 1718 van meeninge is gerichtlijk
te laten vercopen zekeren Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaerd, Bouw- en Weijlanden en verdere
ap- en dependentien gelegen in d’Erlecom voor desen van sijn Excellentie de Heer Grave van
Straatman aengeerft [?] groot ongeveer vijff- a sesenveertigh mergen in eijgendomb so en als die
Hoogwelgeboore Heer Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk Heere tot Germenzeel stervende
heeft naegelaten, Derhalve citere en daghvaerde Ick Richter hiermede de kinderen en Erffgenaemen
van wijlen den Heere Raad en Prothonotarius Mathias van Rodenbergh en dan voorts alle andere, die
op het voors: verwonnen goet eenigh recht van eijgendomb, Tocht, feideicommis, last van Renten off
andere vorderinge off gerechtigheijt vermeinen te hebben, om binnen den tijdt van drie maanden nae
publicatie affixie en insinuatie dezes peremptorie zelffs off door een volmachtiger te compareren en in
handen van den Secretaris der voors: Stadt en Heerlijkheit Dr. Nic: Schmitz schrifftelijk overteleveren
haar recht en achterwezen hetwelk zij op het voors: verwonnen goet vermeenen te hebben met deze
uijtdruklijke waerschouwinge, dat alle diegeene die daerinne nalatigh blijven van haar recht en
praetenzie, die sij op het verwonnen goet off de koopspenninge daervan te procederen zouden mogen
hebben, zullen versteken zijn en blijven en met speciale notificatie, dat het voors: verwonnen goet nae
expriratie van zes maanden, sal worden gesubhasteert en verkogt, In oircondt der waarheijt, actum
den 15 Jann: 1725
Relatie
Deze bovenstaande acte heb ick ondergeschreven schoutus der Stadt en Heerlijkheit Gent op den 28
Jann: 1725 nae den kerkendienst te Gent gepubliceert en geaffigeert copia uijt deselve ter
gewoonlicker plaatse aldaar, actum als boven was getekent Corn: van Ederveen
Relatie
Copia van deze aangeslagen aent Stadthuijs den 4 febr: 1725 was getekent v: Crughten Deurw: lager
stondt Mij praesent Corn: van Ederveen scholtus der Stadt en Heerl: Gent en Erlecom actum als boven
Relatie
Deze gepubliceert en copia hieruijt geaffigeert en aengeslagen in d’Erlecom voor de herberge van Jan
Tunnise tot weettingh van de Heer Carel van Rodenbergh actum den 5 febr: 1725 was getekent Corn:
van Ederveen
Relatie
Copia van deze aengeslagen en het Stadthuijs tot Nijmegen den 5 febr: 1725 deze in absentie van den
Stokmeester getekent D: Backer
Corn: van Ederveen
Relatie
De Copie deser hiervoren staande peremptoriele citatie heb neffens een brieff, luijdende dien brieff als
volgt: WelEdele Heer V:WEd: in qualiteit als een medekindt en Erffgenaam van wijlen V: WEd: Heer
Vader den Here Raad en Prothonotarius Mathias van Rodenbergh ten prothocolle van Beswaar bekent
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sijnde op het goet in deze inliggende copije ge…sereert [?] , Zo hebbe niet kunnen aff sijn de wijle de
acte van die copie is op den 5 febr: 1725 gepubliceert en geaffigeert, deze copie tot V: WEd: notificatie
toetezenden waernae V: WEd: sigh kan regaleren en blijve, onderstondt WelEdele Heer, verder stondt
V:WEd: Dienstwillige Dienaar, lager stondt Dit merkt heeft # Henr: Joosten onderscholtus der Stadt en
Heerlijkheit Gent eijgenhandigh gestelt, wijder stont mij praesent en getekent Theod: v: Lom ter sijden
stondt Nijmegen den 6 febr: 1725, het opschrifft was WelEdele Heer Mijn Heer Carel van Rodenbergh
J:U:D: tot Barlijn, ter sijden stondt franco Wezel in een couvert besloten, met mijn cachet verzegelt, op
het Post Comptoir alhier ten fine van verzendinge aen den Commis van gemelt Comptoir overgebracht,
verhandtreickt en en aen denselven gerecommandeert actum Nijmegen den 6 febr: 1725 was getekent
Theod: v: Lom Roeidr: lager stondt Dit merk # heeft Hendrik Joosten als onderschout van Gent selfs
geset.
Relatie
Op den omslagh van deze citatie zijnde een Cleefs zegel stondt fiat insinuatio e desuper relatio zigl:
Cleve den 28 Jann: 1725 was get: J:P: Reiman Richter, lager stondt Hiervan hebbe de Copeij
geinsinueert aan het huijs van de Heer HoffRaedt van Rodenbergh, Cleve den 28 Jann: 1725, was get:
Conrad Noteman Gerichts Boode, nogh lager stondt prs Corn: van Ederveen schoutus der Stadt en
Heerl: Gent en Erlecom dito als boven
Relatie
Binnen op den omslagh stondt Deze inliggende acte van citatie heb ick onderges: scholtus des
scholtampts Bemmel aen de Heer Overste Coenraat Weck voorhooffs geinsinueert en copie
overgelevert aen sijn woonplaats tot Lent in praesentie van den scholtus der Stadt en Heerl: Gent op
den 3 februarii 1725 was get: J: v: Meurs scholtus, lager stondt Corn: van Ederveen scholtus der Stadt
en Heerl: Gent en Erlecom, actum als boven
Binnen op de acte stondt fiat insinuatio sigh: den 31 Jann: 1725 gesubst: Amptman ende Richter des
ampts over Betouwe, was get: D: v: Lijnden tot de Park [?] lager stondt Regs: 1 febr: 1725 was get: H: v:
Halst Landtscr:
147 Vestenisse (118-119)
Compareerde Otto van Druten en Anna Sophia van Millingen Echtel: dewelke verklaerden voor haar en
haren Erven ter zaeke van geleende en bij haar Comparanten werkelijk en te dank ontfangen
penningen oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen de Heer Johan Vonk advocaat binnen de Stadt
Nijmegen en Joffrouw Christina Elisabeth Vermeer mede Echteluijden, haren Erven off den rechten
Thoonder van deze eene capitaele somme van Eenduijzent Negenhondert guldens hollants geldt tot
twintigh stuijver het stuk, dewelke capitaele somme van 1900 gl: de Compten voor haar en haren
Erven mits dezen beloven aen handen van bovengemelte Echteluijden Crediteuren offte haren Erven
kost- en schadeloos binnen de Stadt Nijmegen te zullen restitueren en wedergeven tegens van dato
dezes over een jaar en sulx met den Interesse van dien tegens vijff per cento te reekenen, en in val het
voors: Capitaal met wederzijts bewillinge langer als een jaar mogte blijven te staan beloven de
Compten alsdan in de betalinge van den voorst: interesse jaarlijks te continueren tot den volcomen en
actuele aflossinge toe, den welke aflos ook alle jaaren op den verschijndagh zal mogen geeijscht en
gedaan worden, mits malcanderen drie maanden tevoren daervan doende behoorlijke opzegginge, de
interesse nogtans, dewelke hiervorens tegens vijff per Cento zijn gestipuleert zullen met vier vant
hondert kunnen voldaan worden, zo wanneer dezelve op den verschijndagh off binnen zes weken
daernae betaalt worden, Tot verzekeringe van de restitutie van de voorst: capitaele somme, met den
interessen en costen, hebben de Compten verbonden hare en haare Erffgenaemen personen en
goederen generalijk en wel in specie voor eerst zekeren camp uijterwerts landt gent: den Cop groot
ongeveer vijff morg edogh zo groot en zo klijn als dezelve in zijne bepalingen onder den Conijneweert
binnen deze Stadt en Heerl: gelegen is alwaar ten Oosten Johannes Verheijden, ten zuijde de
Waalstroom en ten westen den Steenoven off Jan Otten Weijde, en ten Noorden de Kruijsbroeders van
Collen van outs en tijde van d’opdragt zijn palende geweest, ten tweden zekeren camp weijlants gent:
Liskensweijde in deze Stadt en Heerl: mede gelegen groot ook vijff mergen waervan de wederhelffte
mede groot 5 merge tijde van d’opdragt heeft toegecommen Johannes Verheijden, edogh zo groot en zo
klijn dezelve aldaar gelegen is, zijnde van outs en tijde van d’opdragt palende geweest Oost- en
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Zuijdwarts de Heer van Assumborgh, westwaart Johannes Verheijden en Noordtwaerts Derck Brants.
Ten darden vier mergen bouwlandt gent: de kleine Steenbergen edogh zo groot en zo klijn dezelve in
deze Stadt en Heerl: gelegen en van outs tot het Capittel van Wolburgen zijn gehorende geweest, zijnde
van outs en tijde van de opdragt palende geweest oostwaarts den Munnikendreef, zuijdwaarts de
gemeine straat, westwaerts de Vicareije van Gent, Noordtwaerts Domine Heinsius en het Kerkenlandt
van Gent, offte wie anders om deze en alle de verdere voorst: verbonde goederen mogte geerfft en
gelant zijn; Ten vierden eenen mergen int parceel lands gent: ’t Meuleveldt onder deze Stadt en Heerl:
almede kennelijk gelegen; alle welke parcelen aen den eersten Compt: bij Magenscheidt tussen hem en
sijne swagers en susters de dato den 17 febr: 1705 te dele gevallen zijn, en hebben de Compten
wijders gerenuntieert en afstandt gedaan van allen exceptien en werken van rechten den inhoude van
dezen eenigsints ter contrarie, in specie van d’exceptie van onaengetelden gelde met submissie van
alle Heren Hoven Richteren en gerichten en wel in specie aen de Judicature van den WelEd: Hove van
Gelderlandt actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const:
Meijten
Den 21 februarii 1725
Reg: eod: die
[in de kantlijn] Solutum den 40st penningh met f: 47-10-0
148. Bezaat (119-120)
De Heere M:N: van Loon J:U:D: Amptman ende Richter der Stadt en Heerl: Gent doet ten allen rechten
“ratione officii” Bezaat op de gerede goederen van Ott Bouman en desselvs knegt Wouter gent:
mitsgaders Derck Hugen, de twee sonen van den gemeensman Frerik Rutjers met namen Derck en Jan
Rutjers, Jan Sweers, den schepen Hendrik van de Velde, mitsgaders desselvs huijsvrouw en soon Jan
van de Velde, als mede den Smit Coenraat Dijkman, den schepen Joh: Const: Meijten en desselvs
huijsvrouw en Dochter Hebelia Mijten, den schepen Gerrit de Beijer en den gemeensman Gerrit
Hendriks, den schepen Knippingh, den schout Corn: Ederveen, Coenraat Driessen en Claes Eijkelen om
op zekere vraagarticulen te hebben hare beedigde condschap der waarheijt die den Heere Impetrant
van ijder der gem: personen niet wilde gemist hebben voor een somme van 300 gl: wordende der
halven de gest: personen geciteert om op aenstaeande woensdagh zullende zijn den 7 Mert 1725, des
morgens om negen ueren op ’t Stadthuijs van Gent voornt: voor den Ed: en W: gerichte te erschijnen
en de gevorderde condschap der waarheijt te geven, cum exp: actum coram subj: D: Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en Dr. Nic: Schmitz
Den 3 Mert 1725
Reg: eod: die
149. Vestenisse (120)
Compareerde Rein Evers en bekende voor hem en zijne Erven oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen
Jan Peters en Luitje van Merm Echtel: ende haren Erven eene capitaele somme van Eenhondert en
vijfftigh guldens ad XX stuivers hollants het stuk, procederende van koopspenningen wegens gelevert
kribhout gebruijkt tot des Compt: schaerdijk alhier, Belovende dit voors: Capitael van 150 gl: te
restitueren heden dato over een jaar met den interest van dien tegens vijff vant hondert edogh zo dit
Capitaal mit wederzijts bewilliginge langer mogte blijven staan, beloofft den Compt: met den voors:
interest van 5 p.Cent te continueren tot de volle aflossinge toe welke ten allen tijden int geheel off ten
delen zal mogen geschieden mits wederzijts daervan een vierendeel jaars denuntiatie geschiede,
edogh met dien verstande dat niet minder als 25 gl. telkens zal mogen afgelost worden; Tot
verzekeringe van welke Capitaele somme, interessen, costen en schaeden den Compt is verbindende
zijn en zijner Erffgenaemen personen en goederen en wel in specie zeker parceel Bouwlants groot
omtrent vier mergen den Hogen Wart gent: voorts zijne andere goederen en landereijen alle kennelijk
binnen de Erlecom in zijne vooren en bepalinge gelegen met renuntiatie van alle exceptien en
beneficien rechtens dese ter contrarie en submissie, actum coram subjud: D: Sweers oircondt
schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jac: Knippingh
Den 21 Maart 1725
Reg: eod: die
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150. Opdragt (120-121)
Compareerde Johanna de Beijer wed: van den Borgermr: Steven Driessen geassisteert met Jacobus
Knippingh haren in dezen gecozene momboir en mede de rato caverende voor haare kinderen en
verklaerde in een vasten en stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben, doende
sulx cragt dezes, aen Derck Verheijen en Elske Keuljes Echtel: zeker parceel Bouwlants gent: het
Meuleveldt groot omtrent een halve mergen, edogh zo groot en cleijn als hetzelve bij den meulen
gelegen is, palende Oostwaarts Otto van Drueten, west en noordtw: de Vrouwe van NieuwClooster
zuijdwaerts de Olicorst van Jan Rutten voor vrij erff en goet, met geene uijtgangen off lasten bezwaart
uijtgenomen Verpondinge en andere gemeene Heeren Schattingen en Thienden, als ook een
meulenweg naer den Doornenburgse Meulen voorts gemeene dijken en weteringen van outs en met
recht dartoe staande ende sulx voor een somme van vijfftigh guldens vrijgeldt zonder eenige cortinge
van veertigsten penningh opdragt als anders, Bekennende uijt dien hooffde daervan ontrechtigt en
onterfft te zijn nu en ten eewigen dage in en ten behoeve van kopere Echtel:, Belovende hetzelve landt
te waeren en te vrijen, als Erffcoops recht is, in Oircondt der waarheijt, actum coram subjudice D:
Sweers oircondt schepenen Dr. N: Schmitz en Jac: Knippingh
Den 24 Maart 1725
Reg: eod: die
151. Paindinge (121)
Jan Vogel, als last hebbende van die Hoogwelgb: Vrouwe Douariere van Quaad Vrijvrouwe van
Wijkrade peindt ten allen reechten aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten
geene van dien uijtgesondert, als Aernd Schipperheijn onder deze Stadt en Heerlijkheit Gent en
Erlecom eenigzints is hebbende, ten eijnde en omme daeraen te verhaelen de somme van Eenhondert
ses en negentigh guldens ad 22 stuiver gerekent, procederende van gekogten thiend in d’Erlecom over
den jaare 1724, genaamt Wijkraadsthiend, edogh ter goeder Rekeninge cum expensis, alles in cas van
onverwagte oppositie ten dage dienende, nader en breder te deduceren, actum coram subjudice D:
Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Jac: Knippingh
Den 6 April 1725
Reg: eod: die
152. Vestenisse (121-122)
Compareerde Willem Vermeer Jonckman in qualiteijt als volmachtiger van de Heer Johan Vermeer
Lieutenant ten dinste der Vereenigde Nederlanden, vermogens volmacht voor Wilhelm Barts en
Gossen Gerrits schepenen der Stadt Huissen op den 20 Jann: dezes jaars 1725 gepasseert door G:
Backer Burgermr: en secrenatis ondertekent, dewelke in voorzeijde qualiteijt bekende en verklaerde
oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen de Heer Henrich van Hulst Landtschrijver en ontfanger des
ampts Over Betouwe en Juffrouw Johanna Mechteldt van den Bergh Echtel: en haeren Erven off
wettigen houder dezes eene captitaele somme van Driehondert Caroli guldens, procederende wegens
geleende en voorgestrekte penningen die den Comparant verclaerde werckelijk tott genoegen
ontfangen te hebben, gelovende derhalven dezelve capitaele somme van 300 gl: met vijff gelijke
guldens vant hondert te rekenen voor interesse in weerde en aan handen voorst: kost- en schaedeloos
te restitueren en voldoen tegen van dato dezes over een jaar, en in cas van geen prompte restitutie ten
dage voors: alsdan in de betalinge van den voorzijden interest te continueren tot het voorn: Capitaal
gerestitueert en afgelost zal wesen, welke aflos telkens op den verschijndagh zal mogen en moeten
geschieden, Zo wanneer de opcondiginge van aen d’eene off andere sijdt [?] drie maanden tevoren zal
wesen gedaan; Tot verzekeringe en securiteiijt van het gem: Capitaal met den interesse en
onvermoedelijke kosten den Comparant in zijne voorn: qualiteijt mits dezen is verbindende zijne
principaals persoon en goederen en specialijk een darde part in de helffte van zekere weijde in de lage
weijde tegen over den Hagenbos buijten dijks onder de Stadt en Heerl: Gent gelegen; welk dardepart in
de voorn: weijde den 22 Julij 1700 den Comparant bij Magenscheijdt geregistreert den 9 Julij 1716 en
den 17 october 1722 door den zelven den voorn: Lieutenant Vermeer getransporteert, ten eijnde om
ant [?] voorst: onderpant [?] in cas van wanbetalinge ’t voorn: Capitaal, Interessen en kosten te
kunnen en mogen verhalen onder submissie van alle Heren Hoven en gerichten in specie den Hove
provintiael van Gelderlandt en Ed: gerichte der Heerl: Gent met renuntiatie van alle exceptien dezen
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ter contrarie zonder argh off list actum coram subj: D: Sweers oircondt schepenen Eust: Bouman en
Jac: Knippingh
Den 12 April 1725
153. Registratie van Volmacht (122-123)
Wij Wilhelm Barts en G. Gerrits schepenen der Stadt Huijssen doen condt ende tuijgen mits dezen dat
voor onsgecompareert en erschenen is de Heer Johan Vermeer Lieutenant ten dinste der Vereenigde
Nederlanden voor sigh en de rato caverende voor sijne huijsvrouw Juffr: A. Marg. Ottgiezen ende heeft
voor ons in de bestendigste forme rechtens geconstitueert en bevolmagt doende sulx in cragt dezes
sijnen Neef de la dith Wilhelm Vermeer, om te mogen negotieren, so veel den geconstitueerden nodigh
zal hebben, en te rade vinden, en daervoor gerichtlijk te verbinden sodaenigh 1/3 part in de helffte van
de leege weijde binnen de Heerlijkheit Gent in Over Betouwe kennelijk gelegen, als aen den Hre
Constituant op den 17 october 1722 is opgedragen en getransporteert het voorn: aenpart te
veralieneren te verkoopen, optedragen en te transporteren ook hetzelve volgents teneur voor voors:
opdragt te redimeren, en alles daerinne en omtrent te doen hetgeen naer costume locaal mogte
vereijscht worden, zullende den Heere Constituant q.q. alles van weerde houden en approberen, soo
en als off hij zelfs praesent zijnde sulx gedaan hadde, off soude mogen doen, verbindende tot dien
eijnde zijn persoon en goederen cum ulterioribus clausulis de jure consuetie mits den geconstitueerde
hiervan doende behoorlijke bewijs en Reekeningh, des ter oirconde hebben wij schepenen ons gemeijn
schepen zegel hieronder drukken en door onzen Borgermr: en secretaris ondertekenen laten actum
Huijssen 20 Jann: 1725 was getekent G: Backer
Hieronder was het zegel in groenen wasse opgedrukt en met wit papier overdekt
Reg: den April 1725
154. Donatio inter vivios (123)
Die Hoog Edelewelgeboore gestrenge Heere Jacob Baron van Randwijk Vrijheere van Beeck, Heere van
Rossum, Hesel en Gameren, Borggraeff der Rijcks en Richter der Stadt Nijmegen en die mede
HoogEdele welgeboorene Vrouwe Anna Theodora Baronnesse van Lijnden Echteluijden en
verklaerden gegeven en gedonateert te hebben, gelijk haar Hoog Edele Welg: doen mits aen haar
HoogEdelewelgeboore Soon die mede Hoog Edele welgeb: Heere Otto Baron van Randwijck sodaene
gedeelte van haar HoogEdelewelg: parceel weilandt onder dese Erlecum gelegen den Ossen- en
Vleugelweert gent: groot omtrent dartien mergen, zonder eenigh recht van eijgendomb daeraen te
hebben offte behouden waervan Haar HEdelwgl: hebben gerenuntieert bij desen actum coram
subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Eustacius Bouman en Jac: Knippingh
Den 12 April 1725
Reg: eod; die
155. Peremptoire Citatie (123)
Ick Michiel Nicolaes van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Heerl: Gent laat een
ijder, die hetzelve aengaat hiermede weten, dat den Hoogwelgeb: Heer Emond Baron van Els, Generaal
Lieutenant ten disnte dezer landen Gouverneur der Stadt Grave uijt cragt van een gemaekt verwin in
dato den 17 augusti 1717 van meeninge is gerichtlijk te laten vercopen sodanigh recht van zeker stuk
lands de Kelle Kempen genaemt waervan de wederhelffte Juffr. Ribbius is aangaande so Juffr:
Willemina de Quaij Wed: en Boedelhoudersche van de Heer Albert de Greve daeraan is hebbende,
Derhalven Citere en daghvaerde ick Richter hiermede alle die geene, die op het voors: verwonnen goet
eenigh recht van Eijgendomb, Tocht, fidei commis, last van Renten, off andere Vorderinge off
gerechtigheijt vermeinen te hebben, om binnen den tijdt van drie maanden nae publicatie, affixie en
insinuatie dezes peremtorie zelfs, off door een volmachtiger te compareren en in handen van den
secretaris der voors: Stadt en Heerlijkheit Dr. Nic: Schmitz schrifftlijk overteleveren haar recht en
achterwezen, hetwelk zij op het voors: verwonnen goet vermeenen te hebben, met deze uitdruklijke
waerschouwinge, dat alle diegene, die daarinne nalatigh blijven van haar recht en praetentie, die zij op
het verwonnen goet, off de penningen daervan te procederen souden mogen hebben, zullen versteken
zijn en blijven, en met speciale notificatie dat het voors: verwonnen goet nae experatio van zes
maanden sal worden gesubtrasteert en vercogt; In oircondt , actum den 19 april 1725
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Relatie
Onderges: bekenne van dit bovenstaande biljet copie geaffigeert te hebben Nijmegen den 23 april
1725 was getekent Severijn Hoffmeijer Stockmeester
Relatie
Uijt deze bovenstaande ackte heb ick onderges: copia geaffigeert en gepubliceert actum Gent den 29
april 1725 was getekent C: Ederveen
Relatie
Het weer kleet van dezen aengeslagen aent Stadthuijs te Arnhem door mij onderges: deurwaerder den
30 april 1725 was getekent W. Crugten
Relatie [slecht leesbaar]
Op huijden den 24 april 1725 hebben wij onderges: Richterbode der Stadt Grave en scholtis van de
Vrijheerlijkheit Gent naer voorgaande versogte en geobteneerde aerdt verginninge [?] deze ingelijde
acte van citeren en daghvaerde verte geinsinueert aen de kinderen van wijlen Juffr: Willemina de Quaij
Wed: van den Heer Aelbert de Greve en daervan copije op behoorlijke segel ter hande gestelt aen den
soon Hendrik de Greve en tot antwoort gegeven, Ijwel [?} dient voor Kelkes [?], actum Grave, actum ut
supra was getekent Roovers [?] richterb: Hendrik Joosten schultus
156. Opdragt (124)
Compareerden Hendrik Wulffers, Haernske Wulffers Wed: van Willem Janssen geassisteert met haren
soon Jan Willemsen, haren in dezen gecozenen Momboir, Evertje Claessen, Lisbet Lissabeths wed: van
Frerik Engelen, geassisteert met haren soon Jan Engelen, haren in dezen gecozenen Momboir, Rutt
Rutjers en Lisbet Verweij wed: van Claes Tunnissen, mitsgaders Hendrik Wulffers als Bloetmomboir
van Neeltje Arissen en bekenden elk voor haar portie en samentlijk int geheel in een vasten en
stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben sulx doende cragt dezes aen Willem
van Raessum, Helena Gertruid van Hees Echteluijden, zeker Hoffstede genaemt Jan Engelen Hoffstadt
bestaande in Huijs, Hoff, Boomgaerd en Bouwlandt met een pootstede op de graaffkant op de straat
groot omtrent twee mergen edogh zo groot en zo kleijn als dezelve bij den Munikhoff binnen deze
Heerlijkheit gelegen is palende Oost-, Noordt- en westwaerts de gemeene straeten en zuijdwaerts den
Landtschrijver Rutjers van Haeren, en dan nogh twee willige passjes buijtendijks voor vrij Erff ende
goet met geene particuliere lasten off dijken beswaart uijtgenomen verpondinge en andere gemene
dorps- en Heerlijkheits lasten, gemeene dijken wen weteringe van outs en met recht daertoe staande
ende sulks voor een welbetaalde somme van Eenduijzent guldens hollants vrij geldt, Bekennende uijt
dien hooffde vant voors: Erff ende goet ten eenemael onterfft, ontrechtigt en ontgoet te sijn nu en ten
eewigen dage in en ten behoeve van voors: Echteluijden , Belovende hetzelve te waeren en te vrijen,
als Erffcoops recht is, In, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Jacobus Knippingh
en Hend van de Velde
Den 3 Meij 1725
Reg: eod: die
157. Vestenisse (124-125)
Compareerde Willem van Raessum en Helena Gertruid van Hees Echteluijden en bekenden oprecht en
deuglijk schuldigh te sijn aen den secretaris Dr. Nic: Schmitz en Maria Tijmeze Echteluijden haren
Erven off wettigen Thoonder dezes de somme van vijffhondert guldens ad XX st: holl: het stuck
procederende van voorgestrekte en bij ons ten dank ontfangene penningen tot incoop van Jan Engelen
Hoffstadt geemploijeert en gebruijkt, oversulx renuntierende van de exceptie van onaengetelden
gelde, welke capitaele somme van 500 gl: de Compt: voor haar en haren Erven beloven te restitueren
heden dato over een jaar, ende sulx met den interest van dien tegens vijff deselver guldens vant
hondert, en in val het voorst: capitaal met wedersijts bewillinge langer als een jaar mogte blijven staan
beloven de Compt: alsdan in de betalinge van den interest tegens 5 p. Cent te continueren tot den
vollen aflosse toe, denwelken aflos ook alle jaaren op den verschijndag sal mogen en moeten
geschieden mits malcanderen drie maanden tevoren daervan doende behoorlijke opsegginge, tot
versekeringe van welke capitaele somme interessen, costen en schaiden de Compten: verbinden haare
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en haarer Erffgenaemen personen en goederen generalijk en wel in specie voorn: Hoffstede Jan
Engelen hoffstadt gent: bestaande in Huijs, hoff, boomgaerd en Bouwlandt met een pootstede op de
graaffkant op de straet groot omtrent twee mergen edogh so groot en clijn denselve bij den
Munnikhoff alhier gelegen is, palende Oost-, Noord- en westwaerts de gemeene straeten en suijd
waerts den Landtschrijver Rutjers van Haeren en den twee willigepasjes buijtendijks, so en als de
Compten: op heden is opgedragen; met renuntiatie van alle exceptien en werken rechtens dese ter
contrarie en submissie aen alle Heren Hoven, Richteren en gerichten in specie den WelEd: Hove van
Gelderlandt; In oircondt der waarheijt hebben wij desen eijgenhandigh getekent en met onse zegelen
becragtigt actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen J:C: Meijten en J: Knippingh
Den 3 Maij 1725
Reg: eod: die
158. Paindinge (125)
De Heer Amptman M. N. van Loon ratione officii heeft uijt kragt van Bezaat van den 24 Meij 1724,
waertegens binnen behoorlijken termin landtrechtens geen ontzaat gedaan is, t’allen rechten gepeindt
op alle sodaene gerede als ongerede goederen actien en crediten als Hendrik van Swelm den oude
binne de Stadt en Heerl: is hebbende om daeraen te verhaelen het effect en continue van voorn:
besaatingh quo relatio cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. N:
Schmitz en Eust: Bouman.
Den 23 Meij 1725
Reg: eod: die
159. Beschud uijt cragt van taxatoire sententie (125)
Peter van Hardenberg q.q. heeft uijt cragt van taxatoire sententie ten allen rechten het Beschudt
aengeboden ean sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien
uijtgezondert, zo N. Beermans outschepen der Stadt Schoonhoven althans in houwelijk hebbende
Alexandrina Buijs die voorheen in houwelijk gehadt heeft Gijsbert Loveris binnen voorn: Stadt en
Heerlijkheit eenigsints is hebbende om daeraen te verhaelen het effect en continue van voorstaande
taxatoire sententie cum expensis actum coram Judice M. N. van Loon oircondt schepenen Derck
Sweers en Dr. Nic: Schmitz.
Den 1 Junij 1725
Reg: eod: die
160. Besatinge (125-126)
Den Heer H:D: Wolgardt Advocaet tot Maestricht heeft ten allen rechten Bezaat gedaan, op alle
zodaene gerede en ongerede allodiale goederen actien en crediten en bij insufficance van dien na
voorgaande speciael Consent op zodaene Lheencamer met alle zijne rechten, regalia en toebehoren,
sampt Lheengoederen als den Hooghwelgeboore Heere Baron van Gent tot Oldersom, in leven
gecommitteerde wegens de provintie van Gelderlant ter Vergaderinge van die Hoogh Mog: Heeren
Staten generaal der Vereenigde Nederlanden binnen opgem: Stadt en Heerlijkheit Gent stervende heeft
naergelaten en derzelver Erffgenamen aldaar zijn hebbende, om daeraan in subsidium en voor zo veel
den Heere Impetrant aen zijne bij Bezaat den 4 Meij 1725 geentameerde procedure binnen de
Vrijheerlijkheit Ubbergen, aen alle zodaene gerede en ongerede goederen actien en crediten als
welgem: Heer Baron van Gent tot Oldersom in dezelve Heerl: Ubbergen stervende heeft nagelaten en
derselver Erffgenaemen aldaar zijn hebbende, en specialijk aen zodaene penningen als den Hwgl:
Heere Bernard Baron van Welderen, Vrijheer der opgem: Heerl: Ubbergen en welgem: Baron van Gent
nu derzelven Boedel off Erffgenaemen wegens de Voogt en Stadtholders Ampte van Valkenburgh
partage van Hoogh: Haar HoogMog: als anders al nogh verschuld mogte wezen, mogte te cort commen,
te verhaelen eene capitaele somme van Driehondert Rijcxdaelders speciegeldt cum Interesse a
tempore morae, hercommende wegens verstrekte penn: vermogens betekende obligatie van den 28
Junij 1707 sampt aengewende kosten, alles salvo ulteriori regressu, en in cas van onvermoedelijke
oppositie ten dage dienende nader en breder te vertonen cum expensis, offte met interdichtie aen alle
die geene welke wegens de besprokene goederen off effecten, eenige penningen, so wegens pagten,
renten, thienden off andersints verschult mogten wezen, en nogh comen te verschulden, buijten
kennisse off consent van de Heer Interdicent erkentenisse van den Ed: en W: gerichte, off vooren al eer
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den Heer Interdicent van zijn voorgem: achterwesen met de kosten voldaan is, dieselve penningen
uijttekeren off weerloos te maeken op poene van andermalige betalinge en voorts als naer rechten
actum coram Judice oircond schepenen Derck Sweers en Dr. Nic: Schmitz
Den 1 Junij 1725
Reg: den 4 Junij 1725
161. Besaatinge (126)
De Wed. Boelhorst doet ten allen rechten Besaat op en aen alle sodaene gerede en ongerede goederen,
geene van dien uijtgesonderts, als Lambertus Verwaijen en Grietjen Verhulsdunk Echtel: binnen dese
Stadt en Heerl: Gent en Erlecom eenigsints is hebbende en in specie op sodaene helffte off portie van
sekere weijde gent: de Aldewaerden in d’Erlecom gelegen, als de geimpetreerdens per accoord uijt de
nalatenschap van haar ouders is aengewezen, ten eijnde en omme in securiteijt te stellen, en op den
resp. vervaldagh te verhaelen eene capitaele somme van Driehondert en vijfftigh Cleefse daalders
vermogens obligatie bij de geimpetreerdens gepasseert en schuldigh bekent in dato den 7 Junij 1725
cum expensis, alles, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en Gerrit
de Beijer
Den 9 Junij 1725
162. Opdragt (127)
Compareerde Willem van Wijlich Deken tot Rees en bekende verkogt, gecedeert en opgedragen te
hebben, doende sulx cragt dezes aen de Hr. Everhard van Wijlich en Lucia Frolicks Echtel: en haren
Erven een darde part van zeker Uijterweert de Lage Weijde gent: kennelijk recht over den Hagenbosch
alhier binnen deze Heerlijkheit gelegen off zo veel den Compt: bij Magenscheiden daervan is
aengestorven, aengedeelt off aengewezen is, ende sulx voor een somme van achthondert guldens van
welke somme den Compt: mits dezen bekent voldaen te zijn uijt seker legaat, hetwelk door de Hr.
Canonicus Johan Segers vermaekt is aen voorn: Echtel: en haaren wettigen Erffgenaemen,
Bekennende, belovende, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. N: Schmitz en
Hendrik van de Velde
Den 16 Junij 1725
Reg: eod: die
163. Besaatinge (127-128)
Engelbert de Man Amptman van Batenborgh voor hem selver en als volmachtiger van sijne Susteren
Juffren: Elizabeth de Man en Anna de Man alle Erffgenaemen van wijlen haren broeder Francois de
Man heeft ten allen rechten Besatinge gedaan aen sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten, geene van dien uijtgesondert als de nagelatene wettige kinderen van die Hoogwelgeboore
Heere Herman Adrian Vrijheer van Wachtendonk, Heere tot Germenzeel, binnen deze Stadt en
Schependomb van Gent zijn hebbende en in specie aen zejkeren Bouwhoff met annexe Hoff,
Boomgaert, bouw- en weijlanden en verdere ap- en dependentien gelegen in d’Erlecom voor desen van
sijn Excellie: die Heere Grave van Straatman aengecogt, groot ongevehr vijff a ses en veertigh mergen,
ten eijnde omme te horen verclaeren dat de geimpetreerdens in qualiteijt als Erffgenaemen van harer
Groot Vader Arnold Vrijheer van Wachtendonk schuldigh en gehouden zijn van aen den Impetrant q.q.
ter goeder Rek: te voldoen, Eerstelijk eene somme van Viertien hondert veertigh guldens zijnde acht
jaren Interessen ad ses p. Cent verschenen den 4 april 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724 en
1725 op een capitaele somme van Drieduijsent guldens den 4 april 1708 door voors: Francois de Man
aen opgem: Hwgl. Heere Arnold Vrijheer van Wachtendonk verstrekt, wordende in de twede plaatze
en laestlijk t’selve capitaal mits deze gedenuntieert en aen de voors: effecten mede Besaatinge gedaen
om daervan tegens den eerstcombstigen verschijndagh, sullende sijn 4 april 1726, te hebben restitutie
met de verdere daerop verlopen en nogh te verlopene interesse tot de effectuele aflossinge toe, Alles
vermogens obligatie daervan zijnde ten dage dienende in cas van onverwagte oppositie nader en
breder te deduceren cum expensis, actum coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic:
Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 24 Julij 1725
Reg: eod: die
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164. Besaatinge (128)
Vrouwe Margareta Hegh weduwe en Boedelhouderse van wijlen de Heer Leonard Smits heeft ten allen
rechten Besatinge gedaan aen sodaene gerede en ongerede goederen actien en crediten, geene van
dien uijtgesondert, als de nagelatene wettige kinderen van die HoogWelgeb: Heere Herman Adrian
Vrijheer van Wachtendonk Heere tot Germenzeel binnen deze Stadt en Schependom van Gent zijn
hebbende en in specie aen zekeren Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaard, Bouw- en weijlanden en
verdere ap- en dependentien gelegen in d’Erlecom voor dezen van zijn Excell: die Heere Grave van
Straatman aengecogt groot ongevehr vijff a ses en veertigh merg: ten eijnde omme te horen verklaren
dat de geimpetreerdens in qualiteijt als Erffgenaemen van haren groot Vader Arnolt Vrijheer van
Wachtendonk schuldigh en gehouden zijn van aen de Vrouwe Impetrante ter goeder Rekeninge te
voldoen, Eerstelijk eene somma van Tweeduijsent vierhondert guldens zijnde zes jaaren interessen ad
vijff per cent verscheenen den 28 augustii 1719, 1720, 1721, 1722, 1723 en 1724 op een capitaele
somme van Acht Duijsent guldens den 28 augustii 1703 door gem: Heer Leonard Smits en de Vrouwe
Impetrante aen opgem: Hwgl: Heer Arnold Vrijheer van Wachtendonk verstreckt, wordende in de
twede plaatze en laastelijk t’zelve Capitaal mits dezen gedenuntieert en aen de voors: effectem mede
Bezatinge gedaan om daervan tegens den verschijnsdagh, die wezen zal den 28 augustii 1726 te
hebben restitutie met den verdere daerop verlopen en nogh te verlopenen interesse tot de effectuele
voldoeninge toe alles vermogens obligatie daer van zijnde en in cas van onvermoedelijke oppositie ten
dage dienende breder te deduceren cum expensis actum coram subjud: Derck Sweers oircondt
schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 24 Julij 1725
Reg: eod: die savents omtrent 10 ueren
165. Vestenisse (129)
Compareerde Hendrik Donk en Aeltjen Schipperheijn Echtel. dewelke bekenden voor haer en haeren
Erven oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen Juffr. Gertruijd Dietz Wed. van wijlen den Heere
Ontfanger Doctor Cornelis Vermegen en haren Erven eene somme van vijfftigh gulden, procederende
van vier Jaaren Erffpaght van een parceel bouwlant gent: het Weegeland groot ongeveer 1¾ merg. bij
Hendrik Schipperheijn in Erffpacht gebruijkt geweest en bij de Compten Echtel: als haer eijgen en
properen schult te betalen aengenomen, verschenen Martini 1719, 1720, 1721 en Martini 1722 te
zaemen tot tachentigh guldens edoch door de Juffrouw Creditrice aen de gem: Debiteuren Echtel: voor
de voorst. somme van vijfftigh guldens gelaten, Belovende dienthalven de Compten Echteluijden de
voorst. somme van vijfftigh guldens aen handen van voorn: Creditrice of haren Erven te zullen voldoen
en betalen, heden over een jaar met een Rixdaelder aen Interessen en in cas van geene voldoeninge
alsdan in de betalinge van de voorst. interessen van jaar tot jaar te zullen continueren tot dat de
voorst. vijfftigh guldens zullen zijn voldaen en afgelost den welken aflos ook alle jaare sal mogen en
moeten gedaan worden, als de opcondinge daervan drie maanden voor den Verschijndagh aen d’een of
d’andere seijde gedaen zal zijn. Tot securiteijt en versekeringe van de voorst. vijfftigh guldens met den
interessen vandien verclaerden de Compten te verbinden doende sulx mits dezen haar persoon en
goederen gerede en ongerede in specie haere Compten Hoffstede bestaende in Huijs hoff en annexe
Bouwlant gent: den Bergakker groot te saemen omtrent eenen halven mergen onder deze Stadt en
Heerlijkheit gelegen palende Oost= de gemene straet, West= Derck Evers, Zuijd= Derck Verheijen en
Noordtwaerts Dr. Johan van Trist om den effecten dezes daeraen kost= en schuldeloos te kunnen en
mogen verhaelen, met renunciatie van allen exceptien dezen eenigzints contrarie in specie van die van
ordre off executie, als mede van die van onaengetelden gelden, met submissie aen de Judicature van
den Hove van Gelderland ende voorts aen alle Heren Hooven, Richteren en gerichten. In oircondt,
actum coram subjudice Derck Sweers oircondt Schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacob Knippingh
Den 22. Aug 1725
166. Besaatinge (129-131)
Vrouwe Margaretha Hegh weduwe en Boedelhouderse van wijlen de Heer Leonard Smits heeft nae
renuntiatie van zodaene Bezatingh als dezelve op den 24 Julij 1725 binnen opgem: en Heerlijkheit
voor den opgem: Stadthouder oircond schepenen heeft geinterponeert met presentatie en consignatie
van twee stuivers tot refusie van kosten, onder de gewoone clausulen de addendo vel diminuendo ten
allen rechten Bezatinge gedaan op alle zodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als de
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Hoofwelgeb: Heere Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk en derselver overledene kint off
kinderen binnen dese Stadt en Schependom van Gent stervende hebben naegelaten, en derselver
nagelatene en nogh in leven sijnde kint off kinderen en Erffgenaemen aldaar sijn hebbende, en in
specie op de koopspenninge geprocedeert bij gerichtlijke distractie van zekeren Bouwhoff, met annexe
Hoff, Boomgaerd, Bouw- Weijlanden en verdere ap- en dependentien gelegen in d’Erlecom voor dezen
van zijn Excellentie den Heere Grave van Straatman aengekogt groot vijff a ses en veertigh mergen, ten
eijnde en omme daeraen in subsidium en voor zoveel de Vrouwe Impetrante bij haare bij Bezaat op
den 6 Jannuarii 1724 geentameerde procedure en daerop gevolgde peindingh van den 20 Martij 1725
binnen de Heerlijkheit Groesbeek op en aen alle zodaene gerede en ongerede allodiale goederen actien
en crediten, mitsgaders vermogens speciaal consent van den Heere Stadthouder van den Lenen des
Furstendoms Gelre en graaffschap Zutphen in dato den 21 Decemb: 1723 in subsidium aen alle
zodaene Leengoederen als die Hoogwelgeb: Heere Arnold Vrijheer van Wachtendonk en desselvs Soon
die ook Hwgl: Heere Hermen Adriaan Vrijheer van Wachtendonk stervende hebben naegelaten, en
derselver kindt off kinderen en Erffgenaemen binnen gem: Heerlijkheit Groesbeek zijn hebbende
mogte te cort comen, kost- en schaedeloos te verhaelen, Eerstelijk een capitaele somme van Acht
duijsent guldens luijd gerichtlijke obligatie van den 28 augusti 1703, tweedens een Capitaal van
Eenduijsent acht Rixdaelders, derdens een Capitaal van achthondert vijff en veertigh Rixdaalders,
beijde volgents afreekeninge van den 24 Martij 1709 vierdens een Capitaal van Seshondert
Rixdaalders vermogens obligatie van 18 Jann: 1798 welke drie laaste Capitaelen haar uijt de Erffenisse
van haar Broeder de Heer Richter Hegh allen bij Magenscheijd toegedeilt sijn met alle tot dat dezer van
alle Capitalen verlopene interessen cum expensis et ulterioribus interesse a die morae, alles in cas van
onvermoedelijke oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum expensis offte, actum coram
subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 22 September 1725
Reg: eod: die
167. Registratie van request (131)
Aan den WelEd: gestr: Heere M. N. Van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraaff der Stadt en Vrije
Heerlijkheit Gent
WelEd: gestr: Heer
Geeft met schuldigh respect te kennen, Willem Holterman Inwoonder en Borgermeester van
d’Erlecom, hoe dat door ordre van den supplt: in qualiteijt van Borgermeester van d’Erlecom voornt:
den 7 dezes maands september ter occatie vant hoge water de waterleijdingh op sekeren Hoff den
Valkenborgsen Hoff gent: in d’Erlecom gelegen doorgestoken geweest zijnde, den supplt: op dien tijdt
in zijn gest: functie op een andere plaatze aen den dijk van gest: Erlecom bezigh zijnde na dato in
ervaringe gecomen is, dat hij op den gest: 7 september in zijn absentie door Willem Nul mede
inwoonder aldaar en Pachter van voorn: Valkenburger Hoff in praesentie van verscheijde personen,
welke op ordre van den supplt: in aengetogene qualiteijt opgem: waterleijdingh doorgestoken hadden
voor een schelm is worden gescholden, gelijk hetzelve met veel verzwarende omstandigheden bij
nevensgaande attestatie sub A: quo submisse fit relatio breder is te vernemen
En gemerkt den supplt: ter oersaeke van zijn afwezentheijt eenedeels niet in staat is geweest om sigh
van eene nae rechten gepermitterde retorsie aenstonts en tijde der gem: injurie te kunnen bedienen,
en anderendeels dat het aen den supplt: tot voorstants van sijn Eer, goede naam en faam, als mede tot
vermijdinge van alle tedienze en kostbaere processen van injurien nae regten, voornaementlijk in cas
subject gepermitteert is, om tegen die gem: grove injurie het middel van retorsie te gebruijken
So neemt denselven dan de vrijmoedigheijt van sigh tot Hr. Hr. WEd: gestr: te keeren, zeer oetmoedigh
versoekende dat Hr. WEd: gestr: aen hem enkel en alleen tot defensie van sijn eer, goede naam en
faam, believen te accorderen om tegens de voorm: injurie een acte van retorsie aen den voorn:
Injuriant Willem Nollen door den Schoutis door gest: Stadt en Heerlijkheit ten overstaan van twee
getuijgen te doen insinueren, en dat vervolgens dien schout daertoe door Hr. WEd: gestr: mag worden
geauthoriseert en gelaat, T’welk
[zonder datum]
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[in de kantlijn: het apostille was: fiat so als versogt sonder echter de maat van retorsie te buijten te gaan;
en wort den schout geautoriseert de versogte insinuatie ten overstaan van twee getuijgen te doen; Actum
den 18 sept: 1725 was getekent M: N: Van Loon]
168. Registratie van request (132)
Aen den WEd gestr: Heere M.N. van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraeff der Stadt en Vrije
Heerlijkheit Gent
Geeft met schuldigh respect te kennen Lamert Verwaijen, hoe dat de andere Erffgenaemen van wijlen
zijnen vader Jan Verwaijen op den 18 Julij dezes jaars bij wegen van zo een genoembde klagte haer aen
den Heere stadthouder dezer Stadt en Heerlijkheit hebben geaddresseert en daarbij verboth tegens
den Supplt: en pachters off gebruijkers van den Aldenwaerden in d’Erlecom, mitsgaders een
authorisatie op den schout ten fine van requestratie van koorn en gras geobtineert als met meerdere
quo submissie fit relatio bij de gewilde Clagte en appoinitement ut sal A: vernemen
Gelijk dan ook op den 19 die Clagte en appoinitement aen Euwe Euwens waersman van gest:
Oldenwaerden is worden geinsinueert met verboth om geene parcelen der opgem: Oldewaerden,
koorn off grass, off tot hooij gemaekt te laten verbrengen als in fin en van gest: klagte en
appoinitement te zien zonder dat bij dukgem: praetenze klagte eenig bewijs off verburginge na Lantr:
..6 art: 4 gevoegt off eenige insunuatie dier klagte off appoinitement tot nu toe, en dus als negen
weeken aen den supplt: als praetenze Beklaagde gedaan is
Daer het immers meer dan overbekent is dat alle ingangen van rechten daervan de gerichtlijke klagte
een is binnen zes weeken na derzelve interpositie nae Landtr: op poene van versteck moeten worden
geinsinueert, en dienthalven die klagte en het geobtineerde appoinitement per se gedeserteert is.
Behalven dat ook gest: appoinitement sub- et obreptive is geimpetreert alzo die klagte ingevolge
aengetoge art: Landtr: niet is verborgt off dat bij die klagte eenigh bewijs van possessie off spolie [?]
gevoegt is
So neemt den supplt: dan de vrijmoedigheijt van zigh tot U W.Ed: gestr: te keren zeer oetmoedigh
verzoekende dat U W.Ed: gestr: om geallegeerde redenen voorn: appoinitement met het gem: daerop
gevolgde verboth aen Euwen Euwen gedaan sampt gevolgen en aencleven van dien believen
opteheven en te rejecteren T’welk prothijle [?] was getekent
J. V. Aldenborgh
[zonder datum]
[in de kantlijn: het apostille was: wordt het versogte in bovenstaende Request geaccordeert; Actum
Arnhem den 20 Sept: 1725 was getekent M: N: Van Loon]
169. Ontsaatinge (132-133)
De Hoogwelgeboore Vrouwe Anna Maria geboorene Vrijinne van Wijcks wed: en Boedelhouderse van
den mede Hoogwelgeb: Heere Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk, Burggravinnen tot Altzij
als mede den ook Hwg: Heere Herman Arnold Vrijheer van Wachtendonk, Heere tot Germenseel, Erff
Drost tot Ravenstein en sijner Ceurvorstlijke Doorlugtigheit van de Palz Camer Heer, beijde voor haar
selve en ten overvloedt en voor so veel eenigsints nodigh of dinstigh haar mede sterck maekende en de
rato caverende voor haare overige absente kinderen, Broeders ende Susters, te saemen naegelatende
wettige kinderen van den Hwgl: hiervoren gem: Heere Herman Adriaen van Wachtendonk, als mede
den Heere Advocaat Willem van Wijchen, nevens de verdere kinderen en mede Erffgenaemen van
wijlen den Heere Doctor Ignatius van Wijchen sigh voor haare respective interessen in dezen
hiermede voegende, ende voorts in Eventum intervenierende voor de gem: Vrouwe Weduwe en
Boedelhoudersche, ende den Heere Herman Arnold van Wachtendonk mitsgaderes de verdere
naegelatende wettige kinderen van die Hwgl: Heere Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk in
leven geweest Heere van Germenseel doen ten allen rechten, salvis quibuscunque Exceptionibus et
Defensionibus Juris ontsaat tegens sodaene ongegronde Besaatinge als Vrouwe Margaretha Hegh,
Wed: en Boedelhoudersche van wijlen de Heere Leonard Smits op den 24 Julij 1725 heeft ondernomen
te doen aen sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert,
als de voorgedachte naegelatene wettige kinderen van voorn: Heere Herman Adriaen van
Wachtendonk binnen deze Stadt en Schependom van Gent souden hebben, en in specie aen sekeren
Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaerd, Bouw- weijlanden en verdere ap- en dependentien gelegen in
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d’Erlecom voor dezen van zijn Excellentie die Heere Grave van Straetman aengecogt groot ongevehr
vijff a ses en veertigh mergen, alles cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers oircondt
schepenen Seger Gisberts en J:C: Meijten
Den 2 October 1725
Reg: eod: die
170. Ontsaatinge (133-134)
De Hwgl: Vrouwe Anna Maria geboorne Vrijinne van Wijcks, weduwe en Boedelhoudersche van den
mede Hwgl: Heere Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk, Burggravinnen van Altzij alsmede den
ook Hwgl: Heere Herman Arnold Vrijheer van Wachtendonk, Heere tot Germenseel, Erff Drost tot
Ravensteijn en zijne Ceurvorstelijke Doorlugtigheijd van de Palz Camer Heer beijde voor haar zelven
en ten overvloedt en voor so veel eenigsints nodigh offte dinstigh haar mede sterck maekende en de
rato caverende voor haare overige absente kinderen, Broeders ende Susters, te saemen naegelatene
wettige kinderen van den Hoogwelg: hiervoren gem: Heere Herman Adriaen van Wachtendonk als
mede den Heer Advocaat Willem van Wijchen, nevens de verdere kinderen en mede Erffgenaemen van
wijlen den Heere Dr. Ignatius van Wijchen sigh voor haar respective interessen in desen hiermede
voegende, ende voorts in eventum intervenierende voor de gem: Vrouwe Wed: en Boedelhoudersche
ende den Heere Herman Arnold van Wachtendonk mitsgaders de verder naegelatene wettige kinderen
van die Hwgl: Heere Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk, in leven geweest Heere van
Germenseel, doen ten allen rechten salvis quibuscunque exceptionibus en defensionibus Juris ontzaat
tegens sodaene ongegronde besatinge als den Heere Engelbart de Man, Amptman van Batenborgh
voor hem selve en sigh qualificerende als volmachtiger van sijne Susteeren Juffren: Elizabeth de Man
en Anna de Man in geassumeerde qualiteijten als Erffgenaemen van wijlen haren Broeder Francois de
Man op den 24 Julij 1725 heeft ondernomen te doen aen zodaene gerede en ongerede goederen actien
en crediten geene van dien uijtgesondert, als de voorgedachte naegelatene wettige kinderen van
voorn: Heere Herman Adriaen van Wachtendonk binnen deze Stadt en Schependom van Gent zouden
hebben, en in specie aen sekeren Bouwhoff, met annexe hoff, Boomgaerd, Bouw- weijlanden en
verdere ap- en dependentien gelegen in d’Erlecom voor desen van sijn Excellentie die Heere Grave van
Straetman aengecogt, groot ongevehr vijff a ses en veertigh mergen alles cum expensis, actum coram
subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en J:C: Meijten.
2 October 1725
Reg: eod: die
171. Besaatinge (134-135)
Lucas Berremans weduwenaer van Alexandrina Buijs, mitsgaders Pieter van Hardenbergh en Jan
Baptist Posteljon in houwelijk hebbende Anneke van Hardenbergh Erffgenaemen van haren Oom
Gisbert Loveris doen ten allen rechten Besaat aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en
crediten geene van dien uijtgesondert als Abraham Abrahams onder voors: Stadt en Heerlijkheit Gent
en Buurschap Erlecom eenigsints is hebbende, off besittende, ten eijnde om te horen verklaeren,
Eerstelijk dat den geimpetreerden als Erffgenaemen van sijne ouders schuldigh en gehouden is aen de
Impetranten op haare kosten overtegeven copie authenticq van zodanigh magenscheid als tussen
Rutger Ingencamp en Anna van Moerbeek E:L, Mathis Abrahams en Mechelina van Moerbeek Echt:
cum suis ter eenre ende Gisbert Loveris en sijne Huisvrouw Alexandrina Buijs naergelatene wed: en
Boedelhouderse van meergem: Frans van Moerbeck ter andere seijde op den 10 sept: 1691 binnen
Nijmegen is gemaekt en betekent, althans onder hem geimpetreerde berustende ende ten anderen om
ingevolge ’t selve magenscheidt tegens overleveringh van een acte waerbij sal blijken, dat Christoffel
Fontein tot Cleve van sijne actie op den voors: boedel van Alexandrina Buijs offte van de verdere
condividenten heeft gerenuntieert te hebben voldoeninge eerstelijk eener somme van hondert vijfftigh
guldens, ten tweeden van een somme van eenhondert seven en dartigh guldens, sijnde een jaar
lijffrenten door des geimpetreerdens ouders neffens de andere Condividenten aen voorn: Alexandrina
Buijs te betalen, welke penningen echter bij Deonis Coerman sijn ingehouden tot dat bovengem:
Alexandrina Buijs alle die praetensien so haar swager Christoffel Fontein tot Cleve van haar of dezen
boedel te vorderen heeft, sal hebben afgedaen en daervan genoegsaem bewijs geproduceert sal
hebben mitsgaders om al nogh te hebben voldoeninge van een jaarlixe Lijffrente van twee jaaren en
omtrent ses maanden jaarlijks tot 137 gl: en 10 st: aen voorn: Alexandrina Buijs door des
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geimpetreerdens ouders jaarlijks op den 1 Jann: en tot haren sterffdagh toe belooft te betalen dat de
jaaren verschenen den 1 Jann: 1724, 1725 tot den laasten Junij incluijs, sijnde ongeveer 6 maanden
alsmede door des geimpetreerdens ouders en verderen condividenten belooft te voldoen en waervoor
sigh des geimpetreerdens vader neffens meer andere personen bij ’t voorn: Magenscheijd sampt en elk
int bijsonder hebben verbonden en verobligeert alles ter goeder Rekeninge en aftrekkende bewijslijke
betalinge, offte het geene voor betalinge soude behooren te verstrekken, met interdictie aen voorn:
geimpetreerde van sijne gerede goederen niet buijten de voorst: Stadt en Heerlijkheit Gent en Erlecom
te verbrengen off weerloos te maeken op poene als naer rechten; alles in cas van onvermoedelijke
oppositie ten dage dienende breder te deduceren cum expensis actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Dr: Nic: Schmitz en Jacobus Knippingh
12 October 1725
Reg: den 13 …
172. Paindinge (135)
De Heer H: D: Wolgart advocaat tot Maestricht heeft uijt cragt van Besaat van den 1 Junij 1725,
waertegens binnen den termijn landtrechtens geen ontsaat gedaan is, t’allen rechten gepeindt op alle
sodane gerede en ongerede allodiale goederen, actien en crediten en bij insuffisante van dien op
sodane Lheencamer met alle sijne rechten, regalia en toebehooren sampt Lheengoederen als die
Hoogwelgeb: Heere Baron van Gent tot Oldersom in leven gecommitteerde wegens de Provintie van
Gelderlandt ter Vergaderinge van die Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden
binnen opgem: Stadt en Heerlijkheit Gent stervende heeft naegelaten en derzelver Erffgenaemen
aldaar sijn hebbende, om daeraen in subsidium en voor so veel den Hr. Impetrant aen sijne bij Besaat
op den 4 Meij 1725 geentameerde proceduire binnen de Vrij Heerlijkheit Ubbergen, aen alle sodaene
gerede en ongerede goederen actien en crediten als welgem: Heer Baron van Gent tot Oldersom in
deze Heerlijkheit Ubbergen stervende heeft nagelaten en derselver Erffgenaemen aldaar sijn hebbende
en specialijk aen sodaene penningen als den Hoogwelgeb: Heere Bernard Baron van Welderen
Vrijheer der opgem: Heerlijkheit Ubbergen aen welgem: Heer Baron van Gent, nu derselver Boedel off
Erfgenaemen wegens de Voogt en Stadtholders ampt van Valkenburg pantage [?] van Hooggem: Haar
Hoog: Mog: als anders, alnog verschuldt mogte wesen, mogte te cort commen te verhaelen t’effect en
contenue van voors: Besatingh quo relatio allet salvo ulteriore regressum cum Exp: offte, met
interdictie aen alle die geene welke wegens de besprokene goederen of effecten eenige penningen, so
wegens pagten, Renten, Tiensen of andersints verschult mogt wesen, en nogh comen te verschulden
buijten kennisse off consent van den Heere Interdicent, erkentenisse van den Ed: en W: gerichte, off
voor en al eer den Heere Interdicent van sijn voorgem: agterwesen met de costen voldaen is, dieselve
penningen uijttekeren off weerloos te maeken op poene van andermalige betalinge en voorts als naer
rechten, actum coram Judice oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 17 October 1725
Reg: den 18 oct: 1725
173. Registratie van request (135-137)
Aen den WelEd: gestr: Heer M: N: van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgradff der Stadt en Heerl:
Gent
WelEd: Gestr: Heer
Geeft zeer reverentlijk te kennen den Heere H:D: Wolgaerdt, Advocaat tot Maestricht, dat op den 1
Junij jongstleden bij besaat heeft geprocedeert op de gerede en ongerede allodiale en feudale goederen
actien en crediten als den Hwgl: Heere Baron van Gent tot Oldersom in leven gecommitteerde wegens
de provintie van Gelderlandt ter Vergaderinge van die Hoog: Mog: Heeren Staten generaal der
Vereenigde Nederlanden binnen opgem: Stadt en Heerl: Gent stervende heeft naegelaten en derselver
Erffgenaemen aldaar zijn hebbende ten eijnde en effecte als bij de neffenstaande Besatinge sub A:
onder anderen int brede vermelt
Dat de Besatingh na behoren geinsinueert en daertegens binnen den termijn Landtr: geen ontsaat
gedaan sijnde, den Heere Willem Antoni Pietersom Oud Borgermeester in ’s Hage, als in huwelijk
hebbende Vrouwe Antonetta Albertina Frederica geboore Baronesse van Gent, Dochter van wijlen de
Heer Adriaen Baron van Gent /: in leven Broeder van welges: Heere Baron van Gent tot Oldersom :/,
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en van Vrouwe Elisabeth Maria gebore Princesse van Portugael en dus eenige bekende Erffgenaam ab
intestato van denselven Heere Baron van Gent tot Oldersom bij missive van den 7 september dezes
jaars 1725 geschreven uijt ’s Haege over de proceduire en vorderinge van den Heere supplt:, onder
anderen heeft verclaart dat den Boedel van sijn dukgem: Oom den Heere Baron van Gent tot Oldersom
gerepudieert hadde als met meerdere te sien sub B [?]
Dat nu den Heere supplt: in ervahringe gecomen is dat de voorn: Heer Baron van Gent tot Oldersom in
opgem: Stadt en Heerlijkheit Gent eenige Tinsen stervende heeft nagelaten die op eerstcombstige St:
Martinii off daags te vooren niet alleen praecise moeten en behoren te worden geinnet, maar selfs bij
publicatie eenige dagen bevorens aen de Tijnspligtige bekendt gemaekt, op wat dagh en plaatse die
Tinsen praecise moeten worden gebragt en betaalt, gelijk op dienselven trant alle Tinsen geinnet
worden, en door off naemens gemelte Heer Baron van Gent tot Oldersom in zijn leven derselver
naegelatene Tienden also zijn geinnet geweest
En gelet tot nogh toe de nagelaten goederen van de welges: Heere Baron van Gent tot Oldersom binnen
deze Stadt en Heerlijkheit Gent off elders, door jemand als pure Erffgenaam off onder beneficie van
Inventaris off onder eenige ander Titul zijn worden aenveert maer in tegendeel sub B: gebleken is, dat
den Erffgenaam ab intestato den Boedel van opgem: Heere Baron van Gent tot Oldersom heeft
gerepudieert
Het daeromme tot Voordeel van den Boedel en Crediteuren van denselven Heere van Gent tot
Oldersom sal nodigh wesen dat die gementioneerde Tinzen voor d’een off ander persoon op den
verschijndagh worden geinnet en ontfangen
Dienthalven versoekt den Heere supplt: seer oetmoedigh dat Hr: WEd: gestr: om voor geallegeerde
redenen den Heere Secretaris der ges: Stadt en Heerlijkheit Gent believen te authoriseren om dukgem:
Tijnzen nae voorgaande publicatie op aenstaande St. Marten off Daags te voren op die zelfde wijze te
innen en te ontfangen als die door off naemens de meergem: Heere van Gent tot Oldersom voor dezen
geinnet en ontfangen zijn geweest, ten eijde de penningen daervan te procederen ad usum jus habentis
mogen worden uijtgekeert; Twelk pro stijle was getekent J:F: Aldenborgh procar
[ zonder datum]
[in de kantlijn: het apostille was: fiat quod petitur actum den 17 oct: 1725 was getekent M:N: van Loon]
174. Opdragt (137)
Compareerde Jan Gerrits aen de Kerck geassisteert met Jan van Alphen zijn schoonsoon en bekende in
een vaste en stedigen Erffcoop verkogt, gecedeert en opgedragen te hebben sulx doende cragt dezes
aen Derck Verheijen en Elske Coeljes Echtel: seker parceel Bouwland Pauwel Landt genaemt, groot
omtrent eenen mergen, edogh so groot en cleijn als hetselve omtrent den Hastert binnen deze
Heerlijkheit gelegen is, palende Oost- en suijdwaerts de gemeene straet, Noordt waerts Hendrik Donk
en westwaerts de Coperen Echtel: voor vrij Erff ende goet met geene uijtgangen off lasten beswaart
uijtgenomen verpondinge en andere Heren lasten, dijken weteringe van outs en met recht daertoe
gehoorende, ende sulx voor een somme van Eenhondert en negentigh guldens, waervan sij Compten:
bekenden den eersten en laasten penningh ontfangen te hebben; Bekennende uijt dien hooffde van
het voorst: landt onterfft en ontgoedet te sijn in en ten erfflijken behoeve van Copere Echteluijden;
Belovende hetzelve te waeren en te vrijen als Erffcoops recht is; In oircondt, actum coram subjudice
Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacobg Knippingh
Den 17 October 1725
Reg: den 18 Oct: 1725
175. Paindinge (137)
De Heere Jacob Nicolaes van den Steen als Erffgenaam van wijlen Jonkheer Bartram van Eck van
Panthaleon in leven Heer van Gent en Erlecom doet ten allen rechten peinden op en aen alle zodaene
gerede en ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesodnert, als Johanna de Beijer
Wed: en Boedelhoudersche van wijlen Steven Driessen binnen deze Stadt en Heerlijkheit eenigsints is
hebbende, teneinde en omme daeraen te verhaelen een Capitale somme van Eenhondert ses en sestigh
guldens 14 St: 8 penn: sijnde een restant eener meerdere somme van 223 gl: volgents betekende
obligatie in dato den 28 febr: 1719 met den interesse van dien a tempore morae, Alles in cas van
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onverm: , cum expensis actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Seger Gisberts en
Jacobg Knippingh
Den 29 Oct: 1725
Reg: eod: die
176 Vestenisse (138-139)
Compareerde Joh: Const: Meijten en Anna Jacoba Eijlbracht Echteluijden en bekenden voor haar en
haren Erven oprecht en deuglijk schuldigh te sijn aen de Heer Nicolaes Schmitz J:U:D: Secretaris der
Stadt en Heerlijkheit Gent en Maria Tijmese sijn huijsvrouw haren Erven, off den wettigen houder
dezes eene Capitaele somme van Eenduijsent negen hondert negen en negentigh guldens
procederende van voorgestrekte en bij ons ten dank ontfangene penning geemplojeert tot aflossinge
van zodaene Capitaal met verlopen interessen en costen als door wijlen Elisabeth Top wed. van
Wijnant van de Velde op den 4 Julij 1681 in en ten behoeven van de Hr. Doctor Johan Verstegen is
schuldigh bekent en gevestigt in die goederen dewelke bij Magenscheidt tussen de Erffgenaemen van
Wijnant van de Velde voornt: opgericht op den 4 November 1725 met de uijtgaande schulden bij de
Comparanten zijn getransporteert en overgenomen; renuntierende derhalven van de Exceptie van
onaengetelde gelde; Belovende de voors: somme van 1999 gl: cost- en schaedeloos te restitueren
heden dato over een jaar met den Interest van dien tegens vijff vant hondert, en in cas hetzelve
Capitael met wedersijts bewillinge langer mogte blijven staan, beloven de Comparanten met de voorn:
interest tegens 5 p. Cent jaarlijks te continueren tot den vollen en actuelen aflosse toe, dewelke ten
allen tijden zal mogen en moeten geschieden, mits de denunciatie daervan een vierendeel jaars voor
den verschijndagh aen weerkanten geschiede; edogh de interest van 5 p. Cent hiervoren gestipuleert
op den verschijnsdagh off binnen ses weeken daernae betaalt wordende, sullen de Comparanten met
vier en een half p. Cent te betalen kunnen volstaan. Tot securiteijt van welke Capitaele somme,
interessen, costen en schaeden dewelke in cas van onverhoopte misbetalinge mogten ontstaan de
Comparanten generalijk verbinden haare en harer Erffgenaemen personen en goederen, en wel in
specie eerstelijk zeker Huijs en Hoffstede gelegen aen de Marckt, daervoor dezen Wijnant van de Velde
gewoont heeft, tweedens zeker parceel lands genaemt Konigscamp groot omtrent twee mergen,
daerdens zeker parceel lands zo Boomgaerd als Bouwlandt genaemt Goozen Reinen Landt groot
omtrent anderhalven mergen, vierdens zeker parceel lands genaemt de Hegh groot omtrent vier
mergen, vijffdens zeker parceel lands genaemt Roeloff van Huijssens Hoffstadt groot omtrent mergen,
sesdens zeker parceel lands genaemt Senneland, voor tegenwoordigh een hoffstede met omtrent een
mergen bouwlandt en een willigen pass, breder bij voorn: Magenscheidt in dato den 1 Nov: 1725
geexprimeert, en dan nogh zevendes een parceel lands gent: den Kelder groot omtrent drie mergen, en
eijndelijk Hoffstede met bouwlandt groot omtrent eenen mergen gent: den Hogenhoff, so en als op
heden aen de Compten: door Peter van de Velde is opgedragen, alle kennelijke binnen deze Stadt en
Heerlijkheit in zijne voor- en bepalingen gelegen, Renuntierende van alle Exceptien deze eenigsints ter
contrarie en submissie aen alle Heren Hoven, Richteren en gerichten en in specie den WelEd: Hove van
Gelderlandt; In oircondt der waarheijt hebben wij Richter en schepenen dezen eijgenhandigh getekent
en onse zegelen hieronder op doen drukken actum coram scabinis H: van de Velde en Jac: Knippingh
Den 7 November 1725
Reg: eod: die
177. Opdragt (139)
Compareerden Peter van de Velde en Hermke Hermze en bekende verkogt, gecedeert en opgedragen
te hebben, doende sulx cragt dezes, aen Joh: Const: Meijten en Anna Jacoba Eijlbrecht Echtel: zeker
parceel lands gent: den Kelder groot omtrent drie mergen palende Oost de vicarie Kelder van Angeren
west en Noordt de gemeene straet en Suijdwaerts de Leijgrave; en dan de helffte van zeker Hoffstede
gent: den Hogenhoff groot omtrent int geheel eenen mergen waervan de wederhelffte de kopere
Echteluijden is aencomende; ende sulx voor een welbetaalde somme van Vierhondert guldens,
Bekennende, belovende actum coram Judice oircondt schepenen Hendr: van de Velde en Jac:
Knippingh
Den 7 November 1725
Reg: eod: die
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178. Registratie van Request (139)
Aen den WelEd: gestr: Here M:N: van Loon J:U:D: Amptman, Richter en Dijkgraeff der Satdt en
Heerlijkheit Gent
WelEd: gestr: Heer,
Vertoont zeer reverentlijk (?) den Hoogwelgeb: Heere Emond van Els Generaal Lt: ten dinste dezer
landen, dat in qualt: als verwinhebber heeft doen te koop zetten, sodanigh regt in en aen seker stuck
lands de Kellekempen gent: onder Gent voornt: gelegen, so Juffr: Willemina de Quaij wed: en
Boedelhouderse van de Heer Aelbert de Greve nu derzelver Erffgenaemen daerin zijn hebbende,
waervan den inzet becomen heeft Johan de Greve, en sulx voor zijne moeder Juffer Hester Ribbius wed.
Ds. Naningh de Greve /: die bij ondertekeninge dezes in naevolgende versoek is consenterende :/
zoudende vervolgents de finale verkopingh geschieden op eerstcombstigen woensdagh, En dewijl den
Heere supplt: door een van de mede Eijgenaeren van voorn: verwonne goet is versogt om te besorgen
dat op gem: woensdagh met gelibelleerde Vercopinge op hope van accomodement mogte worden …
gestaan als sub A:
So versoekt den Heere supplt: zeer oetmoedigh dat ges: verkopingh voor den tijd van drie maanden
door V: WelEd: gestr: mag worden gesurcheert en den secretaris tot het verveerdigen van nadere
biljetten deswegen geauthoriseert T: welk pro stylo was get: J:F: Aldenborg Bediende procureur van
den Heere supplt: H: Ribbius weduwe de Greve.
[in de kantlijn: Het apostille was: fiat quod petitur p.p. den 15 9br 1725 was get: M. N. van Loon]
[Noot: Nanning de Greve was dominee in de Laurentiuskerk in Vierlingsbeek, overleed op 20 januari 1709
en werd begraven voor de deur van de kerk. Bron: http://www.koningskerkje.nl/kerkje/ontstaan]
179. Besatinge (139-140)
Lamert Verwaijen heeft ten allen rechten Besaat gedaan op alle zodane gerede goederen, actien en
crediten als Hendrick Hanman in voorn: Stadt en Heerl: Gent en specialijk onder Erlecom eenigzints is
hebbende, omme daeraen te verhaelen eene somme van ses en twintigh guldens ter goeder
Reekeninge, hercomende wegens een blok gekogt gras in den jaere 1725 in ges: Erlecom op de
Oldewaerde gewassen, alles in cas van onvermoedelijke oppositie, actum coram subjudice D: Sweers
oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 20 November 1725
Reg: eod: die
180. Besaatinge (140)
Lamert Verwaijen heeft ten allen rechten Besaat gedaan op alle zodaene gerede goederen actien en
crediten als Euw Euwens in voorn: Stadt en Heerl. Gent en specialijk onder d’Erlecom eenigzints is
hebbende, omme daeraen te verhaelen eene somme van twintigh guldens ter goeder Rekeninge
hercomende wegens gecogte haver in den jaere 1725 in ges: Erlecom op den Oldenaerde gewasch,
alles, actum coram subjudice D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten.
Den 20. November 1725
Reg: eod: die
181 Gerichtlijke Opdragt (140-141)
Nadien volgents conditien en voorwaerden onder den Secretaris dezes Ed: Gerichts berustende de
Heer Peter Verstegen J:U:D: Borgermeester der Stadt Nijmegen als Erffgenaam van wijlen zijn vader
Dr. Johan Verstegen als verwinhebber van de goederen van Rein van Haeren uijt cragt van een
vrijwilligh verwin in dato den 1 augusti 1721 gerichtlijk op een hogen hadde doen veijlen en inzetten
om vervolgents met uijtbranden der keerse verkogt te worden Huijs, hoff en Boomgaerd met een
weijde en Bouwlandt geheten het Binneveldt, nogh een akker Boomgaerd en bouwlandt daer neffens
geheten Jan Derkzen akker op de oude hoffstede te saemen groot twee mergen en anderhalven hondt,
edogh de mate onbegrepen, gelegen aen den Commerdijk binnen voorn: Heerlijkheit van Gent zijnde
vrij Erff ende goet uijtgenomen twee en twintigh roeden vier en een halven voet landdijk verdeelt in
drie posten te weten No. 172 een roede ses voet No. 250 2 Roeden 5 voet en No. 255 18 roeden 9 voet,
voorts gemeene dijken, zegen en weteringen, verpondinge en andere Heren Lasten, en dan een
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jaarlijkse Rente van een halven daalder ad 1 gl: 9 st: aen de kerck van outs en met recht daertoe
staande,; en dat van het voors: parceel goets op den 6 Maart 1725 den slagh off inzetten becomen hadt
den Secretaris Dr. Nicolaes Schmitz voor de somme van Acht hondert en twee guldens daerop hogende
vijfftigh hogen, ijder hoge tot 3 gl: waervan twee deel koopspenningen en een deel voor den hoger off
Coper war, dat op selvigen dato Nol Brouwer nogh gehoogt hadde tien hogen, dat Cornelis Krechtingh
nogh op den 17 april gehoogt hadde een hooge en dat dienvolgents op den 17 april voors: denselven
Cornelis Krechtingh bij uijtbranden der laaste keersse was koper geworden van het voors: parceel
goets; en dat nu den voors: Coper voor hem en sijnen Erven van een gerichtlijke Cessie en opdragt
diende voorzien te zijn; So ist dat Ick D: Sweers Stadthouder der Stadt en Heerlijkheit Gent oircondt
schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacobus Knippingh cragtt dezes in naeme en van wegen des Hren: en
Overigheijt van den Lande die Cessie en opdragt van het voors: Huijs, hoff en Boomgaerd met het
voorn: landt aen den voorn: Coper ben doende; gelovende hetselve te sullen waeren ende vrijen gelijk
een Stadthouder van Gent in der tijdt schuldigh en gehouden is te doen, In oircondt actum
Den 21 November 1725
Reg: eod: die
182. Opdragt (141)
Compareerde Cornelis Krechtingh en Anna Evers Echtel: en bekenden in een vasten en stedigen
Erffcoop verkogt gecedeert en opgedragen te hebbendoende sulx cragt dezes aen Hendrik Joosten en
Jacomina Janssen mede Echtel: zeker Hoffstede, bestaande in Huijs, Hoff en Tabakslandt groot omtrent
een halven mergen met een willigen pass op de gemeente, gelegen in Flieren binnen de Heerlijkheit
Gent voor dezen van Derck Barten aengecogt palende Oost- Jenneken Otten wed: Jan Gerrits van Goch,
Noordt- den Hogenhoff, West- Gerrit Otten en suijdwaerts Rutt Hendriks voor vrij Erff ende goet,
uijtgenomen verpondinge en andere gemeene lasten, mitsgaders gemeene dijken en weteringen van
outs en met recht dartoe staande, ende sulx voor een Somme van Drie hondert en vijfftigh guldens
waervan Compten bekennen den eersten en laasten penningh ontfangen te hebben, Bekennende uijt
dien hoofden van de voors: hoffstede onterfft ende ontrechtigt te zijn en ten behoeve van kopere
Echteluijden nu en ten eeuwigen dage, met beloffte van deselve te waeren en te vrijen als Erffcoop
recht is, actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacobus
Knippingh
Den 21 November 1725
Reg: eod: die
183. Ontsatinge (141)
Euw Euwens heeft ten allen rechten ontsatinge gedaan tegens zodaene wederrechtlijke Besaatinge als
Lamert Verwaijen op des Impetrants gerede goederen, actien en crediten als desselven in den Stadt en
Heerl: Gent en specialijk onder d’Erlecom is hebbende op den 20 November 1725 geinterponeert heeft
idque salvis quibuscunque exceptionibus et remedus juris, actum coram subjudice Derck Sweers
oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Jacobus Knippingh
Den 23 November 1725
Reg: eod: die
184. Vestenisse (141-142)
Wij Richter, Burgermeester, Schepenen en gemeensluijden der Stadt en heerlijkheit Gent bekennen
voor ons en onze Nacommelingen oprecht en deuglijk schuldigh te zijn aen den Hoogwelgeb: gestr:
Heer Johan Walraven van Balveren tot den Oldenhoff, verwalter, Amptman en Dijkgraeff des ampts
Over Betouwe en medeschepen dezer Stadt en Heerl: voornt: en Vrouwe Anthonetta Elisabeth van Eck
van Panthaleon Echtel: en haare Erven off den wettigen Thoonder dezes eene somme van Eenduijzent
vierhondert guldens ad XX stuiver hollants het stuck procederende van voorgestreckte en tot
aflossinge van een gedeelte van sodaene Capitaele somme van 3350 gl: als er volgents Resolutie van
voors: Richter, Burgermeester, Schepenen en gemeensluijden in dato den 18 october 1724 aen den
kerck en de armen dezer Heerlijkheit was gedenuntieert, geemplojeerde penningen, oversulx
renuntierende van de exceptie van onaengetelden gelde; Belovende de voors: Capitaele somme van
Eenduijsent vierhondert guldens te sullen restitueren heden dato over een jaar met den interest van
dien tegens vier vant hondert, en in cas hetselve Capitaal langer mogte blijven staan met den voors:
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interest tegens 4 p. Cent te continueren, tot den volle aflosse toe, dewelke ten allen tijde zal mogen en
moeten geschieden, mits de denunciatie daervan een vierendeel jaars voor den verschijnsdagh
geschiede. Tot securiteijt van welke Capitaele somme, interessen, costen en schaeden, so in cas van
onverhoopte misbetalinge kunnen off mogen vallen voornt: Debiteuren verbinden alle de gemeene
goederen en Incompsten dezer Stadt en Heerlijkheit geene van dien uijtgesondert; Renuntierende van
alle exceptien en middelen Rechtens dezen enigsints ter contrarie met submissie aen alle Heeren
Hoven, Richteren en gerichten in specie de WEd: Hove van Gelderlandt; In oircondt der waarheijt
hebben wij Richter, Burgermeester, schepenen en gemeensluijden dezen met ons Stadts zegel doen
becragtigen en onzen Secretaris op den 7 november 1725 specialijk geautoriseert om uijt onzen
naeme te tekenen; actum
Den 25 November 1725
Reg: eod: die
185. Ontsaatinge (142)
Abram Abrams doet salvis quibuscunque exceptionibus et defensionibus juris ten allen rechten
ontsaat tegens sodaene wederrechtlijke besatinge als Lucas Beremans weduwenaer van Alexandrina
Buijs, mitsgaders Pieter van Hardenbergh en Jan Baptist Posteljon in houwelijk hebbende Anneke van
Hardenbergh praetenze Erffgen: van Gijsbert Loveris den 12 october hebben ondernomen aen alle
sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten geene van dien uijtgesondert als den
geimpetreerde onder voors: Stadt en Heerlijkheit Gent en Buerschap Erlecom eenigsints is hebbende
off besittende en zulx om redenen ten dage dienende nader en breder te deduceren cum expensis
actum coram subjudice Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz
Den 23 November 1725
Reg: eod: die
186. Ontsatinge (142-143)
De Hoogwelgeb: Vrouwe Anna Maria geborene Vrijinne van Wijcks weduwe en Boedelhouderse van de
mede Hwg: Heere Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk Burggravinne tot Altzij, als mede den
ook Hwg: Heere Herman Arnold Vrijheer van Wachtendonk Heer tot Groesbeek, Erff Drost tot
Ravenstein en zijner keruvorstelijke Doorlugtigheijt van de Palts Camer Heer beijde voor haar selve en
ten overvloet en voor so veel eenigsints nodigh offte dienstigh haar mede sterckmaekende en de rato
caverende voor haar overige absente kinderen, Broeders en susters te saemen nagelatene wettige
kinderen van den Hwg: hiervoren gem: Heer Herman Adriaen van Wachtendonk, als mede den Heere
Advocaat Willem van Wijchen nevens de verdere kinderen en mede Erffgenamen van wijlen den Heere
Dr. Ignatius van Wichen sigh voor haar respective Interessen in dezen hiermede voegende, ende
voorts in Eventum intervenierende voor de gem: Vrouwe en Boedelhoudersche ende den Heere
Herman Arnold van Wachtendonk mitsgaders de verdere nagelatene wettige kinderen van die Hwg:
Heer Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk in leven geweest Heere van Germenseel, doen ten
allen rechten salvis quibuscunque Exceptionibus en defensionibus juris Ontsaat tegens zodaene
ongegronde Besaetinge als Vrouwe Margareta Hegh weduwe en Boedelhouderse van wijlen de Heer
Leonard Smits na praetenze renuntiatie van de Besatinge van den 24 Julij 1725 met praesentatie en
consignatie van twee stuiver tot refusie van kosten onder de gewoone Clausulen de addendo vel
diminuendo op den 22 sept: 1722 in subsidium heeft ondernomen te doen aen zodaene gerede en
ongerede goederen actien en crediten als den Hwg: Heere Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk
en derselver overledenen kint off kinderen binnen deze Stadt en schependomb van Gent stervende
souden hebben naegelaten en derselver nagelatene en noch in leven sijnde kind off kinderen en
Erffgenaemen aldaar zouden hebben en in specie op de Coopspenningen geprovenieert bij gerichtlijke
distractie van zekeren Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaerd, Bouw- Weijlande en verdere ap- en
dependentien gelegen in d’Erlecom voor dezen van zijn Excellentie die Heere Grave van Straatman
aangekogt groot ongevehr vijff a ses en veertigh mergen, alles cum expensis actum coram subjudice
Derck Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Joh: Const: Meijten
Den 30 November 1725
Reg: eod: die
187. Volmacht (143-144)
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Compareerden Hermen Tellegres en Derckje Otten Echtel: sij Derckje Otten geassisteert met den
voorn: haren man, desgelijks compareerde Derck Krechtingh als bij deze Heerlijkheitsgerichte
specialijk geautoriseerde voogd over het minderjarigh dogtertje Catharina Otten bij wijlen Rijk Otten
en Judith Meuwsen geprocreeert en nagelaten, welke Judith Meuwsen is geweest een suster van
halven bedde van Tomas Aerns tot Amsterdam overleden en verklaerde de Compten: in hunne
qualiteijt als mede Erffgen: van voorn: Thomas Arns, op de bestendigste forme rechtens te
constitueren en Volmacht te maeken die E: Hendrik Rijklandt om in naame van de Compten: in
dierselve voege, als sijn Ed: van de andere Erffgen: van voorn: Thomas Arns en die van Willemke
Verheij geconstitueert is; Ingevolge de publicque Veijl conditie tot Amsterdam in dato den 11 sept:
1724 gemaekt en verkogt aen de Heer Marten van der Strengh een huijs cum annexis, breder bij de
voorn: gedateerde vijlconditie vermelt, op te dragen en quijt te schelden tot dien eijnde voor de
Heeren Schepenen van opgem: stadt te compareren en nae costuime locaal mede het transport te
passeren, en den Heer koper daerbij vrij waeringh ijder der Compten: en desselvs prive personen en
goederen daervoor te verbinden de koopspenningen van deselve behuisinge als andere boedels
incomende schulden te ontfangen, daertegens de verschuldingh des boedels als anders door de
Erffgen: mede pro … verschult te voldoen, quitancie te passeren en in te lossen, de onwillige
debiteuren door middelen van rechten tot betalinge en bij nalatigheijt van dien tot de executie incluijs
te constringeren voorts alles te doen so en als buijten rechten ubique et contra quizcunque [?] wat de
Compten: zouden kunnen off mogen doen cum clausules substitutionis, ratihabitionis, indemnitatis
caeterizque de jure neiszatis [?] et conzuetis
Dienvolgents beloofde de Compten: aen den geconstitueerde voor desselvs te nemen moeiten zodra de
saeken ten eijnde sullen zijn gebracht eens voor al uijt de koopspenningen van het vierdepart van de
voors: Behuizinge ijder te zullen laten inhouden ad 40 gl: maekende voor de twee Compten: te saemen
ad 80 gl: en daer en boven nogh alle de kosten diensaengaande te restitueren, desgelijks schuijt en
wagen vragten reets betaalt en die zijn Ed: nogh verder zal comen uijt te schieten ijder pro portione
hereditaria zullen restitueren waerentgens den geconstitueerde voor zijn eijgen rekeninge alleen zal
houden alle de consumptiekosten reets uijtgeschoten en die noch sal comen uijtteschieten, welke alle
tot laste van den geconstitueerde zullen zijn en blijven alles onder Verbandt en zubmissie als nae
rechten; actum coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en Eust: Bouman
Den 24 Dec: 1725
188. Beschudt (144-145)
De Heer H: D: Wolgaerd Advt: tot Maestricht heeft uijt cragt van Bezaat van den 1 Junij 1725
waertegens binnen den termijn landtrechtens geen ontzaat gedaan is, en daerop gevolgde peindinge
van den 17 oct: daer eerst aenvolgende, waertegens binnen de fatalia Landtrechtens geen
pandtkeeringe geschiedt is ten allen rechten het Beschudt aengeboden op alle zodaene gerede en
ongerede allodiale goederen, actien en crediten en bij insufficanze van dien op zodaene Leencamer
met alle zijne rechten, regalia en toebehoren sampt Leengoederen als die Hwgl: Hre: Baron van Gent
tot Oldersom in leven gecommitteerde wegens de provintie van Gelderlandt ter Vergaderinge van doe
Hoog Mog: Hren: Staten Generaal der Vereeningde Nederlanden binnen opgem: Stadt en Heerl: Gent
stervende heeft nagelaten, en derselver Erffgen: aldaar zijn hebbende om daeraen in sibsidium en voor
zo veel den Heer Impetrant aen zijne bij Bezaat op den 4 Meij 1725 geentameerde proceduire binnen
de Vrije Heerlijkheit Ubbergen aen alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als
welgem: Heer Baron van Gent tot Oldersom in dezelve Heerl: Ubbergen stervende heeft naegelaten, en
derselver Erffgenaemen aldaar zijn hebbende en specialijk aen sodaene penn: als den Hwgl: Heer
Bernard Baron van Welderen Vrijheer der opgem: Heerlijkheit Ubbergen aen wgl: Heer Baron van
Gent nu derselver boedel off Erfgen: wegens de Voogt en Stadtholders ampt van Valkenborgh partage
van Hooggem: Haar Hoog Mog: als anders al nogh verschult mogte wesen, mogte te cort commen, te
verhaelen ’t effect en continue van voors: Besatingh quo relatio alles salvo ulteriori regressie [?] cum
expensis, offte met interdictie aen alle diegene welke wegens de besprookene goederen off effecten
eenige pachtpenn: so wegens pagten, renten, Thiensen of anderzints verschult mogte wezen en nog
comen te verschulden buijten kennisse off consent van den Here Interdicent, erkentenisse van van den
Ed: W: gerichte, off voor en aleer den Interdicent van zijn voorgem: achterwezen met de costen
voldaan is, dieselve penn: uijttekeren off weerlos te maeken op poene van andermalige betalinge en
voorts als nae rechten, actum coram Judice oircondt schepenen Dr. Nic: Schmitz en J:C: Meijten
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Den 5 Jann: 1726
Reg: den 17 Jann: 1726
189. Executie (145)
Aldewijl de Hr. M: N: van Loon J:U:D: amptman, R: en Dijkgraeff der Stadt en Heerl: Gent ratione offici
uijt cragt van Besaat van den 24 Meij 1724 waertegens binnen den termijn Landtrechtens geen ontsaat
gedaan is en daerop gevolgde peindinge van den 23 Meij 1725 waertegens binnen den termijn
Landtrechtens geen pandtkeeringe geschiedt is met mij Derck Sweers Stadth: oircondt schepenen J:C:
Meijten en Nic: Schmitz ten allen rechten het Beschut aengeboden heeft op alle sodaene gerede en
ongerede goederen, actien en crediten, als Hendrik van Swelm den Oude in voorn: Stadt en
Heerlijkheit eenigsints is hebbende, om daeraen te verhaelen eerstelijk eene somme van veertigh
guldens hercomende wegens geaccordeerde boetens en dan nogh 18 guldens wegens daerom
aengewende en geaccordeerde kosten cum exp. mits aftrekkende alle bewijslijke betalinge waertegens
den geimpetreerde binnen den termijn landtrechtens sijne voorn: gerede goederen niet heeft beschudt
met gelt off beter recht waerdoor den Hre: Impetrant heeft verkregen het regt van Executie; Derhalven
so authorisere ick Stadthouder voorn: Corn: Ederveen Scholtus der St: en H: om ter instantie van den
Hr. Impetrant de gerede goederen in executie te nemen, te inventariseren en bewaren en des noots op
een verzekerde plaatze te brengen, en na omloop van drie dagen verkopen mits dat alvorens daervan
de Veijlinge in de kerken off andersints 24 ueren van te voren gepubliceert zij, actum oircondt
schepenen J: C: Meijten en Dr. N: Schmitz
Den 19 Jann: 1726
Reg: den 23 Jann: 1726
190. Interdictie (145-146)
Word mits dezen ter instantie van Vrouwe Margarita Hegh wed: en Boedelhouderse van wijlen de Hr:
Leonard Smits uijt cragt van Besaat van den 22 september 1725 aen den Heere Dr. Nic: Schmitz
secretaris der Stadt en Vrijheerlijkheit Gent geinterdiceert om sodaene koopspenningen als van sekere
Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaert, Bouw- weijlanden en verdere ap- en dependentien gelegen in
d’Erlecom voor dezen van zijn Excellentie den Heere Grave van Straatman aengecogt groot ongeveer
vijff a ses en veertigh mergen de wettige kinderen en Erffgenaemen van de Hwg: Heere Herman
Adriaen Vrijheer van Wachtendonk Here tot Germenzeel toegecomen hebbende en bij Vrouwe
Verstegen wed: van de Hr. secretaris Willem Engelen bij gerichtlijke distractie aengekogt, zijn
geprocedeert, en onder sijn W:Ed: bereets zijn gedeponeert off nogh sullen worden gedeponeert
buijten kennis of consent van de Vrouwe Interdicente, erkentenisse van den E: en W: gerichte off voor
en aleer de Vrouwe Interdicente van den Eijsch bij haar opgemelte Besaet vermelt, als naementlijk van
‘t geene in subsidium en voor zoveel dezelve bij hare bij Besaat op den 6 Jann: 1724 geentameerde
proceduire en daarop gevolgde peindingh van den 20 Maert 1725 binnen de Heerl: Groesbeck op en
aen alle zodaene gerede en ongerede allodiale goederen actien en crediten, mitsgaders vermogens
speciaal conzent van den Heere Stadthouder van de Leenen als die Hwgl: Heere Arnold Vrijeheer van
Wachtendonk en desselvs Soon die ook Hwgl: Heere Herman Adriaen Vrijheer van Wachtendonk
stervende hebben nagelaten en deselver kindt off kinderen en Erffgen: binnen gem: Heerlijkheit
Groesbeek zijn hebbende mogte te cort commen
Eerstelijk van een somme van achtduijsent guldens luijt gerichtlijke obligatie van den 28 aug: 1708,
twedens van een Capitaal van eenduijsent agt Rixdaalders, dardens van een Capitaal van agt hondert
vijff en veertigh Rixdaalders beijde volgents affreekeninge van den 25 Maart 1719, vierdens van een
Capitaal van Seshondert Rixdaalders vermogens obligatie van den 18 Jann: 1698 welke drie laaste
Capitaelen haar uijt de Erffenisse van haar Broeder de Heer Richter Hegh, alles bij Magenscheidt
toegedeelt zijn, met alle tot dato dezen van alle Capitaelen verlopen interessen, cum expensis voldaan
is, uijttekeren off weerloos te maeken op poene van andermalige betalinge en voorts als naer rechten,
actum oircondt schepenen J:C: Meijten en Jacobg Knippingh
Den 23 Jann: 1726
Reg: eod: die
191. Interdictie (146-147)
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Word mits dezen ter instantie van Engelbart de Man, amptman van Batenborgh voor hem zelve en als
Volmachtiger van zijne susteren Juffr: Elizabeth de Man en Anna de Man als Erffgen: van wijlen haren
Broeder Francois de Man uijt cragt van Besaat in dato den 24 Julij 1725 aen de Heer Dr. Nic: Schmitz
secretaris der Stadt en Vrijheerlijkheit Gent geinterdireert om zodaene koopspenningen als van
zekeren Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaert, Buow- weijlanden en verdere ap- en dependentien
gelegen in d’Erlecom voor dezen van zijn Excellentie den Heer Grave van Straetman aangekogt groot
ongevehr vijff a ses en veertigh mergen de wettige kinderen en Erffgenaemen van den Hwgl: Here
Hermen Adriaen Vrijheer van Wachtendonk Heere tot Germenzeel toegecomen hebbende en bij
Vrouwe Verstegen wed: van de Heer secretaris Willem van Engelen bij gerichtlijke distractie
aengekogt, zijn geprocedeert en onder zijn W:Ed: bereets zijn gedeponeert off nogh zullen worden
gedeponeert, buijten kennis off consent van den Interdicent pro ze et q.q. erkentenisse van den Ed: en
W: gerichte off voor en al eer den Interdicent in aengetogene qualiteijten van den Eijsch bij zijn gem:
besaat vermelt als eerstelijk van een somme van veertien hondert veertigh guldens, zijnde acht jaaren
interesse ad. ses p. Cent verschenen den 4 april 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724 en 1725 op
een Capitaele somme van Drieduijsent guldens den 4 april 1708 door ges: Francois de Man aen de
Hwgl: Heere Arnold Vrijheer van Wachtendonk verstrekt, en ten tweden off laastelijk van gem:
Capitaele somme van 3000 gl: zullende veschijnen den 4 april 1726 met de verdere daerop verlopen
en nogh te verlopen interesse tot de effectuele voldoeninge cum expensis, voldaen is, uijttekeren off
weerloos te maeken op poene van andermalige betalinge en voorts als nae rechten actum oircondt
schepenen J: C: Meijten en Jac: Knippingh
Den 23 Jann: 1726
Reg: eod: die
192. Besaatinge (147-148)
De heer M: N: van Loon A: R: en D: der Stadt en H: Gent heeft ratione officii ten allen rechten Besaat
gedaan op alle sodaene gerede en ongerede goederen, actien en crediten als Gerard Brand binnen
opgem: Stadt en Heerl: stervende heeft nagelaten en derselver Erffgen: off die sigh derselver boedel
becrodigen eenigsints zijn hebbende, en specialijk op een Capitaele somme van 1000 gl: bij Hendrik
van Swelm den 4 December 1721 aen Juffr: Willemina van Zeller schuldigh bekent, en daervoor boven
verbant van persoon en goederen in specio verbonden zeker Huijs, hoff, Boomgaerd en daerbij
gehorende Schuer en Bergh, groot ongevehr twee mergen nogh een stuk Bouwlandt gent: de
Drieakkers groot ongevehr 1 mergen en 1 hont langs de straat nae de Waal gelegen, nogh een stuk
weijlandt groot omtrent 4 mergen 3 hont nogh een stuk Bouwlandt agter den Boomgaert groot
ongeveer 3 mergen 1 hont en dan nogh een Camp de Nijmeegsche Brugh geheten groot 5 mergen
zijnde alle de voorn: parcelen gelegen in voors: Stadt en Heerl: Gent en welk Capitaal van 1000 gl: door
afsterven van ges: Willemina van Zeller op haren Neef Gerrard Brands ingevolge testamentaire
dispositie gedevolveert en vervallen is ten eijnde om boven en behalven den dubbelden Impost ten
behoeve van de gemeene Saek daeraen ingevolge van den 38 Art: ’t Quartiers ordonnantie op den 80,
40 en 20 penn: geemaneert te verhaelen eene boete van 200 gl: ter oersaeke voorn: Gerard Brand
sonder lijffs [?] erven overleden en aen sijne in gelibelleerde besprocken en gevestigde Capitaal van
1000 gl: succederende Erffgenaemen gedevolveert zijnde des wegen gelijk nogtans ingevolge den
voors: 38 Art: der ordonnantie had moeten geschieden, geene aengevinge is gedaan, off den
verschulden Impost bij die ordonantie geen pe… betaalt is geworden, off word gecontendeert tot
zodaene meerdere off mindere somme als uijt andere articulen van Quartiers generaele off
particuliere ordonnantien zal bevonden worden te behoren, alles in cas van onvermoedelijke oppositie
ten dage dienende breder te vertonen, cum expensis offte met speciale interdictie aen Hendrik van
Swelm om het besprookene Capit: van 1000 gl: buijten kennisse of Consent van den Here Interdicent,
erkentenisse van den Ed: en W: gerichte off voor en al eer den Heer Interdicent van zijne geeijste
boeten met de kosten voldaen is, uijt te keren off weerloos te maeken op poene van andermalige
betalinge en voorts als nae rechten actum coram subjud: D: Sweers oircondt schepenen Dr. Nic:
Schmitz en J: C: Meijten
Den 23 Jann: 1726
Reg: eod: die
193. Volmacht (148)
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Wij Willem Knoop ende Arnoldus Versluijs schepenen der Stadt Grave doen condt en dat voor den
Richter Willem Arent de Quaaij en voor ons gerichtspersonen voornt: als in den gerichte sijn
gecompareert ende verschenen Steven Jacob de Greve, Hendrik de Greve ende MeJuffr: Rodolphina de
Greve geassisteert met haren broeder Steven Jacob de Greve, als in dezen haren gecozen Momboir,
dewelke verklaerden te constitueren ende volmachtigt te maeken den Advocaat Willem Albert de
Greve omme uijt den naeme ende vanwegens haar Compten: te mogen verkopen de halffscheijdt van
sekere weijde gelegen in de Heerlijkheit Ghendt ende voorts zodanige verdere goederen als zij
Compten: in den ampte van Over Betouwe offte elders sijn hebbende, de koperen nae costume locaal
daervan vest- en opdragt te doen, de penningen daervan provenierende te ontfangen ende daervoor
quitancie te passeren en voorts generalijk omme namens haar Compten: in qualiteijt als Erffgen: van
wijlen Mr. Aelbert de Greve en MeJuffr: Willemina de Quaaij mitsgaders van de Heer Engelbert de
Greve desselvs boedels te helpen redden, met de Crediteuren te liquideren en te transigeeren [?] de
achterstedige pachten en renten te ontfangen en daervoor te quiteren ende vervolgents alles wat de
voorn: Boedels en naerlatenschappe eenigzints concerneren, zo binnen als buijten rechten tam active
quam passive te doen het geene zij Constituanten zelfs present sijnde zouden kunnen off vermogen te
doen niet tegenstaande hiertoe naedere en speciaelder volmacht, als in dezen wierde gerequireert
welke alhier werdt inbedongen onder restrictie nogtans dat den geconstitueerde aen de resp:
Constituanten zal hebben te doen behoorlijke Rekeninge bewijs en reliqua cum potestate substituendi
clausubisque ratihabitionis et indemnitatis; In oirconde der waarheijt hebben wij schepenen voornt:
onze zegelen hieronder opgedrukt en door onsen secretaris laten contrasigneren tot Grave den 9 Febr:
1726 onderstondt.
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