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1. Besaat [001]
Bart Verburcht ende Beeltjen van Egeren echtel. zijn door Stijneken Robbe Wed. van za: Peter Janss
Sloots besaat gedaen aen haere ongereede goederen naementlick aen de gerechte helffte vant
Craijenwalt en het Qualien Landt int geheel ongeveer seven mergen Lants waervan de wederhelffte de
richter Dirck van Triest en Goosweijn Schuilingh toebehoort, palende het Craijenwalt oost Qualien
straat, west Bart Verburcht (?), Zuijdw het Dijfswater, Noortw: de gearristeerden hoff, coolgaerd en
paske, item aen het Qualien lant palende oost Adam van Moerbeeck, Westw die gemene straat, Zuijdw
de heere van Gent en noortw haer Qualien Landt nogh aenden geheele Blaeijcamp groot ongeveer
twee morgen oostwart Trijsten camp West ende noortwart Fredrick Nas mette straat en Zuijdw
d’Erffgenamen van Bart Crechtingh, alle gelegen in d’Erlicom en volgens gerichte acte vande 18 augusti
1671 voor de voorn. Trijneken Robbe en Roeloft Sondaig samp en elx behouden tot indemniteijt van
Eenduisent gl: cum interesse te behoeve van de E. Thomas Pels de medicina Dr. en professor binnen
Nijmege verbonde en tot wairschap gestelt, ende sulx om van de verb: borchstelling cost en schadeloos
gehoude te sijn alles mette coste dese procedure, vermogens acte van besaet vande 28 Decemb: 1673
gedaen voor de richter Reinier vande Berg oricond Rutger Verheije en Jan van Santen schepenen.
Registratum den 23 Novemb: 1674 bij sooverre dese bij den gewesenen Secret. Pels mit geregistreert
is.
2. Vestenisse [02011675]
Roeloff Sondagh en Giesbert van Megen echtel. bekennen schuldig te sijn aan dr Gerard van der
Lijnden eene somme van twee duijsent vijffhondert gl: ad xx S hollts ad ses tot hondert voor Interesse
edogh tot vijff, indien de jaerlixe Interesse binnen d’eerste drie maende nae de verschijndag prompt
betaeld word en verbijnden daer voor bij pantfeilighijt huijs en hoffstadt met aengehoorende bou en
weijlande, soo sij eertijds vande Hr. Van Oije aengecogt hebben groot omtrent t’same acht merge inde
Erlicom gelegen, daer sij compt. op woone, breder vermogens eene parcamente besegelde brieff in
dato de 16 Martij 1667 verleent en besegelt van Jordan Francke Stadtholder der Stadt en Heerlickheijt
Gendt, Hendr. vande Kerckhoff en Hendr. de Laer schepen aldaer, Regta. den 2 Januarij 1675 indie dese
bij Jacob Pels mede geregistreert mogt sijn.
3. Peindinge [008]
Dr Reinier van den Berg en Juffr. Anna Maria van Ziller worden door Johan Roukens als Volmr. van Gr.
Johan van Aewerde scholtus tot Gelder, voor hem selve, ende met als het recht hebbende vand’Gre..
Vlemmingh, in gereede en ongereede goederen ende in specie aen Jan Otte weijde voor 1150 gl: Capit:
Cum Interesse adimora et exp vermogens twee distincte obligatien geschiet voor Wijnand vande Velde
stadtholder oircond Hendr: vande Kerckhoft en Hendrick de Laar den 17 april 1674 s. veteri. Regt den
9 Meij 1675 bij soo verre d’selve peind bij den voorigen secret. Pels mit geregistreert mocht sijn.
4. Opdragt [008]
Hendrick Bles en Cornelisken van Megen Echtel., Henr. Hamerslag en Beeltjen van Megen Egtel.
Arntjen Arnts wed. van Jan van Megen, ende Willem van Megen als momboir van onmundige keijndere
van Artjen Arnts bij d’selfs Jan van Mege ehel. verwerkt dragen op en transporteren aen Herme Spedt
(of Smidt?) en Trijniken van Calcar echtel. ¾ in sekere huis, hofstad met annexe boomgaart en
bouwlant groot omtrent int geheel acht hondt gent. “Moiespijck” ind’Elicom gelegen, palende etc.
brede bij d’opdragt van dato deses gepasseert voor d’heer richter oircond Wijnand vande Velde en
Hendr. Vande Kerckhoft schepene. Reg. Den 11 May 1675
5. Pijnding [008]
Hendrick de Laar wort ter instantie van Willem van Versen (?) als volmr. van Jan van Gochswart en
Catharina van Gent Echtel: gepeint aen huijs en hoffstadt sampt boomgaart groot drie mergen nogh
aen een campken weijlants gent: Jan Verwaeijens Campke groot omtrent 2 ½ merge nogh aen een
parceel gent: Bestevaders Boomgaert groot eene merge, noch aen omtrent 4 hont lants gent: Jan
Lefiers lant en dan noch aen een parceel lants gent: het Hemellant groot omtrent twee merge edoch ..
onder Gendt gelegen, voor de versch: Jan Gochswarts en Catharina van Gent … portie in een Capit: van
400 gl: cum Interesse a diemora et exp: vermogens peind: van dato deses voor d’hr. richter, oricond
Ruther Verheije en Wijnand vande Velde schepene gepasseert. Regt. den 11 Maij.
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6. Registratie van Magescheijt .. [008-009]
Op huijden dato onderges. heeft Jan Biskens en d’Erffgen: van Helena Peters een vrijntlick en acoort
ingegaan ende getroffen tusschen Jan Biskens en d’Erffgen: dat Jan Biskens sal uitgeven en uitkeren
aen Peter van Cuijck, Trijniken van Cuijck, Lisbet Jacob van Cuijck en Cornelis van Megen Erffgenamen
van Helena Peters voor haer meuijs (?) versterff de somme van 275 gl. hollts. ick segge twee hondert
vijff en seventigh gl: waer entegen Jan Biskens voor sig en sijne erve sal hebbe en behouden alle
gereede en ongereede goederen so hij onder sijn huijsfrou eenigsints gehad en beseten hebben geen
uitgesondert, waer mede Jan Biskens en Erffgen: hier mede sullen in en ten eenigen dage sullen
gescheiden en gedeilt sijn, aengaende de clederen van Helena Peters huijsfrou van Jan Biskens
dewelcke nu overleden is, sullen tusschen Trijniken en Lisbet van Kuijck deilbaer sijn wat tot haeren
heve gehoort, sonder arg of list, In ware oircond hebben wij Erffgen: neffens getuijgen onderteekent
den 6 Meij 1675.
Aengaende Jacob van Cuijck dewelcke nu absent is, ende niet en weet off hij leve blieft, blieft sijn
contingent bij sijn oom Jan Bisken stane, maer wanneer Jacob van Cuijck niet weer en quam dat hij
doot was, soo sal Jan Bisken aen d’Erffgename van dato deses behoorlick Interess uitkere de welcke
daer de naeste toe sijn. Was getekent
Jan Biskens.
Dit merckt X heefft Peter van Cuijck met eijgen hant geset,
Catrin van Cuick.
Dit merckt X heefft Lijbet van Cijck met eigen hant geset,
Cornelis van Megen,
Ott Hermen Huijsman als getuijge,
Herman van Triest als getuijge.
Reg.tam. 31 Meij 1675.
[In de kantlijn] Sibilla Prontina (?) Wed. van Peter van Cuijck, mitsgaeders Isaac, Jan en Jacobus van
Cuijck, alsmede Jan Sandersals last hebbende van sijn moeder Lijsbeth van Cuijck Wed. Sander Sanders, te
samen Erffgenaeme van Jacob van Cuijck, hebben bekent van Hendrick Tonisse te saemen ontfange te
hebben vijfftigh gl: wegen de Erffschap soo Jacob van Cuijck aenquame, hebbende haer daer mede, deesen
aengaende, vergenoegt [zonder datum]
7. Peindingh [009]
Bernt van Gerwaerde en Merijtjen Leenders Echtel: worden door Peter Isbrant noe uxoris gepeint hem
als aen hare gerede en ongerede goedere en specialick aende gerechte helfte van 4 merge boulants
gent: de Nijmeegsse Brugh, onder dese Heerl: gelege voor 400 gl: Capit. Cum Interesse a dee mora,
vermogens obligatie Cum Exp: breder d’acte van pein van dato deses. De 11 Juny 1675.
8. Besaat [009]
Roeloft Sondagh wort besaet gedaen aen sijne gereede en ongereede goederen door de Secrets. Will.
Van Loon als Erfgen. van sijn moeder Johanna Alberts vande Wal laatst wed. van Hermen van Buse om
te wese cost en schadeloos ontslage van alsulcke borgteil als glts Buse op Roileff Sondagh versoick ten
behoeve van Hendr Geijse voor den capitail van 300 gl cum interesse gepresteert heeft cum exp
vermogens acte van besaet in dato de 24 July 1674 voor Jo. Jacob van Mekeren rigter oircond Rutger
Verheije en Jan van Sante schepenen gepasseert waer op in cas van B. en O. op diensdag den 22 Juny
1675 sententie .. is. Regt. Den 1 July 1675
9. Vestenisse [009]
Thomas Otten en Neeltjen de Leeu Echtel: bekennen schuldig aen Juffr: Adriana Uwens Sevenhondert
gl: ad 5 p. ct. en verbijnden daer voor seeker hoffstadt Bronckhorsts Hoffstadt gent: groot omtrent
twee merge lants gelege in’t Q[uartier] van Fliere aent reeck en dan nogh Manschaps Camp groot
omtrent drie merge, palende oost de Craeckedelse straat, Zuijdw: d’Erfgen: van za: Hendr: Bouman en
het kerckenlant tot Doornenb:, West en Noortw: de Doornenburchse Weteringe onder Gendt beide
gelege, breder vermogens de pantf: brieff in dato de 22 Mert 1667 voor Hendr. vande Kerckhoff als
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Stadtholder oircond Jo. Jacob van Mekere en Hendr. de Laar schepene gepasseert en van d’selve
besegelt. Regta. den 1 July 1675 tot securiteijt inde voorst. brieff bij pels geregistreert mocht sijn.
10. Vestenisse [009-010]
Stadholder, Borgermr., Schepenen en Gemeinsl: tot Gendt bekennen voor haer ende haere nacominge
schuldigh te wesen en die E. Roeloft vander Heijden en Juffr. Hendrina van Haaften Echtel: de somme
van drijduijsent drie hondert en vijftig gl. procederende ter saecken van diverse somme bij de
gemeinte van Gendt tot haer particulier behoeft en noot, voor dese van diverse persoonen
genegotieert, ende verbijnden daer voor alsmede voor de verlopen en nog te verlopene intereste ad 5
p.ct. alle soodane Landerien en Erven, die Gentse Gemeinte genaemt als in verscheidene perchele
ind’Erlicom de districte van Gendt gelegen sijn, en bij verb: Verheije in pachting gebruijckt, breder
vermogens d’originele verschrijvinge in dato den 23 Novemb: 1665 getekent bij Hendrick Bouman
Borgermr. tot Gendt, Hendrick vande Kerckhoff, Hendr: de Laar, Jordan Francke als Schepe. Ende daer
onder stont. Wij onderges: bekenne bij dese hier in gespecificeerde seven obligatien met onze kennisse
in dese binnen genoemde somme en reduten brieff verandert en alsoo wederom ingetogen te wese.
Ende was get: Wilhelm Baron de Renesse de Baer Vrijheer tot Gendt : En lager Mij pnt: Jacob Pels Soen.
Regta. den 2 Julij 1675.
Dese bovenstaande obligatie van 3350 gl: door wijlen Bartram van Eck van Panthaleon in leven Heer van
Gent en Erlecom bij testament van 26 .. 1721 aende kerck en armen dezer Heerlickheijt vermaekt zijnde
te weten van 2000 gl: ean de kerck en 1350 ean den armen, heeft de kerck daervan 1400 gl: ontfangen,
dewelke wederom op … van de Hr Joh: Walreaven van Balveren breder d’acte van vestenisse ter gerichts
signaat in dato den 25 Nov: 1725 so dat er nog 600 gl: voor de kerck, en 1350 gl: van deze obligatie in
zijne volle cracht en weerde blijven.
11. Vestenisse [010]
De richter van wegen des heere van Gent, voorts Borgermr. Schepene en Kerspelluijden van Gendt
bekennen aen Jan van Santen, waer van de Wed. van Hr. Roeloff vander Heijden nu het recht seijt te
hebben, schuldig te wesen een somme van vier hondert elff gl: 19 ..ende verbijnden daervoor als mede
voor de Interesse ad vier ten hondert, de gemein Landerien en goederen soo tot Gendt als
int’Q[uartier] van d’Erlicom, mitsgaders alle andere goederen de Stadt en Heerlickheijt Gent
aengaende, breder vermogens d’originele obligatie off verschrijvinge in dato den 17 febr: 1673
getekent bij Jacob van Mekere richter, Rutger Verheije, Godofrid Huijsman, Cornelis Geuniss (?), Kerst
Hendrix, Hendr: de Beijer, en verder Jacob Pels Secr: Regta: den 2 Julij 1675.
12. Vestenisse [010]
Borgermr. Schepene en Gemeinsl: der Stadt ende Heerlickheijt Gendt bekennen schuldig aen dr.
Jacobus Verheije eene somme van Eenduijsent twee hondert Car: gl: te verrente ad 6 p. ct. en
verbinden daer voor specialick twee dardeparten inde alinge gemeine landerien, die Gentse gemeinte
genoemt soo en als vers: Verheije selve in pachting heeft breder vermogens den originele brieff op
franrijn geschreve, daer het stadtssegel van Gendt onder ontfangst in groen was en aen een franrijne
sterckt betekene Jacob Pels Secy:, in dato den 7 Junij 1674. Regta: den 2 Julij 1675.
13. Vestenisse [010]
Borgermr. Schepene en Gemeinsl: der Stadt ende Heerlickheijt Gendt bekennen schuldig aen dr.
Jacobus vander Heijden eene somme van vijff hondert Car: gl: ad. 6 p.ct. ende verbijnden daer voor de
twee darde parten vande Gentsche gemeinte hier voor genoemt breder vermogens den originele brieff
op francijn geschreven, daer het Stadtssegel van Gendt onder ontfangst in groen was en aen een
francijne steert en bet: Jacob Pels Secr: in dato den elfden Augusti 1674. Regta: den 2 Julij 1675.
Deze bovenstaende vestenisbrieff si in mijn praesentie gecancelleert en in dorso (?) van dezelve van
de Hr. De Vilattes getrouwt aen Juffr. Elisabeth van Eck van Panthaleon bekent voldaen te sijn,
mogendelijden (?) dat deselve op het register van Bezwaar moght worden geroijeert, actum den 24
Julij 1721, mij present Nic: Schmitz.
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[in de kantlijn, betrekking hebbend op de vier bovenstaande vestenissen]
Ontslaeninge en renuntiatie van speciaal verbant [009-010].
Peter Sander van Well notaris tot Nijmegen als volmr. van de heere Johan van Motsfelt Coninghlicke
pruijss: Geheijme Regeringhs Raadt voor sigh selffe en sigh meede sterck maeckende en de rato
cuverende voor de andere mede momboir .. en meede als volmacht hebbende vande Hr. Geraedt Wilhelm
van Eck van Panthaleon, Overste ten dienste van Haer Hog: Mog: als momboire van naegelaetene
kinderen van wijlen die Hoogh: Welgeb:Hr. Diederick van Eck van Panthaleon in leeven Hr van Gendt en
die als houders van de vier naest malcanderen volgende vestenissen tott laste van Borgemr. Schepenen en
Gemeinsluijden der Stadt en Heerlickheijt Gent vermogens transporte de dato den 15. Novemb: 1709 en
26 Octob: 1710 vermogens volmacht ten naevolgenden sijnde op hem gepasseert voor Borgemr.
Schepenen en Raeden der Stadt Cleeve in dato den 4 Martij 1713 onder een opgedruckt Segel in groen
wasch met wit papier bedeckt, en onder teekeninge van Joh: Wilh: Hagen Secr: ende heefft in die voors:
Qualiteijt ontslagen de speciale verbanden van de Landerijen en Erven die Gentsche en Erlecomsche
Gemeijnte genaemt, en in de Erlecom geleegen, in deese vier naest malcanderen volgende vestenissen
breeder geexprimeert en uijtgedruckt dieselve speciale verbanden daervan ontslaende en daervan
renuntierende bij deesen, Blijvende evenwell onvermindert off behalve het ontslaen en renuntiatie van de
selve speciale verbanden, deese vier naest malcanderen volgende vestenissen off obligatien tott laste van
Stadt en Heerlickheijt van Gent in sijn volle cracht en weerde. Alles breeder de voors: volmacht, op dato
onders: geregistreert in het Gericht Signaet, Actum voor de Heer Richter Dor. Engelbart Beeckman n
oricont schepenen de hr. Dr. Willem Reijnders en Derck Sweere, den 10 April 1713
[Eveneens in de kantlijn] De obligatie van twaelff hondert gln: aen Jacobus Verheijen de 7 Junij 1674
schuldigh bekent op neffenstaende folio so geregistreert is op de settinge op den 9 Decemb: 1760 ten
versoek van den HWgeb: Heer D: B: Baron des Villates als houder van deselve in tween gesplitt, en
vervolgens ingetrokken, en daer tegens uijtgegeven door den gesubst: Secretaris Gerlach van Gent twee
obligatien, d’eene van Sevenhondert glns: ten behoeve van de kerk en Armen van Gendt, en de andere ad
vijffhondert aen voors: Heer van Gent, dogh door Welgedaghte Heer aen vrouwe Susanna van
Haansbergen Wed: J: Taree gecedeert, breder te sien in ’t prothocol van beswaer ltt:D:fol:217 vso en in ’t
Gerightsignaet van den 20 Dec: 1760.
De nevenstaande obl: door den Heer van Gent aan vrouwe Susanna van Haansbergen Wed: Taree
gecedeert ter s[omme[ van vijf hondert guldens, is aan de Heer de Tamal en G:L: (of G:A:) de Tamal gebr:
Taree, als houderen dezer obligatie, op den 19 maart 1765 afgelost, en op derzelve verzoek geroyeert den
20 dito.
14. Vestenisse [010]
Willem van de Kerckhoff en Harnsken Goossens echtel. bekennen schuldig te sijn aen Agnes Kuper
wed van wijlen Johan van Santfort de somme van drie hondert gl capit. Ad 5 p. ct. En verbeinden
daervoor bove het geenrael verbant speciale en weide groot ongeveer 1,5 mergen wairnaest gelant is
d’heer van Wijkraedt en de Wed. van Herman Smits en dan nogh een halve merge Boomgaerdt
wairnaest geerft is Roiloft Sondagh en d’ander sijde de vern. Wed van Hermen Smit beide in d’Elicom
gelege, breeder vermogens den originelen pantf. brieff in dato de 27 Meij 1668 uitgegeve en besegelt
van Jan Johst van Wintrop Stadholder, Hendr. Van Kerckhoff en Gerrit Sondagh schepenen. Regt in
majorem caut.. den 3. Julij 1675
15. Vestenis [010-011]
Jan van Santen en Janneken Lippis Echtel: bekennen schuldig aen Dorothier Cock en haer sustere Eva
en Helena Cock de somme van eenduijsent vijffhondert guldens ad 5 p.ct. en verbinden daervoor als
mede voor alle te verlopene Interesse, bij pantfeijligheijt huijs en hoffstadt, gent: de goude Croon, met
hoff en boomgaert daer annex gelege aende merckt, palende oost en Zuijdw: de gemeine straat, West
de merckt en noordw: Johan van Trist noch seeker hoffstadt eermaels van Hendrik Rutgers aengecocht
groot omtrent 2 ½ merge palende oostw: die gemeine straat, Zuijdw: de vrou van Muijswinckel, west
Jan Peters en Noordw: de Echtel: voors: ende dan nog een hoffstadt gelegen bij de Capelle alhier groot
omtrent 1 ½ merge lants alle onder Gent gelegen, voorts generals hove (?) andre soo gereede als
ongereede goederen, breder vermogens een pantfeilige brieff in dato de 4 Novemb: 1665 bij Hendr:
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Bouman Stadtholder, Hendr: vande Kerckhoff en Geurt Verheije schepenen uitgegeven en
besegelt.Regta: 5 Julij 1675 in majorem cautelam.
16. Vestenis [011]
Rijck Sondagh en Lijsken Arnts echtel bekennen schuldig aan Derck Buijt en sijne erve eene somme
van 940 gl ad 6 p. ct. en verbijnden daer voor huijs en hoffstadt sampt aengehoorent Landt so groot en
cleijn d’sulx uit haere regte en toebehooren in voor en bepalingen gelegen sijn in d’Elicom met
overgifte van in cas van misbetailinge het verb: goet gerichtel. te vercope, breder vermogens, den
originelen brieff van Jan Joost van Wintrop Stadtholder, Hendr. Verheije en Herman van Trist in dato
den 1 Meij 1670 uitgegeve. Regta. den 6 Julij 1675 in majorem securitatem.
17. Transport [011]
Die hoog Welgeb: heere Johan Adriaen Baron de Renesse de Baar, heer van Blijenberge als
momberheer van d’onmundige kijndere van wijlen sijn hoog ged. heer Broeder die Hoog WelGeb: Heer
Willem Baron de Renesse, Vrijheer van Gendt en cedeert en draegt op aen d’heer Vice Camceler Hendr.
Straatman en vrouwe Moelijart Echtel: seeker Goet bestaende in huijs, hoff, Boomgaert, Bergh, Bou
ende Weijland, gent: Valckenborgs Hoff groot omtrent tien merge, noch d’Erlicomse weide, sestien
mergen, de peerts weide vier merge neffens de rietbae ende hoeck beide ses merge, die hoogen
kijftwart neffens ’t weertje t’samen tien mergen met sijne luchten (?) schietende aent peerts weitje,
noch den legen kijftewart negen mergen en lestelick de keckse (?) camp acht mergen, alle aen
malcanderen gelegen en groot in’t geheel ongeveer seven en sestigh mergen edoch so groot en met alle
sijne rechten en toebehooren gelegen int Q[uartierr] vande Erlicom Schependom van Gendt met
verbant vande Jurisdictie off Heerlickheijt van Gent voor vier jare alles, voor d’ expevictie (?)
[onleesbaar] vant verbonden goet, breder vermogens d’opdracht van dato dezes, den 17 Julij 1675.
Regta: eodem die.
18. Vestenis [011]
Hermen Hendrix van Sambeeck en Anneke Wese (?) Echtel: bekennen schuldig aen hr. Francois de
Soet en sijn huijsfrou drij hondert vijftig gl: Capital ad 5 p.ct. en verbijnden daar voor huijs en hoffstadt
met boomgaert en boulant groot 2 mergen in’t Q[uartier] van Fliere gelegen breder vermogens de
schultbek: van de .. augusti 1675 voor richter Dr. Will: Roukens oircondt de Greve en Romburg
schepene gepasseert. Regta: den 26 Augusti 1675.
19. Opdracht [011]
Johan Roukens als volmr: vande Vrouwe van Gendt en vand’heer van Blijent q.q. draegt op en
transporteert aen d’heer Straatman alle die ind’Erlicom liggende Landerien, hier voor de 17 Julij
gespecificeert, hoewel die bij deze opdracht in andre meerdere of mindere parchele genoemt sijn, oock
met eenige verandringe van clausule als breder bij d’opdracht op heden voor richter en de Greve en
Romburg schepenen gepasseert … is. Regta: den 30 Augusti 1675.
20. Cessie [011]
Godert van Aldenhove cedeert aen d’hr schepene Dor. Willem Water seker verwin gemaeckt op 4 hont
lants en andre goederen toebehorende Drosthoeve (?) breder vermogens acte van dato de 30 augusti
1675. Regta: eod die.
21. Verbant [012]
Catharina van Gendt Vrouwe tot Gendt heeft op den 16 Julij 1660 voor Stadtholder en schepenen van
en mannen van Leen verbonden met alleen alle goederen jegenwoordigen en toecomende soo gerede
als ongerede goederen soo Lheen als allodial, in de Stadt en Heerlickheijt Gent en Erlicom, nemaar
oock in de alinge provincie van Gelderlant, Utrecht en elders gelegen tot guarand en versekering vande
Erfgen: van haer hoogh Ed: Eheere Floris van Meverden Hr. tot Gendt breder bij d’acte int gerichtel:
signaat den 6 septemb: 1675 van woort tot woort geregistreert quo relatio. Regta. den 6 Septemb:
1675.
22. Transport [012]
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Bart vander Burcht en Aeltjen van Egeren Echtel: dragen op en transporteren aan Adam van
Moerbeeck en sijn huijsvrou de helfte van 1 ½ merge lants de Blaijcamp genoemt in d’Erlicom gelegen,
vermogens opdracht voor richter en schepenen gepasseert op heden de 13 Septemb: 1675. Regta. ead.
23. Peindingh [012]
Beeltjen van Vuerden Wed: van Ruth vande Wiel wordt door Adam van Moerbeeck als cessie hebbende
van Juffr. Creeft gepeint in alle hare gerede en onger: goedere en in specie aen haer helfte inde
Blaeijcamp groot int’geheel 1 ½ mergen ind’Erlicom gelegen voor de helfte van 1000 gl: aducto soluto
Cum Exp: vermogens peind: Coram Judice et Scab: gepasseert op heden de 13 7ber: 1675. Regta. ead.
24. Transport [012]
Helena van Chous transporteert aen Dr. en professor Peter de Greve en de Secret: Willem de Greve vijff
achtste parten in huijs en hoffstadt en erve met ap- en dependentien vandien binnen Gendt gelegen
vermogens opdracht op heden Coram Judice et Scab: gepasseert de 13 7b 1675. Regta. eodem die.
[in de kantlijn] Dese opdracht als oock de volgende vestenisse sijn beide geannulleert en gepasseert (?) als
bij de actens ter protholle tesien.
25. Vestenisse [012]
D’heere Dr. Professor Peter de Greve en den Secretaris Willem de Greve cum uxoribus bekennen
schuldig aen Juffr. Helena van Hous een Capitael van 1000 gl: te verrenten met 60 gl: jaerlix en
verbijnden daer voor vijff achtste parten Huijs en Hoffstadt, erven met ap- en dependentien vandien in
dese jurisdictie gelegen breder vermogens de acte op heden de 13 7ber 1675 voor richter en
schepenen gepasseert. Regta. eod die.
26. Peindingh [012]
Thomas Otte wort door Willem Mater (?0 schepene der Stadt Nijmege gepeint ean sijne gereede en
ongereede goederen en in specie aen bronckhorste hoffstadt ende manschaps camp voor de Interisse
van 300 gl: vervalle de 5. Juni 1668, 69, 70, 71, 72, 73, 74 en 1675 en verder te verlope tot 15 gl: ’s
jaars mitsgaders voor de restitutie off te minste versekering van’t verbonden Capitail Cum exp.
vermogens d’acte van peindinge in dato deses de 7. October 1675. Regt eod.
27. Peindingh [012]
Claas van Abshove wort door verbonden Hr. Water gepeint aen sijne gereede en ongereede goederen
voor 59-18-0 van salaris vermogens declaratie ter taxatie, Cum exp: vermogens peind: in dato deses de
7 Octob: 1675. Regta. eod.
28. Transport [012]
Maria Leenderts Courtpenn: Wed: van zal: Bernt van Herwaarden voor haer selve en haer
sterckmakende voor hare onmundige kijnderen, neffens Hendr: Tits als oom en momber der
verbonden onmundigen dragen op aen Lamb: Peters en Dersken Jacobs Echtel: de helffte van 4 mergen
boulants onder dese jurisdictie gelegen, gent: de Nieumeegsse Brugh daer van de wederhelffte de
voorn: Tits en raatsvrint Hendr: Heise (of Geise) toestendig is, vermogens opdracht in dato deses de 7
Octob: 1675. Regta. eodem.
29. Vestenis [012]
Willem van Megen en sijn huijsvrou Erntje van Gein bekenne schuldig aen .. Johan Jelis 550 gl. capit. en
verbijnden daervoor huijs en hoffstadt met boomgaert groot omtrent eene merge Lants in d’Erlicom
gelege vermogens eene pantf. brieff in dato de 16 Octob: 1665 uitgegeve bij Hendr. Bouman gesubst.
Stadholder Willem van Kerckhoff en Hendr. Verheije schepene. Reg. den 19 Octob: 1675
[in de kantlijn] Dese pantf. brieff is door mevrou Huninga gecedeert aen Andrijs Palmerts op den 16
Octob: 1675.
30. Vestenisse [013]
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Willem Cornelis van Wijck ende Susanna Jans Echtel: inwoonders tot Nijmege bekennen schuldig aen
Hr. Johan Kelftkes der beiden regten Dor. en Raadt vande Ed: Hove van Gelderlant en die als collator
vande Beursen gefundeert bij wijlen Dor. Burchart vande Berg en derhalve aende Burtante (?) van
welght heere Burchard, de somme van 800 gl: ad. 6 p.cto. en verbijnden daervoor special huijs en
hoftstadt, met boomgaert, Boulant en verdere toebehoore groot tesamen omtrent twee merge lants
gelege int’Quartier van Cappel, Oost- Zuijd: ende noortwart aendie gemeinte en de gemene straat en
Westw: de Wed: van za: Cornelis Wulfters vervolgens eene besegelde brieft van Hendr: Bouman
provisionele Stadtholder, Hendr: van Kerckhoft en Geurt Verheije schepene tot Gendt uitgegeven in
dato den 4. Aug: 1646. Regta. 6 Novemb: 1675
31. Peindingh [013]
De vrouwe van Gendt, sampt haere kijnderen worden door Arnholt Kelftkes gepeint aen sekere
hoffsteede bestaande in Boomgaert en Boulant groot omtrent eene merge int Quartier van Fliere
gelege, oost Jan van Sante, West Jan Wolters, Zuijd de Cappelse straat en noortw: de Goerinchse (?)
straat, voor 198 gl: Cum Exp: vermogens breder de peind: vanden 23 9b. 1675. Regist den 24 dito.
32. Transport bij Magescheijt [013]
Wijnan vande Velde en Johan Pouwels als mombers van de ses onmundige kinderen van Abraham
Straatman en Trijneke Kuppe in leven Echtel. draegen op aen Hendr. Killen lest Weduwnaer van voorn.
Trijneke Kuppen seeker huijs en hoffstadt met alle sijne rigte toebehooren staende en gelege binnen
Gent aende muijr vande kerckhoff daer den voorst. Abraham Straatman ingewoont en gestorven is,
breder vermogens ‘t magescheit van den 22 Novemb: 1675 van woort tot woort in gerigssignaat
geregistreert. Regt den 2 Decemb: 1675
33. Registratie van Magescheijt [13-14]
Op huijden dato onders: is een vruntlick, vast en onverbrecklick magescheijt en bewijs opgericht en
geslooten tusschen Bart Coppers Weduwnaer van za: Neelten Smits als vader ter eenre en desselfs
onmundige soontje Hermen Coppers ehel: erweckt bij de voorsijen za: huijsvrouw voor welken
onmundigen Gerrit Arnts als aengehout outoom, ende Johan Arnts als neeff ende dienvolgens als
mombers instaen en raveren bij dese, ter andren sijde, rakende all sodane erfthuis en versterf als van
voorst: onmundige voor doode van sijn za: moeder Neeltjen Smitz voornt. eenigsints aengecoome en
aenverstorven is, alle in manieren naevolgends, … naerdat alle de erven en Landeren des Boedels
waren geleijt in twee gelijcken loten, soo is den veder Bart Coppers voor sijn helfte daerin te deel
gevalle, eerstelick eenen camp Weijlants gent: de Leegeweij groot omtrent twee morgen , gelege
ind’Erlicom, ende dan nog eenen merge boulants ’t Suijrlant geheeten, gelegen onder de Stadt en
Heerlickheijt Gendt, sijnde beide vrij eige erff en goet, … den vader, ten reguarde dit lot beter is als ’t
geene de onmundige sal hebben uittekeere eenen somme van tweehondert guldens hollts., waertoe
den vader nogh alleen sal hebben en behouden alle des boedels gereede goederen, bestaende in haeft
en beeste, bougereedschap, imboedel, huijsraadt en dergelijcke niets over al daervan int clein off groot
uitgesondert, profiterende daer bij nogh alle des boedels incomende schulden, niets daer tegens ook
wederom lastende des boedels passive off uitgaende schulden, alles sonder boete off schaede van den
onmundige, hiertegens is den onmundigen ten deel gevallen, soo hij oock voor hem en sijne erve sal
hebben ende behouden, Eerstelick de helffte van seeker huijs en hoffstadt met een annex weitjen, de
Rijslaeck gent: gelegen tot Kekerdom, waer van de Erffgen: van Hendr. Aernts den oude de wederhelfte
toestendig, sijnde vrij eige erft en goet, uitgenomen soodane erftpacht van drie rijxd: als de gemelte
Erffgen: van Hendr. Artns uitte voorn: geheele hoffstede en annex weitjen jaerlix te vorderen hebben,
ende dan nogh omtrent anderhalven mergen Boulant, Wulft gent: gelegen onder de Stadt en
Heerlickheijt Gent, sijnde vrij eige erft en goet waer toe denselven onmundigen door den vader ten
reguarde vande gereede goederen hier voorens gemelt, nog in … bewese eene somme van achthondert
tachtentigh gl: negen St. 4 penn: waervan getoge de tweehondert gl: soo de vader uitte de 500 gl:
dewelcke uitten den boedel van Hermen Smits en Grietjen vande Kerckhoff voor aff aenden vader en
de onmundigen mochten uijtgekeert worden, ten aensien sij Grietjen van Kerckhoff haer mans
versterft niet uijtgekeert maer de vruchten eenige jaeren genooten hadde, volgens arbitrale
uitspraecke van dato deses sijn toegewesen, soo compt den onmundige nog de somme van seshondert
tachtentich gl negen St. 4 pen: ende hier dan bij gestelt de voorstaende tweehondert gl: de welcke den
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vader voor den beterschap van sijn lot … landeren aan den onmundigen hier voor uittekeere heeft, soo
moet den vader aenden selven onmundige desen … uit geheel uitirchten de somme van achthondert
tachentig gl: 9 St. 4 pen: welcke uijtrichtinge geschiede sal soohaert (?) den voorst. onmundige, ten
sijne mindige dage, tot den huwlickse staat, off buijten ’s vaders cost sal geraeckt sijn als wanneer
mede aen siene sullen worde uitgericht soodane eenenvertigh .. tin, bestaende in 15 schotels, drie
teljoers, drie commekens en een boter schotel, mitsgaders drie silvere lepels, een oorbant van een
coker, een naelt (?), een haeck en een vorc, een vergulden rinken, een gouden rinken met een rode
steen, een boeck met twee silvere clampkens en een silvere vingerhoet welck silverwerck en goeden
rink volgens prijseringe gedaen door hermen Grammeij silversmit, negentien gl: 16 St. weerdig is, als
onder den vader nog sijn berustende. Blijvende den vader gehouden tegens de jaarlixe opcomste, den
voors: onmundige tot dus lange in cost, dranck, cledinge en redinge t’onderhouden, ter schoole te laten
gaen, ende sodanig onderwiese als dat sijnen staat en gelegentheijt vereischt, Ende opdat den
onmundigen van dit sijn bewijs allerdinghs moge sijn verseekert, soo verbijnt de vader daer voor bij
dese … magescheijtsrechten sijne hier voor te deel gevallene erve en Landerije, waer mede dan vader
en soon nopende (?) het voorn: moeders versterff, van en met malcanderen sullen sijn en blijven
gescheiden, verleben en verdragen, sonder dienaengaende eenige actie off pretensie, wijders als verb:
d’eene tegens den andere meer te refereere (?) directe of indirecte, in eenigerleij wijse, sonder archlist,
t’oirconde dese bij parthen en aenwesende goede mannen betekent. In Nijmege den 2 Julij 1675
presenterende den vader Bart Coppens althoos op .. van mombers de boedel eedt solve nelub (?) te
prestere, waartoe sij sich met sijn onderteken verbintt. Was getekent.
Bart Koppers,
Gerrit Aernts,
Jan Aernts,
Handerijck Arnss als getuijge,
H. v.d. Lijnden als getuijge,
Wilh: Willems tanquan testis,
Mij pnt. Adr: Roukens.
Regt. Den 1 Decemb: 1675
34. Vestenisse [015]
Hendr: vande Kerckhoff bekent schuldig aende Wed: van Johan te Eck (?) 200 gl: ad. 5 ½ p. ct. en
verbijnt daervoor huijs en hoffstadt met boomgaert en 4 ackers landts groot omtrent 2 mergen daer
hij op woont op de Cattenberg gelegen breder vermogens de pantf: brieff in dato de 1 (?) 9bris 1675.
Regt den 1 Decemb: 1675.
[in de kantlijn] Compareerde Matthijs Thijssen getrouwt aen dochter van Jan Ten Eecke (?) ende bekende
van deese vestenis voldaen te wesen. Actum Coram Judice oorcont de Hr. Verheijde en Kante (?) Scab: den
4 Junij 1690
35. Vestenisse [015]
Rijck Sondagh en Lijsken Arnts Echtel bekenne schuldig aen Bernt en Petronella Janse de somme van
280 gl ad 6 p ct. Ende verbijnde daarvoor een parceel Lant ende boomgaert gent. de cleine hoffstadt
soo groot en clein geleege ind’Erlicom, oost de Vicarie hoffstadt Zuyt Jan Everts west en noortw Willem
Schuilingh Erfgen. vermogens pantfeilig. in dato den 7 Decemb. 1653. Regt. Den 16 Jan 1676
36. Opdracht [015]
Bernt Sevecar en Willemke Jans Echtel: voorts de mombers van derselver onmundige keijnderen
dragen op aen Willem Vermeer een parcheel Weijlant groot vijff mergen Jan Peter Weide genoemt,
breder in d’opdracht van de 19 Jan: 1676. Regta. den 19 Feb: 1676.
37. Opdracht [015]
Arnolda de Greve Wed: van predicant Joh: Coetsius transporteert aen d’hrn: Peter en Willem de Greve
resp: professor en secret: 1/3 part in 1/8 part van de hoffstede tot Gent vermogens transport vande 28
Jan: 1676. Regta. den 18 Februarij 1676.
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38. Vestenis [015]
Hendr: Bolck en Jan Arnts resp. Br. en gemeinsman in d’Erlicom bekennen schuldig aen d’heer
secretaris Peter Reijnen tot Cleve Tweeduijsent eenhondert gl: ad. 5 p. cto. en verbijnden daervoor
d’Erlicomse gemeinte, vermogens acte vande 18. Febr: 1676. Regta. eod.
[in de kantlijn] Peter Sanders van Well notaris als volmr. vande vrouwe Wed: van wijlen de hr. secretaris
Reijnen geassisteert met haer soon de hr. Johan Peter Reijnen Richter tot Cleve vermogens volmacht ten
naevolgende eijnde op ... gepasseert voor Borgemr., Schepenen en Raden der Stadt Cleve in dato den 10
Febr: 1713 onder een opgedruckt segel in groene wasch met wit papier gedeckt, en onderteeckeningh
van Joh: Wilh: Hagen Secret: heeft bekent dat zijn vrouwe principal…van dit neffens staende Cap: van
2100 gl: volcoomen voldaen en betaelt is, derhalven moogende lijde en versoeckende dat ’t selve Capitael
opt’register van Beswaer mochte worden geroijeert en affgeschreven. Actum den 3 April 1713.
39. Vestenis [015]
Goswijn Schuijlingh en sijn huijsvrou bekennen schuldig aen Adam Moerbeeck 750 gl: en verbijnden
daervoor en alsmede voor de conditien in d’acte van heden de 19 febr: 1676 uitgedruckt ¼ en 1/10
part in een parchele weijlant groot int’geheel 7 mergen gent: Craijenwalt en qualienlant in d’Erlicom
gelegen vermogens breder de verbonden vestenis in dato verb:. Regta. den 19 Febr: 1676.
40. Vestenis [015]
Godefrid Huijsman en Johanna van Druijten Echtel: bekennen schuldig an Jan Peters cleermaker eene
somme van 500 gl: mette Interesse ad 5 p.cto. en verbijnden daarvoor vier mergen Boulant gent: den
Pas onder Gendt gelegen, breder vermogens de vestenis van den 21 dezer quo relatio. Regta. den 22
feb: 1676.
41. Vestenis [015]
Wolter Cornelis en Jelske Jans Echtel: bekennen schuldig aan Jan Wemmers en Grietje Brel Echtel: 50
gl. ad 6 p.cto. en verbijnde huijs, hoff en gepoot int Quartier van Hagevoort , palen juxta litteras in dato
den 6 Mert 1676 regta eod.
42. Peijndighe en Verwin op gereet en ongereet van Roelof Sondach [12071676]
Lambert van Zalingen heeft de 5 Feb: 1674 met Reinier vande Berg richter oircond benoemd en
Schepene besaat gedaen de 24 Julij 1674 gepeint en de 26 Januarij 1675 beschut geboode aen de
gereede en ongerede goederen van Roeloff Sondach voor off om gelibereert te te sijn van sekere
borchtocht, soo hij voor hem aen Aernt van Zeller gepresteert heefft ad 450 gl: capitaele dat hij niet
willde misse voor 1000 gl:. Cum exp. Regt. Den 12 Julij 1676
43. Vestenisse [025]
Roeloft Sondagh en Giesken van Megen hebben Joffr. Gerarda van de Lijnden als Erffgename van haer
Oom Gerardt van de Lijnden wegens verschulde pagtsomme en die sij op aenstaende Kerssemis nogh
verschulde sulle wegens haer hoffstadt en bijgehoorende Landt bij gemelten vander Lijnden in verwin
genoomen beneffens gemelte hoffstadt nogh gevestight in seeker Campken Weijlandt genaemt het
Blaeij Campken groot omtrent 2 morgen en geleegen in de Erlecom, Breder bij de vestenisse ten
signate te vinden in dato den 27 Novemb: 1678. Reg. eod die.
44. Opdracht [025]
Peternel Frericx cum tutore Pauwel Frericx draegt op aende stadthouder Winant vande Velde de
helffte van een stuck Bouwlants, genaemt de Soerlant, groot int geheel 5 merge, breder bij d’opdracht
vanden 24 Decemb: 1678. Reg. eod die.
45. Peindinge [025]
Gerrit Pauwels noe uxoris Naleke Wessels sigh meede sterck maekende voor Agnes Wessels, peijndt
en seekere hoffstadt daer Wessel Mullers op gewoont heefft voor een Cap: van hondert daelder
hollants, vermogens acte van peijndinge de dato 17 Jan: 1679. Regt eod die.
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46. Peijndinge [025]
Derck Peters woonende op de Praest wordt gepeijndt door Jan Peters voor seeven hondert gl: ter
goeder reeck: vermogens acte van peijnd van de 14 Febr: 1679. Reg. eod die.
[in de kantlijn] Jan Peters heefft van deese peijnd gerenuncieert, coram Judice oorcont de Greve en
van Velde Scab: den 17 febr: 1690.
47. Peijndinge [025]
Jan van Santen wordt gepeijndt van Jan Willemssen Caecx voor hondert seven en twintigh gl:
vermogens acte van peijnd: in dato den 22 febr: 1679. Reg. eod die
48. Peijndinge [025]
Jan Aernts wordt gepeijndt van Jan Willemssen Caecx voor 27-8-0 als rechte van verscheene Lantpacht
vermogens peijnd: van 22 febr: 1679. Reg. eod: die
[in de kantlijn] Jan Willemssen Kaex heefft bekent hiervan voldaen te sijn en daerom gecancelleert den 24
Junij 1692
49. Opdracht [025]
Elisabeth Verwoert Wed. Jan van Lom voor haer selffs ende mede neffens Jan van Hulst, als respective
moeder en Schoonbroeder, en in die qualiteijt vooghden over Segera van Lom nagelatene dochter van
Jan van Lom, draegen op aen Jan Derx een parceel lants, genaemt den Pas, groot omtrent eenen
morgen, int’Quartier van Flieren, breeder te sien bij d’Opdracht ten Signate in dato den 27 febr:
1679.Reg. eod die.
50. Vestenis [033]
Jan Aernts en Anna Speet Echtel. bekenne schuldig te wese aen Elisabeth ten Oort Wed. van Jan van
Heuvel de somme van ses hondert gl. en verbinden daervoor huijs en hoffstadt met annexe ses morge
bouwlandt genaemt de Hegh breeder d’Acte van verbandt staande ten Gerichte Signate in dato den 30
April 1680. Regt. eod die.
51.Cessie en Opdracht [033]
Johan Cotier den Jonge als volmr. van Welgeb: Vrouwe Eggerine Adriana Sibilla van Ripperda Vrouwe
tot Oosterweede, Douairiere van wijlen die Welgeb: heere Johan Baron van Gendt, den Welgeb: Heer
Adriaen Baron van Gendt en sijn Hoogh Welgeb: Gemalinne de Hoogh geboorene princesse Elisabeth
Maria van Portugael , en de welgeboren frellens Willemina Margaretha en Anna Sibilla van Gendt,
cedeert en draegt op bij forme van Maegh gescheit aan Hr. Fredrick Wilhelm Baron van Gendt, der
Constituant en respective Soon en Broeder, eerstelick het alinge recht van Leenhoff, Leenfasal off
Leencamer, off dier rechte eijgendom aen en over alle soodanige Leengoederen als aen of onder den
hoff van Gendt te leen gehooren, als meede den Tijns hoff off Tijns gerechticheen (?), nogh eene
Bouwhoff met alle appertinentien van dien, met seeve mergen Uijtterweert voorts huijs, hoff en
boomgardt tot Gendt geleegen, alles breeder de acte van Cessie en Opdracht staende ten Gericht
Signate in dato den 5 Meij 1680. Regt eod die.
52. Cessie en Transport [033]
Peter vande Graeff als Volmr. van Arnolda de Greve Wed: van zal: Johannes Coetsius cedeert en
transporteert aen die E: Willem de Greve Secret: der Stadt Grave, en aen Juffr. Mechtelt van Huijssen
Wed. van wijlen de heer professor Petrus de Greve soodane portie als haer Wed: Coets was
competerende in seekere hoffsteede Landts, bestaende in huijss, hoff en boomgardt en toegehoorende
Landerijen, Breder d’acte van Cessie ten Gericht Signate, in dato den 10 Meij 1680. Regist eod die.
53. Immissie en Inseringe [033]
Lens Michiels wordt door de Hr. Richter uijt cracht van verwin geimmitteert in een parceel Landts
groot twee mergen, genaemt Evert Daemen, en toebehoorende d’Erffgenaemen van Margaretha
Wulffers, voor eene somme van vier hondert gl: Cap: cim Interesse, Breeder d’acte daaevan ten Gericht
Signate in dato den 28 Junij 1680. Regt eod die.
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54. Vestenis [034]
Jan Aernts als momber van de twee onmundige kinderen van sijn broeder Henderik Aernts, genaemt
Herman en Neeltjen Aernts, bekent schuldig te sijn aende Rentmr. Herman van Trijst de somme van
acht hondert gl: hollants te weeten voor Herman Aernts 690 gl: en voor Neeltjen Aernts 110 gulden
daervoor verbindende een huijs en hoffstadt met bijgehoorende hoff, boomgardt en weijde, groot
omtrent vier mergen in de Elicom geleege, Breeder d’Acte van Vestenis te Gerigt Signate den 5 Julij
1680. Regt. Eod die.
55. Peijndinge [034]
Gijsbert Sondagh wordt door Juffr. Gerarda vander Lijnde gepeijndt aen alle sijne gerede en ongerede
goederen voor agt hondert gl ter goeder Rek van verscheenen paigt penn: Cum Exp. Breder d’acte van
peijndinge ten gerigt Signate in dato den 7 Sept 1680. Regist eod die.
56. Vestenis [034]
Jurrien Arnts Wed. van Jenneke Weijers en Ott Aernts voor haer selffs en meede als Bloetmombers van
de onmundige kinderen van haere respective Dochter en Suster Aertie Aernts mitsgaders de voorn.
Aertie Aernts Wed. van Jan van Meegen voor haer selffs en als moeder van haere onmundige kinderen
bij de voorn: Jan van Meegen erweckt, en die voorn: Ott en Aertie Aernts beijde als kindere en
universele Erffgenaeme van geseijde Jenneke Weijers, bekennen schuldig te sijn aen Hendrik
Cornelisse van Trijst wegens een vercogte Schuijt de somme van een hondert vier en twintigh gulden,
Daervoor verbindende haer boomgartjen in dese heerl. binnen Dijcx geleegen, groot ongeveer twee
hondt, Breeder d’Acte van verbant te Gerigt Signaet in dato den 5 Octob: 1680. Regt eod die.
57. Opdracht [034]
Bart vander Burght en Aeltien van Egeren Echtel: draegen op aen Adam van Moerberg seeker parceel
wijlandts groot omtrent anderhalven mergen genaemt den Blaeij Camp, in de Erlecom geleegen,
breeder d’Acte van Cessie te Gericht Signaet in dato den 1 Novemb: 1680. Regt eodem. die.
58. Immissie en inheringe [040a]
Albert Girrits wort uijt cracht van verwin door de Hr. Richter geimmiteert in seekere weijde genaemt
den Blaeijcamp gelege in d’Erlecom, en hergecoomen van de onmundige kinderen van Bart Crechtingh,
in eijgendom toebehoorende de Wed. en Boedelhoudersche van Roeloff Sondagh voor eene somme
van eenhondert en vijff en twintigh gl: Cap: en elff jaere Interesse t’laatste verscheene den 10 Martij
1681, Breder d’Acte daarvan te Gericht Signate in dato de 1 Septemb: 1681. Regt eod die.
59. Registratie van Maegescheijt [044]
Op dato ondersc: hebben wij gebroeders als Herman en Peter van Trijst, monfreer Bouman als volmr.
en eheman van onse voorghm: L. Suster Anna Wilhelmina van Trijst fredtsaem overcomen, als datt Jan
Valicks sijn huijs, hoff, boomgardt met een cleijn Stuxke Bouwland daeraen gelegen, die groote Weijde
soo Monfreer Bouwman bij Houwelixe voorwaarden met gegeven is voor vaeder zal: leeven, sal blijven
bij Jan Valicks huijs, den groeten Bollingen, den kerse Boomgardt met het annexe Bouwlandt, een
Stuck Landt tot Gendt geleegen de Laeck genaemt ende eene mergen soo van Bart Goris aangecocht is,
oock de praetentij van Rick Sondagh wegen Obligatie, deese naevolgende Lasten binnen op deese twee
eerste booven gespecificeerde lotten, aen verpondingh twintigh en neegen guldens alle Jaer,
anderhalfe Roij Dijck, edogh soo daerop is liggende met Rouwaer ende voorspijcq, sin alsoo deese
voorgenoemde Lotten toegevallen onse beijde Gebroeders Herman en Petrus van Trijst.
Het darde Lot is monfrere Bouwman toegevallen, als naementlick huijs Jan Beskens inwonent met
beijgehoorende Boomgardt met het Stuxke Bouwlandt, soo van alts daerbij geweest is, met de grooten
en cleijnen Bollingen met de Weijden soo aen Monfrere Schulingh sijne Weijde is aenschietende, nogh
eenen mergen, die Smeijacker genaemt tot Gendt geleegen, oock die praetentij van Jan van Santen, soo
ons wegens Moetje zal: Gertruda van Trijst toegedeijlt is, en mett deese naevolgende Lasten beswaert,
Verpondigh vijff en tien gl: en een Roeij Lant dijx, gehorende tot die Smeij Ackers liggende tegen Welij
sijne Waeij, met het aenpart vande Daelsen Dijck tot Gendt geleegen.
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Binnen hierneffens overcoomen dat de praetentije van Jan van Santen en Rijck Sondagh soo ons
Gebroeders en Monfreer Bouwman van Moetjen zal: aengedeijlt sullen bij manquament van betalingen
het selve helpen lasten en gedraegen, soo geschiet inde Erlecom den 4 Junij stilo novo in bijweese hier
onderscr: 1682 en was geteekent:
Herman van Trijst
Piere van Trijst
Derck Bouwman
Gosuin Schulingh tanquam testis
Dit is het AL merckt van Albert van Steen met sijn eijgen handt gesett
Regta den 20 Julij 1682.
60. Vestenis [044-045]
Derck Bouwman en Anna Willemina van Trijst Echtel: bekennen deughdelick schuldig te weesen aen
Juffr. Arnoldina van Zeller die somme van vijff hondert gl: en verbinden daervoor het huijs en hoffstadt
daer Jan Beskens woont metten bijgehoorende Boomgardt en een Stuxken Bouwlandts, sampt de
groote en cleijnen Bollingen off Dael, met nogh daerbij eene Weijde schietende aende Weijde van
Gosuijn Schulingh, soo vrij en onvrij als deselve in de Erlecom sijn geleegen, en tussen comparanten
met de andere participanten vande Richter Derck van Trijst bij lotinge aen haer huijde ten deel gevalle
sijn, Breder d’acte van vestenis te Gericht Signate in dato de 21 Julij 1682. Regt. Eod die.
[in de kantlijn] Compareerden Juffr. Arnoldina van Zeller en heefft gerenuntieert van haer generael
verbandt off … , op het gedeelte soo Derck Bouwman en Anna Willemina van Trijst hebben in een
vierdepart min een tiende part in twee parceele Weijlandts, het eene het Craijewalt, en ‘t andere het
Qualie Landt genoemt, in deese Heerl: onder de Erlecom geleegen, Actum coram Judice et Scabinis
Gerardt Verheije en Ignatius van Wijchen de 26 Sept: 1685.
[in de kantlijn] Compareerde Juffr. Catharina van Zeller als Erffgen: van haer Suster Juffr. Arnoldina van
Zeller en heefft van bovenste vestenis gerenuntieert, bekennende daervan voldaen te weesen en mogende
lijdende(?) dat deselve op het Register van Beswaer werden geroijeert, Actum coram Judice, oorcont van
Wijchen en vande Lijnde Scab: den 18 Octob: 1690.
61. Peijndinge [045]
De kinderen en Erffgenaemen van den Rigter Diderick van Trijst, namentlick Hermannus en Petrus van
Trijst, mitsgaeders Derck Bouwman en Anna Willemina van Trijst Echtel. worden van Dr. Johan van
Trijst gepeijndt aen de gereede en ongereede goederen soo deselve in deese Heerl: sijn hebbende voor
verscheijde Capitaelen monterende te same ter somme van twaelff hondert en tachentigh gl cum
interesse, Breeder d’Acte van peijnd. ten Gerigt Signate in dato den 26 Julij 1682. Regt eod die.
[in de kantlijn] Compareerde Dor. Johan van Trijst en heefft bekent van Hermannus en Peter van Trijst
voor haer twee dardeparten voldaen te sijn van alsulke (?) Capital en Interesse als hij tot laste van haer
vader zal: gehadt heefft, en waervoor opde 26 Julij 1682 gepeijndt en vorder verwin gemaeckt was, alleen
in waerde blijvende het verwin tegen Derck Bouwman uijtgesondert sijn gedeijlte in Craijewalt en
Qualien Landt, ten reguarde vant welcke gem: Dor. van Trijst meede opde peind en t’verwin heefft
gerenuntieert, Actum coram Judice oorcont de hr. Gerardt Verheije en Dor. Ignatius van Wijche Scab: den
26 Septemb: 1685.
[in de kantlijn] Compareerde Dor. Johan van Trijst en heefft van de voorstaende peijnd op de goederen
van Derck Bouwman gerenuntieert, Actum coram Judice, oorcont van Wijche en vanden Lijnden Scab: den
27 febr. 1690.
62. Besaet [045]
Hendrick Bolck de Jonge wort door Peter Verwaeijen Besaet gedaen aen sijne gereede en ongereede
goederen en in specie aen alsulck getimmer als hij gesett heefft op Erve vande Carthuserheere van
Coblents, voor een Cap: van een duijsent gl: cum Interesse soo de Impt: als Borge voor voors: Bolck aen
mr. Gerrit Bout heefft betaelt en dannogh voor 500 gl: soo de Impt. aen hem heefft geavanceert voor de
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pacht van eenigh weijlandt ’t welck hij hem niet heefft comen leveren en waerover de Impt: met de
Rentmr. Van Trijst genootsaect is geweest nieuwe pacht te maecken, Breder d’Acte te Gericht Signate
in dato 26 Julij 1682. Regt eod die.
63.Immissie en Inkeringe [045]
Adriaen Roukens als volmr. van Johannes Emilius wort uijt cracht van verwin door de Hr. Richter
geimmitteerd in huijs en hoffstadt met bijgehoorende Bouw- en Weijlanden, genoemt den Duijmer, in
eijendom toebehoorende Johan de Leeuw, voor en Cap: van een duijsent gl: Cum Interesse, Breder de
acte daervan ter Gericht Signate in dato de 12 Aug: 1682. Regt eod die.
63. Peijndinge [045]
D’Erffgenamen van Tonis Cornelissen worden door Hr. Secret. Jacob Leeuwens als vaeder en momber
van sijn dochter Juffr. Antonetta Leeuwens in haere qualiteijt gepeijnd aende gerechte helffte van
seekere Weijde, de Leege Weijde genoemt, geleegen in de Buirschap Haegevoort geleege voor de
somme van vijff hondert negentigh gl: 5 p.ct ad computum wegens verscheene Interesse van een Cap:
van 2000 gl: Cum Exp. Breder d’Acte van peijnd. ten Gericht Signate in dato den 21 Aug: 1682. Regt.
eod die.
64. Acte van verbant tot indemniteit [055]
Hermannus van Trijst voor hem selfs en als volmr. van sijne huijsvoruw en mede als volmr. van sijne
Broeder Petrus van Trijst heeft tot indemniteit en schadeloos houdinge van soodane Borghtael als de
Brouwer Derck Peters, Peter Elberts van Lobbrich, Peter Elberts en Jan Peters Sloots op heden ten
behoeve van hr. Werenfrid van Wijchen voor hem Comparant gepresteert hebben, aende selve
verbonde een parceel Landts genaemt Bart Gorissen Mergen groot eenen mergen opt’Hooge Veldt, en
dannogh een parceel Landts de Laeck genaemt groot drie mergen meede op ’t Hooge Veldt geleegen en
sulx neffens verbandt en opdracht van sijne en sijne broers portie in het versterff en goedere van sijne
Bestemoeder Stijneken Robbe, voorts heeft Derck Bouwman tot meerder decharge van voorn: Derck
Peters en consorten belooft jaelicks te sullen allerdinghs indemnere meede onder verbandt van alle
sijne gereede en ongereede goederen onder dese heerlickheijt geleegen, Breeder d’acte van verbant
ten Gericht Signate in dato den 18 Novemb: 1684. Regt. eod die.
[in de kantlijn] Compareerde Derck Peters brouwer Egbert van Lobbrichs, Peter Elberts en Jan Peters
Sloots en hebbe gerenuntieert op haer generael verbant off hijpotheecq op het gedeelte soo Derck
Bouwman en Anna Willemina van Trijst hebbe in een vierdepart min een tiendepart in twee parceelen
Weijlandts, het eene Craijenwalt en het ander het Qualie Landt genoemt onder den Erlecom geleegen,
Actum coram Judice oorcont G: Verheije en van Wijinge (?) scab: den 26 Sept: 1685
Compareerde Derck Peters, Elbert van Lobbrich, Peter Elberts en Jan Peters Sloots en hebben
gerenuntieert van soodanigh verbant als Hermannis van Trijst voor hem selffs et q.q. opden 18 Novemb:
1684 ten haere behoeve hebben gepasseert, Actum coram Judice oorcont Gerardt Verheijde en Dr.
Ignatius van Wijchen den 26 Septemb: 1685
Vide (?) de aengehechte renuntiatie van Derck Peters en consorte in dato den 27 febr: 1690
65. Vestenisse [055]
Hermannis van Trijst soon van wijlen den Richter Diederick van Trijst voor hem selfs en als volmr. van
sijne huijsfrouw en meede als volmr. van sijn Broeder Petrus van Trijst vermogens vertoonde en
gelesene volmachten bekent in voorige qualiteijt deughdelick schuldig te sijn aen.die E: Dionijs
Coerman en Gertruit Reijnders Echtel: eene somme van twee duijsent gl:, daervoor verbindende sijn
persoon en goedere, En tot meerdere verseeckering daervoor tot speciale onderpanden verbindende
huijs, hoff en boomgardt groot omtrent twee mergen, nogh eene weijde groot omtrent vier mergen, En
nogh een parceel Bouwlandt met Boomgardt genoemt de Bollingen groot eenen mergen alle geleege
inde Erlecom, deselve submitteren de Judicatoire (?) van alle Heeren Hoove en Gerichten, specialick de
Ed: Hoove van Gelderlandt, Breeder d’acte van Vestenisse ter Gericht Signate in dato den 4 Decemb:
1684. Regt eod die.
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[in de kantlijn] Compareerde Dionijs Coerman en heeft gerenuntieert op sijn Generael verbant off
hijpotheecque op de goedere soo Hermannis en Petrus van Trijst hebben onder de Heerl: van Gendt op ’t
Hogevelt int’Quartier van Flieren, Actum coram Judice oorcont Verheijde en van Wijche scab: de 26 Sept:
1685
66. Immissie en Inheringe [055]
Michiel Franssen als volmr. vande Hr. Borgemr. Gijsbert Kupers wort, uijt cracht van verwin door de
Hr. Richter geimmiteert in seecker huijs en hoffstadt geleege binnen dese heerl: hergecoomen van
Wessel Muller en nu gepossideert wordende bijde Wed: vande Scholtis Peer Kelder voor een Cap: van
vier hondert gl: cum Interesse et Exp:, Breder d’acte van immissie te Gericht Signate in dato den 7
Januarij 1685. Regt. eod die.
67. Vrijwillige Verwin [055-056]
Hendrick Bolck de Oude heefft aen Vrouwe Elisabeth Leeuwens Douairiere van Eck van Panthaleon,
Vrouwe van Gendt, in volcoomen verwin overgegeve alle sijne ongereede goederen in dese Stadt en
Heerl: Gendt en Erlecom geleege, tot d’inheringe en Executie incluis en sulcx voor de somme van
veertien hondert gl: Cap: ingevolge drie distincte obligatien, soo voorn: Hendrick Bolck te behoeve van
de Hr. Gerardt vander Lijnden gepasseert heefft en gemelt Vrouwe Douairiere als Erffgen: van voorn:
Hr. vander Lijnden toegedeilt sijn, Breeder d’acte te Gericht Signaet in dato den 8 Januarij 1685. Regt
eod die.
68. Vestenis [056]
Gijsbert Girrits bekent deughdelick schuldig te sijn aen Dns. Sprangh en Maria Peijen Echtel: de somme
van vier hondert gl: daervoor verbindende Een Stuck Lant soo Boomgardt als Bouwlandt geleegen
int’Quartier van Flieren genaemt Dounis, nogh een hoffstadt soo Boomgardt als Bouwlandt groot
ongeveer eene mergen mede int’Quartier van Flieren geleegen, voorts generale, Breeder d’acte van
Vestenis ten Gericht in dato den 16 Januarij 1685. Regt eod die.
[in de kantlijn] Den originelen brieff is mij gecancelleert en doorsnede vertoont, en heefft Maria Peijen
Wed; van Dns. Sprangh in dorso van Obligatie onder haer handt bekent van Cap: en Interesse te danck
voldaen en betaelt te sijn opde 19 April 1699 en daeromme deese alhier gecasseert.
69. Vestenisse [056]
Gosuin Schuling en Bernardina Verhelle Echtel: bekennen van deughdelick aen haer verstreckte penn:
schuldig te sijn aan Dionijs Coerman en Gertruit Reijnders Echtel: de somme van vijfftien hondert gl:
daervoor verbindende huijs en hoffstadt met de Bouw: en Weijlanden daerbij gehoorende, niets
daervan uijtgesondert, geleegen inde Erlecom, Breeder d’acte van Vestenis te Gericht Signate in dato
de 17 febr: 1685. Regt. eod die.
[in de kantlijn] Compareerde Dionijs Coerman en heefft bekent van de neffens staende Cap: van 1500 gl:
voldaen te sijn, mogende lijde, datt ’t selve op ’t Register van Beswaer worde doorgedaen en gecancelleert,
Actum coram Judice, oorcont van Wijche en Duijm scab: den 24 Decemb: 1685.
70. Peijndinge [056]
De Hr. Lotharius Stephanus Baron de Quadt van Wijckraet Erff Hoffmeester wordt gepeijndt door
Hendrick van Bergh Borger binnen Nijmege aen sijne ongereede goederen geleegen inde Erlecom voor
een Cap: van twee duijsent gl: cum Interesse soo de Hr. Johan Frederick Baron de Quadt van Wijckraet
Hr. van Nederhemert uijt cracht van Obligatie de dato 16 April 1679 van hem Impt: verschult is, en
waervoor sigh Hr. Erff Hoffmr. als Borge en principael verbonden heefft, Breeder d’acte van peijnd: ten
Gericht Signate, in dato de 5 Martij 1685. Regt. eod die.
71. Opdracht [056]
Gerrit de Wael en Beeltje Jansse Echtel: cederen en draegen op aen Jan Hermans inden Boomgardt en
Cornelisken Aernts Echtel: de helffte van twee mergen Weij: en Bouwlandt oock Boomgardt, gelegen in
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deese Heerl:, Breeder d’acte van Opdracht ten Gericht Signate, in dato den 16 Martij 1685. Regt eod
die.
72. Opdracht [056]
Girrit Timmer en Trijneken Bijll Echtel: cederen en draegen op aen Derck Vermeer en Hendrick
Franssen als executeurs van het Testament van Grietien Cornelissen en sulcx in en te behoeve van haer
comparanten minderjarige kinderen, seecker huijs en hoffstadt met Boomgardt en bijgehoorende
Bouwlandt, groot ongeveer anderhalven mergen, Wiltschudts Hoffstadt genaemt, nogh een parceel
Bouwlandt groot ongeveer vier en een halve hondt, beijde int’Quartier van Hagevoort in deese Heerl:
geleegen, Breeder d’acte van Opdracht ten Gericht Signate in dato de 9 Aprill 1685. Regt eod die.
73. Opdracht [059]
Hermannis van Trijst voor hem selfs en als volmr. van sijne huijsvrouwe Sophia Maria Daniels, en
meede als volmr. van sijn Broeder Petrus van Trijst luijdt volmachten de Hr. Richter en Schepenen
gebleecken, mitsgaeders Derck Bouwman en Anna Willemina van Trijst mede Echtel: draegen op aen
Rutger Ingen Camp en Matthijs Abrahams, een vierde min een tiende part in twee parceelen Weijlandt,
het eene het Craije Walt en het ander het Qualie Landt genoemt, in de Erlecom geleegen, Breeder
d’Acte van Opdracht te Gericht Signate in dato de 20 Aug: 1685. Regt eod die.
74. Opdracht [059]
Hermannis van Trijst voor hem selffs en als volmr. voor sijn huijsfrouw Sophia Maria Daniels, en mede
als volmr. van sijn Broeder Petrus van Triest, beijde de volmagte de Hr. Rigter en schepenen gebleeke
en vertoont, draegt op aen Cornelis Walravens en Maria Peters van Oijen Echtel:. eerstelick eene
mergen Landts genaemt Bart Goris mergen, nogh een stuck Landts genaemt de Laeck, groot omtrent
drie mergen, Breeder te sien bij d’Acte van opdragt ten Gerigt Signate in dato den 26 Sept 1685. Regt
eod die.
75. Vestenis [059]
Hermannis van Trijst voor hem selffs en als volmr. voor sijn huijsfrouw Sophia Maria Daniels, en mede
als volmr. van sijn Broeder Petrus van Triest, beijde vertoont en gebleecke, bekent in die qualiteijt
schuldigh te sijn aen die E. Dionijs Coerman en Gertruijt Reijnders Echtel: de somme van seshondert gl:
daervoor verbindinde al haere parceele van Landerije en goederen geene van alle uijtgesondert,
geleegen in de Erlecom, Breeder d’acte ten Gericht Signate in dato 26 Sept: 1685. Regt eod die.
76. Opdracht [059]
Den Weled: Heer Joost Rudolph van Boetselaer draegt op aenden heere Wijelt Johan van
Broeckhuijsen en Gertruda Nagel tot Ampsen Echtel: een seecker stuck Bouwlandt en Weijlandt
genaemt den Steen Acker groot ongeveer sestenhalve mergen en dannogh een Stuck Bouwlandt
genaemt Gebbe Geer, beijde in dese Heerl: geleegen, en gehoorende onder Nagels goet onder Halderen
tot Bemmel geleege, Breeder d’acte van Opdracht ten Gericht Signate in dato de 30 Sept: 1685. Regt
eod die.
77. Vestenisse [061]
Roeloff Sondagh bekent schuldig te zijn aan Jan Reijmers en Marten Reijmers gebroeders de somme
van vijff hondert gl te weeten aan Jan Reijmers drie hondert gl en aan Marten Reijmers twee hondert gl
daarvoor verbindende sijne helffte van seeckere hoffsteede groot anderhalve merge soo hij met sijn
suster Anna Sondagh, van Alart Tonisse nasaet van Derck Buijt aengecogt heeft gelegen inde Erlecom
genaemt de Witten Steen, Breder acte van Vestenisse ten Gerigt Signate in dato den 30. Novemb:
1685. Regt eod die.
[in de kantlijn] Compareerde Jan Reijmers en Willentie Claese echtel. en Marten Reijmers en hebben van
deese neffens staende vestenisse gerenuntieert, Acte in coram Judice oorcont Thijse en vander Lijnden
Scab: den 18 Juni 1694
78. Peindinge [061]
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Hermannus en Petrus van Trijst worden door Dyonis Coerman gepeint aen de gereede en ongereede
goederen die sij in de Erlicom sijn hebbende, dogh well in specie aen seeker mergen Boomgardt en
Landt de Kerssen Boomgart genaemt mede in de Erlicom gelegen voor een Cap: van twee duijsent ses
hondert gl: vermogens twee diverse pantfeijlige brieve Cum Interesse et Exp: Breeder de peijnt van 11
Decemb:1685. Regt eod die.
79. Opdracht [061]
Gosuin Schuling en Bernardina Verhellen Echtel: draegen op aen de Rentmr. Herman van Trijst en
Christina Gijsberts Echtel:, seecker huijs en hoffstadt met hoff, Weijde en boomgardt groot te samen
ongeveer acht mergen, nogh een parceel Bouwlandts genaemt het Dael met eenige fruit boomen
daerop staende, groot omtrent drie mergen, nogh een parceel Bouwlandt en Boomgardt groot omtrent
eenen mergen, genaemt de groote Bollingen, nogh een parceel Bouwlandts en Boomgart groot omtrent
genaemt de cleijnen Bollingen, groot omtrent eenen mergen, nogh een parceel Bouwlandts, genaemt
de Groote Camp met de helffte en een tiendepart vande Kerssen Boomgardt groot ongeveer seven
hondt, en dannogh twee mergen Bouwlandts, palen Oost den Blaij Camp, Suijdt Capn: vander Beeck,
West de Groote Camp voornt:en noortwt: Gerrit de Wael alle te saemen geleegen in de Erlecom sijnde
vrije Erven en goederen, uijtgenoomen eenige Schilden soo uijt een der twee lesten mergen
Bouwlandts te voordeele van de Erffgenaemen van hr van Loenen jaerlix sijn gaende, Breder d’acte
van Opdracht te Gericht Signate, in dato 24 Decemb: 1684. Regt eod die.
80. Opdracht [066]
Elbert van Lobberich en Jenneken Sloots Echtel:, Peter van Lobberich en Margaritha Sloots meede
Echtel:, Laurens Poeijn en Anna Christina van Lobberich oock Echtel:, voor haer selffs en haer
samentlick /: booven de tot dien sijnde gepasseerde volmachten elcx een voor all sterckmaeckende
voor Jan van Lobberich en hebben gecedeert en opgedraegen aen Albert Girrits en Jenneken van Trijst
Echtel: een parceel Bouwlandts, groot omtrent anderhalven mergen, sijnde vrij erff en goet,
uijtgesondert een vierdepart van een Rente van acht en een quart Daelder Jaerlicx, als de Erffgen: van
Mevrouwe van Eck geweesene Vrouwe vande Heerlickheijt Gent daer jaerlix uijt te vorderen hebben,
Breeder d’acte van Opdracht te Gericht Signate in dato den 12 Aprill 1687. Regt eod die.
81. Opdracht [066]
Anneken Gijsen, huijsfrouw van Herman Hendrix van Sambeecq tegenwoordigh uitlandigh sijnde,
geassisteert met de hr. Scheepen Gerardt Verheijden, als in deese specialick daertoe geautoriseert
sijnde, Jan en Jenneken Rijcken voor haer selven, en haer ijeder int’besonder mits deesen
sterckmakende en caverende voor haer suster Lijsbeth Rijcken, cederen en draegen op aen Cornelis
Walravens en Maria Peters Echtel: seeckere hoffsteede bestaende in huijs, hoff, Boomgardt en
Bouwlandt, groot ongeveer twee mergen geleegen int’Quartier van Flieren, voor vrij Erff en goedt,
uijtgenoomen een halff malder Wintergarst Arnhemsche maete, en een halve maddagh off vijff St.
daervoor soo de Erffgen: van Jo: Johan van Balveren en nogh drie schepel haever, maete voors:, als de
Vrouwe Abdisse van NijClooster jaerlix daeruijt geldende hebben, en een roede en anderhalve voet
Dijcx, alwaer aen de aenschouw Peter Elshout en aende affschouw Kerst Hendrix gedijckslaeght sijn,
Breder d’acte van Opdracht te Gericht Signate in dato den 18 Aprill 1687. Regt eod die.
82. Opdracht [066]
Hendrick Jordans en Marij Hendrix Echtel:, Ott Peters en Gertruit Hendrix Echtel:, mitsgaeders Derck
van Trijst en Jenneken Hus meede Echtel: draegen op als Erffgenaemen van Hendrick Cornelissen aen
Jan Peters en Trijneken Burgerts meede Echtel: seecker huijs en hoff met Boomgardt geleegen binnen
dijcx aen de Commerdijck, met die daertoe gehoorende soo binnen als buiten dijcx pootsteede groot
ongeveer twee hondt vermogens de acte van Opdracht te Gerichts Signato in dato den 5 Meij 1687.
Regt. eod die.
83. Opdracht [066]
Jan Aernts en Naeleken Duijm Echtel., Neeltie Aernts en Willen vande Kerckhoff als volmr. van Roeloff
Aernts en sij Jan Aernts en Neeltje Aernts haer sterck maakende voor haere broeder Herman Aernts,
draegen op aan Rentmr. …. Enz [restant ontbreekt op foto]. (datering omstreeks mei 1687)
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84. Vestenis [070]
Willem Vermeer Scholtus tot Bemmel en Engeltje Tonissen Echtel: bekennen deughdelick schuldigh te
weesen aen Hr. Johan Heldewier der beijder regten Dor. en Juffr. Anthonetta Leeuwens Echtel: de
somme van twee duijsent vier hondert en seven en twintigh gl: procedeerende van Coopspenningen
van helffte vande Leege Weijde groot omtrent sestenhalve mergen, toebehoorende hebbende
d’Erffgen: van Thonis Cornelissen en bijde voorsr: Echtel: comparanten bij de gerichtel: vercopinge
van 9 Aug: 1687 aengecocht, daervoor specialick verbindende voosr: aengecochte halve Leege Weijde,
neffens nogh vijff sevende gedeeltens in de andere gerechte wederhelffte van voorsr: Leege Weijde,
geleegen in de Buirschap Haegenvoort, Breeder d’Acte van Vestenisse ten Gericht Signate in dato de 2
Aprill 1688. Regt eod die.
[in de kantlijn] De hr. Johan Leeuwens heefft op de 22 febr: 1694 in naeme van sijn schoon broeder de hr.
Johan Heldewier bekent van deese vestenisse van 2427 gl: soo van Capitael als Interesse te volle betaelt te
weese, en is mij den originele brieff gecancelleert en doorsnede vertoont, en daeromme te prothocolle off
te Register van Beswaer affgeschreven op dato voors:
85. Immissie en Inheringe [070]
De Wed: en Boedelhoudersche van hr. Hendrick Heijsen en Mr. Caerl Rampers, soo voor haer selffs als
meede in ahere qualiteiten vewonnen hebbende soodane gereede en ongereede goederen, geene
uitgesondert, en in specie geheert sijnde aen een Cap: van tien duijsent gl: met alle verloopen en nogh
te verloopen Interessen, als de Vrouwe Wed: mitsgaeders de kinderen en erffgenaemen van wijlen Sijn
Excell: hr. Warner Willem van Blaespijl in deese Stadt en Heerl: sijn hebbende, gevestigt in huijs, hoff
en Uitterweerden groot ongeveer dartigh hollandsche mergen, toebehoorede de Vrouwe Wed: en
Erffgen: van Hr. Joachum van Gendt in leeven heer van Meijnerswijck, worden uijt cracht van verwin
door de hr. Richter geimmiteert in voorsr: huijs, hoff en uitterweerden groot dartigh hollandsche
mergen, Alles breeder d’acte van immissie staende ter Gericht Signate in dato den 12 Aprill 1688. Regt
eod die.
[in de kantlijn] Rununtiatie
Compareerde de hr. Herman Heijse en Carel Rampers, soo voor haer selffs en q.q. en verclaerden
gerenuntieert te hebben van soodanige verwinne, als sij op de goederen en effecten vande Vrouwe Wed.
van Sijn Excell: de hr. van Blaespijl mitsgaeders op de goederen en effecten van de Vrouwe Wed: van
wijlen de hr. van Meijnerswijck in dese Stadt en heerl: hadde gemaeckt, Actum coram Judice, oorcont
Johan Caeck en Dor. Ignatius van Wijchen Scab: den 8 fEbr: 1696.
86. Vestenisse [070]
Willem Sondag en Jenneke de Hoogh Echtel. bekennen schuldigh te sijn aen Juffr. Susanna Smetius de
somme van vier hondert gl. daarvoor verbindende een parceel bouwlandts groot omtrent vijff hondt
genaemt Bart de Hooghs Landt en dannogh een halve merge Bouwlandt breeder d’acte van Vestenisse
staende ten Gerigt Signate in dato de 7 Meij 1688. Regt eod die.
[In de kantlijn: Juffr. Susanna Smetius heeft bekent van dit Cap van 400 gl met alle interesse voldaen te
sijn Actum coram Judice oorcont van Wijche en Kaeck Scab den 24 Novemb 1693]
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VANAF 1689 zijn de Protocollen van Bezwaar ook te vinden in het Gerichtssignaat. Om die reden zijn
de volgende acten ook niet volledig overgenomen.

Opdracht [094]
Steven Aernts en Maria Claessen Echtel:, voor de gerechte helffte, mitsgaeders Ott Herman Huijsman
voor sich selffe en sigh meede sterckmaekende voor sijne huijsfrouwe, mitsgaeders voor sijne
broeders, susters en susters kinderen voor de wederhelffte bekenden voor eene betaelde somme van
drie hondert en vijff en twintigh gl: te cederen en op te dragen aen Derisken van Colik Wed. van Aernt
vande Kerckhoff de gerechte helffte van een parceel Bouwlandt genaemt de Hooge Weijde, groot int
geheel anderhalve merge hergecomen van Gerrit Aernts, geleegen in de Erlicom, sijnde vrij Erff en
goet, uijtgenoomen vier voet dijx daertoe gehoorende, Breder d’acte van opdracht te Gericht Signate,
in dato de 29 Meij 1694. Regt eod die.
Vestenisse [094]
Roelof Sondagh en Enneke Reijmers Echtel: bekennen schuldigh te sijn aan Jan Haeck en Trijneken
Hermans Echtel: , de somme van vijff hondert gl: segge vijff hondert gl: daervoor verbindende haere
helffte van seeker Hoffsteede groot anderhalven mergen, soo sij met haer Suster Anna Sondagh van
Alart Tonissen nasaet van Derck Buijt aengecocht hebbe, geleegen in de Erlecom, genaemt de
Wittensteen, Breeder d’acte van Vestenisse staende ter Gericht Signate in dato den 18 Junij 1694. Regt
eod die.
Opdragt [098]
Johan vande Pavort en Jenneke Gijbe Echtel. cederen en dragen op aen Derck Sweeren een parceeltje
boulandts groot eene mergen, genaemt het Soerlant, breeder d’acte van Opdragt ten Gerigte Signate in
dato den 16 Decemb: 1695. Regt. Eod die.
Besaet [104]
Johan Willemsen Haeck wordt door den scholtus Michiel Franssen, in qualiteit als volmr. van die
Weled: Hr. Gijsbert Kuper Borgemr der Stadt Deventer, besaet gedaen aen sijne gereede en ongereede
goederen, en in specie aan seeckeren Camp Uijtterweert Landts, groot ongeveer vier of vierdenhalven
mergen, voor een capitael van elffhondert ses en dartigh gulden cum Interesse en Exp: uijt cracht van
obligatie van 15 Sept: 1670 vermogens acte van besaet staende ten Gericht Signate , in dato den 20
Septemb: 1697. Regt eod die
Peijndinge [104]
De Hr. Jacob Roukens den rechts Dr. Schepen Raedt der Stadt Nijmege peijnt nae voorgaende
Consignatie van ses pC tot refusie van coste, aen seeker huijs en hoffstadt en uijterweert gelegen in die
Erlicom, in eijgendom toebehoorende den Erffgen: van Roeloff Sondagh en desselffs huijsfrouw
waervan althuns (?) verwinhebben sijn de Erffgen: van wijlen Juffr. Petronilla Jordan Wed. van
Rentmr. Henderik Leijdecker, om daeraen te verhaelen een Erffrenthe van twee goltgl: van gewicht
Jaerlicx, en drie en twintigh Jaer achterstandt, ad Compatum cum exp. , vermogens acte van peijnt te
Gericht Signate in dato den 23 Sept 1697, Regt eod die
Opdracht [104]
Hendrik vanden Bergh en Segerina van Lom Echtel: cederen en draaegen op aen Derck Everts en Maria
Segers Echtel: huijs en hoffstadt sampt schuijrken met een annexe hoff en Bouwlandt, groot int’geheel
omtrent ses morgen, genaemt de Hegh en Wulff, breeder d’acte van opdracht ten Gericht Signate, in
dato de 16 Decemb: 1697. Regist. eod die.
Tochte [175]
Gerrit de Wael en Harnsken Gerrits Echtel: wesende sij Harnsken Gerrits geassisteert door Derck
Sweeren, haeren in deesen gecoozen momber, beijde de voors. Echtel: bij haer volkome verstant sijnde
hebben, nae voorgaende rijpe deliberatie, met haeren vrije willen, d’eene de andere getocht in alle de
ijchelicke gereede en ongereede hebbende en nogh vercrijgende goederen, geene van die uitgesondert,
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hoedanig die mochten sijn en bevonde worden, in deese Stadt en Heerl: ende Erlecom off elders
geleege, bij voors. Echtel: in gemeenschap of anders beseeten, willende dat de langst levende van
beijde, het Tocht gebruijck van de goederen des eerst overleedene haer leeven lank genieten sall,
vermogens d’Acte van Tocht ten Gericht Signate, in dato den 7. Aug: 1713. Regt den 23 Sept: 1713.
Opdragt [175]
De Hr. Rentmr. Willem van Trijst voor sigh selffs en als volmr. van Hr. Canonicus Johan van Trijst
mitsgaeders van Hendrick Dirrekingh en van Arnoldus Swagemaeker noe uxorum, cedeert en draegt
op en Aernt Schipperheijn en Rijxken Derx Echtel. een parceel weijlants groot ongeveer vijf hondt,
sijnde vrij erff en goet , Breder vermogens Acte van Opdragt ter Gericht Signate in dato den 9 Nov:
1713. Regt. Eod die.
Registratie van Magescheijt [175]
Op conditien en voorwaarden hier naer beschreeven soo hebben en is er een vrientelick en mintellick
Erff Magegescheijt opgericht tusschen Hendrick Schipperein en sijn kinderen, namentlijck Geertruit
Schipperhein, ende Aeltje Schipperhein, ende Jan ..
[volgende pagina ontbreekt op foto: Nader uit te zoeken voor Paul Bonke] datering omstreeks eind 1713
Opdragt [187]
Aernt Blij Weduwnaer van Derrisken Janssen voor sigh selffs voor d’eene helffte en sigh
sterckmaekende en de rato caverende voor sijn soon Jan Blij, mitsgaeders voor sijn overleedene vrouw
voor kinderen, met naeme Girrit, Willemijn en Aeltien Vos, mitsgaeders voor de kintskinderen van
sijne voors: vrouw geprocreeert bij Derck van Egeren en Jantien Vos Echtel: als meede voor de
kintskinderen van sijne voors: huijsfrouw geprocreeert bij Jan Vos en Grietien Plenkenin leven meede
echtel: te samen voor de andere helffte, cedeert en draegt op in voorsr. qualiteit en Leendert Duijfhuijs
en Willemijn Reijnders Echtel: een parceel Bouwlants groot ongeveer drie vierden mergen, sijnde de
helffte van anderhalve mergen en waervan de andere drievierden mergen de Cooper selffs toestendigh
sijn, de Schroijenteijns mergen genaemt, sijnde vrij Erff en goet, vermogens acte van Opdragt, ten
Gericht Signate, in dato de 28. Meij 1715. Regt eod die.
Opdracht [190]
Derck de Vries Borger en Coopman binne Nijmege, in qualiteijt als vormr. van Grietien, Neeltien en
Hiltien Jessel van Oosten volcoomen Erffgenamen van Jesses Timons van Ooste, cedeert en draeght op
in voorn: qualiteijt, aen Derck Santen en Maria Hermanssen Echtel: en haere erve twee parceelen lants
de eene groot twee en een halve morgen met het daerbij en aengehoorigh boomgartien, van oudts
genaemt het Corve maekers Landt, en het andere parceel Bouwlandts groot anderhalve mergen
geleegen bij de Capelle, sijnde vrije allodiale erven en goederen, vermogens acte van opdracht ter
Gericht Signate in dato den 23. Julij 1716. Regt den 25 Julij 1716.
Besaet [190-191]
Derck Vos en Cornelia Teunisse Steijgers Echtel: worden door Eijmert van Maenen besaet gedaen en
soodane gereede en ongereede goederen, actien en crediten als de voors: echteluijden in deese Stadt
en Heerl: sijn hebbende, en in specie aen soodane recht en gerechtichheijt als deselve sijn hebbende in
en aen seecker parceel Landts, den Bergh Acker genaemt, groot ongeveer vier mergen binnen deese
Stadt en Heerl: geleege, off aen en opde Coopspenn: van dien, soo bijde vercoopinge voor haer
Geimpetreerdens portie ad hondert gl: uijt cracht van Maegescheijt sullen coomen te procederen, ten
eijnde om te hooren verclaeren datt sij Geimpetreerdens schuldigh en gehouden sijn, den Impt. costs
en schadeloos te houden van soodane Borh tocht soo sij Impt: voor de Geimpetreerdens gepasseert
heefft ten behoeve van Peter Girrits binnen Nijmegen ter somme van twee hondert gl: waerop vijfftigh
gl: betaelt sijn. Cum Exp. vermogens acte van Besaet te Gericht Signate in dato den 22 Febr: 1716. Regt
den 29 Julij 1716.
Registratie van Clausule van Maegh Gescheijdt [200-201]
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Op huijden dato onders. is tusschen Derck Brants weduwnaar van wijlen Sibilla Segers, geweesene
Echtel: ten eenre, en Derck, de Hr. Willem en Everhardus van Wijlick voor haer selven, voorts Jacobus
Vermeer, Derck en de Hr. Willem van Wijlick respective vaeder en bloetmomberen van Willem
Vermeer naegelaeten onmundige soontie van wijlen Johanna van Wijlick, respective kinderen en neeff
van wijlen Sibilla Segers voornt: ter andere sijde, een wettigh en onwederbreeckelick Erff
Maeghescheijt over der moederlick versterff opgericht, veraccordeert en beslooten op volgende
manieren
Die contante penningen, incoomende van uijt gaende schulden bij den Inventaris, etc.
Clausula Concernens
De kinderen is bij Lottinge toegevallen de koeweijde de drie Sleegh genaemt met sijn beswaer van tien
gulden sestien stuijvers off voor soo veel ‘t selve mochte sijn, Jaerlix ten profijte vande heeren
Cruijsbroeders tott Ceulen te betaelen, Item het Landt tott Herwen de Hemelingh genaemt, als meede
een gedeelte in een Weijde den Tenghnaegel genaemt onder Aert geleegen, blijvende de Laege Weijde
onder Gendt geleege bij desen onverdeijlt en ijeder halfft en halfft toebehoorende, En het gepachte
Landt Gijgincks Maetien genaemt, te weten de pacht jaeren van dien ten profijte vande vaeder alleen A
ctum Lathum den 22 Julij 1700. Regist den 19 Julij 1718
Verbant van Waarborge [201]
Willem Vermeer soon van Jacobus Vermeer meerderjarige jongh man, inwoonder tot R… [door vlek
onleesbaar; mogelijk Ressen] inden Ampte van Overbetuwe, heefft verbonden sijn persoon, gereede en
ongereede goederen, En specialick seeckere portie in een parceel weijlandt, genaemt de Laege Weijde,
geleegen onder dese Heerl: soo hem als (?) competerende uijt cracht van seeker Magescheijdt
opgericht over de Erffenisse van sijn Beste moeder zal: met naeme Sibilla Seegers, tusschen desselffs
Stieff Beste vaeder Derck Brants genaemt ter eenre, en desselffs vaeder Jacobus Vermeer, voorts
Derck de Hr. Willem en Everardus van Wijlick, soo voor haer selven en in qualiteit als vaeder en Bloet
momberen van hem Willem Vermeer, ter diertijdt nogh onmundigh sijnde, ter andere sijde, in dato den
22 Julij 1700. En sulcx tot waerborge voor sodane somme, als monsr. Laurens van Hulst, Borger en
Inwoonder der Stadt Nijmegen, voor sijn vaeder Jacobus Vermeer, ten behoeve vande Hr. Matthias
Lambertus Singedonck, in qualiteit als Executeur Testamentair, mitsgaeders vrouwe Martina Wilhelma
Goris Wed. van wijlen den heere Secretaris Frederick van Heuckelom, als eenige en universele
Erffgenaem van wijlen den heer Johan Frederick van Heuckelom tot Croonesteijn, heefft aengenoomen
te betaelen, en sulcx om die te betalene somme met alle costen van dien, soo aen sijn persoon als
goederen en specialick aen het geseijde onderpandt, met soodane corte middelen van rechten, als het
hem sal l gelieven, te coomen (?) en te mogen verhaelen , alles onder Submissie en renuntiatie als inde
acte van verbandt staende ten Gericht Signaet in dato den 10 Julij 1718 int breede is te sien. Regt. eod
die.
Opdragt [201-202]
Willem Sondagh en Jenneken de Hoogh echtel., Jan Huijsman en Elisabeth van de Kerckhoff meede
Echtel. mitsgaders Jantien vande Kerckhoff dewelcke belooft en aengenoomen heeft schrifftelicke
approbatie van haer man Gijsbert Coppers aen de Hr. Rigter te sullen over leveren En bekenden
gecedeert en opgedragen te hebben aen Gertien van Kerckhoff Wed van Roeloff Vos, Te weten Willem
Sondagh en Jenneken de Hoogh Echtel. een geregt darde part in de hellfte, mitsgaders Jan Huijsman
ende Elisabethe vande Kerckhoff echteluijden ende Gijsbert Coppers ende Jantien vande Kerckhoff
meede echtel. te saemen meede een geregt derdepart inde helffte vande naevolgende parceelen van
goederen, te weeten van seeker huijs ende hoffstadt en alle toebehooren groot omtrent eenen merge,
palende Oostw. de Carthuser Hoff, Zuijdt Mathijs Abrahams, Westwt Qualien straet Noortwt de Hr
Friedeborn nogh opde Sant strucken Palmers Landt bis in de Wael met get. Huijsken daerop staende
met den aenwas, den Beijtel, liggende tusschen de hooge Weteringh en Jan Aernts Beijtel, nogh
Weijeren hoffstede liggende tusschen Herman van Trijst Landt en den kuper Aernt Schipperheijn met
Simons bogaertien met den aenwas in de Wael met alle sijnen regten en toebehooren, sijnde vrije
erven en goedere, met geene als gemeene Landts lasten beswairt, uijtgenoomen twee roeden
schaerdijck, gehoorende tott Wijeren Landt, daer boven Gerrit Aernts en beneeden Jan Aernts
gedijckslaget sijn, nogh een halve roede lantdijck tot Palmers Landt daer boven .. en beneeden …
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[beiden niet ingevuld] gedijckslaget sijn, vermogens acte van opdracht te Gericht Signaete in dato de 15
Septembris 1718. Regt. Eod die.
Opdracht [202]
Derck Holteman en Judith Vos Echtel: voor haer selffs en hij Derck Holteman als momber van de
kinderen van Derck Keultien en Jenneken Holteman geweesene Echteluijden, Willem Vos en Gertruijt
Holteman mede Echteluijden, voorts Bart van Elteren en Florentijn Duijm oock Echteluijden cederen
en draegen op aan Willem Holteman en Willemijn Girrits Echtel: vijff sesdepart in de helffte van de
naevolgende parceelen van goederen, Te weten in huijs en hoffstadt met een Campken Weij- en
Bouwlandt samen groot anderhalve mergen geleegen tusschen de Cartuser Hoff, de Hr. Vander Lijnden
en Abraham Abrahams, nogh in twee stuxkens Bouwlandt genaemt Wijeren Landt en den Beijtel, te
samen groot seeven hondt, nogh in een parceel Boulants met een hutien groot eenen mergen, genaemt
Palmers Landt te saemen geleegen inde Erlicom, sijnde vrij Erff ende goet uijtgenomen gemeene
Landts lasten, mitsgaders twee roeden en twaelf voeten schaerdijck, gehoorende tott Weijeren Landt
en den Beijtel, te weeten een roede twaelff voeten, waerboven Gerrit Aernts en beneden Jan Aernts
gedijckslaght sijn. En dannogh een roede daer booven de Hr. Vander Lijnden en beneden de Wed.
Roelof Vos gedijckslaeght sijn, nogh een halve roeden landtdijck gehoorende tot Palmeres Landt,
daerboven Aernt Valkx en beneeden Paul Rutgers gedijckslaeght sijn, vermogens acte van opdracht ten
Gericht Signate in dato den 17 Novembris 1718.Registr. eod die.
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