Inv.Nr. 0190 ORA Rijk van Nijmegen
Deel 144 – “Vierde Prothocoll van Bezwaar van Oy Rijks 1709 1 Aug 1722 24 Jan”
Transcriptie John Vos, 2006 (jtmvos@hetnet.nl)
Dit is een volledige transcriptie van bovengenoemde bron. De nummers in de eerste kolom zijn door mij zelf
toegevoegd, de nummers in de laatste kolom verwijzen naar mijn eigen nummering van de gefotografeerde
bladzijden (631-689).
1.

Besaat

631

Op den 1 Aug: 1709 word Dr. Jacob van Munster ter instantie van den proc. Johan Rens als Volmr.
van Hermken van Brakel Wede en Boedelhouderse van Hendrik Hieronijmus van Arentsberg,
mitsgaders van Anna Maria van Arentsberg alsmede van Jan van Brakel t’allen regten met besaat
aangesproken aan alle de gerede en ongerede goederen, actien en crediten onder Oij Rijcx gelegen,
breder bij het dagelicx signaat, quo relatio
Regist denselfden dito
2.

Besaat

631

Dr Johan van Trijst voor sigh selfs et nomine uxoris Juffr. Maria van Meurs als mede actionum
cessam hebbende van sijn suster doet op den 2 Aug: 1709 t’allen regten besaat aan alle de gerede en
ongerede goederen, actien en crediten d’Hre Dr. Jacob van Munster onder Oij Rijcx eenigsints
competerende, breder bij het dagelicx signaat, quo relatio
Regist denselfden dito
3.

Besaat

631

Op den 2. Aug: 1709 doet Juffr. Johanna Beltgens t’allen regten besaat aan alle gerede en ongerede
goederen, actien en crediten D’Hre Dr. Jacob van Munster onder Oij Rijcx toestendig, breder bij het
dagelicx signaat, qup relatio
Regist denselfden dito
4.

Besaat

631

Op den 6. Aug: 1709 doet Juffr. Johanna van Buson Wede van d. E. Johan van Loon t’allen regten
besaat aan alle gerede en ongerede goederen, actien en crediten D’Hre Dr. Jacob van Munster onder
Oij Rijcx eenigsints toebehorende, breder bij het dagelicx signaat, qup relatio
Regist denselfden dito
1712 den 31 Mei desen ten versoeke van d. Heer van Loon geroyeert.
5.

Bij Magescheijd

632

Dr. Jacob van Loon den reghten licentiaet in qualiteijt als Oom, Bloed en van een Eerbaar Raad deser
Stadt op den 5 9bris laastleden geauthoriseerde momboir van Gerarda Maria van Munster onmundige
doghter bij Dr. Gerard van Munster en Juffr. Maria Petronella van Seller ehelick erweckt bij
Magescheijd, na voorgaande opgerigten inventaris tussen Juffr. Maria van Seller Wede van wijlen
Gerard van Munster # ter andere sijde op den 14. 9bris 1679 ten overstaan van Steven van Duijven en
Herman de Beijer opgerigt ten deel gevallen een Camp weijland gelegen int Circul van d’Oye int
Rijck aan die Heegh straat, die groote en cleijne reddecuijl (?) genoemt groot 6 mergen.
Registi den 22 Augusti 1709
6.

Besaat

632

Op den 16 Novemb. 1709 doet die hoogwelg. Vrouwe Maria Margarita van Bemmel Douayere van
mede die Hoogwelg. Hre. Van Spangen t’allen regten besaat aan alle sodane gerede en ongerede
goederen, actien en crediten als dr. Jacob van Munster onder Oije Rijcx en voorts onder den alingen
Rijdke van Nijmegen toebehorende breder bij het dagelicx signaat, quo relatio.
Regist eodem die.
7.

Besaat

632

Op den 16. dito, doet den Rentmr. Barthold Tros # t’allen regten besaat aan alle sodane gerede en
ongerede goederen, actien en crediten als d’Erfgenn. van Hendrik van de Poel in den Circul van Oye
Rijcx, en voorts in den alingen Rycke van Nijmegen eenigsints sijn hebbende, breder bij het dagelicx
signaat, quo relatio
Regist eodem die.
8.

Bij Magescheijd

632

Bij magescheijd opgeregt en gesloten tussen de kinderen en erfgen. erweckt bij wijlen Huijbert
Mulders Johan van Lom en haren respe. moeder Eliesabet Verwoert (of Verwoest) gedateert den 29
Octob: 1709 ten overstaan van H. Lullevinck en H. de Haard als versogte magescheijtsvrinden is
Theodorus van Lom ten deel gevallen een stuck weijlants genoemt den Schiltberg groot omtrent 6
mergen gelegen int Circul van der Oij palende oostw. Het Pastoors Hagebuiken (?) ende den Hogen
Dries, zuydw: H. Huijberts Camp, westw. Het gasthuijs 6 mergen ende Noordw. d’Oysche straat,
sijnde vrij erff en goed, uijtgenomen de gemeijne Oijse lasten.
Regist den 20 Novemb 1709.
9.

Vestenis

633

Frederick Janssen en Mary de Bruyn E.L. voor haar selven en als momberen van de twee
minderjarige kinderen met namen Philip en Frans door gem. Mary de Bruyn bij wijlen Frans Aberams
in haar eerste Ehe erweckt, Frederick Wagenaar ende Willem Pauwels bloedmomberen van gem:
onmundige, Ende ick Frederick Wagenaar voornt. Voor mijn selfs neffens mijne Huijsvrou Sophia de
Bruijn bekennen voor Erffgm. Peter van Endt en Mathijs van Oijen op den 9 Jan: 1710 schuldig te
zijn aan Wendelina van de Poll Wede en Boedelhouderse van Hendrik Clasen van Trijst en haren
Erven de Sa van twaelff hondert gulden hollants, met belofte deselve luyden over een jaar cost en
schadeloos te restitueren met den interest van dien met tegens vijff en een halve gulden van ijder
hondert edog preacijs op den Verschijndag betalende met 5 gln. te connen volstaan. Tot versekeringe
van voldoeninge neffens generaal verband verbindende drie mergen en vier hond weyland genaamd
de Haegbucken in d’Oy Rijcx gelegen, ons door het overlijden van onse voorouderen Jan de Bruijn en
Maria van Woesick in leven E.L. aangecomen, het selve in cas van misbetaling als een pad met vollen
regten uijtgesleten daar voor verclarende te sijn executabel; soo nogtans dat de opcondiging ten
wederzijden een ¼ jaar te voren geschiede, onder renunciatie en submissie.
1200 gln 40 penn: -30-.Regm eodem die.
[In de kantlijn] De weduwe van Hendrik van Trijst bekent onder haar hand onder d’obligatie getekent
sijnend (?) Erfpm. T.H: Rens en Albert van Vessen uyt de coopspenn: van d’Heer Burgem. Beijer het
capitaal van 1200 gln neffens den vercopenen interesse ontvangen te hebben en diervolgens op haer
versoek geroijeert den 6 Jann: 1712
10.

Transport

633, 635

Jacob van Loon als Volmr. van Jacobus Lomannus en Maghtild van de Graaf E.L. wonende in ’s
gravenhage vermogens volmagt voor Schout, Borgermrn, Schepenen en Regeerders van ’s
gravenhage in Holland in dato den 25 Jan: 1710 gepasseert en den Secrt Anthonis de Veer
ondertekent bekent oorcond Erffpagteren C: Walravens en D. de Vries op den 30 Jan: 1710 voor eene
welbetaalde somma van twee hondert en ses en dartigh Caroli guldens vercogt gecedeert en
opgedragen te hebben aan Juffr. Johanna Pels Jonge Dogter en haren Erven vier ende eenen halven
hond weijlandt in twee mergen en twee hond gelegen in den Circul van der Oije in den Rijcke van
Nijmegen, waarvan de resterende aanpartende Heerr Borgermeester Pels en desselfs suster woont
mitsgadende kinderen van den Professor van de Graaff toestendig, sijnde vrij eijgen erff en goed met
belofte van wanngep (?)
ƒ 236 40 penn: bet. met - 5 - 19 - .
Regm. 5 Mert 1710.
11.

Bij Magescheijd
Johannes Wittichius bij lotcedulle bij forme van magescheijd opgerigt en opgemaeckt tussen sijne
broeders en susters te weten Popejus Hullekens in houwelijk hebbende Eva Wittichius, Geertruij
Wittichius, Jacobus Wittichius en Tobias Wittichius mitsgaders den momber Jacobus Romborg (?) op
den 14 Decemb: 1702 ten deel gevallen onder andere goederen eerstelijk seker parceel wey of
hooyland groot ongeveerlijck vier morgen, van ouds den Oosterweerd genaamt, edog soogroot en

635

cleyn als het voorst: parceel lands in den Circul van der Oye in den Rijcke van Nijmegen gelegen is,
item de gereghte helfte van seker parceel wey of hooylands genaamt den Geerhoeck groot int geheel
ongeveerlijck vier morgen , gelegen in den Circul van der Oye in den Rijcke van Nijmegen, waar van
de wederhelfte toestendig is de Wede Cnippinck.
Regm den 30 Maij 1710
12.

Vestenis

635, 636

Johannes Wittichius bekent op den 10 Juny 1710 oorcond erfpm: Bartholomeus van End en Jan Dercx
schuldig te sijn aan Jenneken Peters weduwe Christiaan van Eswijler aght hondert Car. Guldens te
verinteressen jaarlijcx tegens 6 per cent edog binnen 6 weken na den vervaldag voldoende sal voorm.
debiteur met 5 ten hondert cunnen volstaan, in cas van langer onderhoud daar in te continueren tot de
volle aflosse toe sullende d’aancondinge (?) van d’in of aflosse na verloop van het eerste jaar ¼ jaars
voor den vervaldag moeten geschieden voor versekering van welck capitaal sampt interessen Debiteur
verbind een parceel bouwland groot vier mergen den Oosterweerd genaamt, alsmede nog een parceel
bouland groot twee mergen de Geerhoeck genaamt soo groot en cleyn als dese twee parcelen in haar
voren en bepalingen gelegen sijn, welcke parcelen bij Gijsbert van Megen in pagt gebruikt worden,
wordende voorn. Gijsbert van Megen of den volgenden paghter bij mijn debiteurs absentie mits desen
geordonneert, omme d’interessen tegens behoorlijcke quitantie uyt de pagtpenn: jaarlicx ende
gedurende de pagtjaaren aan de creditrise of haere Erffenn: uyt te keren ende te voldoen, vervolgens
verbindende sijn persoon en goederen, met submissie en renunciatie.
Cap: 900 gln 40 penn: betaalt met 20 gulden
Regm 10 Juny 1710
Geroyeert den 15 Jo 1725
(In de kantlijn) Wij ondergen. kinderen en Erffgen. van Jenneke Peters wed van Eswielder bekomen
van bovenstaande obligatie den Somma van acht hondert gl cum interesse voldaan te (?) wegen
versoekende des wegen dese te rojeren den 6 Juny 1725. getekend.
De wedewe van Jan Tap
De w van Peter van Ravesteijn
Gerrit (?) Sanders van Wel
Petternella van Eswielder
Peter van Eswielder
[Noot: deze acte is in het geheel doorgehaald]
13.

Transport

636

Reijmer de Beijer bekent op den 16 Mert des jaars 1699 ten overstaen van Hendrik de Beijer en Rijck
van Mulecom als Erffpm. in den Rijcke van Nijmegen gecedeert en getransporteert voor een benante
somma gelts qua persoluta aan d’Erffgenn: van zalr Philips Weveringh met name Hendrik Philips
ende Sara Weveringh desselver respe. nichten en neven seker stuck lands groot ter gueder maten
eenen mergen ende drie vierdendelen van eenen mergen gelegen in der Oije in den Rijcke van
Nijmegen neffens erff Hendrik de Beyer ter eenre ende Johan de Beyers ter andere zijde streekende
met den agtersten eynde aan erff der Heijligen Geest tot Nijmegen, ende met de voorste aan de
gemeene straet, et recognoscens nihil juris retinuisse, met belofte van hetselve te sullen vrijen en
waren jaer en dagh en voorts ten eewigen dage.
Registra den 7 Sep 1710.
14.

Bij Magescheijd

636, 639

Anna Maria van Oijen is bij lotcedulle bij forme van Magescheijd gemaekt en gesloten tussen de
samenlijcke kinderen en Erffgenn: van zalr. Jacob van Oyen en Beeltje Tijssen in leven E.L. , de
mundigen voor haer selfs te weten Jacobus Peters, Peter van Oijen, Jan (?) van Oijen, Mathijs van
Oijen en d’onmundigen te weten Johanna van Oijen en Anna Maria van Oijen geassisteert met de
Heer Dr. Hendrik Peters als hier toe specialijck gerequireerden momber ter overstaan van P. Pesant
(?) en P: Sanders van Wel als getuijgen op den 9 April 1710 ten deel gevallen seker perceel weylants
gent. De Kleijne Schavernacker naest den Roestencamp in den Circul van der Oije Rijcke van
Nijmegen sijnde vrije erff ende goed geestimeert op duysent gulden
Reg. 9 xbr. 1910
15.

Vestenis

639

Johan Fredrik Nieuhuijs als Volmr. van Nicolaes Cuijper lands. des Ampts Overbetuwe bekent uit
cragt van volmagt in dato den 15 July 1709 voor die Hooghwelg. Heer Adriaen van Bemmel als
gesulst. Amptman en Richter des voorn. Apmts oorcond Hendrik Molsser en Adam Marcx als
Gerigtsl. gepasseert, oorcond Erffpaghteren Derck de Vries en Derck Smit op den 16 July 1709 in
name en tot laste van sijn Principale voornt. Nicolaes Cuper schuldigh te sijn aan Dr. Philip Caspar
Schonck eene somma van 999 gulden, hercomende deels van geleende penningen en van gedane
verteringe, vermogens gehoudene liquidatie met belofte van te betalen met den interesse van dien ad
vijff gulden van ijder hondert gulden al een jaar sullende sijn den 19 July 1710 daer voor verbindende
generalijck sijns principaels gerede en ongerede goederen, en in specie sijns principalen Vaders
erffdeel onder Overbetuwe, gelijck tot nader Securiteijt verbind sijns Heer Vaders versterff soo en als
hem is ancomende in en aen sekeren uytterweerd groot ongeveer 30 mergen, gelegen in het Rijck van
Nijmegen na de Betouwse sijde tussen de Bemmelse Strang ende de nieuwe Wael schietende metten
bovensten eijnde aan ’t Erff van Dus Eylbragt, en den benedensten einde aen de nieuwen dam en wael
Den 40 penn volgens quitantie in dato den 24 July 1809 met 24 – 19 – betaelt aan H: V. Hulst onder
Overbetuwe en door ordre van d’Heer Stadholder Heumen alhier geregistreert
Regm. den 10 Decemb 1710
16.

Transport

639, 640

Reyn Janssen en Sybilla Krechtingh E.L. Lambert Melast en Elisabet Flieren E.L. ijder voor haer
selfs, en Reijn Janssen ende Lambert Melast voornt. in qualiteijt als momberen van de onmundige
kinderen van Jan van Elsen en Maria Kreghtingh in Leven E.L. met namen Hesther en Willem van
Elsen bekennen den 14 Juny 1709 oorcond Erffpagteren Peter van Endt en Peter van Oijen voor eene
somma van vijffhondert gulden, qua persoluta opgedragen te hebben aan Jan Siemes en Maria
Niemans mede E.L. en haren Erven seeker parceel bouland met een huijs groot ongeveer twee mergen
gelegen aan de Langstraat palende Oostw: de Wede. Vrouwe de Beyer, zuydw: de Heer Boyestein,
Westw: de Heer Generael Heuckelom ende Noordw: de Langstraat, onder belofte van woninge en vrij
ingep.
Coopspenn: 500 gln. 40 penn: bet. met 12 – 10 – .
Regm. 11 Febr: 1711
17.

Vestenis

640

Jan Siemes en Maria Niemans E.L. bekennen den 14 Juny 1709 oorcond Erffpm: Peter van End en
Peter van Oijen deugdelijck schuldig te sijn aan Reijn Janssen en Sybilla Cregting E.L. een somme
van twee hondert vijftigh gulden ende aan Willem en Hester van Essen een hondert gulden
uijtmakende te samen 350 gulden, te verinteressen jaerlicx ad vijff ten hondert daer voor
pendfeijliglyk verbindende huijs met annex land groot ongeveer twee mergen gelegen aan de
Langstraat, Oostw: de Wede de Beijer zuydw: de Heer Boyestein, westw: de Heer Generaal van
Heucelom en Noordw: de Langstraat, voorts generalyk, met submissie en renunciatie
Capitael 350 gln: t openen bet: met 9 – 15 – .
[in de kantlijn] Reg: den 11 Febr: 1711 Reyn Janssen en Sibilla Kreghtingh bekennen onder haar
handtmerkinge van de bovengem: Capitale Somma met de Interesse, Willem van Essen onder sijn
hand en Hester van Essen onder hand merckt van haar aandeel ad. 100 gl. Cum interesse door Me
Vrouw Engelen voldaan te sijn op den 23 Jan: 1721 ten opstaan van Erffp: Frans Palmuts (?) en
Adryanus van Manen, verclaren of Inleven dat dese ten prothocolle mogen werden geroyeert
Geroyeert den 29 Jann: 1721
[Noot: deze acte is in het geheel doorgehaald]
18.

Transport
Jacob van Rojesteijn der beyden Reghten Dr. cedeert en draegt op den 9 maij 1711 oorcond
Erffpagteren Adriaen in de Betouw en Teus Kersten voor eene sa. Van elff hondert guldens vrijgeld,
qua persoluta, aan d’Heer Wilhelm Engelen Secretaris der Stadt Nijmegen en Juffr. Christina
Verstegen E.L. en haeren Erven een paceel weyland den Groenenwegh genaemt groot ongeveer drie
mergen Oost de Ellendige Broederschap, West de Erffgen: van wijlen den Generaal van Heuckelom,
zuyd de wede Wanraeys Erffgen: en Noord mevrouw de wede de Beijer, met den uitwegh over het
land van voorst: mevrouw de Beijer, en verder van ouds daer toe gehorende, sulx voor vrij erff en
goed, met gene lasten off uijtgangen beswaert, als alleen de jaarlijcxe dijckgelden en amptslasten,
mitsgaders aan ordinaire verpondonge ses gulden 13 stvs. 4 penn: en aan extraordinaire verpondonge
3 – 6 – 9.

640

Coopspenn: 1100 gln. 40 penn: betaalt met 27 – 10 – .
Regm. den 9 may 1711
19.

Transport met den Heer

640, 641

Die Hoogwelgeb: Gest: Heer Jacob Baron van Randwijck Vrij heer van Beeck Borggraaff des Rijcx
en Righter der Stad Nijmegen ggg transporteert oorcond Gerigtsluijden de Heren Dr. Peter Beeckman
en Henrik Rens op den 12 Maij 1711 uit name van ’s Lands Hoge Overigheyd aan d Heer Francois
Flemingh voor de somma van ses hondert en aght en twintigh gulden elff hond lands gelegen aen de
Langstraet toegecomen hebbende d’Erffgen: van Naleken Keijen door Bernard van Zalingen in
qualiteyt als Volmr: van d’Heer Francois Fleming Heer tot Broeckhuyser Vorst bij verwin te coop
gestelt, en bij den selven den 19 merty 1699 in voorst: qualiteyt aangecogt, zijnde vrij erff en goed
met gene lasten beswaert, als alleen Heeren Schattingen en gemene Oijse lasten,
Den 40 penn: is bij den coop volgens gebleken quitantie aan I:H: Nieuhuys betaalt
Regm: den 12 May 1711
20.

Transport

641

Justinus Francois Fleming Heer der Heerlijckheyd Swolgen en Broeckhuijsen Vorst etc. voor sig selfs
en als Gevolmagtigde van sijne Heer Broeder de Hoogh Ed: en Welg: Heer Francois Joseph Fleming,
Heer tot Pesch (?), Wijnmarcks en Broeckhuysen Vorst Capitain etc. uit cragt van volmagt gepasseert
den 16 April 1709 voor Majeur en Schepenen der Stad St. Gilain, d’Erffpagteren in originali
gebleken, en vrouwe Maria Emerentiana van de Pol, ehevrouw van gemelte Heere Justinus Francois
Fleming, mitsgaders Louis Guilham Flemming, mit Heere tot Broeckhuysen Vorst transporteren op
den 13 May 1711 oorcond Erffpm: Johan Rens en Derrick de Vries voor eene welbetaelde somma van
drie hondert veertigh gulden aan d’Heer Leonard Verspijck Ontfanger des Quartiers van Nijmegen
ende Juffr: Huberta Ingenoel ende haren Erven een parceel lands groot ongeveer elff hond,
hercomende uyt den boedel van Naleken Keijen, voor vrij erff en goed, onder belofte van waeren en
vrijen
Coopspenn: 340 gl den 20 penn: voor den vercoperen als uytheim voor d’helft en den 40 penn: voor
de Coperen als inheyms betaelt met 12 – 15 – .
Regm: den 13 May 1711
21.

Transport

641, 642

Dus Jacobus de Soet Predicant tot Luyck voor sig selven ende de rato caverende voor sijne absente
huysvrouw Maria Antonetta van de Poll, Peter de Soet en Geertruyd Bonenbacker E.L. mitsgaders
Reijnier de Soet en Agnes Maria Verbeeck E.L. insampt ofte ieder int bijsonder haer sterckmakende
en de rato caverende voor haer absente suster Johanna de Soet wede wijlen Johan van der Leij en
derselver mundige als onmundige kinderen transporteren oyrcond Erffpagteren Derck de Vries en
Theod. Lom den 1 aug: 1711 voor eene somme van vijff hondert gulden qua pessoluta (?) aan haren
schoonvader Cornelis Walravens en Johanna de Haard E.L. en haren Erven sekere geregte vier
thiende parten in eenen camp wey of hooijlants genamt den Peppelencamp groot int geheel
ongeveerlijck vijff mergen lands edog soo groot en cleijn den voorn: camp lands gelegen is, en waer
van de geregte andere ses thiende parten de voorn: Egteluyden Coperen in eygendom sijn toestendigh,
sijnde vrij allodiael erff en goed, uijtgesondert sodane rente van 4 – 19 – des jaers als den Rentmr:
Cornelis Beeckman g.g. daer uyt te vorderen heeft, met belofte van waren en vrijen,
Cap: 500 gln. Rent voor 4 tiendeparten in capitael 39 gulden
samen 539 gl: bet: den 40 penn: met 13 – 9 – 9
Regm: 4 aug 1711
22.

Vestenis
Nicolaes Cuper Landschrijver des ampts Overbetuwe heeft oyrcond Erffpaghteren T:H: Rens en Fred:
Meijs op den 6 aug: 1711 tot meerdere securiteijt van eene obligatie van vijffhondert en vijfftigh
gulden sampt verschene als nog te verschijnene interessen en costen bij misbetalinge daer op te
verlopen ten behoeve van Jan Boonders Mercktschipper varende van Nijmegen op den Haagh en
sijnen erven of regten Thoonder den 2 Octob: 1709 gepasseert pandfeijliglijck verbonden sijne portie,
erffdeel en hetgene wegens desselfs Heeren Vaders versterff is ancomende, ende int vervolg hem nog
aanerven en aenbesterven mogte in ende aan sekeren uijtterweerd groot ongeveer int geheel dartigh
mergen, edog so groot en cleijn in der Circul van der Oije in den Rijcke van Nijmegen gelegen is na
de Betuwse sijde tussen de Bemmelse Strang en de Nieuwe Waal, schietende met den bovensten
eijnde aen het erff van Dominus Eylbraght, en den benedenste eynde aen den nieuwen dam en wael,

642

onder submissie en renunciatie,
Cap: 550 gln: 40 penn: bet. met 13 – 15 –
Regm 6 aug: 1711
23.

Besaat

642

Op den 5 July 1711 doet Dr. Willem van Steenler als Volmr: van die Heere Graaf van den Berg en
Ritberg besaat op de goederen van Albert Francois van der Heiden oud amptman en Rigter der
Vrijeheerlickheden Pannerden, Millingen en Homoet, breder bij het dagelix signaet avo relatio
Regm 20 Septemb: 1711
24.

Transport

643

Johan Hengst Mr. Timmerman als Volmr. van d’Hr: Henrick Pels Rentmr: der Ridderlicke Maltheser
orden Commanderie St. Jans binnen de Stad Wesel ende Anna Odilia van de Sand E.L. vermogens
acte van volmagt in dato den 16 Octob: 1711 binnen Wesel onder haer E.L. hand gepasseert neffens
een opgedruckt pitsier in root lack onderteykent d’Erffpm: vertoond en voorgelesen transporteert uyt
cragte van de voorst: volmagt oyrcond Erffpm: Dr. Johan van Trijst en Francois van Wanraey op den
20 Octob: 1711 voor de somme van 175 gulden aen die Ed: Albert van Verssen en zijnen Erven
sodanig gedeelte en aenpart als voorm: Egteluyden in en aen sekeren Camp weijlands, den
Schabenacker genoemt, is toebehorende, groot ongeveer ½ mergen, doch de mate onbegrepen, sijnde
het voorm: gedeelte en aenpart vrij eygen erf en goed, en met gene als gemene Lantslasten beswaert,
onder belofte van waren en vrijen,
Coopspenn: 175 gl. 40 pen. bet: met 4 – 7 – 9
Regm 22 Octob: 1711
25.

Transport

643

Peter Ghijsen en Johanna van Arnhem E.L., Hendrik van Arnhem en Anna van Arnhem meerderjatige
kinderen en Erffgen: van Gerrit van Arnhem transporteren oyrcond Erffpm: Johan Rens en Jan van
Essen op den 24 Octob: 1711 voor een sa van 340 gulden, qua persoluta, aen den Heere Ontfanger
Leonard Verspijck en Juffr: Huberta Ingenool E.L. en haren Erven sekeren camp weyland met
annexen boomgaard gelegen aan de Groenlanderij palende oost- en noordw: d’Heer Danckelman
West vrouw Ansums en zuydw: Neulekens Campken van ouds genaemt Grootvelts camp, sijnde vrij
eygen erf en goed, met belofte van waren en vryen,
Coopspenn: 340 gl. 40 penn: bet. met 9 – 10 – .
Regm 26 Octob: 1711
26.

Transport

643, 644

Fredrik Janssen en Marije de Bruyn E.L. en Fredrik Wagenaer en Sophia de Bruin mede E.L.
kinderen en Erffgen: van Jan de Bruyn en Maria van Woesick in leven E.L. transporteren voor haer en
haren erven op den 19 Decemb: 1711 oyrcond Erffpagteren Johan Knippinck en Johan Rens voor
eene somma van 1650 gulden, qua persoluta, aan den Heere Burgermr: Justinus de Beyer ende sijnen
Erven een parceel weyland groot ongeveer drie mergen het Hagebueken genaamt, edog soo groot en
cleyn gelegen is palende O. de Straet, Z. Matijs Verhagen, W: den Hogendries en N: … of wie met
regt daer naest geland mogt sijn, sijnde vrij eijgen erff en goed, met gene als gemene Oijse Lasten
verpondongen en andere schattingen beswaert, met belofte van waren en vrijen,
Coopspenn: 1650 gl: 40 penn: bet. met – 41 – 5 – .
Regm 19 xber: 1711
27.

Transport en uytlos van eene rente
De Heer Dr. Godefrid Ignatius Moring als Volmr: van Vrouwe Johanna Wendelina Maria Theresia
Voeller vrouwe van Risoir Mussinck la Haye & a. geassisteert met Heer Johan Petrus de Kempis
Secretaris van State van sijn Con: Majesteijt van Spanje ter sake van Duijtsland als Erffgen: van Heer
Johan Herman Voeller Ridderheer van Risoir & a. ende vrouwe Maria Elisabet Creeft, vrouwe
Transportante zal: vader ende moeder vermogens volmagt voor Carolus Augustinus Marsille
Conincklijcken notaris der Residentie van Brussel ende getuygen Dr. Matthias Boulaise ende Dr.
Bonifacius Ruene tot Brussel gepasseert in dato den 27 Juny 1711 en verclaringe van approbatie van
Burgermr: Schepenen en Raad der Stad Brussel in dato den 30 Juny 1711 besegelt met des Stads
segel, en ondertekening van den Secretaris J. van den Dijcke d’Erffpm: vertoond en voorgelesen
transporteert oyrcond Erffpagteren Johan Rens en Joh: in de Betouw op den 5 Marty 1712 voor eene
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sa van vijff en seventig gulden vrij geld, qua persoluta, aan d’Heer Arnold in de Betouw en Vrouwe
Anna Maria van Dilsen E.L. d’helfte van sodane erfrente van ses enokelde(?) golde Hartogs
philipsgulden goet van golden ende geregt swaer van gewigte / waer van de wederhelfte bij de Heer
en Vrouwe Coperen betaalt wordende is uytgecost en afgelost :/ als den Heere Transportant gg is
heffende uytter eenen camps lands genoemt Roeftencamp groot ongeveer 5 ½ mergen, edog soo groot
en cleijn in d’Oye gelegen, alles in conformité van segel en brieven de dato den 24 Decemb: 1537 en
sullen d’Heer en Vrouwe Coperen den interest zedert Kersmis 1711 vervallende genieten en tot haren
proufijt lopen, wordende d’helfte van voorgem: gecedeerde rente jaarlicx betaalt door Juffr: Maria
van Wees als Possesseusse voor d’helfte van voorm: Roeftencamp, met belofte van waren en vrijen,
Coopspenn: 75 gln en is den 20 penn: wegens de Vercoperen als uytheyms en den 40 penn: wegens
de Coperen als inheyms te samen betaalt met 2 – 16 – 4
Regm 5 Marty 1712
28.

Transport

645

Barthold Tros en Juffr: Jacomina Nijendam E.L. mitsgaders Juffr. Catharina Tros voor haar selfs en
sig mede sterck makende voor de verdere Erffgen: van wijlen Juffr: Catharina Tros Wede Jordens
transporteren voor haar en haren erven sampt en ijder int bijsonder op den 9 mert 1712 oyrcond
Erffpagteren Philip Henghst en Bartholomeus van End, voor eene sa van ses hondert vijfftigh gulden,
qua persoluta, aan Christiaen Gijsbers seker campken lands groot ongeveer drie mergen leggende aan
het end van het eerste steegje van de Leutsestraet palende O. den Lakencoper Smid, suyd den Camp
van mons: (?) Boon W: die van St. Aegten en de heer Borgermr: F: van der Lynden en N: het Steegje
voornt: of wie daer anders verder aen mogte geland en gegoet sijn voorts soo groot en cleijn gelegen
is, sijnde uit geheel vrij erff en goed, alleen beswaert met den uijtweg van de agterste soynjes de wede
van Loon toestendig, en sulcx te hooy en te gras als na lands geregtigheijd, voorts dijck, wetering en
’s Heren Schattingen van ouds en met regt daer toe gehorende, met belofte van het selve sampt en
ijder int bysonder te sullen vrijen en waren, als erffcoops regt is, daer voor verbindende hare en haren
Erven personen en goederen elcx een voor al,
Coopspenn: 650 gln. Den 40 penn: betaalt met 16 – 5 – .
Regm 9 Mert 1712
29.

Vestenis

645, 646

Maria Megteld Goris douariere wijlen den welgeb: Heere Roeloff Rengers in leven Capitain ten
dienste deser lande, geassisteert met d’Heer Pieter Roefs Praedicant tot Nijmegen als haren gekozen
momboir, bekend op den 29 July 1712 oyrcond Erffpagteren D. de Vries en Derck Smit voor haer
ende haren Erven schuldig te sijn aan de Heer Francois de Man Landsr: [=landschrijver] tot
Batenborg en sijnen Erven of den wettigen Thoonder deses eene sa van vijfftien hondert gulden te
verinteressen tegens ses van het hondert int jaer, vrij van alle lasten en impositien, edog den interesse
binnen ses weken na den verschijndagh betalende met vijff ten hondert te connen volstaan daer voor
specialyck en bij pandfeijligheijd verbindende eenen camp weyland groot vijff mergen genaemt het
monnicken land palende O: d’Erffgenn: Borgermr: Beeckman W. de gemenestraet Z. de Heer
Danckelman en N. den Bandijck, mitsgaders nog eenen camp weyland groot drie en eenen halven
mergen genaemt den Steendert palende O. de Straet W. het Custers campken Z. papenkempken en N.
den dijck, voorts generalijck alle hare gerede en ongerede goederen, gene uijtgesondert, onder
submissie en renunciatie
Cop: 1500 gulden 40 penn: betaelt met 37 – 10 –
Regm 29 July 1712
Francois de Man bekend op den 9 Jannr: 1713 van deze obligatie sampt interesse voldaan te zijn met
verzoek dat dezelve alhier mach worden doorgeslagen.
30.

Transport
Jacob Janssen van de Lijnden en Hendrina Gossens E.L. transporteren op den 16 Marty 1713 oijrcond
Erffpagteren D. de Vries en Adrianus van Manen voor eene somma van 140 gulden qua persoluta aan
Thijs van Geisteren en Dersken Geenen mede E.L. ende haren Erven twee geregte dardeparten in
ende aen seecker boomgaertje hercomstigh van Maria wede van Willem Ansums sijnde groot
ongeveer int geheel eenen halven mergen edog soo groot en cleijn als het selve aldaer gelegen is,
alwaar ten O. die Heer Danckelman ten Z. die Heer Ontfanger Verspijck ten W. Jan van Kempen en
ten N. die Oijsche dijck gelegen sijn, met belofte van waeren en vrijen
Coopspenn: 140 gln. 40 penn: betaelt met – 3 – 10.
Regm 30 Mert 1713
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31.

Besaat

646

Op den 9 Novemb: 1713 hebben den Heere Borgermr: van Heerd, den Rentmr: Stepraad en den
Procurator Rens als geauthoriseerdens van den Haldersen dam t’allen regten besaat gedaan aen vier
percelen weijlands aan den anderen met een nieuw getimmert huijs op een derselver staande in d’Oy
Rijcx gelegen tegenwoordig bij den Heere predicant Jacob Eylbracht gepossideert wordende, breder
bij het dagelycx signaat quo relatio
Regm den 9 Novemb: 1713
Dese damslasten voldaan sijnde heb het overstaande besaat afgeschreven den 1 Septemb: 1715.
[get.] Johan Rens
32.

Transport

647

Jan Tabbers en Hendrijn Hendrix E.L. transporteren op den 19 January 1714 oyrcond Erffpagteren
Matijs van Campen en Abraham van den Boomgaerd voor eene somma van 100 gulden, qua
persoluta, aen haren vader Jacob Hendrix en Stijfmoeder Jantje Peters E.L. haer erffelijck aandeel in
en aen seker hoffstede groot ongeveer twee hond bestaande in huijs, hoff, boomgaerd en verdere
toebehoren hercomstigh van Jan de Bruyn aangeland aan de Heer Borgermr: de Beijers drie mergen,
en dat voor sooveel sij daar in wegens haar voors. moeder verstorven sijn, en datgene, soo haar
wegens haere vader voornt. in tijder en wijlen sal aansterven, met belofte van waeren en vrijen
Coopspenn: 100 gl. 40 penn: bet. met 2 – 10 – .
Regm 3 Febr: 1714
[Noot: Deze akte is in het geheel doorgehaald]
33.

Besaat

647

Op den 4 Augusti 1714 word den Heere Jacob Eylbragt predicant tot Ruijnen ter instantie van den
Heere Jacob Hendrick Bresser besaat gedaan op alle sodane gerede en ongerede goederen actien en
crediten, en in specie aen sodane vier parcelen weylands aan den anderen en met een nieuw getimmert
huijs op een derselver staande, om te hebben voldoeninge en restitutie eener capitale sa van 600
gulden cum interesse a die more cum exp: breder bij het dagelijcx Signaat, quo relatio
Regm 5 Aug: 1714
Den 23 april 1715 heeft J:H: Bresser bij handtekening onder de besating gestelt versogt dese te
roijeren actum den 4 maij 1715.
34.

Transport

647

Derck van Kempen weduwnaer van Grietje Schenck transporteert op den 6 Septemb: 1714 oijrcond
Erffpagteren C:Walravens en D. de Vries voor eene welbetaalde somma van veertigh guldens aen
desselfs Broeder Jan van Kempen ende Johanna Rijcx Ech., self haren Erven seekere geregte helfte
van huijs hoff en boomgaerdje staende ende gelegen aen de groenlanden sijnde den hof binnen dijcx
ende het huys en boomgaertje buyten dijcx te samen groot ongeveerlijck eenen hond lands, palende
juxta litteras, en waer van de wederhelfte de Cooperen Echtel: sijn toestendig sijnde vrij erf ende goet,
uijtgesondert ‘s Heeren schattingen als van outs, met belofte van vrijinge ende waringe
Coopspenn: 40 gl: 40 penn: bet. met 1-.-.
Regm. 30 Septemb: 1714
35.

Besaat

648

Op den 17 Octob: 1714 heeft Eijmert van Manen besaat gedaan aan alle gerede en ongerede goederen,
actien en crediten, als Derck Heijmericx Vos en Cornelia Stijgers sijn hebbende ende in specie aen
derselver portie en aanpart als de gecompetreerdens wegens de erfenisse van haren vader Hendrik van
Manen in den Rijsweerd en andere goederen onder Oij Rijcx sijn competrerende, breder bij het
dagelijx Signaat, quo relatio
Regm 17 Octob: 1714
36.

Transport

648, 649

Theodora Rouckens voor haar selfs en in qualt als Volmaghtigersche van Hr. Otto van den Bergh
Bedienaar des Goddelicken Woorts binnen de Stadt Rhenen en Juffr. Elisabeth Rouckens E.L.
vermogens volmaght voor Schout, Burgermr: en Schepenen der gem. Stadt Rhenen onder gem: Stede
Zegel en onder tekeningh van H. V. Deventer den 19 Feb: 1715 gepasseert mitsgrs als Volmsche van ..
Roelandt van Brinckhorst en Juffr. Judith Rouckens E.L. gepasseert voor Schout, Borgemrn:
Schepenen en Regeerders van ’s Gravenhage onder der selver Steede Zegel en d’ondertekening van
Secretaris Anton de Veer den 12 Feb: deses jaars 1715 en eyndel: als Volmsche van Willem Rouckens
en Juffr. Gijsberta Elisabeth Rouckens luyt volmaght den 20 Feb: deses jaar 1715 tot Duysseldorp
gepasseert voor den Notaris Johannes Gerardus Mandelag en Albert Schneider en Wilhelm Armold
als getuygen voorts bij gem: Willem Roucken en Gijsberta Elisabeth Rouckens neffens opdruckingh
van hare pitschaften (?) ondertekent de Erffpachteren Johan van Leeuwen en Melchior van Loon alle
in originali vertoont en voorgelesen en bekende soo voor haar selfs als in voorn: qualiteijten ten
overstaan van bovengen: Erffpachteren Johan van Leeuwen en Melchior van Loon op den 28 Feb:
1715 voor eene somme van negen hondert Car: guldens hollts: haar wel en te danck uytgeright en
betaalt, verkoght en opgedragen te hebben aan den Heere Christoffel van den Bergh Regerende
Borgem: der Stadt Nijmegen etc. en Vrouwe Hester van Ec E.L. en haren Erven de gereghte helfte in
seker parceel weylandt met alle des selfs reght en gerechtigheden, groot ongeveer sesten (?) halven
mergen in ’t geheel, edogh soo groot en cleijn als het selve in ’t Circul van der Oij in den Rijcke van
Nijmegen aan de Langhstraat gelegen is van Outs gent: Crijnen Camp, palende eertijts O: het Lant
gent: den Kuykelaar en de Blockhoven, Z: het Lant het H. Geest huys binnen Nijmegen toestendigh,
W: het landt de Cruysbroederen van Ceulen en den Dijckgraaff Sander van Munster toebehorende, en
N: de Langhstraat, off wie al nu daaromme met reght geerft sijn mogen. Waarvan de wederhelfte
vrouwe Anna ten Hove Wede wijlen den Secr: W. van Loon toestendigh is, vrij erff en goet met geen
lasten van Renten of Thijnsen beswaart ’s Heeren Schattingen en lasten uijtgenomen twaalff gulden
jaarlicx aflosbaar als te voors. armen des Heijligen Geest daar uyt te heffen en te ontfangen hebben,
Bekennende daarvan onterft te sijn, met beloften van den selven te sullen vrijen en waaren jaar en
dagh ex voorst. ten eeuwigen dage
Coopspenn: 900 gl en is den 40 penn: betl. met 22 gl 10 st.
De rent voor d’helft 6 gl.
40 penn:
-3 –.
25 – 10 – .
Regm. 2 Septemb: 1715
37.

Transport

649, 650

D’Eerbare Heer Jacob Eylbragt Predicant tot Ruijnen in de landschap Drenthe transporteert voor hem
ende sijnen Erven op den 9 Mert 1715 oijrcond Erffpaghteren Johan in de Betouw en Johan Rens voor
eene somme van twaelff duijsend en driehondert gulden, waer van den eersten metten laatsten
penning volcomen betaalt is, ende hem daer van goede betalinge bedanckende aen den Heere
Ontfanger Johan van Arnhem ende sijn WelEdts: erven seeckere vier parcelen weij en bouwlands aan
den anderen gelegen met een huijs of nieuw getimmer, op een derselver staande, gelegen in Oij Rijcx
tegens over den kerspel Bemmel den middelweerd of eijland genaamt met allen sijnen aenwas,
reghten en visserijen daer toe gehorende, te samen groot ongeveer vijff a ses en dartigh mergen, edog
soo groot en cleijn aldaer gelegen, palende Oost d’Erffgen: van wijlen den Heere Eustatius van
Bronckhorst Heere van Assumburg West de Vrouwe wede van wijlen d’Heere Landsr. Kuper Noord
d’oude en Suyd de nieuwe waal, met belofte als een vrij allodiael erf en goed met geene jaerlixe
uijtgangen, renten, lasten of senrituyten (?) beswaert, uytgesondert alleen met verpondonge, ampts,
dorps, dams en Oyse lasten, te sullen vrijen en waren, en alle ongelden, damslasten en voorcommer
daarop wesende ende daarop verlopen of te doen ende te suyveren tot den jaere 1714 incluys, daer
voor den Transportant sijner en sijner Erffgen: personen en goederen is verbindende
Coopspenn: 12300 gln. 40 penn: betaelt met 307 – 10 –
Regm. 20 Mert 1715
38.

Opdraght
Ditmarus de Raadt en vrouwe Wendelina van den Bergh E.L. transporteren voor en haren Erven ten
Overstaan van d’Erffp: Derick Smith en Derick de Vries op den 16. 7bris 1715 voor een welbetaalde
somme van seven hondert en vijfftigh gulden aan Juffr. Johanna Bruyns en haren Erven seker parceel
Weylants gelegen in ‘t Circul van der Oij genoemt de Berghspol groot ongeveer vier mergen, edogh
soo groot en cleijn ’t selve gelegen is O. naast ‘t Erff van ’t Gasthuys alhier S. de Langhstraat W …
en N. den Oysen dijck, voor vrij erff en goet met geene uytgangen beswaart, verclarende geen recht
off eijgendom aan de gem: vier mons: Weylants meer te hebben of te behouden, maar van deselve
volkome afstant te doen in en ten erffel. behoeve der Coperse en haren Erven, belovende de voorn: 4
mon: te vrijen en waren als errfcoops reght is
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Coopspenn: 750 gl. en is den 20. penn: door de Vercoperen als uytheymsen betaalt met 19 gl en 15
St. en door de Coperse als inheyms betaalt met negen gulden sebentien st. 9 penn:
Regm. 21 Sept: 1715
39.

Houwelicx Voorwaarden
Compareerde voor den HooghWelgeb: Heere Borghgraaff Randwijck en Gerichtsluijden de Heeren
Beeckman en van Leeuwen Vrouwe Joanna Eleonora van Bouchout Wede van wijlen de Heer
Burgemeester Jan de Beijer op den 31. Decemb: 1715 versouckende en begerende, dat deese
naevolgende Houwelicxe VoorWaarden ten Prothocolle moght worden geregistreert
[in de kantlijn] Gemunieert met een segel van 12 gl. den 30. 10br 1715 en geregistreet in ’t Schepen
Prothocol der Stadt Nijmegen onder stont door mij was getekent
P. Beeckman secret.
In den Naame ons Heeren Amen
Bij desen tegenwoordighen openbaeren instrumente, sij condt, ende kennelijck eenen jegelijcken, dat
op heden dathe deser voor mij Charles Melchior van den Brande Notaris openbaer bij den
Souvereijnen Raede van sijne Coninclijcke Majesteijt geordonneert in Brabant geadmitteert tot
Brussele residerende in de presentie van de Getuygen in t’eijnde deser genoemt gecompareert sijn
personelijck den Wel Edelen Gestrangen Heere Joan de Beijeren Capiteijn van d’Infanterie ende
Generaal Adjudant van den Heere Generaal Major van Heuklom ten dienste der Verenighde
Nederlanden ettca. toecomenden Bruydegom ter eenre, ende Jouffre. Joanna Eleonora van Bouchout,
dochter wijlen .. her Franchois van Bouchout in sijn leven Baron van onse Lieve Vrouwe Waure ettca.
ende van Vrouwe Joanna Eleonora Schotti gehuysschen waeren, toecommende Bruyd, ter anderen
sijde, welcke respective Comparanten hebben verklaart, dat sij hebben geresolveert ende gesloten een
Houwelijck tusschen den voorschreven Bruydegom ende Bruydt met intentie van ’t selve te
solemniseren in facie Eeclesiae, onder de Voorwaarden ende Conditien naarvolgende,
In den eersten beloeft den voorschreven toecommende Bruydegom, dat hij tot subsidie ende
onderstandt sijns toecommende Houwelijck sal inbrengen alle sijne goederen, roerende ende
onroerende, hem eerste Comparant alreede verstorven ende competerende soo vuytten hooffde van
sijne Ouders als anderssints van wat nature die souden moghen wesen ende tot wat plaetsen de selve
gelegen sijn, midtsgaeders de gene op hem heere eerste Comparant al noch te versterven, ende te
vercrijgen, ende in plaetse van Juweelen sal den voorschreven toecommenden Bruydegom aen de
voroschreven toecommende Bruydt geven de somme van drie duysent guldens eens, die aan haar
sullen strecken voor ingebrocht goed wel verstaande dat in cas van voorsterven van de voorschreven
toecommende Bruydt sonder kinderen, deselve Juweelen oft de somme daar voor beloeft voor d’eene
hellicht wederomme sal volgen den voorschreven toecommenden Bruydegom, waermede den
voorschreven toecommende Bruydegom ende Bruydt respective verclaren te vreden te wesen.
Waartegens de voorschreven toecommende Bruydt Insgelijcx tot subsidie van desen Houwelijcke sal
inbrengen alle haere goederen, roerende ende onroerende, present ende toecommende, tot wat
plaetsen deselve gelegen sijn,
Sijnde voorts tusschen voorst: Partijen Contrahenten ondersproken ende gecondotioneert, soo
wanneer dit toecommende Houwelijck bedde bij den wille Godts sal kommen te scheijden, dat allen
ende jegelijcke de goeden van d’een, ende d’ander seijde ingebrocht, ende die den eene oft den
anderen geduerende den selven Houwelijcke nogh sullen commen te versterven gegeven oft gelaeten
te worden, weder sullen keeren ter sijde waerts van waer die gecommen sallen sijn, ende in cas van
allienatie (?), lossinge oft versettinge, sal daar aff reintegratie geschieden, blijvende de conquesten
van wat qualiteijt, conditie ofte nature die souden sijn halff ende halff
Item is al noch tusschen de voors: Parthijen Contrahenten wel expresselijck besproken ende
gecondotioneert, dat den lanxlevende van hun beijde sijn leven geduerende sal besitten in tochte ende
genieten ( of gemeten?) d’isufruct (?) van alle ende jegelijcke de goederen bij doode van den eersten
afflijvighen achter te laeten van wat nature oft conditie die souden mogen wesen alsvoren, egeene
uijtgesondert oft gereserveert ingevalle daar geene kinderen en sijn.
Ende ingevalle van kindt ofte kinderen achtertelaten van desen houwelijcke, sal den langstlevende van
hun beyde commende te hertrouwen, ende daer kinderen souden wesen van desen tegenwoordigen
houwelijcke, dat in dijen gevalle den langstlevende sal moeten affgaen ende verliesen de tochte van
alle de voorschreven goederen die als dan sal oft sullen kommen op het kindt oft kinderen van desen
tegenwoordigen houwelijcke ende commende den voorschreven toecommenden Bruydegom eerst te
sterven, dat de voorschreven toecommende Bruydt sullen volghen ende toebehooren in cas van
langstlevende alle de mobiliaire effecten, ende ’t gene voor meubel kan worden gereputeert bevonden
ter sterffhuyse van den eersten overledene boven eene douarie van sesse hondert guldens ‘t s‘ jaers
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haar leven lanck geduerene.
Ende oft het gebeurde, dat ter contrarien de voorschreven toecommende Bruydt quaeme te overlijden
voor den voorschreven toecommenden Bruydegom, dat aen denselven toecommenden Bruydegom in
dijen gevallen insgelijcx sullen volgen alle de mobiliaire effecten, ende ’t ghene voor meubel sal
konnen worden gereputeert, boven eene douariere van drije hondert guldens ’t s’jaars sijn leven
geduerende.
Item alsoo den voorschreven toecommenden Bruydegom is van andere Religie als de voors:
toecommende Bruydt soo hebben de voorschreven Partijen Contrahenten daer over met malcanderen
geconvenieert in der manieren naervolgende te weten, dat de manshorien van beijde hunnen lichaeme
geproceeert wordende sullen opgebrocht worden in den Religie van den voorschreven toecommenden
Bruydegom, ende de dochters geproceert wordende alsvoren sullen opgebrocht worden in de Religie
van de voorschreven toecommende Bruydt alle welcke voorschreven puncten ende clausulen die
voorschreven partijen hinejnde (?) hebben geaccepteert, gelovende de voorst: respective Comparanten
hun naer allen ‘t ghene voorst: is punctuelijck te reguleren onder obligatie van hunne personen ende
goederen, present ende toecommende, Constitueren tot dijen de voorschreven partijen Contrahenten
onwederroepelijck midts desen, alle thoonders oft brengers deser, om allen ’t gene voorschreven staet
voor alle heeren, hoven, ende gerichten des behoorende, ende van noode wesen sal, te laten
vernieuwen ende herkennen, met alle solemniteijten daer toe gerequireert, ende aldaar den
gebreckelijcken van hun in ’t achtervolgen ende volbrengen van alle t’ ghene voorschreven staet,
voluntairelijck te doen ende laten condemneren hun,
Enz..
Regm. 31 xb: 1715
40.

Opdracht metten Heer

655

Ick Jacob Baron van Randwijck Vrijheer van Beeck, Borghgraaff des Rijcx ende Richter der Stad
Nijmegen doe cond en tuijge hiermede, dat Isaacq Schouwhamer als aangestelde Collecteur der
Aghterstallige Verpondinghe van den Ontfr der Peter Jordan in den Rijcke van Nijmegen als van haar
Ed: Mo: die Heeren Gedepe Staten des Nijmeeghsche Quartiers daartoe speciaelijck geauthoriseert uyt
cracht van Executie naar voorgaande publicatie en affixie van billetten te coop heeft doen stellen een
stuck lands groot eenen mergen genaamt Valkenburghs land en nogh een stuck land groot vier hond
edogh soo groot en cleijn deselve parcelen in d’Oij Rijcx onder den Rijcke van Nijmegen gelegen sijn
d’Erffgen: Johan de Bruijn toegecomen hebbende, van welcke beijde parceelen de Geerfdens van het
Circul van der Oij bij het uijtbranden der laaster Keersche op den 21 Octob: 1715 Coperen sijn
geworden, als van d’eenen mergen Valkenburghs Land gent. voor eene sa van 120 gl en van d’vier
hond voor eene sa van 330 gl. Soo ist, dat ick Borghgraeff voornt. uyt den Naam van ’s Lands Hoge
Overigheijd in plaatse van den Eijgenaaren voorst. beijde parceelen lands craght deses opdrage en
transporteere aan voorn: Geerfdens van het Circul van der Oij sulcx, dat de selve aan voorgem: beijde
parceelen lands sullen sijn en blijven geeijgent, gevestight en gegoedight met sodaene rechten en
gereghtigheden als van ouds en met reght daartoe gehorende, ende de voorige Eijgenaers deselve ende
beseten hebben, sijnde duckgem: beijde parceelen lands vrij erff en goed met gene lasten beswaart als
dijck Weteringhe en Heeren Schattingen alles sonder becroon indraght off wederseggen hier waaren
af en aan als Gerichtsl: de Hrn Peter Beeckman en Johan van Leeuwen den 21 Octob: 1715
Coopspenn: 450 gl. en is den 40 penn: betl. met 5 – 12 – 8.
Regm. den 4 Jann: 1716
41.

Extract uit lotinge, deelinge en magescheijd
Extract uit lotinge, deelinge en magescheijd gehouden en opgerightet binnen Deventer den 4 Majus
1707 tusschen de kinderen en Erffgenamen van wijlen d’Heer Jan van Lennep in leven Burgermeester
en Cameraat der Stad Deventer en Vrouw Anna van Sughtelen gewesenen Eghtgenoten, met namen
Wolterus Ten Brinck, Everhard Rouse en Arnold Weerds en hunnen respective huysvrouwen
Elisabeth, Hermanna en Omiha (?) Aleida van Lennep.
Clausula Consernens
Ten Vierde dat tot voldoenige van ’t geene doctor ten Brinck en des selfs Huysvrouwe wegens haere
vorderinge toekomende is, haar Edel: (?) voor uyt sullen trekken, de Landerijen in d’Oije gelegen en
door Herman Hengst en de Weduwe Hulsmeijer althans in paght gebruyckt wordende uyt d’Obligatie
tot lasten van het qur: van Nijmegen ter sa van 1000 gln 200 gln:
Ten Sesten dat voor het tweede lot sijn toegedeeld aan doctor Wolter ten Brinck en Elisabeth van
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Lennep Eheluiden, de vier Bouwhoven te Wijler buyten Nijmegen gelegen tegenwoordigh respective
gebruyckt door Elbert Wellen, Derck van Heuckelum, Jaspar Koenen en Derck Keij nevens de
Werden in ’t laage broeck.
Een stuckjen lands an d’heide buyten Nijmegen door Francis Huberts gebruickt
Een Obligatie tot lasten van meergem: Quartier van Nijmegen van 315 gln: hoofdsoms.
Achter het Magescheid stond
Ick ondergt: Arnold Weerds bekenne mits desen voor eene summa van penningen mijn ten genoegen
voldaan en betaalt aan Broeder Wolt: ten Brinck des selfs Huysvrouw en Erffgenamen wettelick
gecedeert en overgedragen te hebben sodanige twee hondert guldens als mijn volgens ‘t voorgaande
magescheid sijn toekomende en de Vermelte Obligatie van duijsent gulden op ’t quartier van
Nijmegen, sulcx doende craght deses, des ten oorkonde dese getekent den 5. Mart 1707, was getekent
Arnold Weerds
Ick ondergese: Everhard Rouse bekenne mits dese voor eene somma van penningen mij ten genoege
voldaan en betaalt an Broeder dr. Wolt ten Brinck des selfs Huysvrouw en Erffgen: wettelick
gecedeert en overgedragen te hebben, sodanige ses hondert gulden, segge 600 gt. als mijn volgens het
voorgaande magescheid sijn toekomende in de gemelte Obligatie van een duysend gulden op het
Quartier van Nijmegen, sulcx doende kragt deses des ten oirkonde dese getekend den 10de Martii
1707. was getekent Everhard Rouse. Onderstont dat dese voor soo ver het geextraheerde aangaat met
sijn principaal sij accorderende bevonden sulcx betuyge ick ondergese Gesubst: Landsr: des Rijcx van
Nijmegen den 25 Juni 1716 was getekent Johan Rens
42.

Transport
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Wolter ten Brinck der beijden Rechten doctor en Griffier van de Heeren van de Ridderschap van
Overijssel Ende heeft bekent voor hem ende sijnen Erven ende mede als Volmr: van sijne Huijsvrouw
Vrouwe Elisabet van Lennep vermogens volmaght voor Borgermr: Schepenen en Raden der Stad
Deventer op den 20. Juny 1716 gepasseert en door den Heere Secretaris Ed: Borgerinck onderteekent
de Erffp: Johan Reinder Stepraedt en Johan Rens in originali gebleecken en bekende op den 25. Juny
1716 ten overstaan van gese. Erffp: voor eene voldaane somma van een duysent en twee hondert
guldens getransporteert te hebben aan Heere Matthias Lambertus Singendonck Schepen en Raad
deser Stad, Dijckgraaff des Circuls van d’Oij en Secretaris van die Ed: Mo: Heeren Staten des
Quartiers van Nijmegen ende sijnen Erven, Een parceel land te samen groot ongeveer drie mergen,
edog soo groot en cleijn als het selve onder Oij Rijcx aan de Leuthse Straat is gelegen en bij den
Comparant in voorn. qualiteijt mitsgrs. Bij gem: Vrouwe Elisabeth van Lenneps Ouders den Hre Johan
van Lennep den Ouden in leven Borgermr. der Stad Nijmegen ende den Hre Johan van Lennep den
jongen in leven Borgermr. der Stad Deventer beseten, mitsgrs. bij den tegenwoordihen Paghter met
naem Franscis Huybers [later hierboven geschreven: Willem Henghst] in paght gebruyckt wordende,
den Heere Comparant en sijne Huijsvrouw bij Magescheijd in dato den 4. Marty 1707 ten deel
gevallen sijnde Vrij Erff en goet met geene jaarlicxe renten off uytgangen beswaart, uytgesondert
Verpondinge, Oijse lasten en ’s Heeren Schattingen, bekennende daarvan ontreghtight te sijn in en ten
Erffelijcken Behoeve van den Hre Coper ende sijnen Erven, met belofte van waaren en vrijen en alle
lasten en voorcommer daarop ten aghteren te sullen suijveren en afdoen totten jaare 1715 incluis
Coopspenn: 1200: gl en is den 40. penn: betaalt met 30. gl.
Regm. den 20. Juny 1716
43.

Besaat
Metten HoogWelGeb: Gestr: Heer Jacob Baron van Randwijck Vrijheer van Beeck, Borghgraaff des
Rijcx ende Richter der Stad Nijmegen, Extraors: Raad in Gelderland en Gecomm: ter Generaliteijt
oyrcond gerichtsluijden de Heeren Beeckman en Ingenool, doet den Proc: Johan Rens voor hem
selven ende als cessie van actie hebbende van sijn Broeder den Advocaat Frederick Hendrick Rens
t’allen reghten besaat aan alle sodane gerede en ongerede goederen, actien en crediten geene
uijtgesondert soo paghten toght als anders ende effecten, wat naam sulcx moghte hebben als de
HooghWelgeb: Vrouwe Margeretha Baronesse van der Capellen Weduwe van wijlen den mede
Hooghwelg: Heere Eustatius van Bronckhorst Vrouwe van Barcoude onder Oij Rijcx ende voorts
onder den alingen Rijcke van Nijmegen is hebbende, om daar aan salvo calculo et deducto foluto te
verhalen eerstelijck voor sigh selven eene somma van 196 – 3 – ende dan nogh als actie van cessie
hebbende van sijnen gem: Broeder den Advocaat Rens de somma van 667 – 2 – 9 procederende
wegens verdient salaris en verschot, vermogens overgeleverde Rekeningen, allet in cas van oppositie
ten dage dienende nader te deduceren Cum Exp. ofte met verbod aan de mede HooghWelg: Vrouwen
van Heerd, Tienen en Kilckbergen om geene penningen aan meerges. Vrouwe van Barcoude uyt te
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keeren off weerloos te maken, op poene na reghten daar toe staande
Actum den 18 Sept 1716
Regm. den 18 7br 1716
44.

Besaat

659

Met gem. Heere Borghgraaf oyrcond Gerichtsluijden Hre Beeckman en Ingenool, doet den Oud
Landsr. Henr: Rens nae renuntiatie van vorige instantie en consignatie van 2 Strs tot refusie van
costen onder de gewonelijcke clausule t’allen rechten besaat aan alle sodane gerede en ongerede
goederen, actien en crediten, als de HooghWelgeb: Heere Adriaen van Heerd tot Crayeveld en
Pollenberingh in leven Borgemr. der Stad Nijmegen en Vrouwe Maria Gijsberta van Bronckhorst
gewesene Eghteluijden onder Oij Rijcx en voorts onder den alingen Rijcke van Nijmegen sijn
hebbende, om daar aan te verhalen eene somma van seventigh gulden procederende wegens geleende
penningen, vermogens handschrift in dato den 24 Juny 1699. allet in cas van onverwaghte oppositie
ten dage dienende nader te deduceren Cum Exp Actum den 18 Sepr 1716
Regm. den 18 7br 1716
45.

Besaat

660

Metten Heere Peter Beeckman der beyden rechten dr. en Stadtholder des Rijcx van Nijmegen oyrcond
Gerichtsluijden de Heeren van Leeuwen en Rens doet den HoogWelgeb: Gestr: Heere Jacob van
Randwijck Vrijheer van Beeck, Borghgraaff des Rijcx ende Richter der Stad Nijmegen ratione officy
t’allen rechten besaat aan huys en Hoffstadt met bijgehorende middelweert soo althans bij Theunis
van Gendt in pacht gebruyckt word met daar bij en aangehorende Landerijen en Risweerden onder Oij
in den Rijcke van Nijmegen gelegen voor de portie en het recht soo de HoogWelgeb: Vrouwe
douariere van Kilckbergh daar in is competerende, om te horen verclaren, dat den Notaris Cornelis
Walravens als Volmr. van de vrouwe geimpeteerde sedert den 19 July 1701 in verwin heeft beseten
voorgem: huijs en goederen hier boven gespecificeert, Eerstelijck voor eene Capitale sa van 2000 gl.
metten interesse van dien a die morae mitsgrs. van 4000 gl. mede cum interesse a die morae ende
deselve uyt craght dien in besit gehouden en aan andere verhuijrt heeft, sonder dat hetselve bij decreet
laten vercopen off daar op uijtslagh van den gerichte versoght heeft ende sonder dat naar vercoop van
den tijd van redemptie ingevolgen van den 4. Art. des Zrs. Ordonn. Op den 80. 40. of 20. penn.
geëmaneert den 80. off den 40. penn: van de actie waar voor den Coop off verwin vercregen is, is
betaalt, waar door gy vrouwe geimpetreerde ingevolge den 2. en 19 Art. der gem: Ordonn: vervallen
bent in de boete van 20 gl. van ijder hondert boven den impost voor den gemeijne saack breder in cas
van onverwaghte oppositie ten dage dienende te deduceren. Cum Exp. Actum den 18. Sept. 1716
Regm. den 18 7br 1716
46.

Besaat

660

Met voorse Heere Stadtholder en bovengem. Heeren Gerichtsluijden doet den HoogWelgeb: Gestr:
Heer Jacob van Randwijck Vrijheer van Beeck, Borghgraaff des Rijcx ende Richter der Stad
Nijmegen R.O. ten allen rechten besaat aan eenen Bouhoff bestaande in huys, hoff, bergh sampt
aangehorende Landerijen van ouds het Eyland genaamt onder Oij Rijcx op ’t Eylandt gelegen om daar
aan te verhalen eene boete van twee hondert ponden tot 40. grooten het ll boven den dubbelen
impostvoor de gemeene saack in Conformite van ’s Zrs. Ordonn: over den opheven van den 50. en 25.
penn: geimaneert, als die van den 80. 40. en 20. penn: ter vorsaake de gem: goederen sijn aang…
geworden sonder dat alvorens bij billet van betalinge is gebleken het Collateraal daar van door de
HoogWelgeb: Vrouwen Maria Gijsberta van Bronckhorst Heylwuh (?) van Bronckhorst en Catharina
van Bronckhorst als Erffgen: van wijlen den HooghWelgeb: Hre Eustatius van Bronckhorst in leven
Heer van Assenburgh en Pollenberingh voldaan te sijn, breder in cas van onverwaghte oppositie ten
dage dienende te deduceren Cum Exp. Actum den 18. Sept 1716
Regm. den 18 7br 1716
47.

Besaat
Metten HooghEdele Welgeb: Heere Borghgraaf van Randwijck oyrcond Gerichtsluijden de Hren Peter
Beeckman en Henrick Rens hebben dor Johan van Trijst en sijne suster Maria van Trijst t’allen rechten
besaat gedaan aan alle sodane gerede en ongerede goederen, actien en crediten als Ditmar de Raad en
Vrouwe Maria van den Bergh E.L. in den Rijcke van Nijmegen sijn hebbende en specialijck voor
eerst aan een parceel bouwlants groot omtrent tien mergen dogh soo groot en cleijn hetselve onder het
kerspel Beuningen off Ewijck gelegen is noch aan twee parcelen weijlants elck groot omtrent vier
mergen het eene genaamt Munsters Pol en het andere van den Berghs Pol en nocht het aanpart in een

661

parceel weijlants groot omtrent ses mergen alle dese drie parcelen weijlants gelegen in ‘t Circul van
der Oije in den Rijcke van Nijmegen, breder bij het dagelicx Signaat quo relatio.
Regm. den 15 Octob: 1716
48.

Mageschijt

661

Op huyden dato onders. soo is een vriendeleijck ende meeneluck (?) Erf.Maegescheijt opgereght
gemaeckt en besloetten tuessen de Kinderen ende Erffgen: van Jan Kerstens ende Jenneken Janssen in
leeven E.Luyde, en alsoo desen naevolgende Erffgoederen in drie een gaele Loette waeren verdeelt,
soo is ijder bij reght maetiege lotte te deel gevoellen als hier nae voelght
Clausula Concernens
Daerde Lodt bestaande in een daerde paert in twee mergen en drie hont hoey of weylandt gelegen in
de Oeij als mede nogh een daerde paert in de voors. twee mergen gelegen in ’t verbrande brak onder
hatt: in den Schependom van Nimwegen en is dit lodt te deel gevaellen aen Kirst Janssen ende Marija
Zeegeren E.Luijden ofte aan haren Erven.
Aldus geschiedt sonder aergh ofte list soo hebben weij Susteren en Broederen als Erfgenaemen van
onsse Vader en Moder Zal. desen Lodt Zeduel voor ons ende onsen Erven beteickent en sal ijder sijn
lodt aenfaengen soo vreij en onvreij als bij onsen Vader en Moder Zal. in eygendom hebben beseten
Actom Nimwegen den 23. April 1715 onderstont en getekent
Dit ist handt merck van Ties Janssen met sien + eygen handt hier neergestelt
Dit ist hant + merck van Jenneken Zegers met de eyge hant hyer neergeset
Kerst Jensen
Dit ist hant χ merck van Marija Zegers
Dit ist hant χ merck van Geurtje Jansse jonge doghter
Kerst Kerstens als getuijge
Dit is hant merck van Gijsbert Kerstens χ als getuigen
Onderstont mijn present en getekent Reijn Blom scholtus
Regm. den 4. Meert 1717
49.

Obligatie

662

Kerst Janssen en Maria Segers E.L. sij Vrouws persoon geadsisteert met haren Man bekennen voor
haar en haren Erven op den 4. Meert 1717 ten ofstaan van Erffp: Wilh: Roukens en Barth van Endt
schuldigh te sijn aan Lanbert Schoncken en Naleken van Urmond E.L. haren Erven of den rechten
Thoonder deses een Cap: van 150 gl te verinteressen jaarlijcx a dati deses tegens 6 gl. van jeder
hondert edog binnen ses weecken na den verschijndagh t’elckens den interest betalende als dan met
vijff gl. van jeder hondert te connen volstaan, en daar in jaarlicx te continueren tot de volle aflosse en
voldoeninge toe, die t’allen tijden sal mogen geschieden mits d’opcondinghe ¼ jaars bevorens gedaan
worden tot versekeringhe bij pandfeijlig t’eenen vasten hypotheque verbinden special een darde part
in twee mergen en drie hond hooy off weyland edogh soo groot en cleijn onder Oij Rijcx is gelegen,
waar van de twee andere dardeparten Gerrit Kerstens en Jacob Ariens sijn behorende W. de
Canonicquen van St. Aghten O. de Streep N. Christ .. en Z. … voorts general en submissie en onder
afstand van d’Exceptie van onaengetelde gelde
Capitaal 150 gl en is den 40. pen. betl. met 3 – 15 –
Regm. den 4. Meert 1717
[Noot: Deze akte is in het geheel doorgehaald]
Den oud Rentmr Lamb: Schoncken en Juffrouw Nehleke Urmond EL: bekennen op den 12. Jan. 1728
van dese obligatie en interesse voldaan te zijn met versoek van Roijement actum eodem dito.
50.

Opdracht metten Heer
Ick Jacob van Randwijck Vrijheer van Beeck, Borghgraaff des Rijcx ende Richter der Stad Nijmegen,
doe cond en tuyge hiermede, dat dor Johan van Trijst soo voor sigh selfs als noe uxoris Maria van
Meurs en actionem cessam hebbende van sijne Susters uyt craght van verwin naar voorgaande
publicatie en affixie van billetten te coop heeft te doen stellen een Erffpaght van vijfftien gl. jaarlicx
gaande uyt sekeren Camp Landts genaamt Munsters Bouwkempke door Jacob van Poelwijk jaarlijcx
betaalt worden onder Oij Rijcx in den Rijcke van Nijmegen gelegen dor Jacob van Munster
toegecomen hebbende, van welcke Erffpaght onder Oij Rijcx voor drie hondert ses en vijfftigh gl. te

662

hogen daar onder begrepen dor Johan van Trijst en Maria van Meurs E.L. Coperen bij het uytbranden
der laaste Keersche op den 29. Jann: 1717 sijn geworden
Breder bij het Prothocol van Beuningen alwaar ook den 40. penn:
Regm. den 16. Meert 1717
51.

Transport

663

Bruno van Tondi en Anna Louisa van Zeller E.L. bekennen voor haar en haere respective Erffgen: op
den 29 Juny 1717 ten overstaan van Erffp: M.V. Loon en Albert van Verssen voor een welbetaalde sa
van een duijsent en drie hondert gl. opgedragen te hebben aan Jan Walrave van Balveren en Antonetta
Elisabeth van Eck van Panthaleon en haere resp. Erven eenen Camp weijlandts groot ongeveer ses
mergen en vijff hondt de Streep genaamt in Oij Rijcx gelegen O. den Burgem. Van der Lynden, Z. de
Persinghse straet W. d’Ellendige Broederschap en N. de Wede van Loon, Bekennende daar van onterft
te sijn, met belofte als een vrije eijgen erff ende goed, die met geene, dan met ’s Heeren lasten en
Schattingen beswaart is, te sullen vrijen en whaeren jaar en dagh en alle voorcommer daar op sijnde
afte doen als Erffcoopsreght is, onder verband van haere respe. persoonen en met submissie, en onder
renuntiatie van alle Exceptien dese eenighsints opstevende
Coopspenn: 1300 gl. en is den 40. penn: betl. met 31 – 10 –
Regm. den 3. July 1717
52.

Transport

663

Jacobus Ignatius van der Heijden als Volmr. van Maria Cecilia van de Heijden dogter van Jacobus
Franciscus van der Heijden ende Christina Bors vermogens volmacht den 19. Novemb: 1708 onder
haar hand gepasseert en attestatie op versouck van ratificatie van het Hooghloffelijck gericht van
dusseldorp staande onder des Schouts Segel en B.A. Francken Judicii Secretarius betekent de
Erffpachteren Henr: Rens en Johan Reinder Stepraedt in originali gebleecken en verclaarde op 6. Aug.
1717 ten overstaan van bovengem: Erffpachteren in de qualiteijten voor eene sa van twee duijsent gl.
opgedragen te hebben aan Vrouwe Martina Wilhelma Goris Wede en Boedelhouderse van wijlen den
Secretaris van Heuckelom en haar WelEdts. Erven sekeren Camp Weijlands genaamd Buijsen Camp
groot omtrent vierden halven mergen aan de Heeghstraat in der Oije in ‘t Rijck O. aan het gemeijne
straatje genaemt …pergasken Z. de Heeghstraat voors: W. d’Erffgen: van Cornelis van Munster en N.
d’Erffgen: van de Wal en van de Wede Beeckman Zalr., sijnde vrij erff en goed met geene jaarlicxe
renten off uijtgangen beswaart, uijtgesondert Verpondighe, ’s Heeren Schattingen en gemeene
Oijsche lasten, welcke Camp des Comparants Principahnne bij Magescheijd den 2. Novemb: 1702
opgeright is ten deel gevallen. Bekennende den Comparant in voorn: qualiteijt van den … Camp met
allen sijnen rechten en toebehoren onterft te sijn in en ten Erffel. behoeve van Vrouwe Coperse en
haren Erven, met belofte van waeren en vrijen, en allen voorcommer af te doen totten jaar 1717
incluijs, tot welcken tijd den paghten bij den Transportant sullen geprofiteert worden
Coopspenn: 2000 gl. en is den 20. penn: door den Vercoper g.g. als uytheyms voor de helfte betaalt
met vijftigh gl. en den 40. penn: door de vrouwe coperse als inheymse voor d’andere helfte betl. met
25 gl.
Regm. den 10. Aug. 1717
53.

Transport
Peterken Hermsen Wede van Hendrick ten Haaff, Jenneken ten Haaff, Glandij [of Glaudij] Perrijn en
Mettjen ten Haaff E.L. ende Thomas Davids Wed. en boedelhouder van Hermken ten Haaff voor hem
selffs en als vader ende Bloedmomboir van sijne twee onmundige kinderen met name Gerrit en
Hendrick Davids ende mede uijt cracht van authorisatie van een Eerbaar Raad der Stad Nijmegen ten
desen eijnde op hem ten opsighte des onmundige verleent in dato den 15. Sept: d’Erffp: Johan Rens
en Jacob Janssen bruyste in originali gebleken en verclaarden op den 4. 9bris 1717 voor eene sa van
ses hondert gls., waar van drie hondert en taghentigh gulden sijn geemployeert tot voldoeninge van
een schuld soo de Hr. en Vrouwe Copers van de Vercoperen is aancomende en de resterende twee
hondert en twintigh gulden op heden betaalt opgedragen te hebben aan Hre Frans van de Lijnden en
Vrouwe Agnita van Herwaerden E.L. haren Erven twee darden parten in ende aan sekeren Camp
Weijlandts groot omtrent anderhalve mergen genaamt Schaeffenacker, edogh soo groot en cleijn
onder het Circul van der Oije in het Rijdk is gelegen O.N. aan seker straetje schietende op de Leuthse
strast W. van Oijen den gruiter Swanenburgh, sijnde vrij erff en goed met geene jaarlicxe lasten
beswaart, als Verpondighe, Heere Schattingen en Oijse lasten, bekennende daar van onterft te sijn,
met belofte van waeren en vrijen en allen voorcommer daar op wesende aff te doen.
Coopspenn: 600 gl. en is den 40. penn: betl. met 15 gl.
Regm. den 5. 9b: 1717
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54.

Transport
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Johan Reinder Stepraadt in qlt. als Vormr. van Basilius Holingerus en Catharina Maria van den Bergh
E.L. vermogens volmaght voor Borgem. en Regeerders der Stad Amsterdam den 27. Octob: 1717
gepasseert, item Juffr. Helena Henghst als Volmr. van Hendrick Carolus van den Bergh en desselffs
Huysvrouw Catharina del Borgo luyd de volmaght voorges. Borgemr. en Regeerders der Stad
Amsterdam den 6. Augs. 1715 gemaackt, welcke volmaghten d’Erffpachteren in originali sijn
verthoond en gebleken, ende bekenden de Comparanten in voorgem: qualiteijten op den 9 xber 1717
ten ofstaan van Erffp: Lambert Schoncken en Johan Rens voor eene voldaane somma van ses hondert
gulden getransporteert te hebben aan Johanna Bruijns ende haren Erven eenen Camp Land groot vier
mergen, edogh soo groot en cleijn onder het Circul van der Oij gelegen O. den Bandijk Z. het
Gasthuijs binnen Nijmegen W. de Coperse N. Derck Driessens Erfgenn: sijnde vrij eijgen erff en goed
met geene jaarlicxe lasten off uijtgangen beswaart, uijtgesondert Verpondinghe, ’s Heere Schattingen
en Oijse Lasten, bekennende dienvolgens de Comparanten g.g. voor haar en haren Erven onterft te
sijn, met belofte van waren en vrijen en alle voorcommer daar op wesende af te doen.
Coopspenn: 600 gl. en is den 40. penn: betl met 15 gl.
Regm. den 10. xbr: 1717
55.

Opdracht
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Simon Meijlandt als Volmr. van Jan Kerckhoven en Catharina Huijck E.L. vermogens procuratie van
Borgemr. Schepenen en Raaden der Stad Haarlem op den 17. Septemb: 1717 gepasseert en door den
Secr. Guldewagen neffens het opgedruckte Stadts Zegel betekent, alhier in originali gebleken en
voorgelesen ende als last hebbende van Hendrick Huijck waarvoor hij sigh sterckt maackt, ende rato
caveert, samentlijck Kinderen van Joachim Huijck en verclaarde in voors: qualiteijt voor hem en
sijnen Erven op den 2 Octob: 1717 ten overstaan van Erffp: Dominicus Henghst en Thomas Backer
voor eene voldaende somme van twee hondert vijff en taghentigh gulden opgedragen te hebben aan
Christiaen Gijsberts en Catharina Beckers E.L. en haren Erven, seker stuck Weijlandt genaamt Crijne
Campken groot ongeveer eene morgen, edogh soo groot en cleijn als hetselve met sijne rechten en
cervitaten in Oij Rijcx gelegen is, O. de Wiesen Z. de Persinghse straat W. de Armen tot Nijmegen en
N. de Groote jught van N. van Hoften, en dat voor vrij erff ende goed, uijtgesondert den Uijtwegh van
voorn: groote jucht, de Oijsche dijckgelden, de Ampts en verdere gemeijne lasten voorts ’s Heere
Schattinge bekennende in sijn qualiteijt onterft te sijn, met belofte van vrijingen en waeringe als
Erffcoops recht is en alle voorcommer tot dato deses af te doen als nae reghten
Coopspenn: 285 gl. en is en 40. penn: betl. met 7 gl. 2 St. en 8 penn.
Regm. den 23. xbr 1717
56.

Bij Magescheijd

667

Ingevolge Magescheijd tussen Maria Wemmers nagelatene Wede. van wijlen Hendrik van Wanraeij
ter eenre, Frans van Wanraeij en Jan van Wanraeij meerderjarige Soonen, ende die Heere Peter
Soffelet, Raadsvriendt Stadt, als bij een Ed. en achtb. Raad hier toe spetialijck, vermogens auctorisatie
in dato den 27. aug 1706 in naeme van die naegelatene onmondige kinderen met namen Adam en
Cobus, Peter, Gerrid, soo zalr. Wemmer van Wanraeij ehelijck erweckt heeft bij Geertruid de Haes,
als mede in name van het onmondige dochterken met name Geertruid Hagens soo Johanna van
Wanraeij ter ehestant geprocreëert heeft bij Johannes Hagens, ende dan nog in name van Hendrik en
Hendrina van Wanraeij onmondige nagelatene kinderen erweckt bij gem: Hendrik van Wanraeij ende
Maria Wemmers opgerigt ende gesloten binnen Nijmegen den 9. Mart 1707 ten overstaen van Frans
Palmert ende Johan van Haeren als versogte Magescheijts Vrinden is Jan van Wanraeij toegedeelt in
voldoeningh sijner houwelixe penningen, boven het gene hij genoten heeft, seecker huijs, hoff,
boomgaard en bijgehoorigh land groot twee en een halve mergen, waer op Gerrit Aernts woond in het
Oijsche Rijck gelegen
Regm. den 8 Maij 1718
57.

Opdracht
Derck de Vries Weduwnaar van Margaretha van Solingen en Margaretha Sloots laest weduwe van
Rijnier van Wanraaij en verclaarden bij desen ider voor soo verre daar aan berechtight sijn op den 8.
Augs. 1718 ten overstaan van Erffp: Johan van Trijst en Gerrit in de Betou voor eene welbetaalde sa.
Van vier en dartigh hondert gl. opgedragen te hebben aan Peter van Sughtelen en Catharina van
Hartevelt E.L. twee parceelen off Campen Weijland den eenen groot omtrent 4 mrn. Genaamt Berger
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Weijde en den anderen ongeveer drie mergen Buijsen Camp gent. onder Oij Rijcx aan den
Cauwendijk gelegen palende ut juxta litteras, sijnde vrije Erven en goederen met geene rente
uijtgangen off thijnsen beswaert, uijtgenomen gemeene Ooijse lasten en ’s Heeren Schattingen, alle
welcke door Vercoperen tot 1e Jan 1719 sullen afgedaan en gesuijvert worden, En in cas eenig ander
beswaar tot lasten van dien mocht bevonden worden, sulcx sullen Coperen aan beloofde Coopspenn:
mogen korten tegens vijff gl. van ’t hondert, Bekennende sij daar van onterft te sijn, met belofte van
te sullen vrijen en waeren.
Coopspenn: 3400 gl. en is den 40. penn. betl. met 85 – . –
Regm. den 22 Aug 1718
58.

Opdracht

668

Jan Braam en Aeltje Huijsmans E.L. bekennen voor haar en haar Erven op 10. Meert 1719 ten
overstaan van Erffp: D. de Vries en A. v. Manen opgedragen te hebben voor de somma van 1500 gl.
aan Abraham van den Bongaart en des selfs Broeder Willem van den Bongart en haar Erven seecker
parceel Boulants groot ongeveerlick drie en eenen halven mergen Bouwlants van outs gent. den
Oosterweert in den Circul van der Oije in den Rijcke van Nijmegen gelegen, palende juxta litteras
sijnde vrij alodiaal Erff en goet uijtgesondert de gemeene Oijse lasten naar advenant de morgentaal
daar toe gehorende mitgrs. Heeren Schattinge ’t Regt der Thienden en voorts alle andere servituijten
van uijtwegen als andersints van outs ende met regt daartoe gehorende, bekennende de Comparanten
ontreghtight te sijn, belovende dienvolgens deselve te sullen vrijen en wearen jaar en dagh en voorts
ten eeuwigen dage toe ende allen jaarlicxen onbetaalden voorkommer te sullen afdoen off bij betalen
als Erffcoops reght is, uijtgesondert de gemeene Oijsche lasten als voorst.
Coopspenn: 1500 gl. en is den 40. penn: met 37 – 10 –
Regm. den 11 Meert 1719
59.

Opdracht van een verwin
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Jean Matthieu Dercx koopman tot Luijck als Verwinhebber van een sesde gedeelte in alle de gerede
en ongerede goederen, actien en crediten Gerard Ignatius Driessens op Heijden en Anna Catharina de
Gouverneur E.L. in den voorn: Rijcke van Nijmegen eenighsints competerende, en soo deselve voor
een sesde gedeelte door ’t overlijden van Peter Driessens op Heijden haar lieder grootvader en
grootmoeder voor een sesde gedeelte aen verstorven sijn, verclaart in sijne qualit. uijt kraght van
speciale overgiftenis van gem: E.L. in daty den 26. 9br 1717 en 26. April 1718 d’Erffp: P. Huijsen en
Willem van der Horst in originali verthoont en gebleken op den 25 Jann: 1719 ten overstaan van gest.
Erffp: voor eene welbetaalde somme van vier hondert en twintigh gl. opgedragen te hebben aan
Ignatius Driessen op Heijden Scholaster tot Xanten een gereghte sesde part in de navolgende
goederen, Eerstelijck in twee en een halve mergen bouwlant met een huijs tot Ewijk beswaert met
eenen Roeij en drie voet dijck getekent met de No. 49 boven ignorat (?) beneden Swanenborgh, dan
nog wegens eenen halven mergen ½ Roeij boven Vrouw van Wanraij beneden No. 17 nogh No. 190
van ’t Kempken 1 Roeij boven Vrouw van Elderen beneden Christiaen Janssen eenen mergen den
Buijsen Camp een en een halve mergen Zelders Camp en een sesde part in een derde part van den
Crommen Camp, en welcke drie laaste parceelen gelegen sijn in Oij Rijcx, edogh soo groot en cleijn
als de voorn: parceelen met alle sijne reghten servituijten ter voorn: plaetsen gelegen sijn, sijnde de
voorn: parceelen vrij erff en goet, uijtgenomen de dijcken off dijckgelden, Weteringe, Heeren
Schattingen en gemeijne lasten en voorts wat van outs en met recht daar toe gehorende is, verclarende
hij Transportant in voors: qualit. wijders geen recht nogh eijgendom aan het voors. goet voor het glte.
sesde part meer te behouden off te reserveeren, en daar van het eenemaal te sijn onterft ontreghtight
en ontgoedet, en dat de voorn: Ignatius Driessen op Heijden en sijne Erven daar aen sullen sijn
geeijgent gereghtight geerft en gegoedet
Coopspenn: 420 gl en is den 40. penn: onder Ewijck verantwoordt
Regm. den 23 Meij 1720
[Noot: bovengenoemde datum van registratie moet waarschijnlijk 1719 zijn, lettende op de
hiernavolgend ingeschreven acten]
60.

Opdracht
De HwelGeb: Walrad Baron van Steenhuys, Vrijheer tot Heumen, Malden en Oplo, Amptman,
Richter en Dijckgraaf der stadt Grave en Lande van Cuyck in des Ampts van Overbetuwe en Vrouwe
Lucretia Baronesse van der Nooit E.L. betyuijgen op den 25. April 1719 ten ofstaan van Erffp: Johan
van Trijst en Albert van Verssen voor eene somme van vierhondert gulden opgedragen te hebben aan
Wolter ten Hengel en Barbara de Ram E.L. en haren Erven een parceel weijlants gelegen in ‘t Circul
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van der Oije aan de Langhstraet groot omtrent seven hondt gehorende onder het Rijck van Nijmegen
O. de Geerfdens van der Oije, W. Verspijck, Z. de gemene straet N. Nijs van Cleeff, sijnde vrij eijgen
erff en goedt en met gheene als gemeene lants lasten beswaert, bekennende onterft te sijn, met belofte
te sullen vrijen en waeren, en allen Voorcommer aff te doen als Erffcoops recht is.
Coopspenn: 400 gl. en is den 40. penn: betl. met 10 gl.
Regm. den 24 Meij 1719
61.

Transport
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Vrouwe Gerarda Girrits Wede van wijlen d’Hr. Menius in desen geassisteert met Hermen van
Gochsweert als haren gecozen Momber voor soo veel nodigh en dienstigh bekent voor haar en haren
Erven op den 30. Mey 1719 ten overstaan van Erffp: F:H: Rens en D: de Vries voor eene welbetaalde
somma van 150 gl. opgedragen te hebben aan Adolff Joncker en Sibilla Heck E.L. en haaren Erven
een huijs met bijgehorent weijland groot ongeveer twee mergen, edogh soo groot en cleijn als het in
Oij Rijcx is gelegen O. het Weeshuijs Z. de gemeene Straad W. de Juffr. van Zellers N. den Dijck
sijnde vrij erff en goedt met geene lasten of uijtgangen beswaart uijtgesondert Verpondinghe Ampts
Oycxe en ’s Heeren lasten verclarende de Vercoperse voor haar en haren Erven onterft te sijn, met
belofte het selven te sullen vrijen en waaren jaar en dagh en allen voorcommer daar op staande aff te
doen totten jaere 1719 incluijs als Erffcoops reght is
Coopspenn: 150 gl. en is den 40. penn: betl. met 3 – 15 – .
Regm. den 8. Junij 1720
62.

Obligatie

670

Adolff Joncker en Sibilla Heck E.L. bekennen voor haar en haren Erven op den 8. Junij 1719 ten
overstaan van Erffp: D: de Vries en Jan van Kempen wegen voorgestrekte penn: schuldigh te sijn aan
Juffr. Emilia van Megen Wede van wijlen den Gemeensman Bartholomeus de Swan [of Swart] haren
Erven offte den reghten Thoonder deses eene Capitale somma van twee hondert gl, belovende deselve
te restitueren heden af een jaer metten interesse van dien ad vier p. cento, edogh in cas van langer
onderhoudt daar in te continueren tot de volcomene aflosse toe, die ten allen tijde sal mogen
geschieden, mits d’opcondinge een vierendeel jaars van te voren van d’een off d’ander kant gedaan
worde. Tot versekeringe verbinden haare personen en goederen soo gerede en ongerede en specialijck
een huijs met een parceel Weijlandt groot ongeveer twee mergen aen de Heeghstraet in Oij Rijcx
gelegen met afstand van alle exceptien en benefitien reghtens desen tegen een submisse als naer
reghtens
Capitaal 200 gl. en is den 40. penn: betl. met 5 gl.
Regm. den 8. Juny 1719
63.

Opdracht
Cornelis van Wiel in qualiteit als een aangestelden mede directuur en Administrateur nevens. V.
Lodewijck van Ludick Junior en mede als Volmr. van gem: Lodewijck van Ludick Junior van
goederen en effecten soo uijt de naelatenschap van wijlen sijnen Schoon Vader Corn: de Visser op de
Kint off Kinderen van sijnen Swager Jacob Raket en Engelina de Visser ex testamento sijn komen te
vervallen vermogens Volmaght voor Borgermrn: Schepenen en Raden der Stadt Nijmegen dato den
16. Jann: 1720 ten navolgende fine, nevens der selfs opgedruckte Stadts Segel in roden Wasschen
overdeckt met eene Witte papiere ruijte ende ondertekeninge van Antonis Vos Secr. gepasseert, en
verders gecorroboreert door de Volmaghten door de Hre. Borgermrn. en Regeerders der Stadt
Amsterdam dato den 6. Feb: 1720 nevens der selver opgedruckte Stadts Zegel en ondertekeningh L:
Witsen Secr. so door Jacob Raket junior als Man en Momber mitsgrs. als gevolmaghtigde van sijne
Huijsvrouwe Engelina de Visser vermogens Volmaght so mede door Borgemrn. Schepenen en Raden
der Stadt Nijmegen met maght van substitutie dato den 20. July 1719 is gepasseert, en so ter Secretarij
tot Amsterdam in ’t procuratie boek van buijten Fol: 155. staat geregistreert, ende den voorn:
Lodewijck van Ludick in qualiteijt als voors: ingevolge van den Testamente van de voors: Corn: de
Visser van dato den 5. Jann: 1719 als Man en vooght van sijne Huijs Vrouw Johanna de Visser, en die
alle als universele Erfgenamen van wijlen den gem: Corn: de Visser so op den voors: Comparant
Cornelis van Wiel oock ten fine hier na volgende specialijck verleden ende gepasseert hebben, breder
daar bij ervintelijck, en de welke alhier als voor geinsereert gehouden worden d’Erffp: Corn:
Walravens en Derck de Vries alle in originali verthoont en voorgelesen en bekenden in sijne voorn:
aangetogene qualiteijten ten offstaan van Erffp: voors. op den 14. May 1720 voor eene welbetaalde
somma van twee duijsent twee hondert en ’t sestigh guldens opgedragen te hebben aan Hgeb: Heere
Otto Roelman Frederick des H: R: Rijcx Grave van Bylandt, Rheydt, Vrijheere der Heerlijckheden
Oij, Persingen, Wergheren, Spaldorp en Palster Camp en Ordinaris Gedep. Van Ed: Mo: Heeren
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Staten des Zrs. Van Nijmegen en Vrouwe Anna Constantia van Sevenaer E.L. en hare Hglb. Erven
seker Huijs, Hoff en Boomgaert met de annexe Brouwerije en alle het genige daar inne ant muur en
nagel vast is de Vercoperen en Erven toestendigh, en allet bij gehorent land en regt van Visserije in
een Waaij daar bij en aangelegen, groot ongeveers twee mergen van outs de Steene Camer genaemt
palende juxta litteras, met nogh een parceeltjeWeijlandt groot ongeveerlick eenen mergen Severijne
Campke genaamt edogh soo groot en cleijn als alle de voorn: Erven en goederen met der selver ab-endependentien in Oij Rijcx gelegen sijn, en soo bij Goosen Rijcken althans in paghtingen gebruijckt
worden, dewelcke tegens de verschulde jaarlijcxe paghtpenn: ingevolge den inhouden der Vispaghts
Conditien nogh twe jaaren paght tot Mey 1722 incluys tegens 145 gl. pr. jaar aan paght daar aen
competeerende, sijnde alle die voorn: effecten en goederen vrije allodiaale Erven en goederen,
uijtgenomen een rente van vier Rijcxdaalders Hollants, den Rijcxdaalder tegens 37 Strs genomen,
makende 7 gl. 8 strs soo den Hre. Raadt Johan de Beijer reside tot Cleve uijt het voors. Huijs en twe
morgen lants jaarlijcx is heffende voorts ’s Heere Schattingen. Bekennende hij Comparant in sijne
voorn: qualiteijten van alle de voorn: gespecificeerde goederen onterft ende ontgoedet te sijn in en ten
erffel: behoeve van HGeb: Heere en Vrouwe Coperen E.L. en hare Hgeb: Erven, belovende alle
deselve te sullen vrijen en waaren, jaar ende dagh en voorts tot ten eeuwigen dagen toe, tegens en
voor alle die geene die des te regten staan ofte komen willen als Erfcoops reght is. Ende allen
voorcomer aff te doen en bij te betaalen ingevolge den inhouden van den Vercoops Conditien tot
primo Meij 1720 incluijs des Toirconde (?) heeft den voorn: Comparant in sijne voors. qt. onder den
verbanden van alle des selfs principale personen en goederen, geene uijtgesondert en sulcx ter
submissie en bedwangen van alle Heere Hoven Steden Reghten en Gereghten en special de WelEd:
Hoven soo van Gelderland als Hollandt nevens bovengen: Erffp: betekent
Coopspenn: 2260 gl. en is den 40. penn: betl. met 161 gl. 4 St.
Rente
188 gl.
2448
Regm. den 21. Meij 1720
64.

Transport

673

Maria Catharina Verhoeven en Christina Verhoeven voor sigh selfs en mede in qualiteijt als
Volmaghterse van haren Broeder Hermannus Verhoeven en die mede sigh sterckmakende en de rato
caverende voor sijnen absenten Broeder Jan Willem Verhoeven luyd Volmaght voor Buyrgemrn:
ende Regeerders der Stad Gouda op den 7. May 1720 gepasseert d’Erffp: G.V.Swanenborgh en
Dominicus Henghst in originali gebleken en voorgelesen, welcke twee verclaaren voor haar en haren
Erven en bij tweede Comparante in qlt. voorst. op den 21. May 1720 ten overstaan van ges. Erffp:
opgedragen te hebben voor eene sa van negen hondert gl. aan Peter Heylen [of Heysen] en Maria
Cornelia van der Horst E.L. als Erffgenn: van Sibilla van der Horst en hare Erven een Campken
Weylands genaamt het Mollen Campken groot elff hond in het Circul van der Oij met alle sijne
rechten en toebehoren is gelegen O. de Nijmeeghsche Camp W. het Gafke in de Leutse straat S. en N.
de Leutse straat, sijnde vrij erff en goed met gene lasten off uijtgangen beswaart, uijtgesondert
gemeene Oijsche lasten ende Heeren Schattingen, verclaaren sij voor haar en haren in bij twede mede
in qualiteijt voorn: onterft te sijn, met belofte het selve te sullen vrijen en waren tegens allen den
genen die des te regten souden willen staen en komen en allen voorcommer daar op wesende af te
doen als Erffcoops reght is.
Coopspenn: 900 gl. en is den 40. penn: betl. met 23 – 10 – .
Regm. den 20. Juny 1720
65.

Vestenis
Maria Numans wede en boedelhouderse van wijlen Jan Simons bekent voor haar en haren Erven
schuldigh te sijn aan vrouwe Christina Verstegen wede van wijlen de Heer Willem Engelen in leven
der beyde Rechten doctor en Secretaris der Stad Nijmegen een Capitale sa van drie hondert en
vijfftigh gulden op de 23. Januarij 1721 ten overstaan van Erffp: Frans Palmert en Adryanus van
Manen, hercomende van gelijcke 350 gl. als sij Maria Numans met haar man zalr voorst. op den 14.
Juny 1709 met pandvijlige verbintenisse van het hier naer genoemde parceel lands had schuldigh
bekent gehad aan Rijn Janssen en Sibilla Krechtingh E.L. mitsgaders aan Willem en Hester van Essen
ende welcke Capitale somme door de wede Engelen aan de laatsgenoemde Crediteuren is worden
afgeleght en gerestitueert oversulcx belooft sij de bovenstaande Capitale sa van 350 gl. aan Me Vrouw
de wede Engelen te restitueren van heden over een jaar met de interesse van dien tegens vijff van ’t
hondert, ende bij langer vertreck in de betalinge van deselve jaarlijcxe interesse alsoo van jaar tot jaar
te continueren tot de volcome aflossinge ofte wedereijschinge van voorst. Capitale somme toe
dewelcke wedersijts sal mogen geschieden mits voorgaande opcondinge van een vierendeel jaars voor
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den Verschijndagh. Tot versekeringe van welck Capitaal met de interesse dewelcke moghten verlopen
verbinde sij Maria Numans voorst. pandveijlighlijck seker huijs met annex land groot ongeveer twee
mergen gelegen aan de Langhstraat in ‘t Circul van der Oije O. de Wede de Beijer Z. de wede van
wijlen de Heer Secretaris Engelen voorst. W. d’Erffgenn: van wijlen de Hr. Generaal van Heuckelom
en N. de Langhstraat voorts hare persoon en andere gerede en ongerede goederen, om in cas van
misbetalinge den inhoudt deser daar aan cost en schadeloos te mogen verhalen, met submissie onder
renontiatie van alle en jegelijcke Exceptien desen eenighsints contrarierende en in specie d’Exceptie
van ongetelde gelde.
Capitaal van 350 gl. en is den 40. penn: betl. met 8 – 15 –
Regm. den 29. Jann: 1721
66.

Obligatie
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Wij Johan Singendonck en Cornelis Vermeer Schepenen der Stadt ende Derck de Vries en Albert
Grammeij Erffpachteren des Rijcx van Nijmegen mitsgrs Samuel van Leeuwen en Hend van
Santbeeck Erffp: des Ampts van tusschen Maas en Waal doen cond en certificeren mits desen, dat
voor ons in eijgener persoonen gecompareert en erscheenen sijn den Hwelg: Heere Joost Vijgh voor
hem selven en als Vader en Bloedmomboir van sijnen onmundigen soon Derck Jacob Vijgh tot het
beswaren vercopen en opdragen van ongerede goederen ten opsighte van voorst. onmundigen bij
Resolutie van Ed: en Aghtb: Raad deser Stad de dato den 30. Octob: 1715 geauthoriseert mitsgrs. den
Hre Johan in de Betouw in qualiteijt als Volmr. van den Hre Jan Jacob Heckler Major ten diensten van
sijn Coninckel. Majesteijt van Denemarken Wede en Boedelhe van sijne onmundige kinderen bij gem:
Vrouwe Dihana Harner (?) erweckt sijnde tot het beswaren vercopen en opdragen van ongerede
goederen ten opsighte van voors: sijne onmundige Kinderen bij Resolutie van welgem. Raadt in dato
17 xb: 1717 mede geauthoriseert, den Hwelg: Hendrick van Medevort voor hun selfs en als Volmr.
van sijnen Broeder den oock HWelgeb: Heere Jurrien van Mede Voort vermogens volmaght tot
Emmerick den 18. Feb. 1715 gerigtel. gepasseert sijnde de voors. actens ons alle verthoont en
voorgelesen samentl. Kinderen en Kints ..deren en Erffgen: van Maria Krieckman laast getrouwt
geweest aan Hendrick Ternee en bekenden voor haar en haren nakomelingen en in voors: qualiteijten
oprecht wel en deughdelijck schuldigh te sijn .. Benedictus Levi Gompers sijnen Erven off den
Wettigen Houder deses eene Capitale sa van 1500 gl Holl. hercomende wegens voorgestreckte penn:
door welgem: Heeren Vijgh, Medevort en in de Betouw tot vedelingh des voorn: Boedels lasten
geemployeert en nogh te employeren, derhalven aan vanckel. affstandt doende van d’Exceptien van
ongetelden gelden belovende wijders de ges. Capitale V. van 1500 gl. op huyden over een jaar aan
handen voorst. cost en schadeloos te sullen restitueren met den Interesse van dien tegens 6 gl. van
ijder hondert, en in cas van onderlatinge gelijcken Interesse jaarlijcx tot de volcome aflossinge en
restitutie tot die nae verloop van ‘t eerste jaar t’allen tijden sal mogen en moeten geschieden off
schoon buijten Verschijndagh met den Interesse met halff per cent ’s maandts naar advenant. Tot
versekeringh van voldoeninge neffens generaal verbandt special verbindende alle des boedels gerede
en ongerede goederen binnen Stad en Schependom gelegen Item een parceel houtgewas groot
ongeveer drie mergen Landschaps Bos gent. onder Wichen en dan nogh een Obligatie van 799 gls. de
dato den 1. May 1720 sprekende tot lasten van Gijsbert van Megen gevestight in Onderpandt onder
Oij Rijcx gelegen, breder bij het Prothocol van Wichen.
Regm. den 19. Feb: 1721
Copia
Bekenne van d’Heer Jan in de Betou als volmr. van d’Erffgen: Krickmans [of Kriekmans] ontfangen
te hebben in affslag mijner penn: voor de selve verschooten (?) eene sa. van negen hondert seven en
sestigh guldens 20 strs. behorende mits desen te doen royeren d’affectatie onder Oij Rijcks in opsichte
van Huijs, hoff en mergen lands tegenwoordig aan Gijsbert van Megen getransporteerd dierhalve
versoeke den Heer Landsr. Verbolt d’affectatie ten prothocolle van beswaar te royeren. Nijmegen 15.
Aug. 1724 .
Was getekent.
Benedictus Levij Gompers
Geroyeerd den 26. do.
67.

Opdracht
Maria Wendelina van den Bergh Wede van wijlen Ditmarius de Raat in desen geassisteert voor soo
veel nodigh met Jan Hengst als haren gecozen Momboir voor haar selven en mede in qualiteijt als
Volmr. van haren Soon Theodorus de Raat en des selfs Huijsvrouw Maria Theresia van den Broek
ende haare doghter Juffr. Maria Anna de Raad vermogens volmaght gepasseert voor Johan Herman
Ernst Righter ende Adolff Steenstraat en Adam Schuffelaar Schepenen tot Cranenborgh in dato den
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19. Feb: 1719 d’Erffp: Dominicus Henghst en Peter Heijsen in originali gebleken en voorgelesen
bekent bij desen voor haar Erven en in opgem: qualiteijt op den 21. April 1721 ten overstaan van
bovenges: Erffp: voor eene welbetaalde sa van negen hondert vijff en veertigh gulden opgedragen te
hebben aan Philip Henghst en Catharina Caldenborgh E.L. seker parceel weijlants groot ongeveer vier
morgen sijnde een gedeelte van ses mergen, waar van d’overige twee mergen sijn toestendigh aan
Maria Elisabeth Smith genaamt de Blocxkens edogh soo groot en clijn als het selve gelegen is in den
Circul van der Oije in den Rijcke van Nijmegen, sijnde vrij allodiaal Erff en goet met geene jaarlijcxe
uijtgangen, Tinsen off renten beswaart, uijtgesondert ’s Heeren Schattingen ende de gemeijne Oijse
Lasten, bekennende sij pro se et et qualitate qua dienvolgens van opgem: 4 morgen weijlands bij
desen onterft te sijn in ende ten erffelijcken behoeve van de Coperen Echteluijden met belofte van
vrijinge en waringe als Erffcoops reght is.
Coopspenn: 945 gl. en is 40. penn: betl. met 23 – 12 – 8
Regm. den 15. Mey 1721
68.

Transport

677

Johanna Bruijns bekent op den 2. Mey 1721 ten overstaan van de Erffp: D. de Vries en Wouter ten
Hengel voor een voldane somme van twee duijsent vijff hondert guldens op te dragen aan Johan
Wintercamp en sijnen Erven sekeren twee Campen Wijlants gelegen in ’t Circul van de Oij in den
Rijcke van Nijmegen genaamt de Berghs Pol en van Munsters Pol O. naast het erff van ‘t Gasthuijs
alhier Z. de Langhstraat, W… en N. de Oijse dijck, en sulcx voor vrij Erff en goet met geene
uijtgangen beswaart, verclarende geen rechht off eijgendom daar aan gem: aght mergen weylandts te
hebben, maar van deselve volkomen affstand in en ten erffel. behoeve der Coper en sijnen Erven, met
belofte in waren en vrijen als Erffcoops rechht is, in allen voorcommer daar op wesende aff te doen
Coopspenn: 2500 gls. en is den 40. penn: den 5 Augs. 1720 betl.
Regm. den 3. juny 1721
69.

Transport
Anthoni Beeckman voor hem selven en als Volmr. van Juffr. Mechteld Smetius Wede wijlen Reijnier
Beeckman vermogens procuratie voor Burgermr. Schepenen en Raad deser Stadt den 8. April 1721
gepasseert en als Volmr. van Wendeline Beeckman vermogens procuratie voor Burgermr. Schepenen
en Raad der Stadt Rees den 9. Jann: 1719 gepasseert mitsgrs. als Volmr. van Barbara Gerarda
Beeckman vermogens procuratie voor Burgermr. Schepenen en Raad der Stadt Nijmegen den 11.
Jann: 1719 gepasseert ende voorts als Volmr. van Henrick Francois Beeckman vermogens procuratie
voor Rutger de Haan Gesubst. Scholtus Jacobus Weghmans en Hendrick van Woelderen Schepenen
des Hooftgerights van Kuick den 10. Jann: 1719 gepasseert voorts Piter Beeckman voor hem selve en
als Volmr. van sijn Huijsvrouw Anna Perina Bock vermogens procuratie voor Burgemrn: Schepenen
en Raad der Stadt Nijmegen den 25 Juli 1721 gepasseert, Jan Swaan voor sigh selven en nomine
uxoris Catharina Beeckman ende mede als Volmr. van deselve mitsgaders van Catharina Artsen
Wede. van wijlen Cornelis Beeckman voor haar selfs en mede als Moedere en Momberse van hare
onmundige doghter Geertruyt Barbera Beeckman vermogens procuratie voor Burgemrn: Schepenen
en Raad der Stadt Nijmegen den 8. April 1721 gepasseert, Hendrik de Haardt voor hem selfs en als
Volmr. van sijne Huijsvrouw Johanna Beeckman vermogens procuratie voor Burgemeesteren
Schepenen en Raad der Stadt Nijmegen den 14. Juli 1721 gepasseert, Cornelis Vermeer als
aangestelde Curateur van Dor. Reijmer Beeckman, en gemelte Anthoni Beeckman, Cornelis Vermeer,
Jan Swaan, Pieter Beeckman en Hendrick de Haardt mede in qualiteijt als Volmr. van Anna
Margareta La Clé en Johanna La Clé mitsgrs. van Isack Sweers als mede vooght over Hendrik Gales
minderjarige soon van wijlen Catharina La Clé in huwelijk verwekt bij Gale Gales en nogh over Isack
Sweers minderjarighe soon van deselve Catharina La Clé in huwelijk verwekt bij de voorn: Isack
Sweers vermogens procuratie voor Burgemrn: Schepenen en Raad der Stadt Nijmegen den 25. junii
1721 gepasseert mitsgaders als Volmr. van Pieter La Clé voor sigh selven en als mede vooght over
gem: Gale Gales voorts van Barbara La Clé meerderjarige Juffr. vermogens procuratie voor
Burgemrn: en Regeerders der Stadt Amsterdam den 28. junii 1721 gepasseert alle welcke procuratien
d’Erffp: Albert van Verssen en Dominicus Henghst in originali sijn voorgelesen en gebleken
samentlijcke Erffgenamen van wijlen Vrouwe Geertruijd Beeckman in leven Huijsvrouw van den
overledenen Burge Johan van Leeuwen verclaarden op te dragen aan Abraham in den Bongard en
sijne Erven op den 25. July 1721 ten overstaan van voorst. Erffpachteren seker stuck Bouwlandt groot
in ’t geheel omtrent ses mergen gelegen bij Wercheren in het Circul van der Oij Rijcx in paght
gebruijckt wordende bij Reijn Geenen ende sulcx voor eene welbetaalde somme van vijfftien hondert
en sestigh gulden, sijnde voorst. Landt vrij erf en goet, bekennende sij transportanten daar van onterft
te sijn ten erffelijcke behoeve van voorst. Coper onder belofte van ’t selve ten allen tijden tegen
eenider te sullen vrijen en waren en alle voorkommer af doen als Erffcoops reght is
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Coopspenn: 1560 gl en is den 40. penn: betl. met 39 – . – .
Regm. den 28. Juli 1721

70.

Transport

679

Anthonij den Duijtschen als Volmr. van Hre Ritmr. Philip Christoffel Menthen en Vrouwe Anna
Maria van Heuckelom volgens Volmaght voor Borgemrn. Schepenen en Raadt der Stad Arnhem den
23. Augs. 1721 gepasseert d’Erffp: J.R. Stepraedt en Henr: Rens in originali gebleeken en
voorgelesen verclaarde in sijne voors. qualt op den 28. Augs 1721 ten overstaan van gese Erffp: voor
eene welbetaalde summa van twee duijsent twee hondert gulden opgedragen te hebben aan d’Heer
Matthias Lambartus Singendonck Burgemr. der Stadt Nijmegen, Dijckgraaff des Circul van der Oij en
Secretaris van d’Ed. Mo: Heeren gedpe Staten des Nijmeeghsche Quartiers en sijn WelEd. Erven
eenen Kamp Weijlants groot ses mergen een hondt genaamt het Eckslandt edogh soo groot en cleijn
onder Oij Rijcx is gelegen met alle sijne rechten en toebehoren O. de Wede Secrt Engelen en de Wede
Jan Simons Z. Hr. van Aefferden W. de Heere Graaff van Byland en den Heer van Heumen en N. de
gemeijne straat, sijnde vrij eijgen erff ende goet met geene jaarlicxe Renten off uijtgangen beswaert,
uijtgesondert Verpondinge ’s Heeren Schattingen en gemeene Oijsche Lasten. Bekennende hij
Comparant in sijne voorst. qualiteijt van selven Camp Weijlants ten eenemaal onterft te sijn in en ten
erffel. behoeve van den Heer Coper ende sijn WelEde. Erven, belovende te sullen vrijen en wearen
jaar en dagh en voorts totten eeuwigen dagen toe, tegens alle die gene die des te reghten staan of
komen willen als Erffcoops reght is, en allen voorkommer en lasten daar op staande aff te doen en te
suyveren totten jaare 1720 incluis.
Coopspenn: 2200 gl. en is den 40. penn. betl. met 60 gl.
Regm. den 2. Sept 1721
71.

Transport metten Heer

679-680

Ick Jacob Baron van Randwijck Vrijheer van Beeck, Heer van Rossum Hesel en Gameren
Borghgraaff des Rijcx ende Richter der Stadt Nijmegen doe cond en tuijge hier mede, dat de Hr.
Johan Reijnder Stepraedt als Ontfr. der Verpondinghe onder Oij Rijcx uijt cracht van Executie na
voorgaande Publicatie en affixie van biletten publicq te coop heeft doen stellen de helfte in den
Smalacker groot ongeveer drie mergen, edogh soo groot en cleijn deselve in Oij Rijcx onder den
Rijcke van Nijmegen gelegen is, d’Erffgen: van Francois van Wanraij toegecomen hebbende, van
welck parceel voor de helffte de Smalnetier genaamt den Praedicant Johannes Schouhamer en
Elisabeth Schift Eghteluijden bij het uijtbranden der laatste Keerse Coperen sijn geworden op den 25.
Augs. 1721 voor de somma van vier hondert en dartigh gulden de hogen daar onder begrepen. Soo ist,
dat ick Borghgraaff voornoemt uijt den Naam van ’s Landts Hoge Overigheijd in plaatse van de
Eijgenaaren voorschreve helfte in den Smalacker craght deses opdrage aan gemelte Praedicant
Johannes Schouhamer en Elisabeth Schift Echteluijden sulcx dat deselve aan voormelte helfte in de
Smalacker sullen sijn en blijven geeijgent, gevestight en gegoedight met sodaene rechten en
gerechtigheden als van ouds en met reght daar toe gehorende ende de vorige Eijgenaars deselve gehad
en beseten hebben, sijnde duckgemelte (?) helfte in den Smalacker vrij erff en goed met geene lasten
beswaart als gemeene Oijsche lasten, Verpondinghe en Heeren Schattingen, alles sonder becroon,
indracht of wederseggen hier waren over en aan als Gerichtsluijden de HooghWelgeboore Heere
Derck Adriaan Baron van Swansbel en Henrick Rens In oyrconde der Waarheijd hebbe ick
Borghgraaff en gerichtsluijden onse Segelen hier onder doen drucken, Actum den 25. Augs. 1721.
Coopspenn: 430 gl. en is den 40. penn: betl. met 5 – 7 – 8
Regm. den 3. Sept 1721
72.

Besaat
Met die HooghEdele Welgeb: Gestr: Heere Borghgraaff Randwijck oricond Gerichtsluijden de
Heeren Ingenool en Henrick Rens heeft Geertruijd Huijbers Wede en Boedelhouderse van wijlen den
Factoor Jacobus Heller na voorgaande Consent door een Ed: en Aghtb: Raad der Stad Nijmegen op
den 12 Novemb: 1721 verleent t’allen reghten besatinghe gedaan heeft aan alle sodane gerede en
ongerede goederen, actien en crediten, geene van dien uijtgesondert als Fredrick Meijs en Hester
Sophia Heller Echteluijden onder de Kerspelen Oij Rijcx, Ewijck en Winssen en voorts in desen
alinge Rijcke van Nijmegen sijn hebbende en besittende en in specie op sodaene Erffportie als bij
heden E.L. geimpetreerdens bij tijde en wijle is aancomende uijt het Magescheijd door de Impetrante
als Wede en Boedelhoudersche van haren Overledenen man den Factoor Jacobus Heller E.L. voornt.
met Engelbart Hesselingh ende Sophia Heller E.L. en bij E.L. geimpetreerdens als mede met Johan
Becking ende Heremina Planten mede E.L. als Erffgen: van voorst. Jacobus Heller op den 4. Maij
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1713 opgericht, ten eijnde en om te horen verclaren, dat sij heden geimpetreerdens E.L. schuldigh en
gehouden sijn d’Impetrante te indemniseren cost en schadeloos te houden van sodaene procedure, als
Jacob van Wijlick op de goederen d’Impetrante bij voorst. Magescheijd aangedeijlt, voor de
Erffportie van de geimpetreerdens in den Ampte van Overbetuwe heeft ondernomen, Cum Exp.
Actum den 14. Novemb: 1721
Regm. den 14. 9ber 1721
73.

Besaat

681

Met die HooghEdele Welgeb: gestr: Heere Borghgraaf Randwijck oyrcond gerichtsluijden de Heeren
Johan Ingenool en Henrick Rens heeft Hendrick Clout (?) in Eupen in subsidie en voor soo verre den
Impetrant voor ’t Edr. Heeren Borgermrn. Geright der Stad Nijmegen geentameert bij tijde en wijle
sal te kort komen, t’allen reghten besatinge gedaan aan alle sodane gerede en ongerede goederen,
actien en crediten, geene van dien uijtgesondert als Frederick Meijs onder de Kerspelen Oij Rijcx,
Ewijk en Winssen en voorts in desen alinge Rijcke van Nijmegen eenighsints is hebbende en
besittende en in specie op sodane Erffportie als den Geimpetreerde nne uxoris bij tijde en wijle is
aancomende uijt het Magescheijd door Geertruyd Huybers Wede en Boedelhoudersche van haren
overledene Ehe Man den Factoor Jacobus Heller met Engelbart Hesselingh ende Sophia Heller E.L.
en den Geimpetreerde met sijne Huijsvrouw Hester Sophia Heller als mede met Johan Beckingh ende
Heremina Planten mede E.L. als Erffgen: van voors. Jacobus Heller op den 4. Maij 1713 opgeright, en
nu bij voorn: Geertruijd Huijbers in togt beseten word, ten eijnde omme daar aan te verhalen eene
somma van twee hondert drie en veertigh gulden en vier stuijvers, hercomende wegens gecoste en
geleverde Lakens en gedaan verschot, vermogens overgeleverde Rekeningh allet ten dage dienende in
cas van onvermoedelijcke oppositie breder en nader te deduceren Cum Exp. den 20. decemb. 1721
Regm. den 20. decemb: 1721
74.

Besaat

681

Metten HooghWelgeb: Heere Borghgraaf Randwijck oyrcond gerichtsluijden de HooghWelgeb:
Heeren Otto Roeleman Frederick van den Byland en Steven van Deelen doet den Pr.(?) M. Omelingh
als last hebbende van Wouter van Oosterom, de Wede Mulet en Soon, Johan Terwe (?), Nicolaas van
der Lis, Derck Wilke, Frans Robede, Piere Changmon in Camp [of Comp], Rutger Smits en Cornelis
van Bergh, t’allen reghten besaat aan alle sodane gerede en ongerede goederen, actien en crediten,
geene van dien uijtgesondert als .. Fredr. Meijs en Hester Sophia Heller E.L. binnen desen alinge
Rijcke voornt. eenighsints sijn hebbende, en haar door t’overlijden van Jacobus Heller sijn
aanverstorven breder bij het Prothol [=prothocol] van Wichen en dagelicx signaat, den 7. Jann: 1722.
Regm. den 7. Jann: 1722
75.

Transport
Thomas Caerl de Leuw voor hem selven en als Volmr. van sijne Ehe Vrouw Aletta van de Wal
vermogens procuratie voor Anthonis Hoppenbrouwer p.t. Stadtholder en Richter van HWelGeb: Heer
Alexander Vrijheer van der Capellen Heer totten Boedelhoff en ’s Heeren Arentsburgen Scholtes
binnen en buijten Zutphen vermogens acte den 1. Novemb. 1721 tot Zutphen gepasseert met een
opgedruckt Cachet en rood lack en ondertekeningh van Anth: Hoppenbrouwer becraghtight, d’Erffp:
D. de Vries en Alb: Grammeij op den 2. Jann. 1722 in originali verthoont en voorgelesen, Derck en
Reijnier van de Wall voor hem selven en als in opsighte van hare minderjarige Suster Juffr. Gertruid
van de Wal en het onmundige kind van wijlen Dr. Joachim van Herwaarden en Juffr. Wilhelma van
de Wal in leven E.L. gent: Johanna van Herwaarden ten desen eijnde bij Resolutien van den Ed: en
Aghtb: Raad der Stad Nijmegen in dato den 29. Octob: en van den HooghEd: WelEd. en W.
Landtgerichte des Rijcx voorn: in dato 2. xbr: daar aanvolgende Specialijck geauthoriseert gem:
Erffp: almede gebleken bekenden voor haar ende hare Nacomelingen om en voor een welbetaalde
somme van seven hondert vijff en seventigh gulden de hogen daar onder begrepen opgedragen te
hebben aan d’Heer Dr. Anthonis Vos Raadsecretaris der gem: Stad ongeveer twee morgen weijland
het Boeltje gent [=genaamt] onder Oij Rijcx gelegen sijnde vrij erff ende goedt in soo verre, dat met
gene speciale Capitaalen, Renten, Thijnsen, Overthijnsen, off Erffpaghten beswaart is, uijtgesondert
Verpondinghen, Thienden, dijcken, dorps en Buurslasten, mitsgaders zegen en weteringen en der
selven Wallen, grifs en Sluijspenn: Capitaalen in interie (?) soo op den districte eenighsints moghten
genegotieert en ten aghteren sijn, voorts met alle sodaene rechten, active en passive servituijten,
mitsgaders uijtwegen als van Ouds en met reght daar toe sijn gehorende, Bekennende oversulcx voor
haar en hare Nacomelingen daar van onterft en ontgoedet te sijn in en ten Erffelijcken behoeve van
gem: Heere Coper met beloften van vrijingh en waeringh als Erffcoops reght is. Absg …
Coopspenn: 775 gl. en is den 40. penn: betl. met 19 – 17 – 8
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Regm. den 24. Jann: 1722
76.

“losse pagina”

683-684

Wij Philippus Eijlbragt ende Vroutje Elias Echteluijden sijnde ick Philippus Eijlbragt een Soon van
Dns Casparus Eijlbragt Praedicant tot Bemmel, en wijlen Janetta Eijlbragt E.L. verclaaren bij dese
onse ondertekening, door onsen Broeder Jacob Eijlbragt Praedicant voldaan en betaalt te sijn van onse
portie van het bewijs van onse Moeders versterff, door onsen vader Gasparus Eijlbragt op den 3. Meij
1702 in de Middelweert off Eijland over Bemmel int Rijck van Nijmegen gelegen aan sijn kinderen
gedaan, welck Eijlandt aan onsen Broeder Jacob Eijlbragt, door Neeff Joh: in de Betouw als Volmr:
van onse vader Gasparus Eijlbragt op den 14. Julij 1709 is opgedragen met de last van onss bewijs
voor moeders versterff, dienvolgens verclaaren wij geen regt, eijgendom, eenige actie off pretensie op
meergem: middelweert off eijland te hebben of te reserven, van welke eijgendom, regt off actie, …
renuntieren, in en ten behoeven van voorgem: onsen Broeder Jacob Eijlbragt, of van den Ontfr. Johan
van Arnhem, die deselve als nu gecogt heeft, versoeckende de Landsr. des Rijcx van Nijmegen, dese
acte ten Prothocolle van beswaar te registreren en uijt cragt van deselve, het voorn: beswaar van onse
moeders bewijs ten Prothocolle af te schrijven
Nijmegen den 13. Junij 1715
Philippus Eilbracht
Vroutie Elias
Joh: in de Betou
Als Erfpachter
Joh: Rens
Erffp.
[Noot: wellicht hoort dit losse blad en de beide hierna vermelde losse bladen bij acte nr. 34]
77.

“losse pagina”

685

ick Gertruy Sophia Eijlbraght Dochter vande Casparus Eijlbraght predicant tot Bemmel en wijlen
Jannetta Eijlbraght Echtl: verclaare bij desen ondertekening, door mijn broerder jacob Eijlbraght
predicant voldaen en betaalt te sijn, van mijn portie van het bewijs van mijn moeders versterff door
mijn vader Casparus Eijlbraght op den 3. Meij 1702 inde middelweert of Eijland over Bemmel int
Rijck van Nijmegen gelegen aan sijn kinderen gedaan, welck Eijland aan mijn broeder jacob
Eijlbraght door neef Joh: inde Betou als volmaghtiger van mijn vader Casparus Eijlbraght op den 14.
Julij 1709 is opgedragen met de last van mijn bewijs voor moeders versterf, diensvolgens verclaaren
geen recht, eijgendom, of eenige actie, of pretensie, op meergemelte middelweert, of Eijlandt te
hebben of te reserveren, van welcke eigendom, reght, of actie, renuntieren, in en ten behoeven van
voorgemelte mijn broeder jacob Eijlbraght, of van den ontfanger Joh: van Arnhem, die deselve als nu
gecogt heeft, versoeckende den lantschrijver des rijcx van Nimegen dese acte ten Prothocolle van
beswaer te registeren, en uijt craght vande selve voorn: beswaer van mijn moeders bewijs, ten
prothocolle, af te schrijven
Actum Nimegen den 4 Meij 1715
G.S. Eijlbracht
Joh: inde Betou
Erfpachter
Johan Rens
Erp:
78.

“losse pagina”
Wij Lutherus Stephanus Eijlbraght, Caspar Ludolff en Anna Jacoba Eijlbraght te samen mede
kinderen van den Heere Casparus Eijlbraght predicant tot Bemmel en wijlen Juffer Jannetta Eijlbraght
Echtl: verclaaren bij desen ondertekening, door onsen broerder predicant jacob Eijlbraght voldaen
ende betaelt te sijn, voor onsen portien van het bewijs van ons moeders versterf, door onsen voorgem:
vader Casparus Eijlbraght op den 3. Meij 1702 in de middelweerd of Eijland over Bemmel in ‘t Rijck
van Nijmegen gelegen aan ons gedaan, welck Eijland aan onsen Broeder jacob Eijlbraght door onse
Neeff Johan inde Betuw als volmr. van onsen vader Casparus Eijlbraght op den 14. Julij 1708 is
opgedragen met de last van ons bewijs voor ons moeders versterf, diensvolgens verclaarende geen
regt, Eijgendom, of eenige actie, of pretensie, op meergem: middelweerd of Eijland te hebben of te
reserveren, van welcken eijgendom, regt, of actie renuntieren, in en ten behoeven van voorgem: onsen
Jacob Eijlbraght of van den ontfanger Johan van Arnhem, die deselve al nu gecogt heeft,
versoeckende den Lantsr. des Rijcks van Nijmegen dese acte ten prothocolle van beswaer te
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registreren en uijt Craght van deselve voorm: beswaer van ons moeders bewijs, ten prothocolle, aff te
schrijven
Actum Den 13 Meert 1715
L.S. Eijlbraght
C.L. Eijlbraght
Anna Jacoba Eijlbraght
Johan Rens
Erffp:
Joh: inde Betou
Erfpachter
79.

Register [niet overgenomen]

687-689

Index op familienaam
Aberams, 2
Aefferden, van, 24
Aernts, 18
Ansums, 8
Arentsberg, van, 1
Ariens, 16
Armold, 10
Arnhem, van, 10, 27
Artsen, 24
Balveren, van, 16
Barcoude, van, 14
Beckers, 18
Becking, 25
Beckingh, 25
Beeckman, 6, 8, 14, 17, 24
Beijer, de, 1, 3, 5, 11, 20
Beijeren, de, 11
Beijers, de, 9
Beltgens, 1
Bemmel, van, 1, 4
Berg, Graaf van den, 6
Bergh, van, 26
Bergh, van den, 10, 11, 15, 18, 23
Betou, in de, 27
Betouw, in de, 5, 7, 22, 27
Betuw, in de, 27
Beyer, de, 3, 4, 7
Blom, 15
Bock, 24
Bonenbacker, 6
Bongaart, van den, 19
Bongard, in den, 24
Boomgaerd, van den, 9
Boon, 8
Boonders, 6
Borgerinck, 13
Bors, 17
Bouchout, van, 11
Boulaise, 7
Boyestein, 4, 5
Braam, 19
Brakel, van, 1
Brande, van den, 11
Bresser, 9
Brinck, ten, 13
Brinckhorst, van, 10
Broek, van den, 23
Bronckhorst, van, 10, 14, 15
Bruijn, de, 2, 12
Bruijns, 18, 23
Bruin, de, 7
Bruyn, de, 2, 7
Bruyns, 11
Buson, van, 1
Byland. Graaf van, 24
Bylandt, Grave van, 20
Caldenborgh, 23
Campen, van, 9
Capellen, Baronesse van der, 14
Changmon, 26

Clé, la, 24
Creeft, 7
Cregting, 5
Cuijper, 4
Cuper, 4, 6
Danckelman, 8
Davids, 17
Dercx, 3, 19
Deventer, 10
Dijcke, van den, 7
Dilsen, van, 7
Driessens, 18
Driessens op Heijden, 19
Duijtschen, den, 24
Duijven, van, 1
Ec, van, 10
Eck van Panthaleon, van, 16
Eijlbraght, 27
Eijlbragt, 27
Elderen, van, 19
Elias, 27
Elsen, van, 4
End, van, 3
Endt, van, 2, 4
Engelen, 5, 24
Ernst, 23
Essen, van, 5
Eswijler, van, 3
Eylbracht, 9
Eylbraght, 6
Eylbragt, 4, 9, 10
Fleming, 5
Flemingh, 5
Flieren, 4
Gales, 24
Geenen, 8, 24
Geisteren, van, 8
Gendt, van, 14
Ghijsen, 7
Gijsbers, 8
Gijsberts, 18
Girrits, 20
Gochsweert, van, 20
Gompers, 22
Goris, 8, 17
Gossens, 8
Gouverneur, de, 19
Graaf, van de, 2
Grammeij, 26
Guldewagen, 18
Haaff, ten, 17
Haan, de, 24
Haard, de, 6
Haardt, de, 24
Haeren, van, 18
Haes, de, 18
Hagebuiken, 2
Hagens, 18
Harner, 22
Hartevelt, van, 19

Heck, 20
Heckler, 22
Heerd, van, 14
Heiden, van der, 6
Heijden, van der, 17
Heller, 25, 26
Hendrix, 9
Hengel, ten, 20
Henghst, 13, 18, 23
Hengst, 6, 13
Hermsen, 17
Herwaarden, van, 26
Herwaerden, van, 17
Hesselingh, 25
Heucelom, van, 5
Heuckelom, 4
Heuckelom, van, 5, 17, 24
Heuckelum, van, 13
Heuklom, van, 11
Heylen, 21
Hoften, van, 18
Holingerus, 18
Hoppenbrouwer, 26
Horst, van der, 21
Hove, ten, 10
Huberts, 13
Huijbers, 25
Huijck, 18
Huijsmans, 19
Hullekens, 3
Hulsmeijer, 13
Huybers, 13, 25
Ingenoel, 5
Janssen, 2, 4, 5, 15, 16, 19
Joncker, 20
Jordan, 12
Jordens, 8
Keij, 13
Keijen, 5
Kempen, van, 8, 9
Kempis, de, 7
Kerckhoven, 18
Kersten, 5
Kerstens, 15, 16
Kilckbergh, van, 14
Koenen, 13
Krechtingh, 4
Krieckman, 22
Kuper, 10
Leeuwen, van, 22
Leij, van der, 6
Lennep, van, 13
Leuw, de, 26
Lijnden, van de, 8, 17
Lis, van der, 26
Lom, van, 2
Loon, van, 1, 2, 10, 16
Ludick, van, 20
Ludolff, 27
Lullevinck, 2
Lynden, van der, 8, 16
Man, de, 8
Mandelag, 10

Manen, van, 10
Marcx, 4
Marsille, 7
Mede Voort, van, 22
Medevort, van, 22
Megen, van, 3, 20, 22
Meijlandt, 18
Meijs, 6, 25, 26
Melast, 4
Menius, 20
Menthen, 24
Meurs, van, 1, 16
Molsser, 4
Moring, 7
Mulecom, van, 3
Mulet, 26
Munster, van, 1, 10, 17
Niemans, 4, 5
Nieuhuijs, 4
Nijendam, 8
Nooit, Baronsse van der, 20
Numans, 22
Oijen, van, 2, 4
Omelingh, 26
Oosterom, 26
Palmert, 18
Pauwels, 2
Pels, 2, 6
Perrijn, 17
Peters, 3, 4, 9
Philips, 3
Planten, 25
Poel, van de, 2
Pol, van de, 5
Poll, van de, 2, 6
Raad, de, 15
Raadt, de, 11
Raat, de, 23
Raket, 20
Ram, de, 20
Randwijck, Baron van, 25
Randwijck, Borghgraaf, 26
Randwijck, van, 5, 12, 14, 15, 16
Ravesteijn, van, 3
Rengers, 8
Rens, 1, 2, 6, 13, 14
Rijcken, 20
Rijcx, 9
Robede, 26
Roefs, 8
Rojesteijn, van, 5
Romborg, 3
Rouckens, 10
Rouse, 13
Ruene, 7
Sand, van de, 6
Sanders van Wel, 3, 4
Santbeeck, van, 22
Schenck, 9
Schift, 25
Schneider, 10
Schonck, 4
Schoncken, 16

Schotti, 11
Schouhamer, 25
Schouwhamer, 12
Schuffelaar, 23
Segers, 16
Seller, van, 1
Sevenaer, van, 20
Siemes, 4, 5
Simons, 24
Singendonck, 13, 24
Sloots, 19
Smetius, 24
Smid, 8
Smits, 26
Soet, de, 6
Soffelet, 18
Solingen, van, 19
Spangen, van, 1
Steenhuys, Baron van, 20
Steenler, van, 6
Steenstraat, 23
Stepraad, 9
Stepraadt, 18
Stepraedt, 13, 25
Stijgers, 10
Sughtelen, van, 13, 19
Swan, de, 20
Swanenburgh, 17
Sweers, 24
Tabbers, 9
Tap, 3
Ternee, 22
Terwe, 26
Tijssen, 4
Tondi, van, 16
Trijst, van, 1, 2, 15, 16
Tros, 2, 8
Urmond, 16
Urmond, van, 16

Veer, de, 2, 10
Verbeeck, 6
Verbolt, 22
Verhagen, 7
Verhoeven, 21
Vermeer, 22, 24
Verspijck, 5, 8
Verssen, van, 6, 16
Verstegen, 5
Verwoert, 2
Vessen, van, 2
Vijgh, 22
Visser, de, 20
Voeller, 7
Vos, 10, 26
Vries, de, 19
Wagenaar, 2
Wagenaer, 7
Wal, van de, 17, 26
Walravens, 6, 14
Wanraaij, van, 19
Wanraeij, van, 18
Wanraeys, 5
Weerds, 13
Weghmans, 24
Wellen, 13
Wemmers, 18
Weveringh, 3
Wiel, van, 20
Wijlick, van, 25
Wintercamp, 23
Wittichius, 3
Woelderen, van, 24
Woesick, van, 2, 7
Zalingen, van, 5
Zeegeren, 15
Zeller, van, 16
Zellers, van, 20

