Inv.Nr. 0190 ORA Rijk van Nijmegen
Deel 145
Prothocoll van Bezwaar van Oy Rijcks (vijffde) 16 januari 1723 -17 juni 1739”
Transcriptie: John Vos 2006 (jtmvos@hetnet.nl)
Dit is een onvolledige transcriptie van bovengenoemde bron. Bij vijf bladzijden ontbreken de transcripties
gedeeltelijk, vanwege de slechte kwaliteit van de foto’s. Deze zullen bij gelegenheid alsnog worden
toegevoegd. 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 (691-762).
1.

Transport

691

Maria Nijmans Wed. en Boedelhoudersche van Jan Simons bekend op den 15 Jann: 1723 oircond
Erffp. Derk de Vries en A. van Manen kracht dezer in vollen eijgendom te verkoopen zeker huis met
alle zijne rechten en toebehooren en bijgehoorig land groot mrn. geleegen aan de Langestraat in de
Circul van der Oij in den Rijcke van Nijmegen palende O. de Wed. de Beijer Z. de Wed. van de Secrt.
Engelen W. D’Erffgenamen van den Generaal van Heuckelom en N. de Langestraat aan .. Christina
Verstegen Wed. en Boedelhouderse van wijlen den Dr. Willem Engelen in leven …der Rechten Dr.
en Secretaris der Stad Nijmegen en haren Erven voor eene sa. van seven hondert Car. guldt holt. ad xx
stvrs het stuk beloovende de Transportante het voorn. Huijs en Land met alle zijne Rechten en
toebehooren t’allen tijden tegens een ieder te zullen vrijen en wahren en allen voorkommer affdoen
als Erffcoops recht is.
Koopspenn: 700 – . – .
En den 40. penn: betl. met 17 – 10 –
Regm: den 16 Jann: 1723
2.

Transport

692

Derk de Vries Wedr van Margarita van Zalingen voor d’eene helfte ende Margarita Peters Sloots wed.
van wijlen Reijnier van Wanraeij voor de wederhelfte hebben op den 25. Jann: 1723 oircond Errfp:
Niclaas Vermase en Albert Grameij in eenen vasten onverbrekelijken Erffkoop verkogt, gecedeerd en
opgedragen aan zijn Exceltie den Heere Otto Roeleman Grave van Byland een Campken Weijlands
groot ongeveer elff hond gelegen in den Circul van der Oij Rijcke van Nijmegen palende O. de
Kattekuil, W. het Steltje, Z. het Catharina Campken ende N. de Wed. Ecker en zulks voor eene sa van
vier hondert guld. ad xx strs. holl. ’t stuck, alles in vrijen gelde voor de resp. Verkooperen niets
deselve aangaande wat naam het ook mochte hebben uitgezonderd, waar van den aanvanck zal zijn
aanstonds, voor vrij erff en goed, bekennende zij resp. Verkooperen van het voors. Campken Lands
onterfft en ontgoed te zijn, ook daar van te renuntieren in en ten erfflijcken behoeve van hooggemte
Heer Grave, met belofte van vrijen en wahren, en allen voorkommer tot dato dezes geheel aff te doen.
Koopspenn: … 400 – . – .
En is den 40. penn: betl. met 10 – . – .
Regm: den 27. Jann: 1723
3.

Magescheijd Extract
Sommieren Staat, Schiftinge, Scheijdinge ende Deijlinge van den Boedel en alle de goederen metter
dood ontruimt en nagelaten bij wijlen Juffr. Catharina Costermans in haar leven Wed. van wijlen Dr.
Casparus Eijlbracht, gewoond hebbende binnen de Stad Rotterdam en aldaar overleden den 21. July
1721.
Gemaakt bij Juffr. Gerarda Eijlbracht meerderjarige Dochter woonende te Amsterdam Dr. Pieter
Boomsma Koopman te Rotterdam in huwelijk hebbende, Juffr. Cornelia Eijlbracht, Dr. Florens
Eijlbracht Makelaar te Rotterdam en Juffr. Johanna Eijlbracht, meerderjarige Dochter mede
woonende te Rotterdam, zijnde de voorn. Gerarda, Cornelia, Florens en Johanna Eijlbarcht eenige
Kinderen en Erffgen: ab intestato van de voorn: Catharina Kostermans en dr. Casparus Eijlbracht.
Werdende de goederen en Effecten op den Staat uitgetrokken ten prijze als die in de Scheijdinge
zullen werden aanbedeeld
Art. 1
Een huis en erve, etc.
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Art. 2
Een Kamp Weijland gelegen buiten Nijmegen in den Circul van Ooij genaamt de kleijne St. Agatens
Kamp, vrij, dewelke dr. Florens Eijlbracht bij ’t leven van zijne ouders is gegeven en vervolgens hem
is toebehooren, dienende voor … memorie
Art. 3
De etc.
Op Heden den vijff en twintigsten Augs. Zeventien honderd een en twintig, compareerden voor mij
Johan van Rijp, openbaar Notaris bij den Eden. Hove van Holland geadmitteerd in Rotterdam
resideerende, en voor de nagenoemde getuigen Juffr. Gerarda Eijlbracht, meerderjarige Dochter,
woonende te Amsterdam, en zijnde tegenwoordig binnen deze Stad, Hr. Pieter Boomsma Koopman
binnen deze Stad in huwelijk hebbende Juffr. Cornelia Eijlbracht ende deselve Juffr. Cornelia
Eijlbracht met den voorn: haren man geassisteerd, en die haar authoriseerd en qualificeerd tot het
passeeren dezer, Dr. Florens Eijlbracht makelaar binnen deze Stad en Juffr. Johanna Eijlbracht
meerderjarige Dochter woonende binnen deze Stad, in qualite als in het hoofd van dezen gemelt,
Dewelke verklaarden den voorsz: Staat te hebben geformeerd voorts met den anderen in voegen
voorsz: te hebben geschift, gescheijden ende gedeeld, etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Rotterdam ter presentie van Willem van Rijp en Nicolaus
Montanius als getuigen, die de minute geschreven op een zegel van drie guldens, neffens de
Comparanten en mij notaris ondertekend hebben ten dage, maand en jare als boven.
onderstond en was geteijkend. Quod attestor W: Rijp nots: pub.
lager stond
Geextraheerd uit het origineele affschrift van de voors: Staat en scheijdinge en is dit geextraheerde
daar mede bevonden te accorderen, dezen 22 Febr: 1723 bij mij tot Rotterdam residerende
en was getekend
Phil: De Custer Not:pub
1723
Regm: den 5. Mert 1723
4.

Transport

694

Derck van Suchtelen in qualiteit als Volmr. van Florens Eijlbracht makelaar ende Maria Texelius E:L:
woonachtig tot Rotterdam vermogens procuratie voor Schepenen der Stad Rotterdam in dato en 1.
Mert 1723 met der selver opgedrukt zegel en onderteekening van WBelle (?) gepasseerd de ondergen:
Erffp: gebleken en in originali vertoond bekend op den 5. Mert 1723 oircond Erffp: Theod. van Lom
en L. van Suchtelen voor eene welbetaalde sa van acht hondert en vijfftig gulden wettelijk vercogt
gecedeerd ende in vollen eijgendom getransporteerd te hebben aan den Hr. Jan van Leeuwen
Borgerhopman ende Vrouwe Maria Smits E.L. zeker parceel weijlands gnt. den kleijnen St. Agatens
Camp met zijne rechten en toebehooren, groot in ’t geheel drie mergen, edoch zo groot ende kleijn
hetzelve gelegen is in der Oije in den Rijcke van Nijmegen palende oostw. aan de Erven van de
Munniken van St. Agatha, z. de Persingsestraat, W. het Provisoren Land ende N. de Erffgen. van den
Hr. Michiel ten Hoove, zijnde vrij eijgen Erff ende goed, niet anders dan met ’s Heeren lasten en
gemene Oijsche Schattingen beswaard: bekende oversulks in qualiteit als voors: van het geseijde
parcheel lands ende zijnen toebehoren geheel en al onterfft ende ontrechtigd in ende ten erfflijken
behoeve van de Koperen Echtel: met belofte van hetzelve in qualiteit als voren te zullen vrijen en
waren als Erffkoops recht is, ende allen voorkommer en achterstand, die daarop mochte zijn, aling en
al aff te doen tot den Jare 1722 incluis. Onder verband van zijn Principalens personen en goederen.
Koopspenn: 850 en is den 40. penn: betaald met 21 – 5 –
Regm: den 5. Mert 1723
5.

Besaat
Anneken van de Poel wed. van wijlen Lambert Hulsmeijer word op den 28. Octob: 1723 voor den Hr.
Burchgraaff oirkond gerichtel. den Hr. Johan Ingenool en Hendrik van Leeuwen door Dr. P. de Haart
als volmr. van Juffr. Joh. de Haard Wed. Boedelhouderse en Tochtenaarse van wijlen Cornelis
Walravens in hare gerede en ongerede goederen onder Oij Rijcks met Besaat aangesproken ten eijnde
als breder bij ‘t Dagelijcks Signaat. quo relatio.
Regm: den 28. Octob: 1723
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6.

Magescheijd

695

Extract uit het originele Magescheijd opgericht en geslooten tusschen Derck Vos none. uxoris
Cornelia Steijgers, Arien van Maenen, Cornelis van Maenen, Willem van Maenen en Hendrik de
Beijer none. uxoris Barbara van Maenen samtelijcke kinderen en Erffgen: van Hendrik van Maenen
en Aeltje Vuijr in leven Echteluijden binnen Nijmegen den 20. Juli 1720.
Clausula concernentes
Zoo is eerstelijck aan Cornelis van Maenen erfflijck te deel gevallen de gerechte halffscheijd van een
Rijsweerdje geleegen in Oij Rijcks gent Munsters Weerd waarvan de Wede. Vuijr de wederhelfte
toekomt.
Ten darden is aan Arien van Maenen erfflijck toegedeijld een Parceel Rijsweerd gelegen in Oij Rijckx
alsmede gent Munsters Weerd.
Waarmede dan Parthijen condividenten nopende de voorn. nalatenschap met en van malkanderen
zullen zijn en blijven geaccordeerd gescheijden ende verdragen.
Regm: den 13. Novemb: 1723
7.

Besaat

695

Lijsbeth Wolters Wed. Jan Janssen word op den 27 Jann: 1724 met den Hr. Burchgraaff Jacob van
Randwijck oirkond Gerichtsl. door Dor. Johan van Trijst in hare gerede en ongerede goederen onder
Oij Rijcks met Besaat aangesprooken, ten eijnde als breder bij ’t dagelijcks Signaat. Quo relatio.
Regm: den 27. Jann: 1724
8.

Besaat

695

Thijs van Gijsteren word op den 4. Febr: 1724 met den Hr. Burchgraaff Jacob van Randwijck oirkond
Gerichtsl. door Dor. P. de Haard als volmr. van Juffr. Johanna de Haart Wed. Walravens in zijne
gereede en ongereede goederen onder Oij Rijcks geleegen met Besaat aangesprooken, ten eijnde als
breder bij ’t dagelijcks Signaat. Quo relatio.
Regm: den 7. Febr: 1724
[Noot: akte in het geheel doorgehaald]
Compareerde den advt P. de Haart als Volmr. van Juffr. Johanna de Haart Wed. Walravens
verzoekende dat deze Besaating mach worden geroijeerd actum den 31. Maart 1729.
9.

Besaat

695

Jan van Cempen word op den 11. Febr: 1724 met den Hr. Burchgraaff voorn. door gem. Dor. P. de
Haart in gesde. qualt in zijne gereede en ongereede goederen onder Oij Rijcks met Besaat
aangesprooken, ten eijnde als breder bij ’t dagelijcks Signaat, quo relatio.
Regm: den 11. Febr: 1724
10.

Transport

696

Johannes Wittichius bekend op den 12. April 1724 oirkond Erffpn M. van Campen en Gijsbert van
Megen voor eene welbetaalde sa van zeventien hondert en veertig Car. guld. Erffelijk verkogt en
opgedragen te hebben aan den Mede Dor Johan Hartman Degenaer en Vrouwe Catharina Gertruijd
Braem E.L. en haren erven, eerstelijck een Parceel Bouwl: groot ongeveer 4 mrn: den Schaven Akker
off Oosterweerd gent. O. Staken hoffstee, Z. en W. Gijsbert van Megen en N. den Grave van Bijland,
ende dan noch een Parceel Bouwland daar annex geleegen groot twee mrn: den Geerhauk gent. O. en
N. den Grave van Bijland, ten Z. en W. Gijsbert van Megen, onder het Circul van der Oij Rijcks
geleegen met beloffte van het zelve als een eijgen vrij allodiaal erff en goed te zullen vrijen en wahren
Jaar en dag en allen achterstand daar op zijnde te zuijveren tot 1e Meij aanstaande, et recognovit nihil
Juris retinuisse
Koopspenn: 1740 – . –
40. penn: betaald met 43 – 10 –
Regm: den 20. April 1724
11.

Transport
Frans Palmert der Rechten Dor bekend op den 13. July 1724 oirkond Erffpn die Hoog Welgeb. Hr.

696

Steven van Delen en Hr. Derk de Vries voor eene welbetaalde sa van twee duijsent gulden verkogt en
opgedragen te hebben aan den Hooggebooren Hr. Otto Roeleman Frederick Grave van Byland, en
Vrouwe Anna Constantia van Sevenaar E.L. Zekeren Kamp Weijland van ouds gent. Scherpenhuisens
Land groot omtrent vier mrn. in de Oije buiten Dijcks in den Rijcke van Nijmegen geleegen, palende
O. den Hr. Koper selfs, W. den Bandijck, Z. mede den Hr. Koper ende N. de Wed. van Evert
Boonders met beloffte van het zelve als een vrij eijgen erff en goed te zullen vrijen en wahren, en
allen voorkommer daar op zijnde geheel aff te doen als Erffkoops recht is, uitgezonderd een rente van
eenen gulden twee strs. en 8 penn: zijnde drie vierde parten van twee Schilden off eene daler holl: als
het Convent van den Hessenbergs uit de voorstaande vier mrn. Lands en de uit eenen mrn. binnen
Dijks Jaarlijks is aankomende et recognovit nihil juris retinisse
Koopspenn: 2000
40 penn: betaald met 50
en van de 22 strs. 8. penn: rent met – 11 – 4
Regm: den 14. July 1724
12.

Transport met den Heer

697

Ick Jacob van Randwijk, Burchgraaff des Rijks, doe kond en tuige hier mede dat Johan Reinder
Stepraad als ontfr. der Verpondinge onder Oij Rijks met kragt van excentie, na voorgaande publicatie
en affixie van billetten publicq te koop heeft doen stellen Huis, hoff en boomgaard groot een en eenen
halven mrn. Land met de daar op wassende aardvruchten, edog zoo groot en cleijn deselve in Oij
Rijks gelegen zijn, Dor Munsters Land gent. toestendig off in Erffpacht gebruijkt wordende bij de
Wed. van Jan Janssen, van welk parceel Thomas van Elsenbroek op den 22. Meij 1724 bij het
uitbranden der laatste keerse Koper is geworden voor de sa van een hondert ses en twintig gulden de
hoogen daar onder begrepen. Zo is ‘t dat ick Burchgraaf voorn: uit den naam van ’s Lands hooge
Overigheijd in plaatse van den eijgenaar, voors. een en eenen halve mrn. Land opdrage aan gem:
Thomas van Elsenbroek zulks dat deselve aan voorgem: Land zal zijn en blijven geeijgend, gevestigd
en gegoedigd met zoodane regten en geregtigheden, uitwegen en servituten, als van ouds en met recht
daar toe gehoorende zijn, ende de vorige eijgenaars deselve gehad en beseeten hebben, zijnde
duckgem: Land vrij erff en goed met geene lasten beswaard, als alleenlijck met een erffpacht van
vijfftien gulden jaarlijcks op Kersmis vervallende ten behoeve van Dor Johan van Trijst, voorts
Verpondinge en Heere Schattingen, en gemene Oijsche lasten, alles zonder bekroon, indracht en off
wederleggen. Hier waren aan en over als Gerigtsl: die HoggWelgeb. Heeren Otto Roeleman Fredrik
van Byland en Steven van Delen, die in oirkonde der Waarheijd met mij hunne Zegelen hier onder
hebben aan doen hangen. Actum op ’s Furstendoms Burcht binnen Nijmegen den 4. Septemb. 1724
Koopspenn:
126 – . – .
Erfpacht van 15 gulden ‘s jaars 300 – . – .
426 – . – .
80. penn: betaald met 5 – 6 – 8
Zijnde de Koopspenn: erlegt met 126 gl.
Regm: den 5. Septemb: 1724
13.

Transport

698

Stephen van Herwaerden Secretaris der Stad Nijmegen, als gesubst. Volmr. van Dor Gerhard Pronck
Secretaris van de Rekenkamer in Gelderland, vermogens volmacht gepasseert voor Burgermrn:
Schepenen en Raad der Stad Arnhem den 10. Juni 1724 en Vrouwe Hester Otten E.L. ingevolge
procuratie gepasseerd voor Johan Nicolaas Otters Scholtus des Ampts Appeldoorn en gerichtsl. den
26. April 1724 d’ondergen: Erffpr. beijde in originali vertoond, bekend op den 30. Novemb. 1724
oirkond Erffprn Hermen Rens en Willem Gaesemaker voor eene welbetaalde sa van drie honderd
gulden verkogt en opgedragen te hebben aan de Heer Frans van Lijnden Raad en Rekenmr. in
Gelderland en Burgermr. der Stad Nijmegen en Vrouwe Agneta van Herwaerden E.L. en haren Erven,
een darde part in en aan een zekeren Camp Weijland groot in ’t geheel omtrent anderhalven mrn. gent
Schaffenacker onder ‘t Circul van der Oij in den Rijcke van Nijmegen geleegen, O. en N. zeker
straatje schietende op de Leutse Straat, W. van Oijen de grutter, Z. Swanenburgs, zijnde vrij erff en
goed, met geene lasten beswaard, als ’s Heren en gemeene Oijsche Lasten, met beloffte van vrijen en
wahren, en allen voorkommer daar van aff te doen: et recognovit nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 300
40. penn: betaald met 7 – 10 –
Regm: den 4. Decemb: 1724
14.

Transport

698-699

Johan in de Betou eerst in qualiteit als Volmr. van de Hr. Jan Jacob Heckler Lt. Collonell ten dienste
van zijne Koninglijcke Majesteit van Deenemarken, Wedr. en Boedelhoudr van Vrouwe Deliana
Hamer voor hem zelffs, en als Vader en Bloedmomber van zijne onmundige Kinderen bij gem:
vrouwe Deliana Hamer ehelijck erwekt, als ten desen fine bij resolutie van den Hoogad. Ed. en W.
gerichte des Rijcks van Nijmegen in dato den .. Julij deses Jaars 1724 namens deselve onmundige
kinderen geauthoriseerd, vermogens volmacht voor Burgmrn. Schepenen en Raad der Stad Nijmegen
den 30. Novemb: 1719 ten desen eijnde specialijck gepasseerd, en dan nog denselven Johan in de
Betou in qualt. als volmr. van den HoogWelgeb. Heer Hendrik van Medevort voor sich zelffs en mede
in qualiteit van zijnen Broeder den ook HoogWelgeb. Heer Jurrien van Medevort in gevolge
Procuratie voor Borgermr. en Schepenen der Stad Embrick ten desen eijnden specialijck den 4. Jann:
1722 gepasseerd, als mede den Procr. Hubert Daenen in qualt. als volmr. van den HoogWelgeb. Heer
Joost Vijgh Commandeur ter Zee zoo voor sig zelffs en als vader en momber van zijnen
minderjarigen zoon Derck Jacob Vijgh bij Vrouwe Judith Hamer ehelijck geprocreeerd mede ten
desen eijnde bij voorgem: Resolutie namens zijnen geseijden zoon geauthoriseerd vermogens
volmacht voor Burgermrn. Schepenen en Raad der Stad Nijmegen den 15. Meij 1722 ten desen sine
specialijck gepasseerd de ondergen: Erffp: vertoond en gebleken, verklaren op den 15. Augs 1724
oirkond Erffp: D. de Vries en Alb: Grameij te cederen en transporteren aan Gijsbert van Megen en
Willemke van de Poel EL: en haren erven huis, hoff en Boomgaard groot ongeveer eenen mrn. met
zijne Servituten en toebehoren geleegen in ’t Circul van der Oij Rijcke van Nijmegen palende O. Ott
Hermen Huijsman, N. en Z. Hendrik van de Poel en W. de Leutse Straat, ende zulks voor eene
welbetaalde sa. van seven honderd ses en seventig gulden, zijnde met gene als gemene Oijsche lasten,
Dijk en ’s Heren Schattingen beswaard, uitgenomen een Rente of Thijns van eenen guld. 18 Strs. en 4
penn: die den tijdelijcken Rentmr. van den Marienborg binnen Nijmegen jaarlijcks daar uit geldende
is, met beloffte van vrijen en wahren en allen voorkommer, als Erffkoops recht is, aff te doen.
Consitente (?) nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 776
Regm: den 18. Juni 1725
En is op den 19. Maij 1710 in plaats van de volle Koopspenn: aan wijlen den gesubst. Landsr. Johan
Rens den 40. penn: alleenlijck betaald van eene aangebrachte sa. van 550 gl. met 13 gl. en 15 strs. En
aan mij ingevolge resolutie van haar Ed. Mog. de Heren Gedep: deses Lrs in dato den 30. Maij 1725
nog eens den 40. penn: van de voors. aangegeevene 550 gls. met 13 – 15 –
als mede den dubbelden Impost van de verswege 226 gls. met
11 – 6 –
en van de uitgaande rente met
– 19 – 2
van 31 gls. en 4 penn: jaarlijcks
[totaal] 26 – . – 2
15.

Vestenis

699

Gijsbert van Megen en Willemke van de Poel E.L. verklaren voor haar en haren Erven op den 15.
Augs 1724 oirkond Erffp. D. de Vries en Alb: Grameij wegens verstrekte en ontfangene penn:
schuldig te zijn aan den Med. Dor. Johan Hartman Degenaar en Vrouwe Catharina Gertruijd Braam
E.L. ende hare Erven eene Caple sa van vier hondert guld. Holl. in dato deses Jaarlijcks tegen 5 P.C.
tot securiteit van voorn. sa van 400 gls. sampt interesse en kosten bij misbetaling te verloopen
verbinden Debiteuren E.L. generalijck hare persoonen en gereede goederen en specialijck bij
Pantfeijligheijd zeker Huis, hoff en Boomgaard groot ongeveer eenen mrn. gelegen in ’t Circul van
der Oij Rijcke van Nijmegen N. en Z. de Debiteuren EL:, O. Knippinck en W. de Leutse Straat onder
renuntiatie van alle Exceptien en in specie die van ongetelden gelde en submissie van alle Heren
Hoven, Rigteren en Gerichten en specialijck den WelEd Hove van Gelderland
Capitaal 400
40. penn: op den 15. Augs 1724 aan ‘t Lr verantwoord met 10 gls.
Regm: den 18. Juni 1725
16.

Transport
Martina Wilhelmina Goris Wed. en Boedelhouderse van wijlen den Secret. Van Heuckelom bekond
voor Erffprn. Theod. van Lom en H. Rens op den 9. Jann: 1726 voor eene voldane sa van twee
duisend guld. verkogt en opgedragen te hebben aan Odilie Louise Cherubine Stepraedt en haren
Erven zekeren Camp Weijland gent. Buisencamp groot omtrent vierden halven mrn. gelegen aan de
Heegstraat in Oij Rijcks, O. Isepergasken, Z. de Heegstraat, W. d’Erffgen. van Cornelis van Munster
en N. den Raad Secretaris Anthonis Vos, zijnde vrij erff en goed met geene Jaarlijckse renten off
uitgangen beswaard uitgesondert Verpond: ’s Heren Schattingen en gemeene Ooijsche lasten, met
beloffte van vrijen en wahren, en allen daar op staande voorkommer tot dato dezes te zuiveren en aff
te doen et recognovit nihil Juris retinuisse

701

Koopspenn: 2000
40. penn: betaald met 50
Regm: den 9. Januar. 1726
17.

Besaat rae officii

1701

Den Verwalter Burchgraaff Otto van Bijland heeft op den 3. Januar. 1726 ratione officii Besaat
gedaan aan zeker Parceel Weijland gent Gieskesdael groot omtrent vijff mrn. in Oij Rijcks gelegen als
Juffr. Willemina van Zeller stervende heefft nagelaten ten eijnde als breder bij het Dagelijcks Signaat
quo relatio.
Regm: den 9. Jann: 1726
Den gewesende Hr. Verwalter Burchgraaff Otto van Bijland hier van gerenuncieerd hebbende is dit
Besaat op zijn Hoog Welgeb. Versoek geroijeerd desen 29. Augs 1727.
18.

Transport

701-702

Maria Aloisia van Wees geassisteerd met Dor Frans Palmert als haren gekozen momber in desen
verklaard op den 9. Mart 1726 oirkond Erffprn: Albert van Verssen en Willem van der Horst, verkogt
en opgedragen te hebben aan hare Nichte Gertruijd van Buyl, Wed. wijlen Wolter de Beijer ende hare
Erven voor eene sa. van negen hondert negen en negentig guld. de gerechte helffte van eenen Camp
Weijland gent Roestencamp groot vijff mrn. edog zoo groot en kleijn als in d’Oij Rijcks gelegen is, Z.
Willem van der Horst, N. de Leutse Straat, O. den uitweg na den Deuker en W. den Hr. Johan
Singendonck en Dor Johan van Trijst, waar van de wederhelffte den Hr. Arnold in de Betouw in
eijgendom toekomt, zijnde vrij erff em goed, uitgenomen eene Jaar rente van 4 gls. 1 str. waarmede
dese helffte ten behoeve van voorsr: Hr. in de Betouw beswaard is, noch de helffte van eene Rente
van 4 guld. 15 strs. vier penn: ten behoeven van de Elendige Broederschap in de Stad Nijmegen,
voorts Dijck en ’s Heren en gemeene lasten met recht daar toe gehoorende met beloffte van vrijen en
wahren Jaar en dag, en voorts ten eeuwigen dage, et recognovit nihil Juris retinuisse
Koopspenn:
999 – . – .
Rente van 4 gls. 1 str. aan Capit. 81 – . – .
De helffte van de rente van 4 gls.
15 strs 4 penn: aan Capitaal
47 – . – 10
[totaal]
1127 – . – 10
40. penn: betaald met
28 – 3 – 8
Regm: den 12. Mart 1726
19.

Transport
Gerret Gijsberts en Petronel van Wijchen EL: Judich Gijsberts Wed. van wijlen Jan Overbergs en de
Hr. Franciscus Berlo en Sara Gijsberts EL. Catharina Gijsberts bejaarde Dochter, de drie laatstgen:
haar sampt en ieder in ’t bijzonder, en een voor al en in ’t geheel zich sterk makend voor hare absente
Swager en Suster Nicolaes van Heert en Anna Gertruijd Gijsberts EL: ende Teunis Bernts en Anna
Gijsberts EL., Hendrik Gijsberts, Willem Gijsberts en Anna Janssen EL. Aelbert Gijsberts en
Johanna Boom EL. haar sampt en ieder in ’t bijzonder zich sterk makende voor hare absente Broeder
en Zuster Jan Gijsberts en Mechel Derks EL. zamentlijke erffgenamen van wijlen Christiaen Gijsberts
voor de eene helffte: ende de Hr. Reijnier Bakker der beyden rechten Dor in qualiteit als volmr. van
zijne moeder Juffr. Jacoba Verhagen Wed. en Boedelhouderse van wijlen Thomas Bakker vermogens
procuratie voor Burgermrn. Schepenen en Raad deser Stad op den 6. Jann: 1727 gepasseerd en den
Procr. J.F. van Aldenborgh mede in qualt. als volmr. van Josua Verheij en Hendrina Bakker EL.
vermogens procuratie voor Schout, Borgermrn. Schepenen en Regeerders van ’s Gravenhage op den
21. Octob: 1726 gepasseerd, item als Volmr. van Thomas Bakker en Agata Nachtegael EL. ende
Matthijs Schellings en Maria Bakker mede EL. luijt procuratie voor Borgermrn. Schepenen en Raden
der Stad Haarlem op den 23. Octob: 1726 gepasseerd, alle alhier gebleken en voorgelezen ende die als
Erffgenamen van Catharina Bakker in leven huijsvrouw van gemelte Christiaen Gijsberts voor de
wederhelffte verklaren op den 16 Jann: 1727 oirkond Erffprn: Abraham van den Bongaert en
Bartholomeus van Endt voor een voldane somme van een duijsend drie honderd en zeventig gls.
verkogt en opgedragen te hebben aan Juffr. Maria Elisabeth Roesenkrans Wed. … Marinus en haren
erven zeker stuk Weijland genaemt de Blockjens off Saijnjes groot ongeveer drie mergen in Oij
Rijcks gelegen aan het eijnde van het eerste Steegje van de Leutse Straat, palende O. d’Erffgen: van
den Laken Coper Smit , Z. den Camp van Mr. Boon, W. die van St. Aeghten en N. het steegje voornt.
ende zulks voor vrij err en goed, uitgezonderd den uitweg van den agterste Saijnjes en zulks te hoog
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en te gras, als na Lands geregtigheijd, de Oijsche Dijckgelden, de Apmts en verdere gemeijne Lasten,
’s Heren Schattingen, met beloffte van vrijen en wahren als Erffkoops recht is, en alle voorkommer
aff doen, als recht is, onder verband van der Transportanten pro se et resp.ve persoonen en goederen,
renuntierende die geene, welke sig vooren voor anderen sterk gemaakt hebben, van alle exceptien hier
tegens, en in specie van de exceptie van ordre en excussie der divisie, en de vrouwpersoonen van het
Senatus Consulti Vellejani. Confitentes nihil Juris retinuisse.
Koopspenn: 1370
40 penn: betaald met 34 – 5 –
Regm: den 18. Jann: 1727
20.

Transport

703

Den Hr. Jan Walraven van Balveren en Vrouwe Anthonetta Elisabeth van Eck van Panthaleon EL.
bekennen op den 2. Mert 1727 oirkond Erffprn: Theod. v. Lom en L. v. Suchtelen voor een
welbetaalde sa van twee duijsend acht honderd en vijfftig gulden verkogt en opgedragen te hebben
aan die Eerw: Peter Rootbeen en Johanna de Hartogh EL. eene gerechte helffte, en aan Hendrik
Eggenhuisen en Naleken Swaen mede EL. de juste weder helffte in eenen Camp Weijlands groot
ongeveer zes mrn: vijff hond, de Streep gent. gelegen in d’Oij in den Rijcke van Nijmegen O. den
Burgermr. Frans van der Lijnden, Z. de Persingse Straat, W. de Ellendige Broederschap en N. de
Wed. van Loon, beloovende den voorn: Camp als een vrije eijgen erff en goed, die met geene als ’s
Heren lasten en Schattingen beswaerd is te zullen vrijen en wahren, en allen voorkommer affdoen als
Erffkoops recht is, onder verbant submissie en renuntiatie als na rechten, Confitentes nihil Juris
retinuisse.
Koopspenn: 2850
40. penn: betaald met 71 – 5 –
Regm: den 3. Mert 1727
21.

Besaat

704

Jan Ebbikhuijsen word op den 19. Maert 1727 door Elisabeth Baltus in zijne gereede en ongereede
goederen in den alinge Rijcke van Nijmegen en in specie onder Oij Rijcks gelegen met Besaat
aangesprooken ten eijnde als breder bij het Dagelijcks Signaat, quo relatio.
Regm: den 19. Mart 1727
22.

Magescheijd

704

Extract uit het originele Magescheijd tusschen Jan Ebbickhuijsen Weduwnaar van zijne overledene
Huijsvrouw Willemke Waets ter eenre, ende Derk Ebbickhuijsen en Maria Heijnen EL. mitsgaders
Bernt Camp in huwelijk hebbende Elisabeth Ebbickhuijsen mede EL. Kinderen en Erffgenn: van
voorn: hare moeder Willemke Waets ter andere seijde betekend binnen Ubbergen den Seventienden
Maert 1727 ten overstaan van Magescheijds vrienden Hendrick Vermaten en Friedrich Burchhart.
Clausula Concernens
Ende is vervolgens den vader Jan Ebbickhuijsen voornt. te deel gevallen de helffte in de naarvolgende
gespecificeerde ongereede goederen, als namentlijck
Post quodam alia
De helffte in twee Parceelen in een Rijsweerd genaamt Munsters Weerd in d’Oij Rijcks gelegen
Post pauca alia
Waartegens de voorn. Kinderen wegens haar voorgem: moeders Versterff de wederhelffte in alle de
boven gespecificeerde en uitgedrukte goederen neffens haren Vader eeuwig en erfflijck zullen
profiteren ende genieten Waarmede, ..
Regm: den 20. Maert 1727
23.

Cessie off Transport uit hooffde van pure donatie
Peter van den Berge procureur in qualiteit als volmachtiger van Jan Ebbikhuijsen weduwenaer van
des zelffs overledene Huijsvrouw Willemke Waets, vermogen volmagt voor Stadhouder en
Schepenen der Heerlijckheijd Ubbergen op den 17. dezer gepasseerd, en met de onderteekening van
Tho: B. van der Spijck Secretaris van voorn: Heerlijckheijd bekrachtigd d’ondergen: Erffprn: in
originali vertoond en voorgeleesen, verklaard op den 20. Martii 1727 oirkond Erffprn: D. de Vries en
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Theod: v. Lom uit den hooffde van een pure giffte ende donatis te cederen te transporteren en over te
dragen, doende zulks mits dezen, aan des Comparants Principaals, Kinderen met namen Dirck
Ebbickhuijsen en Maria Heijnen EL: en aan Bernt Camp en Elisabeth Ebbickhuijsen mede EL. en
haar lieder Erven de helffte in twee parceelen in een Rijsweerd genaamt Munsters Weerd in d’Ooij
Rijcks geleegen, zoo des Comparants Principaal bij Magescheijd, tusschen hem en zijne voorgem:
Kinderen op den 17. dezer opgericht, te deel gevallen is. Verklarende dien volgens den Comparant in
zijne voorseijde qualiteit van de geseijde gerechte helffte in twee parceelen in een Rijsweerd genaamt
Munsters Weerd in d’Ooij Rijcks voorn: geleegen, onterfft, ontregt en ontgoedet te zijn in en ten
erfflijcken behoeven van des Comparants Principaals voorn: kinderen en hare Erven zonder daar aan
geen ’t minste regt of eijgendom meer te hebben of te reserveren, onder renuntiatie ende submissie als
na rechten
Regm: den 20. Maert 1727
24.

Transport

705, 707

Gerret Gijsberts en Petronel van Wighen EL: Judick Gijsberts Wede. van wijlen Jan Overbergh, en de
Heer Franciscus Berlo en Sara Gijsberts EL: Catharina Gijsberts bejaarde Dochter, de drie laaste
Comparanten haar sampt en ieder in ’t bijzonder sterck maakende voor hare absente Zwager en Zuster
Nicolaes van Heert en Anna Gertruijd Gijsberts EL. ende Theunis Bernts en Anna Gijsberts EL.
Hendrik Gijsberts, Willem Gijsberts en Anna Janssen EL: Alberts Gijsberts en Johanna Boone EL:
haar sampt en ieder in ’t bijzonder sterck makende voor hare absente Broer en zuster Jan Gijsberts en
Mechel Derks EL: zamentlijcke Erffgenamen van wijlen Christiaen Gijsberts voor d’eene helffte:
ende Reijnier Bakker als volmachtiger van zijne moeder Jacoba Verhagen Wed. en Boedelhouderse
van den gemeensman Thomas Bakker vermogens procuratie voor Borgermrn: Schepenen en Raad
deser Stad op den 6. Jann: 1727 gepasseerd, ende den procureur J. F. van Aldenborgh mede als
Volmr. van Josua Verheij en Hendrina Bakker EL: vermogens procuratie voor Schout, Borgermr. En
Schepenen en Raad van ’s Gravenhage op den 21. Octob: 1726 gepasseerd item als Volmr. van
Thomas Bakker en Agata Nachtegael EL: ende Matthijs Schellings en Maria Bakker mede EL: luijt
procuratie voor Borgermrn. Schepenen en Raaden der Stad Haarlem op den 23. Octob: 1726
gepasseerd, alle alhier gebleeken en voorgeleesen, ende die als Erffgenamen van Catharina Bakker in
leven Huijsvrouw van gem: Christiaen Gijsberts voor de wederhelffte verklaren op den 16 Jann: 1726
oirkond Erffprn: Abraham van den Bongaert en Bartholomeus van Endt, voor eene voldane somme
van vier honderd en veertig gulden verkogt en opgedragen te hebben aan Derck Wellen en Petronel
van Kerppen EL: en haren erven zeker stuk Weijland gent. Krijne Campken groot ongeveer eenen
mrn. in Oije Rijcks gelegen O. de Wesen, Z. de Persingse Straat, W. den Armen tot Nijmegen en N.
de groote Jucht van N. van Hofften, en dat voor vrij erff en goed, uitgezondert den uitweg van de
voorn: groote Jucht, de Oijsche Dijckgelden, de Ampts en verdere gemeijne lasten en ’s Heeren
Schattingen, met beloffte van vreijinge en waringe als Erffkoops recht is, en allen voorkommer aff te
doen als na rechten, renuntierende die geene, welke zig hier boven voor andere sterk gemaakt hebben,
van alle exceptien in desen absterende, en in specie van d’exceptie van ordre en excussie der devisie,
en de vrouwspersoonen van het Senat. Cons. Voll. Confitentes nihil Juris retinuisse.
Koopspenn: 440 – . – .
40. penn: betaald met 11 – . – .
Regm: den 10. April 1727
25.

Transport

707

Kerst Janssen en Maria Segers EL: bekennen op den 5. Januarii 1728 oirkond Erffprn: Abraham van
den Bongaert en Peter Heijsen voor eene betaalde sa van twee honderd gls. verkogt en opgedragen te
hebben aan Jan Gerrits en Harnsken Hendricks EL: een darde part in twee mrn: en drie hond Hooij off
Weijland onder Oij Rijcks geleegen, waarvan de twee andere darde parten aan Gerrit Kersten en
Jacob Ariens zijn toebehoorende, palende W. de Canonicken van St. Agten, O. de Streep, N. de
Erffgen. Christiaen Gijsberts en Z. d’ellendige Broederschap: zijnde vrij erff en goed, uitgezondert
Heeren, gemeene en Oijsche lasten, met beloffte van vrijinge en wahringe, en allen voorkommer aff te
doen, als na rechten, Confitentes nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 200 – . – .
40. penn: betaald met 5 – . – .
Regm: den 12. Jann: 1728
26.

Vestenis
Hendrina Bernt Wed. van Adriaen Groesdonck cum tutora den Landsr Verbolt bekend op den 29.
April 1728 oirkond Erfprn: Theunis Otte en Johan Dipholt Schnieder wegens geleende penn: schuldig

708

te zijn aan Anna Catharina van Hemert wed. van Anthoni van Ommeren eene Capitale sa. van twee
honderd gulden tegens 4 P.C. jaars, en daar voor verbonden, boven verband van harer en Erffgen:
persoon gereede en ongerede goederen, in specie bij Pantfeijligheijd een stuck Bouwland met een
Boomgaardje groot in ’t geheel eenen mrn: en vijff en een quart hond, onder ’t Circul van der Oij in
den Rijcke van Nijmegen geleegen, zoals het zelve op den 25. Junij 1685 door den geadmitt: Landmr.
J. v. Poor (?) bij lotinge tusschen haar vader Johan Bernts en Hendrik van de Poel aan gesde Johan
Bernts is worden aangedeeld, en waar van de authentique copie op de Originele Vestbrieff mede was
geschreven, alles onder renuntiatie en submissie
Capitaal 200 – . – .
40. penn: betaald met 5 – . – .
Regm: den 29. April 1728
Compareerde voor mij ondergen: Anna Catharina van Hemert, Weduwe van Anthonij van Ommeren,
en verklaerde van deze Obligatie, en alle interesse voldaen te zijn, met verzoek van Rojement, Actum
en geroyeerd den 10. Augs. 1740
F. Verbolt
27.

Transport

708

Wilhelm Ramaekers in qualiteit als Volmachtiger van Vrouwe Gerarda van Munster Wed. van wijlen
den Hr. Raed Johan van Aefferden vermogens volmacht voor Johan Coolen en Johan Francois de
Haan Schepenen der Stad en Hoofftgericht Ruremonde den 23. Augs 1728 gepasseerd en bezeegeld
d’Erffprn: Peter Heijsen en Willem van der Horst in originali vertoond en voorgeleesen verklaard op
den achtsten Septemb: 1728 voor eene welbetaalde sa van twee duijsent twee hondert en vijfftig
verkogt en opgedragen te hebben aan den Hr. Grave Otto van Bijland en Vrouwe Anna Constantia
Baronesse van Zevenaer op zeker parceel Land groot ongeveer zes mergen de kedde Kuijlen gent. in
’t Circul van der Oij in den Rijcke van Nijmegen geleegen O. de groene Weg en Smaelacker W. en N.
gem: Hr. Grave en Z. de Heeren Vos en Stepraat, zijnde vrij erff en goed met geene lasten off
uitgangen beswaard, uitgenoomen verponding en gemeene ’s Heeren en Dijcklasten, met beloffte van
vrijen en wahren en allen voorkommer affdoen tot dezen Jare 1728 incluijs, et recognovit nihil Juris
retinuisse
Koopspenn: 2250
40. penn: betaald met 56 – 5 –
Regm: den 8. Septemb: 1728
28.

Besaat

711

Herman van Arnhem word op den 18. Septemb: 1728 in zijne gereede en ongereede goederen in den
alinge Rijcke van Nijmegen onder Oij Rijcks gelegen door Peter Hardenton met Besaat aangesproken
cum exp. ten eijnde breder bij ’t Dagelijcks Signaat, cum relatio
Regm: den 18. Septemb: 1728 voor den middag
Compareerd op den 12. April 1740 Peter Hardenton verzoekende dat deze Besaetinge mach worden
geroyeerd
29.

Besaat

711

Herman van Arnhem en Petronella Cok EL: worden den 18. Septemb: 1728 in hare gereede en
ongereede goederen in den alinge Rijcke van Nijmegen en in specie onder Oij Rijcks gelegen door
den Hr. Abraham Verspijck pro se et met Besaat aangesproken cum expensis ten eijnde breder bij het
Dagelijcks Signaat quo relatio
Regm: den 18. Septemb: 1728 na den middag kort voor vijff uren
Den ontfr. A. Verspijck versoekt op den 16. Jan: 1740 orikond zijn … en Erffgen: Johan Engelen en
Wouter ten Hengel dat dese Besating met de gevolgen van dien … tot het vrijwillig Verwin… mach
worden geroyeerd Actum de 12. April 1740.
30.

Besaat
Herman van Arnhem en Petronella Cok worden op den 18. Septemb: 1728 in hare gerede en ongerede
goederen in den Rijcke van Nijmegen en in specie onder Oij Rijcks gelegen door Vrouwe Christina
Ver…. van den Hr. Secretaris Engelen met Besaat aangesprooken cum expensis ten eijnde breder bij
’t Dagelijcks Signaat quo relatio

711

Regm: den 18. Septemb: 1728 des avonds ten zeven uren
Den Secretaris Johan Engelen verzoekt onder zijn hand op den 12. April 1740 dat dese Besaating door
zijn moeder gedaan, mach worden geroijeerd
31.

Copia [niet leesbaar]

710

32.

Vestenis

712

Johan Frederick Janssen en Maria Maurits EL: bekennen op den 23. Octob: 1728 oirkond Erffp:
Philip Henghst en Willem van der Horst wegens geleende penn: schuldig aan den Hr. Willem Hendrik
Coets zijne erven off den Wettigen Thoonder deses eene Capitale sa van zeven honderd gulden holl:
tegens vijff van ’t hondert ’s Jaars, edoch vier weken na de verschijndag betalende met vier te kunnen
volstaan, tot verseekering van voldoening van voorgem: Capitale sa. mitsgaders renten en kosten bij
misbetalinge daar op te verloopen Debiteuren EL: bij desen tot een vast onderpand zijn stellende en
verbindende twee Parcheelen Rijswaert gent. Munsters Weerd geleegen in Oij Rijcks naast welk
eerste Parcheel geland is O. en N. de Wed. van Claas Vuur, W. strekkende tot aan de rievier de Waal
en Z. Jan Ebbinckhuijsen en ’t andere Parcheel bestaande mede in uitgerooijd land palende W. en Z.
de Weerd van voorn: Wed. Vuur O. strekkende tot aan den Dijck van Juffr. de Wed. wijlen den
Houtkoper Beeckman en N. Jan Ebbinckhuijsen voorts hare Persoonen, gereede en ongereede
goederen, onder affstand van alle exceptien en in specie d’Exceptie van onaangetelden gelde, met
submissie als na Rechten
Capitaal 700
40. penn: betaald met 17 – 10 –
Regm: den 23. Octob: 1728
W.H. Coets bekend onder zijn hand op den 6. Augs 1744 van deze Obligatie sampt alle Interesse
voldaan te zijn met versoek tot rojement. Actum … dito
33.

Vrijwillig Verwin, Copia waar van d’originele was geschreven op een zegel van 18 strs.
Compareerde voor den HoogWelgeb. Gest. Here Steven van Delen Here van Lent gesubst.
Borchgraaff des Rijcks van Nijmegen, oirkond Gerichtsl. de Heeren P. Verstegen en C. W. van
Benthem, Hendrik van Aldenburgh in qualiteit als gevolmachtigde van den Here Herman van Arnhem
voor hem zelffs, als mede in qualiteit als Man en Momboir zijner EheVrouwe Juffr. Petronella Cock
luyd volmacht op den 4. deses Maants voor Borgermeesteren, Schepen en Raden der Stad Nijmegen
gepasseerd, en met der zelver Stads Secret. Zegel en onderteekening van den Secretaris S. van
Herwaerden bekrachtigd in originali geexhibeerd en voorgeleesen, en verklaarde in name van zijnen
Constituant, en die in voorgelibelleerde qualiteit tot voorkooming en menage van verdere kosten aan
den Heer Ontfanger Abraham Verspijck voor hem zelffs, en als actionem ceffame hebbende van des
zelffs Vrouw Moeder Huberta Ingenool Wed. en Boedelhouderse van den Heer Ontfanger Leonard
Verspijck, als mede van den Commis Hendrik Kruijtman, in een vrijwillig Verwin over te geven,
zulks doende mits en in kracht deses, alle zodaene gereede en ongereede goederen, actien en crediten,
als Comparant Constituant en zijne Ehevrouwe in desen Rijcke en in specie Oij Rijcks is hebbende,
en wel voornamentlijck de helffte in den Haaldersen Uitterweert, als den zelven benevens zijne
Ehevrouwe met den Heer Borgermeester Adriaen Cock en des zelffs Ehevrouw in gemeenschap is
besittende, ten eijnde voorgem: Heer Ontfanger Verspijck pro se et daar aan zal konnen en mogen
verhalen het effect van zijne Besatinge daarop in dato den 18. Septemb: des affgeloopene Jaars 1728,
quo relatio, subsidiair geinterponeerd, Cum expensis, renuntierende den Comparant van alle
formaliteiten en solemniteiten Land Rechtens tot een gerichtelijck en volkomen Verwin gerequireerd
wordende en voorts van alle exceptien, die dese na rechten off Landrechten mogten obsteren (?);
Actum den 7den Februarii 1729 en waren get. S. v. Delen, P. Verstegen, C.W. van Benthem
Lager stond
Ik onders. Jan van Meurs in qualiteit als maender van de Haeldersen Dam en Damschrijver van den
zelven Dam neme deze voor de geerffdens van den Haeldersen Dam voor geinsinueerd aan, en is
Copie daar van aan mij ter handen gesteld. Actum den 7. Febr: 1729 en was get. J. v. Meurs, Scholtus,
1729
Noch lager stond
Ick onderges. Hendrick Matthijssen neme de weet van dese acte en Copij van dien onder mijn handen
aan, gelijck off dezelve gerichtelijck aan mij geinsinueerd was, op den 8. Febr: 1729 was getekend
Hend: Matthijssen
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Regm: den 9. Febr: 1729
34.

Besaat

713

Hermanus van Arnhem en Petronella Cock EL: worden op den 10. Febr: 1729 door die HoogWelgeb.
Vrouwe Douariere van Driesberg, etc. in hare gerede en ongerede goederen in den Rijcke van
Nijmegen en specialijck onder Oij Rijcks geleegen met Besaat aangesprooken ten eijnde als breder bij
het Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 10. Febr: 1729
E. van Tingnagell Douariere van N.G. Nijvenheim versoekt onder haar hand op den 11. April 1740
rojement van dese Besating. Gerojeerd denselven dito.
35.

Transport

713

Thijs van Gijsteren Wedr van Derrisken Genen, Hendrick, Rijn, Jan, Geen en Metjen van Gijsteren
meerderjarige kinderen van voorsr: Thijs van Gijsteren en Derriske Geenen verklaren op den 9. Martii
1729 oirkond Erffprn. Aloff Joncker en Jan van Cempen, voor eene sa van tweehonderd gls. te
transporteren aan Arie Joosten en zijn Huijsvrouw Huijs, Hoff en Boomgaard in den Rijcke van
Nijmegen bij de Groenlanden in d’Oij gelegen groot ongeveer eenen halven mrn: ter eene het erff van
Jan van Cempen en ter andere sijde dat van den Heer Verspijck, zijnde vrij erff en goed, Confitentes
nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 200 – . – .
40. penn: betaald met 5 – . – .
Regm: den 14. April 1729
36.

Transport [slecht leesbaar]

714

Hendrick Eggenhuijssen en Naleken Swaen EL: bekennen op den 17. Junij 1729 oirkond Erffprn:
Theod: v. Lom en Abraham van den Bongaert voor eene welbetaalde sa. van … honderd vijff en
twintig gls. verkogt en opgedragen te hebben aan den …. Peter Rootbeen en Johanna de Hartoch
EL.… Camp Weylands groot …
37.

Besaat [niet leesbaar]

714

38.

Acte [niet leesbaar]

714

39.

Transport

715

Jan Eghbert Willem Rengers Heere tot Schuijlenborgh, voor hem zelffs, en als Volmr. van zijne
Huijsvrouw Vrouwe Barbara Catharina van Coeverden geassisteerd door Dr. Keijser Pastor daar ter
plaatse als haren gekozen momboir, vermogens volmacht voor Hendrik Joan van Loë I.U. Dor
Hooghgraeffelijcken Bentheimsen Richter en Gograve tot Nienhuijs en Velthuijsen en Borgemrn: Jan
Nabers en Heren [=Hermen] Raben, met de ondertekening van den Secretaris Frans Hermen Silschot
op den 25. Novemb: 1729 tot Velthuijs gepasseerd, d’Erffprn: in originali gebleecken en voorgelesen
bekend op den 10. Decemb: 1729 orikond Erffprn: A.J. Smits en Anthonie Vos voor eene welbetaalde
sa van sestien honderd twee en tachtig gls. verkogt en opgedragen te hebben aan den Hr. Christiaen
Willem van Benthem en Vrouwe Anna Jacoba van D.. [Dam?] EL: een parceel Weijland groot
ongeveer vijff mrn. Munnike Land gent in d’Oij onder den Rijcke van Nijmegen geleegen O. den Hr.
Grave van Bijland, Z. den Hr. de Haert, W. het armen Kinderhuijs en N. den gemeenen Dijck. Et
recognovit nihil juris retinesse
Koopspenn: 1682
40. penn: betaald met 42 – 1 –
Regm: den 10. Decemb: 1729
40.

Transport
Jan Eghbert Willem Rengers Heere tot Schuijlenborgh, voor hem zelffs, en als Volmr. van zijne
Huijsvrouw Vrouwe Barbara Catharina van Coeverden vermogens volmacht voor Hendrik van Loë
I.U. Dor Hooghgraeffelijcken Bentheimsen Richter en Gograve tot Nienhuijs en Velthuijzen en
Borgemeesteren Jan Nabers en Herman Raben, met haren gekozen momboir de Heer Keijser
Praedicant tot Velthuijsen geadsisteerd, met de ondertekening van den Secretaris Frans Hermen
Silschot op den 25. Novemb: 1729 tot Velthuijzen gepasseerd, d’Erffprn: in originali gebleecken en
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voorgeleesen bekend op den 16. Decemb: 1729 orikond Erffprn: Theod: v. Lom en W. van Trist voor
eene welbetaalde sa van vijfftien hondert en twee en vijfftig gls. verkogt en opgedragen te hebben aan
den Heere Otto Grave van Bijland, Heer van Oij, Amptman, Richter en Dijckgraaff des Ampts van
tusschen Maas en Waal, etc. en Vrouwe Anna Constantia Baronesse van Sevenaer EL: een parceel
Weijland den Steendert gent groot vierde halve mrn: in d’Oij onder den Rijcke van Nijmegen
geleegen O. Z. en N. den Hr. Koper zelffs en W. Dor. de Haert, et recognovit nihil juris retinesse
Koopspenn: 1552 – . – .
40. penn: betaald met 38 – 16 – .
Regm: den 16. Decemb: 1729
41.

Magescheijd geschreven op een Zrs Zegel van 10 gls.

717

Op huijden dato onderges: is ten overstaen van de ondergeteekende Magescheijdsvrienden een
wettelijck en onverbreekelijck Erffmagescheijd opgericht ende geslooten tussen Thomas Huijberts als
grootvader, en vervolgens naaste Erffgenaem ab intestato van Beernt van Heijen den Jongen, Jacobus
Kleijnpenninck als bloedmomboir van Gerritje van Heijen onmundige Dogter van Beernt van Heijen
en Berendin Huijberts in leven EL: mitsgaders Nicolaes Vermaesen in naeme zijne Huijsvrouwe Ida
Huijberts Dochter van Thomas Huijberts voors. ende zulks betreffende den geheelen Boedel van
Beernt van Heijen en Berendin Huijberts in leven EL: ende het Versterff van den voors. Beernt van
Heijen den jongen, naar zijn voorsr. Ouders Beernt van Heijen en Berendin Huijberts overleeden ende
zulks in maniere naervolgende; namentlijck voor eerst, dat de vaste goederen, bestaande volgens den
kosten staet en Balance van den voors. Boedel
Clausula concernens
Dan noch een Parceel Weijlands in de Oij, genaamt den Witten Steen groot ongeveer zeven morgen,
voor drie vierden parten bij Gerritje van Heijen ende voor een vierde part bij voornoemde Ida
Huijberts eigendommelijck zullen genooten worden, zullende de voors. vaste goederen bij de gem:
Condividenten bij provisie onverdeijld ende in gemeenschap verblijven
Post quodam alia
Zijnde ten darden onderling geconvenieerd, dat bij aldien de grootvader Thomas Huijberts, dewelke
mits desen van ’t Versterff van Beernt van Heijnen den Jongen is renuntieerende, etc..
Aldus zonder arch off list ten overstaen van de ondergeteekende Magescheijdtsvrienden gedaen en
geteekend in Nijmegen den 4. Meert 1717 en waren getekend.
Thomijs Huijberts
Nicklaes Vermase
Ida Huijbers genaent Vermase
Willem van Arem als Maegescheijts vrint
Joh: Verstegen als getuigen
Jacobus Clijnpenninck als bloot mommer
R. de Soedt als magescheijts vrint
Regm: den 22. Febr: 1730
42.

Transport
Florentius Petrus Eilbracht Praedicant tot Horssen en Altforst en Gerarda van Heijen EL: mitsgaders
Nicolaes Vermasen en Joa Huijbers EL: verklaren op den 23. Febr: 1730 oirkond Erffprn: Christiaen
Willem van Benthem Schepen der Stad Nijmegen en den Raad Secretaris Anthonie Vos, zij twee
eerste Comparanten voor drie vierde parten en de twee laatsten voor het resterende vierde part aan den
Hr. Adam Jacob Smits Schepen der opgem: Stad en Vrouwe Anna Maria Bouwens EL: en haar
WelEd. Erven, voor eene welbetaalde sa van drie duijzend vijff hondert gulden te cederen, en in
vollen eijgendom te transporteren zekere twee Campen Lands groot ongeveer zeven mrn: naast den
anderen in ’t Cicul van d’Ooij onder den Rijcke van Nijmegen aan de Leutse Straat geleegen, gent den
voorsten en achtersten Witten Steen, palende van outs O. den Hr. Justinus de Beijer en Arent in de
Betou, W. den Rentmr. Johan Reijnier Stepraedt, Z. Wichman Martini en N. de Leutse Straat, zijnde
vrij erff en goed, als allen met ’s Heeren Schattingen en gemeene Oijse Lasten beswaard, onder
verband en submissie als na rechten, Confitentes nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 3500 – . – .
40. penn: betaald met 87 – 10 – .
Regm: den 23. Febr: 1730
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43.

Besaat ratione officii

718

Peter Hendericks Inwoonder van Oij Rijcks word op den 28. Febr: 1730 door den Heere Burchgraaff
ratione officii in alle zijne gereede en ongereede goederen, actien en crediten onder Oij Rijcks, met
Besaat aangesprooken, ten eijnde als breder bij het Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 28. Febr: 1730
[Noot: deze acte is in het geheel doorgehaald]
44.

Burchtocht
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Compareerde voor de ondergeschreve Erffpachteren des Rijcks van Nijmegen Anna van de Poel
Weduwe van Lamert Hulsmeijer, ende verklaarde ten behoeve van Roeloff Nijman voor de kosten
van zoodaene Proceduire als zij Comparante voor den Hove Provintiael van Gelderland in cas van
spolie litis prudent is hebbende, te verbinden zekere hoffsteede gelegen in Oij Rijcks groot ongeveer
eenen halven mergen de Groene Plack gent om in cas van onvermoedelijcke succumbe de kosten der
proceduire bij voors: Roeloff Nijman daar aan te kunnen verhaelen, onder verband en submissie als
na rechten: Actum den 22. Maij 1730 waren get.
Johan Singendonck
Johan Moorrees Erffp.
Anna van d Poel wedu. Hulsmeijer
Regm: den 23. Maij 1730
[Noot: Hier ontbreekt een volledige pagina]
45.

Besaat ratione officii

719

Peter Hendriks Inwoonder van Oij Rijcks word op den 28. Febr: 1730 door den Heere Burchgraaff
ratione officii in alle zijne gereede en ongereede goederen, actien en crediten onder Oij Rijcks, met
Besaat aangesprooken, ten eijnde als breder bij het Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 28. Febr: 1730
[Noot: Deze acte is identiek aan nr. 43 en lijkt dus op een later tijdstip opnieuw te zijn geregistreerd.
De inschrijvingen zijn daarmee echter niet op volgorde van datum; zie ook de navolgende acte]
46.

Transport [ tweede deel slecht leesbaar]

719-720

Jan Boonders in qualiteit als oom en bloedmomboir van de drie onmundige bij zijn Broeder Evert
Boonders en Petronella Peters ehelijck erwekt en stervende nagelaten, met name Johanna, Gertruijd,
en Egbertintje Boonders, vermogens authorisatie van den 30. Spetemb: 1729 en daar op gevolgde
approbatie van den 23. Decemb: 1729 d’Erffprn: vertoond en gebleeken, ten desen opsichte verleend,
mitsgaeders Nicolaas van Triest en Ida Boonders EL: en Hendrik Boonders en Maria Hardus EL: alle
Erffgenaemen van voors. haren vader Evert Boonders en moeder Peternella Peters, verklaren op den
6. Maij 1730 oirkond Erffprn: Johan Moorrees en Johannes Graadt voor eene welbetaalde sa van een
duijzend negen honderd en twee gls. te cederen en transporteren aan den Hooghgeb. Otto Roeleman
Grave van Bijlandt, en die Hooghgeb. Vrouwe Anna Constantia Baronesse van Sevenaer EL: eene
Weijde groot ongeveer vier mergen den Pelle Camp gent gelegen in Oij Rijcks O. de Schans Camp,
Z. Dr. Palmert, W. den gemeene Dijck en N. de Ellekomse Ring… voor vrij erff en goed met geene
Jaarlijckse lasten off uijtgangen beswaard, uitgenomen Verpondingh en gemeene … lasten voorts met
zodaene actien …servituten, rechten en … met beloffte van vrijen en wahren en de lasten te zuijveren
tot den Jare 1729 incluijs, Confitentes nihil Juris retinuisse
47.

Burchtocht [slecht leesbaar]
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[Noot: Deze acte is verm. identiek aan acte nr. 44]
48.

Besaat [niet leesbaar]
Peter Rootbeen (?) werd op den 8. Junii 1730 door den Heere Burchgraaff … van Lijnden ..
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49.

Magescheijd [deels slecht leesbaar]

720-721

Op heden dato onder geschreven is tussen Joan van Wanraij weduwnaer en getochtigde (?)
boedelhouder van zalr. Juffr. Johanna Gertruijd van den Broeck ten eenre en .... Johan Hamen in
Huwelijk hebbende Juffrouw (?) Catharina van den Broeck en denwelke (?) in qualiteit als .... en
momboir van den onmundigen Kinderen van gem: Heer Joan van Wanraeij bij zijne voors:
Huijsvrouw zalr. ehelijck erwekt (?) genaamd Maria Catharina en Henricus Johannes van Wanraeij,
geassesteerd met den Heer Matheus van den Broeck Pastor in Vierlinxbeeck, zijnde bloedoom van de
opgem: twee onmundige kinderen ter andere sijde na voorgaende geformeerde en overgeleverde
behoorlijcken Staat en Inventaris, den 23. deses maands Junij opgericht gemaakt en geslooten een
Erffmagescheijd, deelinge en affgoedinge nopens alle en iedere gereede en ongereede goederen,
sampt Rijckse goederen, imboedel, inkoomende en uitgaande schulden, zo voors: Joan van Wanraeij
en zijne gesde Huijsvrouw zalr. in leven te zamen gehad en beseten hebben, en zijne voorn:
Huijsvrouw stervende nagelaten heefft, en zoo en als deselve tusschen hem en zijn gesde Kinderen tot
hier en toe in gemeenschap zijn beseeten geweest, en zulks in voegen en op manieren hier na
volgende.
Eerstelijck worden de ongereede, zoo allodiale als Rijckse goederen aan den vader Joan van Wanraeij
voor d’eene helffte, en aan zijne gesde twee minderjarige Kinderen Maria Catharina en Henricus
Johannes van Wanraeij voor de wederhelffte kracht deses in eijgendom toe en aangedeijld, en
bestaande alle die zoo allodiale als Rijckse goederen in de navolgende Parceelen, eerstelijck, etc.
Clausula concernens
Ten negende in een Huijs en Hoffstad met rijckelijck twee mergen Weijland en eenen Bogaerd groot
eenen halven mergen, beijde geleegen in ’t Circul van der Ooij, beswaard met eene Jaarlijckse rente
aan de Ellendige Broederschap van twaalff gulden 7 strs. en doende, behalven andere gemeene
Lasten, in de Verpondingh jaarlijcks vijff gulden.
Waarmede den vader en zujne gem: Kinderen mits desen, invoegen als hier voor gemelt zullen zijn en
blijven gescheijden, en zulks zonder argh off list : In orikond der waarheijd is dese bij den Vader voor
hem zelffs, en in qualiteit van getochtigde Weduwenaer en Boedelhouder van zijne voors.
overleedene Huijsvrouw en meergem: momboiren, neffens de hier toe versochte Magescheijds
Vrienden te weten aan sijde van den vader, Hendrick van Aldenburgh, en aan zijde van gem:
momboiren Jan Hartendonck beteekend te Nijmegen den 22. Junij 1730. en waren get.
Joan van Wanraij
Johan Haemen
M. van den broeck m:st:
H. v. Aldenburgh als magescheijds vriend
Jan van Hartendonck als magescheijds vriend
Regm: den 22. Junij 1730
50.

Afflosse eener Rente
Ick onderges. Otto Grave van Bijlandt, Amptman Richter en Dijckgraaff des Ampts van tusschen
Maes en Wael, bekenne oirkond twee Erffpachters des Rijcks Nijmegen, bij forme van uitkoop tegens
vijff gl: pr. cento te rekenen, door de Heer Adriaen in de Betou, in qualiteit als Boeckhr. van ‘t Borger
Gasthuijs der Stad Nijmegen, voldaen ende betaeld te zijn van eene grondrente van ses gl.: 19 strs. 8
penn: Jaerlijks int eenen Camp Lands gent. St. Huijbers Camp, groot ongeveer vijff mrn: geleegen in
Oij Rijcks, verschijnende op Petri ad Cathedram : welgem. Heren Provisoren in eijgendom
toebehoorende
Versoekende dienthalven den Heere F. Verbolt als Landschrijver des Rijcks van Nijmegen voors.
omme voors. grontrente ten Prothocolle van beswaer te roijeren: In oirkond der waarheijd dese
neffens twee Erffpachters des meergem: Rijcks Nijmegen eijgenhandig beteekend binnen Nijmegen
den 24. October 1730 en waren get.
Otto Graff van Bijland
B. v. Oderkerck als Erffpr.
Jan Hamerslagh als Erffpachter
Regm: den 9. Decemb: 1730
Vermits de voorstaende grond Rente in de Prothocollen van Oij Rijcks niet is kunnen gevonden, en
gevolglijck geroijeerd worden, zoo is dese acte, als daar toe dienende, tot naricht der geinteresseerden
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alhier geregistreerd, pro mrm.
51.

Besaat

722

Willemke van de Poell lest Weduwe van Gijbert van Megen, en d’Erffgenaemen van gem: Gijsbert
van Megen worden op den 4. Janrii 1731door Huijbert Huijbers in huwelijk hebbende Willemke de
Bruijn, Hendrik de Bruijn en Bernt de Bruijn, na bekoomen venia agendi, t’allen rechten met Besaat
aangesprooken in alle zoodaene gereede en ongereede goederen, actien en crediten als gem. Willemke
van de Poell en wijlen haren voorgem: Man in desen alingen Rijcke, en in specie in d’Oij hebben
beseeten, en bij opgem: Gijsbert van Megen met de dood ontruijmd zijnde, noch door des zelffs
Weduwe worden beseeten, cum exps ten eijnde als breder bij ‘t Dagelijcks Signaat pro relatio
Regm: den 6. Janrii 1731
52.

Extract Magescheijd

723

Extract uit het navolgende originele Magescheijd gemunieerd met een Zre Zegel van vijff gulden, etc.
Op dato onderges. is een wettelijck en onverbreekelijck Erffmagescheijd en verdeijlinge opgericht en
gemaakt, ten overstaan van d’onderges. ten wedersijden hier toe versochte Magescheijds Vrienden,
tusschen Derk Ebbinckhuijsen en Maria Heijmen EL: ter eenre, en Bernd Camp en Elisabeth
Ebbinckhuijsen mede EL: ter andere sijde, nopende de goederen door haar vader Jan Ebbinckhuijsen
/: alnoch in leven sijnde en wien de opkomsten zoo wel van de verdeijlde als overgegeeven goederen
zoo lange hij leeft zal genieten, ’t welk de Contrahenten bij desen overgeven en belooven :/,
overgegeeven, en wijlen haere moeder Willemke Waets naegelaeten.
Nadat dan de goederen in twee aguale (?) delen, zoo veel mogelijck verdeelt en gedeijld waren, zoo is
het eerste Loth bestaande in, etc.
Clausula Concernens
Twee Parceelen Rijsweerd in Ooij Rijcks Munstersweerd genaamt te deel gevallen aan Derk
Ebbinckhuisen en Maria Heijmen EL: in alle welke parceelen ingevolge opgericht Magescheijd
tussen Jan Ebbinckhuijsen weduwenaer van des zelffs overleeden Huijsvrouw Willemke Waets ter
eenre, en Derk Ebbinckhuijsen en Maria Heimen EL: mitsgaders Bernt Camp en Elisabeth
Ebbinckhuijsen mede EL: Kinderen en Erffgenaemen van voorn: haere moeder Willemke Waets ter
andere zijde den 17. Mert 1727 opgericht en beteekend, neffens de goederen zoo bij ’t tweede Loth
aan Bernt Camp en Elisabeth Ebbinkhuijsen te deel gevallen, Derk Ebbinckhuijsen en Maria Heimen
een vierde part was aangedeeld, zullende evenwel als voor de opkomsten dier goederen niet eerder als
na doode van haeren vader Jan Ebbinckhuijsen konnen off mogen genooten en geduirende het leven
van haren vader bij Bernd Camp als van ouds geinnet en ontfangen worden; maar zullen deselve
verblijven ten zijnen voordeele tot des zelffs sterffdag toe.
En het tweede Loth, etc.
Het Sloth was
Waar mede Parthijen Condividenten nopende de goederen van hare ouders Erffelijck zullen zijn en
blijven gescheijden en gedeeld, zonder den eenen tegens den anderen iets uit voors. hooffde /: dan
alleen als hier voor geseijd, dat de vader der Condividenten Jan Ebbinckhuijsen van d’alinge
verdeelinge der goederen zal trekken (?) en profiteren de opkomsten zoo lange hij leeffd :/ te
reserveren offte te behouden, des t’oirkonde hebben wij dese onder verband van onse Persoonen en
goederen met submissie als na rechten neffens twee daar toe versochte Magescheijts Vrienden
eijgenhandig beteekend in Nijmegen den 21. Decemb: 1700 dertigh en waren get. Derck
Ebbinckhuijsen, Marij Heijmen, Bernt Kamp, Elisabeta Ebbenckhussen g: Kamp, P. Hardenton als
versoegte maege schet vrindt, Laurens Poein als versoghte Magescheijts vrindt.
Regm: den 22. Janrii 1731
53.

Besaat
Johan Frederick Janssen en Maria Mourits EL: worden op den 30. Maert 1731 in alle haere gereede
en ongereede goederen, effecten, actien en crediten, en i n specie in twee Parchelen Rijsweerd gent.
Munsters Weerd als onder Oij en voorts in den geheelen Rijcke van Nijmegen eenigzints zijn
hebbende, door Adriaen van Maanen als Volmr. van zijne schoonmoeder Albertina van Maanen Wed.
van Mourits Willems voor haar zelffs, en als Cessie van Actie hebbende van Cornelis van Maanen,
t’allen rechten met arrest off Besaat aangesprooken cum exps ten eijnde als breder bij ’t Dagelijcks
Signaaet, quo relatio
Regm: den 30. Maert 1731
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54.

Magescheijd [deels slecht leesbaar]
Open heden dato ondergeschreven en in manieren navolgende is ten overstaan van de hier onder
geteekende daar toe versochte Maag gescheijd vrienden een vast en onverbreekelijck accord ende
Erffmaaggescheijd, schifftinge, scheijdinge ende deelinge beraamd, opgericht, gemaakt ende
geslooten tusschen Willemke van de Poel voormaals Wede. van Anthonij de Bruijn, en nu laatst
Weduwe en Boedelhouderse van wijlen Gijsbert van Megen ter eenre, ende de gezamentlijcke
Erffgenaemen ab intestato van voorgem: Gijsbert van Megen ter andere sijde, ende zulks over ende
wegens alle zoodaene gereede en ongereede goederen, actien en crediten, voorts inkoomende en
uitgaande schulden, lasten, beswaaren ende praetensien des Boedels, als voorgem: Willemke van de
Poel Weduwe van voorgem: Gijsbert van Megen met denzelven haeren man Gijsbert van Megen in
leven tezamen in gemeenschap beseeten ende den voors. Gijsbert van Megen stervende nagelaten, en
voorts gem: Willemke van de Poel zedert het overlijden van voors. haeren man Gijsbert van Megen
tot dato deses in ’t gemeen en onverdeeld beseeten heeft : Ende over welke na gemaakte ende op den
14. Augustus 1730 ten Comptoire van den Landsr. des Rijcks van Nijmegen ingediende ende
overgegeevene Staat en Inventaris, tusschen d’Erffgenaemen van gem: Gijsbert van Megen ende
voorn: Willemke van de Poel Wed. van G. van Megen disput en Proces is ontstaan, ende reets bij
Schriffture van Straffe aan zijde der gem: Erffgenaemen op den 23. Septemb: 1730 ende Contra
Straffe ende Ampliatie aan zijde van voorsr. Weduwe op den 23. Novemb: 1730 beijde ten Comptoire
des Welgem: Rijcks respectivelijck ingediend, is worden vervolgd, namentlijck
Eerstelijck dat Willemke van de Poel Weduwe en Boedelhouderse van Gijsbert van Megen voor haer
en haren Erven zal hebben en behouden alle de gereede goederen en effecten des Boedels geene
uitgezonderd, die jegenwoordig voor handen en en al noch onverkogt zijn, alsmede de penningen van
de verkogte goederen van ’t Erffhuijs geprovenieerd zoo die reets ontfangen en tot betaelinge der
schulden bekeerd zijn, als die noch ontfangen moeten worden, voorts alle ongereede Boedels
gemeene goederen, geene van die gereserveerd off uitgeslooten, mitsgaders alle Boedels gemeene
inkoomende, zoo reeele als personeele actien, crediten en praetensien geene uitgezonderd, en
eijndelijck dat de Erffgenaemen van Gijsbert van Megen aan dezelve Willemke van de Poel zullen
uitkeren alle penningen en Boedels effecten, die zij met den Boedel van Gijsbert van Megen reets
genooten hebben, ’t zij in geld off in quitancien van schulden den gemeenen Boedel aangaende.
-2Dat gem: Willemke van de Poel voor haar en haeren Erven tot haren lasten neemd, ende hebben en
behouden zal alle de gemeene Boedels lastende ende uitgaende Schulden van wat natuure off
condities die ook zouwden mogen wesen, zoo wel reeele als personele, ’t zij Capitalen, renten, actien,
praetensien, ende wat dies meer zouwde mogen wesen, offte wat naam die mochten hebben off
gegeeven worden, geene van die gereserveerd offte uitgezondert, tot de aangeevingen en betaelinge
van veertigsten en twintigsten penning wegen alienatie der Erffgoederen, voorts zegels en verdere
kosten deser acte met dese aankleeven van dien ingeslooten : Ende van alle die voorgem: uitgaande
ende lastende schulden de voorgeschreeve Erffgenaamen van Gijsbert van Megen ontlasten ende
bevrijden zal
-3Dat d’Erffgenaemen van Gijsbert van Megen voor en in plaatse, offte wel jegens ’t geene de voorgem.
Weduwe van Gijsbert van Megen als voors. vertrekkende, behoudende en ten haren lasten nemende is
/: boven en behalven ’t alreeds bij voors. Erffgenaemen ontfangende en onderling verdeelde voordeel
goed van gesde. Gijsbert van Megen :/ in voldoeninge en tot affgoedinge van ’t gene deselve als
Effgenn: voorsve uit den Boedel zijn en waren competerende em aankoomende, zullen hebben en
ontfangen een somme van drie hondert vijff en zeventig gulden, welke voornde Willemke van de Poel
Weduwe van voorschreeve Gijsbert van Megen … uitkeeren, ende in twee Termijnen .. de gerechte
helffte, kracht deser .. onderteekeningh .. voldaan aan handen van den Procur.(?) M…. Scheers als
Volmachtiger van d’Erffgenaemen van Gijsbert van Megen te weten d’eene helffte ad(?) een honderd
zeven en tachtig gulden en .. stuijvers op den 10. Martii en .. wederhelffte ter gelijcke somma van een
honderd zeven en tachtig gulden en .. strs op den eersten Maij beijden deses Jaars 17 een en dartigh
-4Ende laatstelijck dat …. der Condividenten voorgem: …. ….
[Noot: een groot deel, ongeveer 1/3 deel van de totale acte, is niet leesbaar vanwege de zeer slechte
kwaliteit van de gefotografeerde pagina; wel is daarin duidelijk de naam van Anthonij de Bruijn
leesbaar, maar niet in welke hoedanigheid. De ontbrekende tekst zal bij gelegenheid worden
toegevoegd. Het onderstaande vervolg betreft de laatste pagina van de acte].
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Namentlijck van den Provintialen Hove van Gelderland. In kennisse der Waarheijd zijn hier van twee
eensluijdende gemaakt, en bij de Condividenten benevens de hiertoe versochte Magescheijds
vrienden eijgenhandig onderteekend den 19. Martii 17 een en dertigh. en waren geteekend
Willemke van de Poel
M. Scheers procr. als volmr.
Jacob van Hulst als Magescheijds Vriend
Derijck van Looen als Magescheijdst vrijndt
Regm: den 2. April 1731
55.

Vestenis
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Jacob Cloosterman en Sibilla Heck EL:, Adolff Joncker en Gerrit Joncker, mitsgaders Peter van Dijck
Schout van Oij Rijcks en Gerrit Holtcamp Schout van de Heerlijckheijd als aangestelde momboirs
van de onmundige Kinderen van Sibilla Heck nu getrouwd met voors. Jacob Cloosterman gent.
Hendrick, Willem, Daam, Lijsbeth en Gertruijd Joncker, ehelijck bij wijlen Aloff Joncker erwekt,
ingevolge authorisatie door den Hoogad. WelEd. en W. Land Gerichte des Riijcks van Nijmegen op
den 7. April 1731 ten aansien van d’onmundige verleend, d’Erffprn. Wouter ten Hengel en Hermen
Rens in originali vertoond en gebleeken, bekennen op den 25. Octob: 1731 oirkond voorn: Erffprn.
elks in zijn qualiteit voor haar en hare Erven wegens geleende penn: deugdelijck schuldig te zijn aan
den Hr. Dor. En Rentmr. Jacob Vos en Cunera Beeckman EL. ende hare Erven eene sa van twee
hondert gl. ad 20 strs. holl. het stuck, tegens vier van ‘t honderd Jaarlijcks, voor versekering van
voldoeningh van opgem. sa sampt interesse en kosten bij misbetalinge daarop te verloopen de
Comparanten ieder in zijne qualiteit van haar ende hare Erven, Specialijck bij pantfeijligheijd t’eenen
vasten hijpotheecq verbinden een Huijs met een parceel Weijl: groot ongeveer twee mrn. aan de
Heegstraat in Oij Rijcks in den Rijcke van Nijmege geleegen, O. de Cruijsbroers van Ceulen, W. den
Oijschen Dijck, Z. den Heegstraat en N. het Weeshuijs binnen Nijmegen, en voorts hare Persoonen en
goederen, met submissie en Renuntiatie
Capitaal 200 – . – .
40. penn: betaald met 5 – . – .
Regm: den 26. Octob: 1731
56.

Transport
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Abraham van den Boongaerd Jongman verklaard op den 17. April 1732 oirkond Erffprn. Hendrick
Berkenboom en J:M: Berckenboom, te iederen ende op te dragen jegens eene welbetaalde sa van
zeventien hondert gulden holl: aan Jacob van den Bongaerd ende Neelthe Huijbers EL: ende haere
Erven zeker parceel off stuck Bouwland groot in ’t geheel omtrent ses mergen bij Wercheren in het
Circul van Oij Rijcks geleegen Keultjes Veld gent. Koper in zijne bepaelinge bekend, zulks voor vrij
erff en goed, niet als met ordinaire Heren Schattingen beswaerd; Bekennende derhalven van het
voorsr. Land onterffd ende ontrechtigd te wesen, ten ervelijcken behoeven van Koperen EL. en hare
erven onder beloffte van ’t zelvige te vrijen ende wairen naer Erffkoops rechten, en allen voorkommer
voor aff te doen, zonder argh of list
Koopspenn: 1700 – . – .
40. penn. betaald met 42 – 10 – .
Regm: den 17. April 1732
57.

Magescheijd
Op heden dato onderges. hebben Hendrik de Bruijn en Aleijda Nuijs EL: Huibert Huijbers en
Willemke de Bruijn mede EL: mitsgaders Bernd de Bruijn, alle Kinderen en Erffgenaemen van
Anthonij de Bruijn en Willemke van de Poel lest Weduwe van Gijsbert van Megen, getreden tot
onderlinge Scheijdinge en verdeijlinge van zodaene Huijzen en Landerijen, als haar van haere ouders
zijn nagelaeten, en zulks bij forme van Magescheijd en verdeelinge, nadat alvoorens de gereede
goederen verkogt, en daar uit mede de Erffgenaemen van Gijsbert van Megen affgelost en voldaen
waren, zoo is eerstelijck aan Hendrick de Bruijn en Aleijda Nuijs EL: te deel gevallen Huijs, Hoff,
Schuur, Boomgaard met twee mergen Bouwl: te zamen in ’t geheel ongeveer groot drie mergen in Oij
Rijcks geleegen, laatst bij haar moeder in haar leven bewoond geweest zijnde: Ende omdat dit goed
niet wel konde verdeelt worden, zullen voorn: Hendrik de Bruijn en Aleijda Nuijs EL. aan haren
broeder Bernt de Bruijn betaalen eene so. van vijff hondert gulden, ’t welk gehouden word in dier
voegen als een tweede Loth: En is ten darden aan Huijbert Huijbers en Willemke de Bruijn EL. te
deel gevallen Huijs en Hoff met ongeveer eenen mergen daer bijgehoorig Land, van vrouw Sigmans
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aangekogt, en bij voorsr. Huijbert Huijbers en Willemke de Bruijn zelffs bewoond wordende, item
noch eenen mergen Boomgaerd, den grooten Boomgaerd genaemd, al mede in Oij Rijcks geleegen,
En is verder expresse bevoorwaerd en geconditioneerd dat het goed tot Neerbosch, bestaende in
Huijs, Hoff, Bouw en Weijland, in ’t geheel ongeveer groot elff mergen in het gemeijn zouwden
verblijven, om bij de eerste occasie verkogt, en daar uit de noch openstaende Boedels schulden
betaald te worden, en dat den Overschot in drie deelen zouwde verdeelt en genooten worden
Waermede Parthijen verklaeren desen aangaende vriend en minnelijck gescheijden en vergeleeken te
zijn, zonder eenige actie desen aangaende verder tegens den anderen te reserveren: beloovende
malkanderen te zullen indemniseren en schadeloos houden onder verband van hunne Personen en
goederen als na Magescheijds Rechten, en submissie aan alle Heeren Hoven, Richteren en gerichten,
en in specie den Hove Provintiael van Gelderland beloovende al het geene voorsr. trouwlijck te zullen
nakoomen en achtervolgen, En zijn hier over als Magescheijds Vrienden en Dedingsluijden versocht
en aangeweest Hendrik Verheij, Johannes van Sas en Gerret Hulsmeijer, die dese neffens de
Condividenten hebben ondertekend den 8sten Maij 1732.
Regm: den 15. Maij 1732
Compareerden op den 4. Janrii 1734 ten Comptoire des Rijcks van Nijmegen Bernt de Bruijn en
verklaarde door zijn Broeder en Schoonzuster Hendrik de Bruijn en Aleide Nuijs EL. van de 500 gls.
in het voorstaende Magescheijd vermelt, ten eenemaal voldaan en betaald te zijn, met versoek, dat dit
onder het opgem. Magescheijd mocht worden geregistreerd.
58.

Vestenis
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Huijbert Huijbers en Willemke de Bruijn EL: bekennen op den 15. Maij 1732 orikond Erffprn:
Dominicus Henghst en Willem van der Horst voor haer en haere Erven, boven en behalven eene
Capitale somme van vier hondert gulden in des zelffs bij Magescheijd aangedeelde Loth gevestigd
staende den 15. Augs. 1724 bij Gisbert van Megen en Willemke van de Poel schuldig bekend wegens
voorgestrekte penn: deugdelijck schuldig te zijn aan den medicine Dor. Johan Hartman Degenaer en
Vrouwe Catharina Gertruijd Braam mede EL. en haare erven, eene Capitale sa van hondert gulden
derhalven aanvanckelijck affstand doende van d’acceptie van ongetelden gelde; belovende gem:
Capitale sa van hondert gls aan handen voorsr. binnen Nijmegen kost en schadeloos te restitueren
heden over een Jaer met den interesse van dien ad vijff gulden van ‘t hondert edoch paecise
betaelende met vier gulden te konnen volstaen. Tot versekering van voldoening en nakominge deses
specialijck verbindende Huijs Hoff en Boomgaerd ongeveer groot eenen mrn: bij haar zelffs bewoond
wordende in Oij Rijcks geleegen, O. Comparanten zelffs, Z. de Leutse Straat, W. Hendrick de Bruijn
en N. Knippinck, voorts haere persoonen en goederen, waer gelegen off te vinden, met submissie en
renuntiatie
Capitaal 100 – . – .
40. penn: betaald met 2 – 10 – .
Regm: den 17. Maij 1732
59.

Vestenis
Hendrick de Bruijn en Aleijda Nuijs EL. bekennen op den 15. Maij 1732 oirkond Erffprn: Dominicus
Henghst en Willem van der Horst voor haer en haere erven wegens voorgestrekte penn: schuldig te
zijn aan den med. Dor. Johan Hartman Degenaer en Vrouwe Catharina Braam EL. en haare erven,
eene Capitale sa van acht hondert gln holl. derhalven aanvanckelijck affstand doende van d’Exceptie
van ongetelden gelde, tegens 5 van ’t hondert edoch d’interesse paecise betaeldende met vier gulden
te kunnen volstaen, tot versekeringe van voldoeningh en nakoominge deses verbindende haere en
haeren erven hebbende en verkrijgende goederen, waar die ook geleegen offte te vinden zijn mochten,
en wel in specie Huijs, Hoff, Schuur, Boomgaerd met twee mergen Bouwl: zamen groot drie mergen
bij haar zelffs bewoond wordende in Oij Rijcks geleegen, deselve als panden met vollen rechten
ingewonnen en uitgeslooten, daer voor ..cutabel verklaerende, palende O. Huijbert Huijbers, W.
Henderijn Bernts, Z. de Leutse Straat en N. den voors. Heer Degenaer en Juff: Knippinck met
submissie en renuntiatie.
Capitaal 800 – . – .
40. penn: betaald met 20 – . – .
Regm: den 17. Maij 1732
Zie hier van eene cessie in ‘t 6e Prot. Van Ooij Rijks Pag. 360 ten behoeve van Juffr. M.G. Sanders
van Well, wed. H. Taabe.
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60.

Verband off Verburginge
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Compareerden voor die HoogWelgeb. Gest: Heere Caspar Anthonis van Lijnden Heere van de Parck,
gesubst: Burchgraaff en Richter des Rijcks van Nijmegen, etc. orikond gerichtsl. WelEd. Gest.
Heeren Borgermrn. Peter Verstegen en Johan Singendonck, Hendrick in de Betou voor zich zelven en
als Volmachtiger van zijne zusters de Juffen Agnes in de Betou ende Petronella in de Betou,
vermogens volmacht in dato den 24. Maij 1732 voor Borgerm. Schepenen en Raden der Stad
Nijmegen gepasseerd, neffens der zelver opgedrukt zegel en ondertekeeninge van den Secretaris
Hendrick Pieck, mitsgaders den Advocaat Adam Schull en den Procr. Ysebrandt van Oorschode, als
gevolmachtigde van Hr. Wouter de Visser en Juffr. Anna in de Betou EL. Juffr. Maria in de Betou
Wed. van Hr. Abraham van Groll, Juffr. Jacoba in de Betou ende Juffr. Catharina in de Betou,
vermogens procuratie in dato den 16. April deses Jaars 1732 voor Borgerm: en Regeerders der Stad
Amsterdam gepasseerd neffens des zelver opgedruckt zegel en onderteekeninge van den Secret. L.
Witjes [of Witsen], ons gerichts personen beijde de voorsr. Volmachten in originali vertoond ende
gebleeken zijnde, eenige en universele Erffgenaemen van wijlen Arnold in de Betou verklaerende
ingevolge der Testamentaire dispositie van wijlen gem: Arnold in de Betou, den 6. Julij des Jaars
1731 voor zeven Heren Schepenen der Stad Nijmegen gepasseerd, tot Securiteit van een jaarlijckse
inkomste van twaalff honderd gls. aan Dor. Jacob van Rojesteijn zijn leven lanck gedurende
gelegateerd, en bij des zelffs afflijvigheijd tot versekeringe van het legaat van ses duijzend guldens
aan ieder van zijne kinderen bij Margriet Kluijt in onecht erwekt, te verbinden, eerstelijck eene Camp
Weijl: gent. den Geckenberge [of Geekenberge] groot ongeveer drie mrn. in het Circul van de Oij
Rijcke van Nijmegen geleegen, ten tweden eenen Camp Weijl: gent. den Kinekolaer (?) groot
ongeveer zes mrn. mede in het Circul van Oij Rijcke van Nijmegen geleegen, ten darden en
laatstelijck eenen Camp Weijl: gent. den Poelakker, groot seven en eenen halven mrn: geleegen als
boven aan de Lange straat : Actum desen dartigsten Maij 1700 twee en dartig
Regm: den 30. Maij 1732
J. Josselet, Raad der Stad Nijmegen, als Volmr. van Isaaq van Rojesteijn, vermogens volmacht den
31. Janrii 1746 binnen Nijmegen gepasseerd mitsgaders Jacob van Rojesteijn verklaren op den 21.
Fabr. 1749 beijde onder haar hand, oirkond Erffprn: Hendrick Berkenboom en F:A:Veldten (?) …
hare resp. Legaten bedragende ijder ses duijsend gulden, ontfangen te hebben, versoekende … sulks
den Landsr. deses Rijcks ten Prothocolle van Beswaar te rojeren zoda… verbonden als de
Testamentaire Erffgenn: van Arnold in de Betou tot Securiteit opgem: Legaten in ’t Rijck voornt.
mogten hebben doen registreren…..
Regm: den 31. Maert 1750
Compareerde voor de Heeren Schepenen .. Pieck en C: Rappard op den .. Maert 1747 Agnes van
Rojesteijn en bekende door Jan Josselet …van haer Legaat ad. 6000 gln. … Interesse volkomen
betaald te zijn, dierhalven voor goede betaling bedankend
Registratum et. … den 31. Maert 1750.
61.

Extract uit Staat en Inventaris
Copia Extract uit zekere Staat en Inventaris van den Heer Fiscail Hendrick de Haert gerichtelijck
overgeleverd.
Clausula concernentes
Staat en Inventaris van alle zoodaene gereede en ongereede zoo Rijckse als andere allodiaele
goederen, active en passive schulden, niets van alle uitgezondert, als Dor Hendrick de Haert en wijlen
zijne Huijsvrouwe Johanna Beeckman te zamen zoo in als buiten gemeenschap beseeten hebben, en
zoo en als bij den laatstgenoemde op den 8. Augs. 1729 stervende nagelaten
Part quodam alia
Goederen die de overleedene door doode van haar vader Peter Beeckman, haar moeder Francoisa
Mannis haer Moeije Geertruijd Beekman in leven Huijsvrouw van wijlen den Hr. Burgermr. Jan van
Leeuwen, en van haer Broeder wijlen Dor. Reijnier Beekman, aanverstorven en alnoch in wesen sijn.
Post quodam alia
Twee en eenen halven mergen Weijland genaamt Broeckmans Hoffstad in Ooij Rijcks geleegen
Post quodam alia
Een darde part in een darde part in den Roesten Thient, geleegen tot Ewijck in den Rijcke van
Nijmegen.
Post quodam alia
Verklaere ik onderges. dat ik desen Inventaris naar mijn beste kennis en wetenschap heb doen
opstellen zonder iets ten quader trouw verswegen te hebben, en zoo mij naderhand iets voorkomt, het
zij tot voordeel off tot nadeel van den voorsr. Boedel, beloove het zelve ter goeder trouw te zullen
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opgeven. In kennis der Waarheijd heb ik deze ondertekend den 30. Januarii 1730, was get. H: de
Haert
Voor in margine stond
Ten overstaen van den Heere Borgermeester Peter Verstegen als Vice Richter der Stad Nijmegen,
oirkond Schepenen de Heeren Christiaen Willem van Benthem en Peter Beeckman, heeft Dor
Hendrick de Haert nevenstaande Staat en Inventaris met des zelffs Copije overgegeeven, zijnde den
originelen Staat en Inventaris onder mij verbleven, en dese Copij door gem: Heere de Haert in
getrokken. Actum den 14. Maart 1732 was get. Henrick Pieck
daar onder stond
Naar gedaene Collatie is dese met den Inventaris, voor zoo veel dit geextraheerde aangaat, bevonden
t’accorderen, zulks werd betuigd bij mij ondersr. En was get. Tho:B: van der Spijck, Secret. van
Ubbergen
Regm: den 30. Junij 1732
62.

Magescheijd [deels slecht leesbaar]
Copia
Extract uit zeker Magescheijd opgericht tusschen de Heer Hendrik de Haert Advt Fiscail der Stad
Nijmegen ter eenre, ende zijne Kinderen ter anderen zijde, mitsgaders tusschen de zelve Kinderen
onderling gemaakt en geslooten op den 1sten Maij 1732.
Clausula concernentes
Nadien wijle Vrouwe Johanna Beeckman in leven Huijsvrouw van den Heer Hendrik de Haert Advt
Fiscail deser Stad, bij hare Testamentaire dispositien van den 18. Octob: en 15. Novemb: 1728 haere
vier kinderen, bij gem: Hr. Hendrik de Haert ehelijck erwekt, als namentlijck Juffr. Francoisa de
Haert, den Hr. en mr. Peter de Haert, Juffr. Barbara Elisabeth de Haert, Huijsvrouw van den Hr.
Gijsbertus Matthias Elsnerus, Bedienaer des Goddelijcken Woords tot Bemmel [of Bommel] en
voorts Otto Cornelis de Haert ….
[twee pagina’s niet leesbaar]
… mede Echtgenooten, zijnde de vrouwe geadsisteerd cum Tutoribus Maritus, en eijndelijck den
WelEd. Gest. Heer Peter de Haert Schepen en Raad deser Stad, als specialijck bij Raads Resolutie van
den 30. April deses Jaers ad hune actum namens den onmundigen Otto Cornelis de Haert
geauthoriseerd, ter andere zijde, aangaende de moederlijcke Nalatenschap van die Kinderen, ten
overstaan van de nabenoemde versochte Dedings Vrienden, is ingegaen en geslooten, een vast en
onverbreekelijck Erffmagescheijd in maniere als volgt.
Als eerstelijck verklaerde hij Hr. Advt. Fiscaal Hendrick de Haert aan en ten erfflijcken behoeven van
zijne voorsr. vier Kinderen, wegens der zelver moederlijck versterff, en om voor zoo veel in hem is te
vergoeden de schade, door gemeen verlies staande Ehe gevallen, mits dese, niet voor een gedeelte,
maar in ’t geheel eijgendommenlijck te cederen en over te geven alle de noch in wesen zijnde Boedels
gereede en ongereede goederen, als Huijzen, Landereijen, Thienden, Grond Renten, Obligatien, zoo
ten Laste van Particuliere als van de Stad en .. van Nijmegen, Graaffschap Cuijlenborgh, generaliteit,
de Provintie van Holland, de Stad Amsterdam en andere Corpora Stabilia meer.
Voorts alle des Boedels inkoomende schulden, zoo van achtersteedige Interesse, Pachten, verdient
Salaris en Verschotten, tegenwoordig comptant zilver geld ter sa. van achtien hondert gulden, Zilver
werck, goude specien, Porcelain, Pellin, Linnen, Wollen, Spiegels, Coper, Tin, Yser en houtwerk,
Glasen, Schilderijen en wat dies meer mochte zijn, niets van alle, zelffs niet de Rijckse goederen off
Bibliotheque uitgezondert. Alle welke Boedels Effecten en goederen /: uitgenoomen het beloop van
het tegenwoordige comptante zilver geld :/ gespecificeerd zijn bij den daarvan geformeerden, en den
14. Maert deses Jaers 1732 gerichtelijck overgeleeverden Staat en Inventaris en ook noch nader in dit
Instrument, bij de volgende subdivisie onder de Kinderen, gedenoteerd en speciaal geexprimeerd
zullen worden.
Waartoe derhalven voorsr. Hr. Hendrik de Haert kortheijdshalven zich zal gedraegen, ten zulken
effecte als off alle die Boedels goederen in dese Periode nominatim waren ingelijffd en
gespecificeerd: Betuijgende verder, dat op geene van die Boedels goederen eenig het minste Recht, ’t
zij van eijgendom off vruchtgebruijk, off ook eenigerhande pratensie, wat naam die ook zouwden
konnen dragen, is reserverende : .. maer dat daer op /: zonder onderscheyd van wat zijde die goederen
ten houwelijck aangebracht off aanverstorven mochten zijn, als ook off die door gemeene Boedels
Pann (?) geacquireerd mochten wesen dan neen :/ in ’t geheel is renuntieerende aan en ten erfflijcken
behoeve van zijn vier voorn: Kinderen; alleen met die uitzonderinge, dat zijn WelEd., ingevolge van
de hier voren vermelte ingegaene transactie, zijn leven lang gedurende zal moeten behouden het
gebruijck der Bibliotheque, gespecificeerd bij den voor aangetrokken Staat en Inventaris, en voorts tot
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hertrouwens toen, en verder niet, genieten de Tocht off het vruchtgebruijck van den Roesten Thiend
onder Ewijck in den Rijcke van Nijmegen, voorts de Tocht aan eenige Grond Rente van achtien guld.
vijfftien strs. Jaerlijcks, gaende uit het Huijs van Miechiel Hermense Korvemaker, gelegen aan deser
Stads Kerkboog, item aan een Camp Weijland groot twee en een halven mergen, gent Brockmans
Hoffstad in Oij Rijcks gesitueerd, en dan noch aan ‘t Huijs alhier ter Stede, in de Borgstraat tegens
over de Pomp op den hoeck van de Plaetemakers Straat, naast t’Erff van Herman Abrahams gelegen,
als mede aan de helffte van een Huijs, met alle zijne Rechten en toebehooren in het Duijve Gaske, en
eijndelijck aan alle de vaste goederen onder he Heerlijckheijd Ubbergen geleegen, bestaande in Huijs,
Hoff, Boomgaerd en bijgehoorende Bouw en Weijlanderen, waarbij twee Parceeltjes, staande Ehe
aangekogt, aangetrokken zijn; dermaten dat dese Tocht, zelffs ten opzichte der Rijckse goederen, zal
ophouden, en den vollen eijgendom van die Tocht goederen komen aan de Kinderen, zoo van hij Hr.
Hendrick de Haert tot een tweede huwelijck mochte overgaen, zonder dat zijn WelEd. zich als dan
daar mede zouwde mogen behelpen, dat na Land Rechten de langst Levende der Echteluijden ipso
jure (?) in de Rijckse goederen ad vitam getochtigd werd.
Post quodam alia
Door welke Cessie en overgave, alhier bij Magescheijd gedaan, gem: Kinderen den eijgendom van
den geheelen Boedel verkreegen hebbende, zoo is vervolgens tusschen deselve Kinderen onder
elkanderen, met adsistentie en ten overstaen als voore, gemaakt bij Subdivisie eene nadere Partage en
Verdeelinge op navolgende wijze
Post quodam alia
Waer mede opgem: Condividenten, namentlijck den Heer Fiscaal Hendrick de Haert ten opzichte van
zijne Kinderen, en die Kinderen, zoo ten opzichte van haren voorm: vader, als onderling onder
elkanderen vriend en minnelijck van den anderen gescheijden en gedeijld zijn. Verklaerende die
Kinderen, d’een op des anderen aangedeelde portie geen ’t minste recht of praetensie te reserveeren;
maar daar van eeuwig en erffelijck te renuntieeren aan en ten erfflijcken behoeven van die gene, aan
dewelke deselve portie is geassigneerd en toegedeelt.
Beloovende niet te min den eenen den anderen aangedeelde goederen voor die Evictie te zullen vrijen
en waren, alle ’t onder verband als na rechten.
In waerheijds oirkonde zijn hier van gemaakt twee eensluijdende Instrumenten welke de voors.
Condividenten, namentlijck den Heer Fiscaal Hendrik de Haert, voorts Juffr. Francoisa de Haert met
haren gekozen momboir den Procr. Hubert Daenen, als ook den Heer en Mr. Peter de Haert en
Vrouwe Cornelia Benjamin Cop Echteluijden, mitsgaders den Heer Gijsbertus Matthias Elsnerus
Bedienaar des Goddelijcken Woords tot Bommel en Juffr. Barbara Elisabeth de Haert mede
Echtgenooten, en eijndelijck den WelEd. Gest. Heer Peter Beeckman Schepen en Raad deser Stad, als
bij speciale Raads Resolutie ad hune actum namens den onmundigen Otto Cornelis de Haert
geauthoriseerd zijnde, met en neffens den Procr. Thomas Bernts van der Spijck en Hendrick van
Aldenborgh als versoghte …. eijgenhandig hebben ondertekend … Nijmegen den 1sten Maij 1732
waren getekend
H. de Haert
Francoisa de Haert
Hubert Daenen als versochte momboir
P. de Haert
C.B. Cop
G.M. Elsnerus
B.E. de Haert
Peter Beeckman
Th. B. van der Spijck als versogte Magescheijts Vrient
H.v.Aldenborgh als versogte Mageschijts Vrient
[Noot: restant onleesbaar]
Regm. do. ut supra
63.

Transport
[eerste pagina niet leesbaar]
… Ten tweden een Parceel Weijland groot vijff mrn. den Linte off Nijmeegsen Camp gent palende Z.
Dominicus Henghst en O. Peter Heijsen. En laatstelijck een Parceel Weijland groot drie mergen den
Pricken Camp gent palende O. den Hr. Burgermr. van der Lijnden en N. Dominus van den Bergh. Alle
gelegen onder Oij Rijcks in den Rijcke van Nijmegen, zijnde vrij allodiael Erff en goed, met geene
Jaerlijckse Renten off uijtgangen beswaard, als alleen met Verpondige en gemeene Heeren Lasten,
ende voorts met gemeene Dijcken en andere gemeene Oijsche Lasten, en zodaene active en passive
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Servituten, rechten en gerechtigheden, als van ouds en met recht daer toe zijn gehoorende, met
beloffte van waren en vrijen, en alle lasten te zuijveren tot desen Jare 1732 incluijs, onder verband
van zijns Principalen Persoonen en goederen, en submissie als na rechten. Et recognovit nihil Juris
retinuisse
Koopspenn: 3200
40. penn: door den Koper als inheemsch voor zijne helffte betaald met 40
20. penn: bij Verkoperen als uijtheemsch voor hare helffte betaald met 80
64.

Vestenis
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Hendrick de Bruijn en Aleijda Nuijs E.L. bekennen op den 22. Januarii 1733 oirkond Erffprn:
Dominicus Henghst en Willem van der Horst, wegens voorgestrekte penn: schuldig te zijn aan den
Mede Dor Johan Hartman Degenaar en Vrouwe Catharina Braam EL. en haere Erven eene sa van vier
hondert gls. Captaal ad xx strs. holl. het stuck tegens vijff van ’t hondert, edoch d’interesse praecis
betaelende met vier te kunnen volstaen. Tot verseekering van voldoening van verbindende haere en
haren Erven hebbende en verkrijgende goederen, en wel in specie Huijs, Hoff, Schuur en Boomgaerd
met twee mergen Bouwland te zamen in ’t geheel ongeveer groot drie mrn: bij haer zelffs bewoond
wordende in Oij Rijcks geleegen, deselve als Pand met vollen rechten ingewonnen en uitgesleeten
daer voor Executabel verklaerende, palende O. Huijbert Huijberts, W. Henderijn Bernts, Z. de Leutse
Straat en N: den Hr. Degenaar voors. en Juffr. Knippinck met renuntiatie en submissie
Capitaal 400
40. penn: betald met 10
Regm: den 22. Janrii 1733
Compareerde voor ons onderges. Erfpagteren ’s Rijcks van Nijmegen de Hr. en … C.W. Vermehr in
qualiteit als door deselve Erfgenaamen van wijlen den Hr. en .. Peter Middeldorff /: die bij successie
Eigenaar van voorstaande Obligatie geweest is :/ geauctoniseerd, verzogt en gequalificeerd zijnde,
vermogens ons gebleekene Acte van Volmagt in dato Nijmegen den 8sten Julij 1782. En verklaarde
de Comparant voldaan te zijn van den inhoud der gem: Obligatie, dienvolgens verzoekende rojement
daar en zoo ’t behoord. Dies t’oirconde hebben wij Erfpagteren, nevens d’Hr. Comparant deezen
eigenhandig ondertekend te Nijmegen den 15 Feb 1700 drie en tagtig, getekend
C.W. Vermehr
W.D. Schanbdela (?) als Erfpagter
M. van Meegen als Erfpagter
Gerojeerd den 19e Febr: 1783
65.

Besaet

739

Gerrit Kronen voor zich zelven en als Weduwenaar en Boedelhouder van zijne overleedene
Huijsvrouw word op den 2. Febr. 1733 in alle zijne gereede en ongereede goederen, actien en crediten
als in den Rijcke van Nijmegen en in specie onder Oij Rijcks eenigzints is hebbende door Barta
Ingenool, Weduwe en Boedelhouderse van den Ontfr. Leonard Verspijck, ten allen rechten met Besaat
aangesprooken cum Exps ten eijnde als breder bij ’t Dagelijcks, quo relatio
Regm: den 2. Febr. 1733
66.

Besaat

739

Willem Vuer en zijne onmundige Kinderen bij Hendrina van Brummen ehelijck erwekt worden op
den 31. Maart 1733 in alle haere gereede en ongereede goederen, actien en crediten als in den alingen
Rijcke van Nijmegen en Oij Rijcks eenigzints zijn hebbende, en in specie op zodaene gedeelte off
portie als deselven in een uitterweerd onder Oij Rijcks geleegen, zijn competerende door Simon
Pistore Ferleij nomine uxoris Elisabeth Leopoldus bevoorens Weduwe van Hendrik Westerman, zoo
voor haar zelve, en als moeder van hare drie onmundige Kinderen bij gem. Hendrik Westerman
ehelijck erwekt, ten allen rechten met Besaat aangesprooken cum Exps ten eijnde als breder bij ’t
Dagelijcks Signaat, quo Relatio.
Regm: den 31. Maart 1733
67.

Besaat
Huijbert Huijbers en Willemke de Bruijn EL. worden op en 13. Augs. 1733 door Gerrit Holtcamp
Scholtus der Heerlijckheden Oij en Persingen in alle hare gereede en ongereede goederen, actien en

739

Crediten als in Oij Rijcks eenigzints zijn hebbende t’allen rechten met Besaat aangesprooken cum
Exps ten eijnde als breder bij ’t Dagelijcks Signaat, quo Relatio.
Regm: den 13. Augs: 1733
68.

Extract Magescheijd

739-740

Extract uit het onderstaande Magescheijd geschreven op een .. zegel van 10 gls.
Tusschen Evert Reijnders, Jan Reijnders, Geurt Reijnders, Michiel Reijnders voor hem zelve en als
Vader en Bloedmomboir van zijne twee minderjarige Kinderen Susanna Theodora en Hester
Willemina Reijnders bij wijlen Maria Deijs ehelijck erwekt, voorts Jan van Elsenbroek en Aeltje
Reijnders EchteL. voor haer zelven, en als last hebbende ook haar sterk makende voor den absenten
Willem Reijnders en Geertruijd Melchers ook Echtel: mitsgaders Jacomina Reijnders, alle Kinderen
en Erffgenn: van Peter Reijnders en Tonisken Vos in leven EL. is gemaakt een vast en
onverbreekelijck Erffmagescheijd over alle zodaene gereede en ongereede goederen, actien en
crediten als haere voorn. Vader en Moeder in leven gepossideert en stervende nagelaten hebben, en
zulks op navolgender wijze.
Namentlijck dat dewijle deses Kinderen met namen Evert, Jan en Geurt Reijnders, voorts Jan van
Elsenbroek noe: uxoris en als laste hebbende van Willem Reijnders, sampt Jacomina Reijnders haar
gedeclareerd hadden hare haereditaire positie noch eenigen tijd in gemeenschap te blijven besitten, en
dat daer en tegens voorsr. Michiel Reijnders voor hem en zijne Kinderen, voor zoveel die hier toe
eenigzints berechtigt mochten wesen, het best en raadzaemst oordeelde uit die gemeenschap te
scheijden en zijne portie, in plaats van Landgoederen en andere Effecten, in een zekere somme gelds
te ontfangen, dewijle de goederen hier en hier omtrent geleegen zijn, en hij daer en tegens met zijne
Kinderen in Amsterdam was woonachtig, zoo is na voor affgegaene opening, Examinatie, onderlinge
priferinge (?) en overslach van den geheelen Staat des Boedels, goedgevonden den alingen Boedel,
zoo in vaste goederen als in Capitalen en andere gereede effecten bestaande, toe te delen, gelijck zulks
geschied bij dese, aan de voorn. Evert Reijnders, Jan Reijnders, Geurt Reijnders, Jan van Elsenbroeck
en Aeltje Reijnders EL: Willem Reijnders en Geertruijd Melchers ook Echtel: en aan Jacomijn
Reijnders, welke ook zullen gehouden zijn in ’t geheel de schulden off lasten des Boedels te voldoen,
gelijck zij zulks ook op haer nemen bij dese.
Verklarend dienvolgens voorn: Michiel Reijnders voor hem en zijne Kinderen volkoomen affstand te
doen van zijn zevende Portie in alle die Boedels goederen als eerstelijck in, etc…
Clausula concernens
Ten sesden in drie mergen Weijland geleegen in Oij Rijcks,
Post quodam alia
En voorts van zijne portie in alle de Boedels Capitalen, Interesse, pachten, zilver en gout, linnen en
wollen, en verderen Huijsraed, niets van eenige gereede effecten uitgesondert, zonder daer aan eenig
recht van eijgendom meer te behouden off te reserveren, en zulks aan en ten erffelijcken behoeven
van zijne voorsr. Broeders en Zusters, die daar en tegens belooven, etc.
Het Sloth was
En vermits hier mede de voorsr. ses Kinderen van haeren Broeder Michiel Reijnders pro se et wegens
hare ouderlijcke Nalatenschap t’eenemaal gescheijden en gedeijld zijn. Zo is hier van ter nakooming
deser dese Acte onder verband van wederzijds Persoonen en goederen, en zulks ten overstaan van
hare Neven Jan Reijnders en Geurt Reijnders die dese als Magescheijds Vrienden neffens de
Contrahenten eijenhandig hebben geteekend in Nijmegen den 15. Augs. 1733 ; en waren get. als
boven.
Regm: den 18. Augs: 1733
69.

Transport
Hendrick Copraaij Weduwenaar van Hester Huijsman, mitsgaders Willem Copraaij, Cornelia
Copraaij, Gerrit Trooij en Johanna Bartjen Copraaij E.L., Aleijda Copraaij en Helena Copraaij,
Kinderen van voors. Hendrick Copraaij en Hester Huijsman, alle voor haer zelven, en haar sterck
makende voor haeren absenten Zoon en Broeder Johannes Copraaij, bekennen op den 2. Octob: 1733
oirkond Erffprn: W.H. Coets en D. Wemmers, voor eene welbetaalde somme van negen hondert gls.
holl. en vijff specie zilvere Ducatons verkogt en opgedraegen te hebben aan Johan Huijsman en
Elisabeth van den Kerckhoff E.L. en haere Erven eenen Camp off Parceel Bouwland ongeveer groot
vier en eenen halven mergen gent. den Middelcamp in het Circul van der Oij in den Rijcke van
Nijmegen geleegen, palende juxta litteras, zijnde vrij erff en goed, uitgenoomen Verponding en
andere Heren en gemeene Oijsche lasten en schattingen behorende sampt en ieder in ’t bijzonder en in
qualiteit als boven hetzelve te zullen vrijen en wahren, en allen voorkommer daer op staande, aff te
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doen, als Erffkoops recht is, Confitentes nihil juris retinuisse
Koopspenn: 900 – . – .
Spelle geld 5. special Ducatons 15 – 15 – .
[tesamen] 915 – 15 – .
40. Penn: betaald met 22 – 17 – 14
Regm: den 6. Octob: 1733
70.

Vestenis

741

Gerrit Croonen en Jantje Peters E.L. bekennen op den 25. Novemb: 1733 oirkond Erffprn: Hendrick
Berckenboom en J. v. Suchtelen, wegens geleende penn: schuldig te zijn aan den Keurmeester
Herman Rijcken en Sophia van Kesteren E.L. een Capitale sa. van twee hondert gls. holl. tegens 5.
ten hondert, waar van het eerste Jaer interesse zal verscheenen zijn den 17. Octob: 1734. Tot
Verseekering van voors. Capitaele sa. de Debiteuren E.L. verbinden haere persoonen en goederen,
gereede en ongereede, hebbende off verkrijgende, en in specie de gerechte halffscheijd van zeker
Huijs en Hoff, Boomgaerd en annexe Weijland, in ’t geheel groot ongeveer vier en een halve mergen
onder Oij Rijcks geleegen, tegenwoordig bij Willem van Berckelen in pachting gebruijckt wordende,
met submissie
Capitaal 200 – . – .
40. penn: betaald met 5 – . – .
Regm: den 25. Novemb: 1733
Copia
Bekenne hier van voldaen te sijn, waren get.
Hermanes Ricken
Vrou Ricken
Deswegen gerojeerd den 29. Septemb: 1737
71.

Besaat

741

Willem Vuir en zijn onmundige kinderen bij Hendrina van Brummen ehelijck erwekt worden op den
12. Octob: 1734 door Hendrina Thijssen Wede Isacq van Hinsbergen ten allen rechten in alle hare
gereede en ongereede goederen en in specie op zodaene gedeelte off portie in eenen Uitterweerd
onder Oij Rijcks geleegen met Besaat aangesproken : cum Expensis
Regm: den 25. Novemb: 1733
[Noot: deze acte is geheel doorgehaald onder vermelding van “is abuijs, ziet beneden pag. 97”]
72.

Transport

742

Derk Janssen en Willem Cornelissen en Anna Janssen E.L. als ab intesto mede [of mode] Erffgenaem
van Neuleke Wessels, getrouwd geweest met Gerrit Cronen, verklaren op den zeven en twintigsten
Janrii 1734 oirkond Erffprn: Hendrick Berkenboom en J. v. Suchtelen voor eene welbetaalde sa van
vier en veertig gulden gecedeert en opgedragen te hebben aan Hermen Rijcken en Sophia van
Kesteren E.L. zodaene twee vijffde Parten in een achtste part als zij transportanten zijn hebbende in
zeker Huijs, Hoff, Boomgaerd met bijgehoorig Weijland, groot ongeveer vier en een halve mergen,
onder Oij Rijcks geleegen tegenswoordig bij Willem van Berchelen in pacht gebruijckt, en door
Gerrit Cronen in tocht beseten wordende, zijnde vrij erff en goed, met geene lasten off uitgangen
beswaard, uitgezondert Verponding en andere gemeene Lasten, confitentes nihil Juris retinuisse
Koops Penn: 44 – . – .
40. Penn: betaald met 1 – 2 – .
Regm: den 27. Janrii 1734
73.

Magescheijd
Op naevolgende Conditien ende Voorwaarden is tusschen d’Heer Albartus van Verssen ter eenre ende
d’Heer Arnold van Eijck als Vader ende Volmachtiger van zijne twee Kinderen, met namen Juffer
Gerhardina Lambertina Cecilia van Eijck ende de Heer Albartus van Eijck, beijde kinderen van de
Heer Arnold van Eijck en Vrouw Anna Petronella van Verssen een vriendelijck ende onverbreekelijck
Magescheijd ingegaen en gepasseerd van alle zoodaene gereede en ongereede goederen, actien en
Crediten als de voors. Heeren Zwagers ende Kinderen zijn aangestorven, ende naergelaeten van hare
respve moeder en der kinderen grootmoeder Zalr met name Wendelina Wemmers in haer leven Wede
van Albart van Verssen, als mede van haer lieder respective Zusters en Kinderens Tantes met namen
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Johanna ende Aleijda van Verssens Nalatenschappen waar van den Staat en Inventaris aan weder
zijden zijn ontfangen neffens verdeijlinge der goederen etc. in tweën verdeelt, sub Letter A en B in
twee Loten gesteld, waar van het Loth Sub Letter A is te deel gevallen aan d’Heer Albartus van
Verssen bestaande in de volgende Parceelen, als te weten
Clausula Concernentes
De gerechte Halffscheijd van een Weijde in d’Ooij geleegen, waar van d’andere helfft de weduwe
Schouwhamer toebehoord, den Smalen akker genaamd, groot de halffscheijd een en een halven
mergen.
Een Weijde in d’Oij geleegen den Botten Camp genaamd groot drie mergen
Een Camp Weijland aan den Kauwendijck in d’Oij geleegen de Putteling gent groot elff hond.
Ende het Loth Sub Letter B is te deel gevallen aan de Kinderen en d’Erffgenaemen van d’Heer
Arnold van Eijck ende Petronella van Verssen ehelijck verwekt, met namen Me Juffer Gerhardina
Lambertina Cecilia van Eijck ende d’Heer Albartus van Eijck bestaande in de volgende Parceelen te
weten namentlijck
Clausula Concernentes
Elff hond Weijde Land in d’Ooij Moocks Cempken gent.
Den Schaven akker Weijde Land mede in d’Ooij geleegen naast Mooks Cempken groot twee mergen
vijff hond Lands waer (?) bij den Hr Albart van Verssen noch een halve mergen heefft inleggen.
Waermede dan de voorschreevene Condividenten of Parthijen met hare te deel gevallen Erffgoederen
voor eeuwelijck zijn gescheijden en gedeelt en volkomelijck te vreden zijn, beloovende malkander na
Magescheijds Rechten in alles te guaranderen : Verders bekennen Parthijen, etc.
Post multa alia
Aldus dan dese Magescheijd zonder d’allerminst (?) arch offte List gepasseerd, en malkanderen in
vorige voorschreeve gequiteerd, met beloffte als voormelt malkanderen in alles te guaranderen en de
beschrijden, die bevindelijck zijn daar toe specterende, uit te leveren, in praesentie van de
onderschreevene daar toe versochte Magescheijds Vrienden bij Parthijen ondertekend in Nijmegen
den 9 Januarii 1734 en waren getekend
A. v. Eijck
G. v. Eijck
Joan Matzidilair als Magenscheijts Vriendt
Alber t van Verssen
Wendlina Schmitz genamt van Verssen
J:A: Goris als Magescheijdts Vriendt
Regm: den 31. Janrii 1734
74.

Magescheijd
Magescheijd door den Secret. S. van Herwaerden den 23. Januarii 1734 gemuniteert (?) met een zegel
12 gls.
Op naervolgende conditien ende Voorwaerden is tusschen de Heer Albertus van Verssen ter eenre,
ende Juffer Gerhardina Lambertina van Eijck meerderjarige Dochter van de Heer Arnold van Eijck
ende Zalr. Juffr Anna Petronella van Verssen ehelijck verwekt, geassisteerd met haar Vader de Heer
Arnold van Eijck als Volmachtiger van haar Ed. Broeder d’Heer Albertus van Eijck ter andere sijde,
een vriendelijck en onverbreekelijck Magescheijd ingegaen ende gepasseerd van alle zoodaenige
gereede en ongereede goederen, actien en credititen als de voors. Heer Albart van Verssen en de
voorn. Juffer Gerardina Lambertina van Eijck neffens haar Broeder d’Heer Albartus van Eijck,
wegens Testamentaire Dispositie van Juffer Maria Aleijda van der Heijden Wede de Heer Johan
Verheijden met de dood zijn naergelaeten en waar van den Staat en Inventaris aan wederzijde zijn
ontfangen, en de verdeijlinge der goederen van deselve in tweën verdeeld Sub Letter A en B ende
Lotinge gepasseerd, en waar van het Loth Sub Letter A is te deel gevallen aan de mondige Kinderen
van d’Heer Arnold van Eijck gent. Juffer Gerhardina Lambartina ende Albartus van Eijck, bestaande
in de volgende Parceelen als te weten namentlijck
Clausula concernens
Vijff mergen Weijland in d’Oij, Walravens Vijff mergen genaamd, aan den Kauwendijck geleegen.
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Met welke voorenstaende Parceelen Parthijen met haar te deel gevallen goederen volkomen
vergenoegd en te vreden zijn beloovende malkanderen in allen deelen met zijne aanparten te
guaranderen tegens die geene daar over de minste actie off pretensie mochte moveren
Post multa alia
Aldus dan dese Magescheijd zonder de allerminste arch off list gepasseerde en malkanderen in
voegen voorschreeven gequiteerd, met beloffte als voormelt malkandere in alles te guaranderen ende
beschrijden, die bevindelijck zijn daar toe specterende, uit te leveren, in praesentie van de onders.
daar toe versochte Magescheijts Vrienden bij Parthijen ondertekend in Nijmegen den 19den Januarii
1734 waren getekend
Albert van Verssen
Wendelina Schmitz genamt van Verssen
J.A. Goris als magescheijdts vriendt
A. v. Eijck
G. v. Eijck
Joan Matzodilaer als Magenscheijdts Vriendt
Regm: den 31. Janrii 1734
75.

Vestenis

744-745

Gherardina Lambertina van Eijck voor haar zelve en in qualiteit als volmacht hebbende van haren
Broeder Albertus van Eijck vermogens volmacht voor Richter en Schepenen der Heerlijckheijd
Moock den 29. Janrii 1734 ten desen eijnde gepasseerd d’ondergen. Erffprn: in originali vertoond en
gebleeken, verklaard op den 31. Janrii 1734 oirkond Erffprn: J. v.d. Velde en G. Quack wegens
geleende penn: sampt en ieder in ’t bijzonder deugdelijck schuldig te zijn aan den Hr. Johan
Wintercamp, Commis van ’s Lands Magazijnen tot Nijmegen, zijne Erven off den wettigen Houder
van dese, eene Capitale Somme van een duijzend gln. Holl. ad xx strs het stuck, met beloffte van gem.
Capitale sa Jaerlijcks a dato deses te verrenten tegens vier gelijcke guldens van ieder hondert binnen
dese Stad te betalen en daar inne van jaer tot jaer te continueren tot de volle voldoeninge en afflosse
toe, die ten alle tijden zal kunnen en moeten geschieden binnen de gem. Stad van Nijmegen aan
handen voorsr. off zijne ordres, mits van d’een of d’andere sijde d’opkondinge een vierendeel jaers
voor den Verschijndag gedaan werd, alle ’t zonder eenigerhande kortinge aan den jaerlijcksen
belooffden interest, het zij van 80. 40. 20. sten meerderen off minderen Penn: geset off noch te setten,
te genieten. Ter verseekering ter voldoening en restitutie der meergem: Capitale sa van 1000 gls.
sampt interesse en kosten, bij onverhoopte misbetaaling daar op te verloopen, zoo is de Comparante
par se et, boven generael verband van haer beijder Persoonen, gereede en ongereede, hebbende en
verkrijgende goederen oirkond d’Erffprn: speciael bij Pantfeijligheijd verbindende zekere vijff
mergen Weijland in ’t Circul van der Oij in den Rijcke van Nijmegen aan den Cauwendijck geleegen,
van ouds Walravens vijff mergen gent., zoo en in dier voegen als dezelve 5 mergen de Comparante en
haren opgem: Broeder bij Magescheijd tusschen haar beijden ter eenre, dn tusschen Aelbert van
Verssen en Wendelina Schmitz EL. ter andere zijde, nopens den onverdeijlden Boedel van haere
respve Moeije en Oudmoeije Juffer Maria Aleijda van der Heijden, Weduwe van Johan Verheijden,
den 19. Janrii 1734 opgericht, zijn te deel gevallen zijnde vrij eigen erff en goed, met geene als
gemeene Oijsche en ‘s Heren Lasten beswaard: alle ’t met Submissie aan alle Heeren, Hoven,
Richteren, en gerichten en in specie den WelEd. Hove van Gelderland, en onder affstand van alle
Exceptien en beneficien Rechtens, dese eenigzints contrarie, en in ’t bijzonder d’Exceptie van
onaangetelden gelde : In Waerheijds
Capitaal 1000 – . – .
40. Penn: betaald met 25 – . – .
Regm: den 31. Janrii 1734
[in de kantlijn] Joh. Wintercamp bekend onder zijne hand op den 21. Decemb: 1739 … dese obligatie
en interesse voldaen te zijn, deswegen gerojeerd den 22. de 1739.
76.

Transport
Jan Janssen van der Lijnden en Gerrit Janssen van der Lijnden, als ab intestato mede Erffgenaemen
van wijlen Neuleke Wessels, getrouwd geweest zijnde met Gerrit Croonen, verklaeren op den 21.
Maij 1734 oirkond Erffpachteren Gerardus van Heijen en J.M. Berkenboom voor eene welbetaald sa
van vijfftig gulden gecedeert en getransporteerd te hebben aan Hermen Rijcken en Sophia van
Kesteren EL. en hare Erven zoodaene twee vijffde parten in een achtste Part, als zij zijn hebbende in
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zeker Huijs, Hoff, Boomgaerd met bijgehoorig Weijland groot ongeveer vier en eenen halven mergen
in Oij Rijcks geleegen, tegenwoordig bij Willem van Berchelen in pachtinge gebruijckt wordende, en
door Gerrit Croonen in tocht, zijnde vrij erff en goed, uitgesondert Verp: [=Verponding] en andere
gemeene lasten, met beloffte van vrijen en wahren, als Erffkoops recht is, Confitentes nihil Juris
retinuisse
KoopsPenn: 50
40. Penn: betaald met 1 – 5 – .
Regm: den 25. Maij 1734
77.

Transport
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Arnt Gerrits, als in huwelijck hebbende Anna Pauls, neffens Jan Pauls en Geertruijd Kersten ab
intestato mede Erffgenaemen van wijlen Neuleke Wessels getrouwd geweest zijnde met Gerrit
Croonen verklaeren op den 26. Maij 1734 oirkond Erffpachteren Simon van Doorn en Hendrick
Berkenboom voor eene welbetaelde sa van twee hondert ses en zeventig gls. gecedeert en
getransporteerd te hebben aan Hermen Rijcken en Sophia van Kesteren EL. en hare Erven zoodaene
achtste Part, als zij ieder zijn hebbende in zeker Huijs, Hoff, Boomgaerd met bijgehoorig Weijland
groot ongeveer vier en eenen halven mergen en dus in ’t geheel een gerichte vierde part in voors.
hoffstede in Oij Rijcks in zijne bepaelinge geleegen, tegenwoordig bij Willem van Berchelen in Pacht
en door Gerrit Croonen in tocht beseeten wordende, zijnde vrij eijgen erff en goed, met geene als met
gemeene en ’s Heren Lasten en Verp: [=Verponding] beswaard, met beloffte van vrijen en wahren,
als Erffkoops recht is, Confitentes nihil Juris retinuisse
Koops Penn: 276
40. Penn: betaald met 6 – 18 – .
Regm: den 31. Maij 1734
78.

Verklaring
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Ick onderges. Elisabeth Leopoldus Huijsvrouwe van Simon Pieter Firlij, en voorheen weduwe van
wijlen Hendrick Westerman, bij absentie van mijnen tegenwoordigen Man Simon Pieter Ferlij,
geassisteerd met mijnen bedienden Procr. I.F. van Aldenburgh in desen mijnen gekoozen Momboir,
voor mij zelffs, en als moeder en Voogdesse van mijne drie onmundige Kinderen, met namen Derk,
Jacob en Hendrina Westerman bij mijnen voorn: man Hendrick Westerman echtelijck erwekt,
bekenne bij desen van den inhoud van ’t origininele Besaat van dese voorstaande Copie, door Willem
Vuur pro se, en in qualiteit bij die acte van Besaet gemelt, ten eenemaal voldaan en betaald te zijn,
versoeckende oversulks bij desen dat het zelve originele Besaat en registrature ten Prothocolle van
beswaar en signate des Rijcks van Nijmegen door den Here Landsr. des Welgem: Rijcks mach en zal
worden gerojeerd en affgeschreeven. Nijmegen desen 13. Septemb: 1734 en waren get.
Elisabet Leopoldus
I.T. Aldenburgh [of J.T.?]
[in de kantlijn:] vide supra Willem Vuur pag: 90
Regm: den 13. Septb: 1734
79.

Vestenis [niet leesbaar]
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[Betreft] Willem Vuur en Elisabeth … bekennen schuldig te zijn aan Adam Schull en Vrouwe Sara
Smits …
80.

Besaat [niet leesbaar]
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[Betreft] Willem Vuur en zijne onmundige Kinderen bij Hendrina van .. ehelijck erwekt worden op
den 12.…1734 door Hendrina Thijssen Wede Isacq van Hinsbergen in alle hare gereede en ongereede
goederen en in specie op …ten allen rechten met Besaat aangespooken…
81.

Vestenis [niet leesbaar]
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[Betreft] Willem Vuur en Elisabeth Wielhese
82.

Vestenis
Hendrina Bernts Weduwe van Adriaen Groesdonck geassisteerd voor zoo veel nodig off dienstig met
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den Lands. Francois Verbolt, als in desen haren gekoozen Momboir, bekend op den 15. Febr: 1735
oirkond Erffprn: Abraham van den Bongaart en Hendrick Berckenboom wegens voorgestrekte Penn:
schuldig te zijn aan Anna Catharina van Homoet Wed. van Anthonij van Ommeren, hare Erven off
wettigen Houder van dese, eene Capitale sa van negen en negentig gln. holl. tegens 4 van ’t hondert ’s
Jaers, etc. Tot Verseekering van voldoeninge van welke Capitale sa van 99 gln. sampt interesse en
kosten, bij misbetaeling onverhoopt daer op te verloopen, is de Comparante bij desen verbindend haer
en harer Erffgenn: Persoonen, ende gereede en ongereede goederen en in specie bij pantfeijligheijd
een Stuck Bouwland groot in ’t geheel eenen mergen vijff en een quart hond onder ’t Circul van der
Oij in den Rijcke van Nijmegen bij den Poll en het affgebrande Huijs van Hendrick van de Poel
geleegen, zijnde het Westergedeelte zoo als het zelve den 25. Janii 1687 door den geadmitteerden
Landmeeter J. v. Poor (?) bij Lootinge, tusschen der Comparante Vader Johan Bernts en gem:
Hendrick van de Poel, aan gesden Johan Bernts is worden aangedeelt, alle ’t met submissie en
renuntiatie
Capitaal 99 – . – .
40. Penn betaald met 2 – 9 – 8
Regm: den 15. Febr: 1735
[in de kantlijn] gerojeerd om redenen .. supra pag: 30 den 10. Augs 1740
83.

Transport

748

Huijbert Huijberts en Willemke de Bruijn EL. bekennen op den 5. Maert 1735 oirkond Erffprn: G.
Quack en Geurt Dekkersmits desen te cederen aan den Med. Dor. Johan Hartman Degner en Vrouwe
Catharina Geertruijd Braem E.L. aan haere Erven, zeker Huijs, Hoff en Boomgaerd groot ongeveer
eenen mrn. geleegen in ’t Circul van d’Oij in den Rijcke van Nijmegen, N. en Z. de Comparanten EL.
O. Knipping en W. de Leutse Straat, bij Gisbert van Megen en Willemke van de Poel, moeder van de
tweede Comparante stervende naegelaeten, en de Comparanten bij Magescheijd te deel gevallen, en
dan noch een Boomgaerd aldernaest voorn: Huijs, Hoff en Boomgaerd geleegen, alles bij de
Comparanten tegenwoordig beseeten en gebruijckt wordende, en zulks voor een welbetaelde sa van
elff honderd gulden zijnde met geene als gemeene Oijsche Lasten, Dijcken en ’s Heeren Schattingen
beswaerd, uitgenoomen een Rente of Thijns van eenen gulden en 19 strs. 4 Penn: die den tijdelijcken
Rentmr. Van Marienborgh binnen Nijmegen Jaerlijcks daar uit geldende is, als mede noch twee
Schilden, off twee gln. 10 strs. ten behoeve van voors. Geest Broederschap, met beloffte van vrijen en
Wahren, als Erffkoops recht is
Koopspenn: 1100 – . – .
Den Thijns 38 – 5 – .
Twee Schilden 50 – . – .
[totaal] 1188 – 5 – .
40. Penn. betaald met 29 – 14 – .
Regm: den 7. Maert 1735
84.

Vestenis met Borgh
Willem Vuur en Elisabeth Wielhesen EL bekennen voor haer en haere Erven oirkond Erffprn: P.
Hengst en Aert Reijnen op den 14. Augs 1735 wegens geleende Penn: schuldig te zijn aan den
Capitein Leonard Hendrick Vermeer en Vrouwe Agneta Vermeer EL: een Capitale sa van negen
hondert gulden, derhalve affstand doen van d’Exceptie van ongetelden gelde, tegens vijff ten hondert,
edoch binnen ses weken na den Verschijndag betaelende met vier ten hondert te konnen volstaen, etc.
Tot Verseekeringe van voldoening van voorgem: Capitale sa van 900 gulden mitsgaders interesse en
kosten bij misbetaalinge daer op te lopen bij desen verbindende generalijck hare Persoonen, gereede
en ongereede goederen, geene uitgesondert, en Specialijck tot een vast hijpotheecq en onderpand haer
darde part in Huijs, Hoff, Boomgaerd, Bouw, Weij en Rijsweerd Landen geleegen onder Oij in den
Rijcke van Nijmegen, zoo en als het zelve van haere ouder Claes Vuur en Neeltje van Maenen op haer
verstorven is, met verdere renuntiatie en submissie. Ende tot meerdere Securiteit van voldoening van
voorgem: Cap. sa van 900 glns, mitsgaders interesse en kosten stelden verband Willem Crijnen bij
desen zijn Persoon, gereede en ongereede goederen, geene uitgesondert, tot Waerborgh met
renuntiatie van de Rechtelijcke (?) beneficien en Borge competerende met submissie, als boven
Capitaal 900 – . – .
40. penn: betaald met 40 – 10 – .
Regm: den 29. Augs 1735
Cessie deser Obligatie
Verklaerd Ick onderges. dat voor mij voor dese obligatie en transport bedragende een summa van
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negen hondert guldens door den Hr. Jacobus Smits, als Boekhouder van het oude Borger Gasthuijs
Stad Nijmegen de volkoome voldoening gedaen, terstonds (?) Ick dit zelve met haren vollen Rechten
aan het voorn: Gasthuijs konne Werderen (?) en in vollen eijgendom over te geven. Nijmegen den 14.
Augs 1739, waren get.
Gisb: Vermeer namens d’Heer Capt. L.H. Vermehr
W.H. Coets als Erffpaghter
Willem G..relaar als Erffpachter
Copia
Dese obligatie van 900 glns. geconverteerd in eene andere …groten sa ten behoeve van het Oude
Borgeren Gasthuijs der Stad Nijmegen waarvan den Landsr. versocht word (?) deze ten Prothocolle te
rojeren. Nijmegen den 4. Decemb: 1739, was get.
Jacobus Smits als Boekhouder, etc.
Actum eodem dito
85.

Vestenis

749

Johan Huijsman en Elisabeth van den Kerckhoff EL: verklaeren op den 3. Septemb: oirkond Erffprn:
W.H. Coets en D. Wemmers, wegens geleende Penn: deugdelijck shuldig te zijn aan Vrouwe Huberta
Ingenool Wed. wijlen den Generaal Ontfr. Leonard Verspijck, hare erven off den wettigen houder
deses eene Capitale sa van veertien hondert gulden ad xx strs holl ’t stuck, derhalven aanvanckelijck
affstand doende van d’Exceptie van onaangetelden gelde, tegens vijff van ’t hondert, edoch
d’interesse praecies betaelende met drie gulden 10 strs ’t hondert te konnen volstaan, etc. Tot
verseekering van voldoeningh en nakoominge deses verbindende haere en haeren Erven Persoonen,
hebbende en verkrijgene goederen, en wel in Specie eerstelijck Huijs, Hoff en Boomgaerd groot
ongeveer eenen mergen, O. den Grave van Bijland, Z. de gemeijne Straat, W. de Leutse Straat, en N.
Severijnen Campken : Ten tweeden een Parceel Bouwland gent Severijnen Campken groot ongeveer
een en eenen halven mergen O. de Heer Grave van Bijlandt, W. de Leutse Straat, Z. der Comparanten
Erff, en N. Hendrick van de Poels Erven. En ten darden eenen Camp Bouwland groot ongeveer vier
en een halven mergen gent den MiddelCamp, palende ut juxta litteras, alle in het Circul van der Ooij
in den Rijcke van Nijmegen gelegen, en zulks onder affstand en renuntiatie van de Vacantien,
Jaermerckten, concordaeten, en alle verdere Exceptien, beneficien en privilegien rechtens dese
eenigzints contrarie, met submissie aan alle Heeren Hoven, Richteren en Gerichten en in Specie den
Hove Provintiaal van Gelderland
Capitaal 1400
40. Penn: betaald met 35
Regm: den 3den Septb: 1735
Copia
Van desen bovenstaende obligasi voldaen den 9. Julii 1738 was get.
Huberta Ingenool Wed. Verspijck
Deswegen gerojeerd den 10. Julii 1738
86.

Transport

750

Derck Pauwels en Peter Pauwels, als ab intestato mede Erffgenaemen van Neuleken Wessels,
getrouwd geweest zijnde met Gerrit Croonen, verklaeren op den 21. Decemb: 1735 oirkond Erffprn.
J. v. Suchtelen en Hendrick Berkenboom voor eene welbetaelde sa van vijff en dartigh gulden
gecedeert en getransporteerd te hebben aan Hermen Rijcken en Sophia van Kesteren EL. en haere
Erven zodaene twee zevende parten in een achtste part, als zij Tramsportanten zijn hebbende in zeker
Huijs, Hoff en Boomgaerd met bijgehoorig Weijland, groot ongeveer vier en eenen halven mergen in
Oij Rijcks geleegen, door Gerrit Croonen in tocht beseeten wordende, zijnde vrij eijgen erff en goed,
met beloffte van vrijen en wahren, als Erffkoops recht is : Confitentes nihil Juris retinuisse
KoopsPenn: 35 – . – .
40. Penn: betaald met – 17 – 8
Regm: den 22. Decemb: 1735
87.

Besaat
Nicolaes Cuper word op den 17. Janrii 1736 door de Vrouwe Douariere van den Borgermr. Jacob de
Beijer in alle zodaene gereede en ongereede goederen, etc. als den zelven in den alingen Rijcke van
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Nijmegen stervende heefft nagelaeten, en op hem door het overlijden van zijn Vader den Borgermr.
Hendrick Cuper gedevolveert en verstorven zijn, en althans bij zijne Moeder Vrouwe Maria Elisabeth
Fagel, in tocht gepossideert worden, en in specie op zijne portie in de Uitterweerden onder Oij Rijcks
geleegen, ten allen rechten met Besaat geaffecteerd, cum Exp.: ten eijnde als breder bij het Dagelijks
Signaat, quo relatio
Regm: den 17. Janrii 1736
88.

Besaat

750

Nicolaes Cuper word op den 18. Janrii 1736 door Francisca de Haart, den Advt Peter de Haart, den
Praedicant G.M. Elsnirus in huwelijck hebbende B.E. de Haart en den Advt Hendrick de Haart, als
Vader en Bloedmomboir van zijnen onmundigen zoon Otto Cornelis de Haart, Kinderen en Erffgenn:
van hare Moeder Johanna Beeckman en die als Erffgenaeme van haren Broeder Dor Reijnier
Beeckman, cessie hebbende van den Hr. Adam Jacob Smits, vermogens acte van den 31. Maij 1715,
ende de voors: Kinderen mede cessie hebbende van haren vader Hendrick de Haart voornt., in alle
zoodaene gereede en ongereede goederen, etc. als den zelven in den Rijcke van Nijmegen stervende
heefft naegelaten en door overlijden van zijn vader zalr den Borgermr. Hendrick Cuper op hem zijn
gedevolveert en verstorven, en bij deszelffs moeder Vrouwe Maria Elisabeth Fagel in tocht beseeten
worden, en in specie op zoodaene portie als den zelven competeerd in een Uitterweerd groot ongeveer
dartig morgen, geleegen in ’t Circul van der Oij in ’t Rijck van Nijmegen, na de Betuwse zijde,
tusschen de Bemmelse Strang en de Nieuwe Waal, ten allen rechten met arrest of Besaat geaffecteerd,
cum Exp : ten eijnde als breder bij ‘t Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 18. Janrii 1736 des namidags om een uur.
89.

Besaat

751

Nicolaes Cuper word op den 18. Janrii 1736 door de Kinderen en Erffgen: van Gerard van
Swanenborgh, in alle zodaene gereede en ongereede goederen, etc. als den zelven in den alingen
Rijcke van Nijmegen stervende heefft naegelaten en door doode van zijn vader zalr den Borgermr.
Hendrick Cuper op hem zijn verstorven, en in Specie op zijne portie in de Uiiterweerden in Oij Rijcks
off Circul van d’Oij geleegen, ten allen rechten met Besaat geaffecteerd. Cum Exp : ten eijnde als
breder bij ‘t Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 18. Janrii 1736 des namidags om vier uuren.
90.

Besaat

751

Nicolaes Cuper word op den 27. Janrii 1736 door de Kinderen en Erffgen: van Pieter Steenhouwer in
alle zodaene gereede en ongereede goederen, etc. als den zelven in den Alingen Rijcke van Nijmegen
stervende heefft naegelaten en door doode van zijn vader zalr den Borgermr. Hendrick Cuper op hem
verstorven zijn, en in Specie op zijne portie in de Uiiterwaerden in Oij Rijcks geleegen, ten allen
rechten met Besaat aangesprooken. Cum Exps : ten eijnde als breder bij ‘t Dagelijks Signaat, quo
relatio
Regm: den 27. Janrii 1736
91.

Inleijdingh

751

Jacob van Rojesteijn heefft op den 11. Febr: 1736 ten allen rechten Inleijdinge gedaen in alle
ongereede off onroerende goederen als wijlen Arnold in de Betou, de Impetrants moeders Broeder
zijne Oom, in Oij Rijcks stervende heefft nagelaten, en door des zelffs Testamentaire Erffgenaemen
Anna in de Betou, getrouwd met Sr.N. de Visser [noot: elders Wouter de Visser genoemd, zie nr. 60],
Agneta in de Betou, Hendrick in de Betou, Petronella in de Betou, Maria in de Betou, Weduwe van A.
van Groll, Jacoba in de Betou en Catharina in de Betou, ieder voor eene gerichte zevende (?) portie
alnu beseeten worden, en Specialijck in zoodaene Landerijen als bij de Acte van Inleijding staan
uitgedrukt, cum Exps., ten eijnde als breder bij ‘t Dagelijks Signaat, quo relatio
Registm: den 11. Febr: 1736
92.

Vestenis
Gherardina Lambertina Cecilia van Eijck voor haer zelve en als Volmachtigerse van haren Broeder
Albertus van Eijck, vermogens procuratie voor twee Schepenen der Vrije Heerlijckheijd Boxmeer den
8. Febr: 1736 ten dezen opzichte Specialijck gepasseerd, d’Erffprn: in originali vertoond en gebleeken
verklaard op den 13. Febr: 1736 oirkond ondergen: Erffprn: wegens geleende Penn: pro se et sampt en
ieder in ’t bijzonder schuldig te zijn aan Johan WinterCamp, commis van ’s Lands Magazijnen binnen
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Nijmegen, zijne Erven off den wettigen Houder deses, eene Capitale sa van vijff honderd gulden ad. 4
P.C. etc.. Tot verseekeringh van voldoeningh en restitutie der meergem: Capitale sa van 500 gln sampt
interesse en kosten, daer op te verloopen, pro se et, boven generaal verband van haer beijder
Persoonen, gereede en ongereede, hebbende en te verkrijgen goederen, speciaal bij pandfeijligheijd
verbindende zekere vijff mrn: Weijland in ’t Circul van der Oij in den Rijcke van Nijmegen aan den
Cauwendijck geleegen, van ouds Walravens vijff mergen gent. gelijck als hier voren pag: 92 breder is
te zien [noot: dit komt overeen met acte nr. 75, d.d. 31.01.1734] quo expresse relatio. Erffprn: G.
Quack en Jan van de Gent
Capitaal 500
40. Penn: betaald met 12 – 10 – .
Regm: den 13. Febr: 1736
Joh: WinterCamp bekend onder zijn hand op den 21. Decemb: 1739 … deze obligatie en interesse
voldaen te zijn, deswegen gerojeerd den 22. d. 1739.
93.

Magescheijd [deels slecht leesbaar]
Gemunieerd met een Z. Zegel van 12 glns:
Op heden dato onderschreeve hebben Barbara Vuur, Weduwe en Boedelhouderse van Willem
Krijnen, Jan van Oort en Maria Vuur E.L.mitsgaders Willem Vuur en Elisabeth Wielheese EL. te
zamen Kinderen en eenige Erffgenaemen van wijlen Claes Vuur en Neeltje van Manen in leven E.L.
mits desen opgericht, gemaakt en geslooten een Erffmagescheijd en Deijlinge nopende alle zoodaene
gereede en ongereede goederen, als voorsr. Claes Vuur en Neeltje van Mane in leven te zamen
beseeten en de laatstgemelte stervende nagelaten heefft, en zulks in voegen en op manieren hier
navolgende; dat na voorgaande deelinge van de Boedels gereede goederen tusschen de Condividenten
in drie deelen off Portien is verdeelt een Uitterweerd in Oij Rijcks geleegen, Munsters Weerd
genaemd, en dat eerstelijck aan Willem Vuur en Elisabeth Wielheese EL: in eijgendom te deel
gevallen is en kracht deses toe en aangedeeld word het bovenste Parceel, daer het Huijs op staet, met
het zelve Huijs, schietende van den Dijck aff langs den Ampts Weerd tot aan de Waal, zoo als het
alnu in zijn Raeij is leggende, mits dat dit Parceel de twee naevolgende Parceelen binnen door de
Groote Weijde na den Dijck, en mede van binnen en van buiten na den Ampts Weerds zal moeten
uitwegen, zoo als voor hem geschied is, mitsgaeders dat de Eijgenaeren voor de helffte zullen lasten,
maken en onderhouden de Raeij, als mede de Vrachtinge, zoo van graven, mijnen (?) en doorne
Heggen, voor zoo verre naest de volgende Parceelen gelant off geerffd zijn, en daar en boven aan Jan
van Oort en Maria Vuur EL: op eerstkomstigen Christmisse voor de Beterschap van dit Loth betaalen
eene Somma van een hondert guldens.
[in de kantlijn:] Geurt van Oort pro se et .. bekend op den 16. Decemb: 1749 oirk:Erffprn: J.v.
Suchtelen en W.J. Laferre (?) van dese 100 gln. door Laurens Herstmans voldaen te zijn, met versoek
van Rojement, Actum dato ut supra.
Ten anderen werd bij desen aan Barbara Vuur, Weduwe en Boedelhouderse van wijlem Willem
Krijnen, mede in eigendom toe en aangedeelt het middelste Parceel, schietende van den Dijck aff tot
aan den Waal, tusschen eerstgemelte en volgende Parceel, zoo en in voegen als het zelve
tegenwoordig in zijn Raeij en Vrachtinge is leggende, mits dat de Eigenaerse van dit Parceel zal
gehouden zijn het nagenoemde Parceel zoo binnen als buiten uit te wegen zoo als voor heen gedaan
is, als mede voor de helffte te maken en onderhouden de Raeij en Vrachtinge zoo verre naast het
eerste en derde off laatste Parceel geeerfd en gelant is, en voorts aan Jan van Oort en Maria Vuur EL.
op Christmisse eerstkomende voor de Beterschap van dit Loth betaalen eene sa van een hondert en
vijfftig glns.
[in de kantlijn:] Copia, bekenne hier van voldaen te sijn Jan van Oort, de huijsvrou van Jan van
Oordt genaemt Marija Vuijer den 6. Maert 1738. Deswegen op versoek dese 150 glns. gerojeerd den
1. Maert 1741
Ten darden word mits desen aan Jan van Oort en Maria Vuur EL., boven en behalven de voorsr. sa.
van een hondert glns. en van een hondert en vijfftig glns. in eijgendom toe en aangedeelt het onderste
Parceel, schietende van het Land van den Here Schepenen Jacob Vos langs het Land van de
Geerffdens van d’Oij, en het Land van Arien van Manen stervende naegelaten tot aan de Wael, mits
dat e Eijgenaeren van dit Parceel zullen gehouden zijn, om de twee bovenstaande Parceelen na het
Land van de Geerffdens van d’Oij uit te wegen …
[Noot: Restant, ongeveer de helft van de totale acte, is niet leesbaar]
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Regm: den 23. zegge den 23. Febr: 1736
94.

Burchtocht

754

Peter Rootbeen en Johanna de Hartoch EL. verbinden op den 29. Febr: 1736 coram den Heere
gesubst: Burchgraaff en Richter deses Rijcks Steven van Delen, oirkond gerichtsl: de Heeren
Borgermrn: P. Verstegen en Johan Singendonck, neffens eenen Bouwhoff onder Wijchen, zekere
Weijde de Streep genaemd groot zeven mergen, onder Oij Rijcks geleegen, ende zulks voor de
Pachtpenn: van den Groten Gelderschen Toll van Nijmegen, Arnhem en Issuloort (?), voor den tijd
van drie aan een volgende Jaren gepacht, het eerste Jaer aanvanck zullende nemen met den 12. Maert
1736, alle ’t ten verderen Effecte, als breder bij het Dagelijcks Signaat, quo relatio
Regm: den 29. Febr: 1736
Geroijeert den 24. Julij 1761, als met meerderen te zien in ’t vijffde prothocol van beswaar van
Wijchen pag: 445 quo relatio
95.

Besaat

754

Johanna de Haert uit eijgen hooffde, en als Wed. en getochtigde Boedelhouderse van wijlen Cornelis
Walravens, word op den 20. Novemb: 1736 in alle zoodaene gereede en ongereede goederen
Regm: den 20. Novemb: 1736
[Noot: Deze acte lijkt incompleet te zijn; wel staat onder de acte de hiernavolgende aantekening,
echter zonder naam of ondertekening]
Uit kragt der authorisatie bij resolutie van den 1. Meij 1758 en 31. Julij 1760 respective op mij
verleent /: aan de requisitie bij dezelve vervat voldaan zijnde :/ zoo heb deze geroijeert den 15.
Januarij 1761
96.

Transport

754

Derck Ebbinckhuijsen en Maria Heijnen Ell verklaren op den 29. Novemb: 1736 orikond
Erffpachteren Willem van Trist en Willem Grevelaar, voor eene welbetaalde sa van Ses hondert en
vijfftig glns. verkocht en opgedragen te hebben aan Theodorus van Lom en Maria Brants EL: en des
zelffs Erven haer aenpart en gedeelte in zekeren Rijswaert met den Aanwasch van dien Munsters
Waerd gent. groot ongeveer aan d’Oostzijde hondert en negentig Roeden, aan de West zijde hondert
en zes Roeden, Zuijtwaerds aan de Waelkand zes Roeden, edoch zoo groot en kleijn als dat Parceel in
den Rijcke van Nijmegen onder ’t Circul van der Oij ter eenre de Wed. van Claes Vuijr ende
Hendrick van Manen ter andere zijde geleegen is, zijnde vrij eijgen Erff en goed, niet als met
ordinaire Lasten beswaerd, verklarende het zelve te zullen vrijen en wahren Jaer en dach, en voorts
ten eeuwigen dage, als Erffkoops recht is en allen voorkommer tot ultimo Decemb: naestkoomende
aff te doen. Confitentes nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 650
40. Penn: betaald met 16 – 5 – .
Regm: den 29. Novb: 1736
97.

Transport met den Heer
Ick Peter Verstegen I.U.D. Borgermr. der Stad en in desen als Stadholder des Rijcks van Nijmegen,
etc. tuijge en attestere (?) hier mede dat Ick in Conformiteit van het Landrecht .. 13 Art 22 uit den
naem van ‘s Lands Hoge Overigheijd, in plaetse van den Eijgenaer, getransporteerd en opgedragen
hebbe, transportere en opdrage kracht deses, aan den WelEd. weduwe muvrouw Geetruijd Cuper,
Wed. wijlen den Hr. Borgermr. Jacob de Beijer, etc. een derde gedeelte van en in eenen uitterwaard
met alle zijne rechten en toebehooren in het geheel groot geweest zijnde 34 mrn. onder ’t Circul van
d’Oij aan de Betuwse sijde, in den Rijcke voornt. geleegen alle ’t zoo en in dier voegen Welgem:
Vrouwe het gesde. Darde gedeelte, door den Procr. Johan Moorrees als aangestelde Curateur over de
goederen, bij Nicolaes Cuper stervende nagelaten, den 28. Junij deses Jaere 1736 observatis,
observandis publicq te koop doen stellen, op den 9. Augs daer aan volgende voor eene sa van twee
duijzend vijff hondert vijff en veertig glns. de hogen daer onder begrepen, voor vrij Erff en goed
gerichtlijck heefft aangekogt, uitwijzens (?) de Koops Conditien, quo relatio. Dergestalt dat meer
Welgem: Koperse hier mede van den Eijgendom van het voorsr. verkogte Erff en goed zeker onder
secuur (?) zal zijn in alles en jegens een ijder, zulks dat zij het zelve zal hebben en in eijgendom
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behouden met zoodaene rechten en gerechtigheden, uitwegen ende servituten, voorts gemeijne
Dijcken, Weteringen en verdere Heeren, gemeene en Oijsche Lasten, als daar tot van ouds en met
recht gehoorende zijn, ende de vorige Eijgenaers het zelve gehad en beseeten hebben,. Hier waren
voor en er als Gerichts..Personen de Heren Borgermrn: Johan Singendonck en Coenraed Pieck, die in
oirkonde der Waerheijd met en neffens mij hunne zegelen hier beneden hebben op doen drukken.
Aldus geschied op den Furstendoms Burcht binnen Nijmegen den 6. Spetemb: 1736. onder stond, In
kennisse van mij, en was, neffens den opgedrukt zegels in roode ouwels, overdekt met wit papier ,
getekend F: Verbolt.
Koopspenn: 2545
80. Penn: betaald met 31 – 16 – ?
Regm: den 29. Novb: 1736
98.

Transport

755

Johanna Margarita van der Horst, Wede van Oijen, als Volmagtigerse van Johan Diderick Waegenaer
en Sibilla Johanna Heijnen EL: voor het geheel Eijgenaeren volgens acte van Donatie van den 5.
Febr: 1737 van haren Vader en Schoonvader Peter Heijsen van het naergenoemde Land, vermogens
volmacht voor Borgermrn., Schepenen en Raad der Stad Nijmegen den 4. Junii 1736 gepasseerd, in
originali vertoond en voorgeleesen, bekend op den 22. Maert 1737 oirkond Erffprn: Jan van Suchtene
en D. Wemmers, voor eene welbetaalde sa van acht hondert vijff en zeventig glns verkocht en
opgedragen te hebben aan den Borger Hopman Christoffel van den Bergh en Anna Martina van
Benthem EL: en hare Erven, een Campken Weijland, gent het Mollen Campken, groot elff hond,
onder het Circul van d’Oij Rijcke van Nijmegen geleegen, O. den Nijmeegsen Camp, W. het Gaske in
de Leutse Straat, Z. en N. de Leutse Straat, zijnde vrij erff en goed, etc. et recognovit nihil Juris
retinuisse
Koopspenn: 875 – . – .
40. Penn: betaald met 21 – 17 – 8
Regm: den 22. Maert 1737
99.

Magescheijd Zrs Zegel12 glns.
Alderwijle het Project van onderstaande Magescheijd alreeds in ‘t Jaar 1704 was opgemaakt, echter
tot dato deses, eensdeels om doenmaals noch eenige ongereguleerde affaires des Boedels, anderdeels
door versuijm tot geen behoorlijck effect en eijnde gebracht is, zoo is naer voorgaande examinatie des
Boedels op dato onderges: en volgende Conditie een vriendelijck en overbreekelijck Erffmagescheijd
opgericht, beraamd ende beslooten tusschen Philip Henghst ter eenre ende Dominicus Henghst ter
andere zijde, twee eenige Broeders en Kinderen van Zalr. Willem Henghst en Elisabeth van de Sandt
ehelijck nagelaten, en zulcks in voege en maniere als volgt over de gereede en ongereede goederen,
dewelke de voorsr. Ouders van deze Condividenten stervende ontruijmt hebben.
Eerstelijck zoo is /: naer een rechtsinnig overlegh hou veel de obligatien en ongereede goederen
jaarlijcks renderen en alles ter goeder trouw gebalanceerd zijnde :/ bij wedersijds goedvinden der
Condividenten erfflijck ten deele gevallen aan Philip Henghst eenen WeijCamp gent. de Steenebrugh
groot drie mergen in de Oij Rijcks onder Nijmegen geleegen.
Een gerechte halffscheijd in vijff mergen Weijland gent. de Kelders Camp /: waer van de wederhelffte
aan d’Erffgenn: van de Weduwe Hendrick Vermeer den eijgendom toekomt :/ in voorsr. Oij Rijcks
geleegen
Het Sloth was
Aldus gedaan en gepasseerd, en dese zonder argh off list bij voorn. Condividenten oirkond haer eijgen
hand ten overstaan van de ondergesr. Daertoe speciael versoght zijnde Magescheijds Vrienden
betekend in Nijmegen den 18. April 1737 en waren get.
Dominicus Henghst
Philip Henghst
Johan Engelen als versocht Magescheijds Vriend
Philip Hengsht zoon van voors. P. Henghst als Magescheijds Vriend
Petrus Henghst als versocht Magescheijds Vriend
H: van Oost als Magescheijds vriend
Regm: den 14. Junii 1737
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100.

Vestenis

757

Gerrit Kroonen en Jantje Peters EL: bekennen op den 21. Septb. 1737 oirkond Erffprn: J. Engelen en
Theod: v. Lom wegens geleende Penn: schuldig te zijn aan Willem van Bercheren en Grietje Janssen
EL: eene Capitale sa van vier hondert glns. van welke 400 glns tot den Jare 1745 incluijs niet meer als
van een hondert glns de Interesse zullen betaald worden tegens 4 P.C. waar van ’t eerste Jaer
verschijnen zal den 21. Septb: 1738 edoch de bovengem: 300 glns. waer van tot den Jare 1745 geen
Interesse betaald worden binnen gem: Jare 1745 niet betaald of affgelost zijnde, belooven Debiteuren
als dan op 1. Januarii 1746 des Jaers van ieder hondert ook gelijcke vier glns. te zullen betaalen, en
zoo vervolgens, voor de restitutie van Capitaal, etc. verbindende hare Personen gereede en ongereede
goederen en in Specie Huijs, Hoff, Boomgaerd en Kampken Weijlands aan de Groene Landen in ’t
Circul van d’Oij Rijcke van Nijmegen geleegen, tegenswoordig door de Crediteuren EL: in pacht
gebruickt wordende, alle ’t onder submissie en renuntiatie
Capitaal 400
40. penn: betaald met 10
Regm: den 23. Septb: 1737
101.

Vestenis

757

Willem Vuur en Elisabeth Wielhese EL. bekennen op den 18. Novemb: 1737 oirkond Erffprn: Loeff
Theunissen en Willem Lamers, ter saake van geleende penn: schuldig te zijn aan Barbara Vuur, Wed.
en Boedelhouderse van Willem Krijnen, hare Erven off den wettigen Houder deses, eene Capitale sa
van 1000 glns tegens 5 P.C. edoch d’interesse binnen ses weken na den verschijndach betaalende met
4 P.C. kunnen volstaan, voor verseekering verbindende hare Personen gereede en ongereede goederen
en in specie zoodaene 1/3 off portie als de EL: in zekeren Uitterweerd onder Oij Rijcks geleegen,
Munsters Waerd gent zijn competeerende, en aan deselve bij Magescheijd den 23. Febr: 1736
geregistreed, in eijgendom aangedeelt, bestaande die gem: portie in het bovenste Parceel daer het
Huijs op staat, met het zelve huijs, schietende van den Dijck aff langs den Ampts Weerd tot aan de
Waal, zoo als het alnu in zijn Raaij is leggende, alle ’t onder Submissie en Renuntiatie
Capitaal 1000
40. penn: betaald met 25
Regm: den 18. Novemb: 1737
[in de kantlijn] J.D. Leeuw van Coolwijck als Boekhr. versoekt onder zijn hand op den 19. Decemb:
1749 rojement van dese. Actum op dato als boven.
[noot: onderstaande cessie is later bijgeschreven:]
Cessie van voorstaande obligatie
Barbara Vuijr Wede en Boedelhouderse van Willem Crijnen, cum tutore Willem Crijnen, cedeert op
den 24. Novemb: 1738 oirkond Erffprn: .. van Triest en M. van Vught, de voorstaande obligatie aan
Jacobus Theodorus Weijnen en Jacoba Vermeer EL: ter gelijcker Capitale sa. van 1000 glns. met e
Interesse zedert den 18. deses Maands Novemb:
Regm: den 8. Decemb: 1738
Vide infra pag 127
[noot: dit is een verwijzing naar acte nr. 110]
102.

Transport
Philip Henghst en Wilhelma Hagens EL: bekennen op den 15. Janrii 1738 oirkond Erffprn: Jacob van
den Boongert en P. Hengst voor een welbetaalde sa van hondert gls. verkocht en opgedragen te
hebben aan Jan Simons en Jacomina Jacobs EL: zeker Huijs, Hoff en Boomgaerd en annex Land gent.
Dor Munsters Land groot in ’t geheel een en eenen halven mrn: in Oij Rijcks geleegen, O. den Hr. in
de Betou, Z. de Krijs Broers van Ceulen, W. het Borger Weeshuijs en N. den Dijck, zijnde vrij erff en
goed, uitgesondert eene Erffpacht van vijfftien glns Jaarlijcks op Kersmis ten behoeve van Dr. Johan
van Trijst off die thans des zelffs recht is hebbende, voorts Heren Schattingen en Oijsche Lasten,
Confitentes nihil Juris retinuisse
KoopsPenn: 100
Den Erffpacht van 15 glns. aan Capitaal 300
[Totaal] 400
40. Penn: betaald met 10

758

Regm: den 16 Janrii 1738
103.

Transport

758

Johan Huijsman en Elisabeth van den Kerckhoff EL: bekennen op den 30. Junii 1738 oirkond Erffprn:
W.H. Coets en D. Wemmers voor eene welbetaalde sa van duijzend seven hondert glns. verkogt en
opgedragen te hebben aan den Hoogh Welgeb. Vrouwe Adriana Cornelia van Lijnden tot de Parck,
Ehevrouw van de HWgeb. Heer Major F.G. van Lijnden, Heere van Blitterswijck, en aan de
HoogWelgeb: Frenlin [of Freulin?] Josina Carolina van Lijnden tot de Parck, eene Camp of Parceel
Bouwland, ongeveer groot vier en eenen halven mergen, gent den MiddelCamp in het Circul van der
Oij in den Rijcke van Nijmegen geleegen, palende juncta litteras, zijnde vrij erff en goed,
uitgenoomen Verpondingh en andere Heeren en gemeene Oijsche Lasten, met beloffte van vrijen en
wahren, als Erffkoops recht is. Confitentes nihil Juris retinuisse
Koopspenn: 1700
40. Penn: betaald met 42 – 10 – .
Regm: den 10 Julii 1738
104.

Vestenis

758

Hendrina Bernts, Weduwe Adriaen Groesdonck, cum tutore den Landsr. F. Verbolt, bekend op den
12. Augs 1738 oirkond Erffprn: Willem Grevelaer en Johannes Graadt, wegens voorgestrekte
schuldig te zijn aan Anna Catharina van Hemert, Weduwe van Ommeren, hare Erven off den wettigen
houder van dese, eene Capitale sa van negen en negentig glns. holl. tegens 4 P.C. Jaers, met affstand
van alle Exceptien, dese eenigzints contrarie, en in specie d’Exceptie van onaangetelden gelde, en
daer voor verbonden haer en harer Erffgenamen Personen, gereede en ongereede goederen, en in
specie bij Pantfeijligheijd als hier voren pag: 30 en 99 breder is te zien, quo expresse relatio: onder
Submissie als na Rechten
Regm: den 12 Augs 1738
Gerojeerd om redenen pag: 30 den 10. Augs 1740
[Noot: de vermelde pagina’s met nummers 30 en 99 hebben betrekking op resp. acte nrs. 26 en 82]
105

Transport [slecht leesbaar]

759

Jan Hutten (?) als in huwelijck hebbend Cecilia Pauls, … ab intestato mede Erffgenaemen van wijlen
Neuleke Wessels, getrouwd geweest met Gerrit Croonen verklaaren op den 22. April 17… oirkond
Erffprn: … en Hendrick Berkenboom voor eene welbetaalde sa van vier en vijfftig gulden
getransporteerd te hebben aan Hermen Rijcken en Sophia van Kesteren EL: en hare Erven zoodanig
achtste part (?) als zij Transportanten ijder (?) zijn hebbende in een Huijs, Hoff, Boomgaerd met
bijgehorig Weijland, groot ongeveer ….. onder Oij geleegen … tegenwoordig bij Willem van
Berchelen (?) in pacht gebruijckt wordende … en Gerrit Croonen in tocht beseeten……
[verm:] 23. Septb: 1738
106.

Transport [slecht leesbaar]

759

Jacomina Pauls … aan Hermen Rijcken en Sophia van Kesteren EL: en hare Erven voor eene sa. van
twintig gln…..
[verm:] 23. Septb: 1738
107.

Transport
Gerrit Croonen en Jantje Peters EL: hebben op den 4. Janrii 1739 oirkond Erffprn: C.W. van Benthem
en Theod: v. Lom, verkogt en getransporteerd aan Willem van Bercheren en Grietje Janssen EL: voor
eene sa. van ses hondert en vijfftig glns. hollts vrijgeld, de helffte van Huijs, Hoff, Boomgaerd en een
Campke Weijland, met alle zijne rechten en toebehooren, en de wederhelffte door voorn: Gerrit
Croonen in Tocht beseeten wordende, alle in ‘t Circul van der Oij Rijcke van Nijmegen bij de
Munnicke Waaij geleegen, O. den Hr. Grave van Bijland, W. Mevrouw de Beijer, Z. den Hr. Schepen
C.W. van Benthem en N. den Dijck, zijnde vrij Erff en goed, met beloffte van vrijen en wahren et
confitentes nihil Juris retinuisse.
Koopspenn: 650
40. Penn: betaald met 16 – 5 – .
Regm: den 4. Janrii 1739
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108.

Vestenis

760

Willem Vuur en Elisabeth Wielheeze EL: bekennen op den 9. Maert 1739 oirkond Erffprn: J.
Klijnpenninck en Y. van Oorschodt, ter zake van geleende penn: schuldig te zijn aan de Heeren
Provisoren van het Oude Borgeren Gasthuijs der Stad Nijmegen, ten behoeve van gem: Gasthuijs,
eene Capitale sa. van acht hondert glns. hollants, derhalven alvoorens affstand doende van d’Exceptie
van onaangetelden gelde, tegens 3 ½ gln. van ’t hondert. Tot verseekering nevens generaal verband
van haere Personen, gereede en ongereede goederen, Speciaal bij Pandfeijligheijd verbindende haer
derde part van zekere Weerd gent Munsters Weerd met des zelffs toebehooren, ap en dependentien
van dien, geleegen onder Oij Rijcks palende juxta litteras, ’t zelvige derde part, in cas van
onvermoedelijcke wanbetaelinge, executabel verklaerende
Regm: den 9. Maert 1739
Gerojeerd den 4. Decemb: 1739 om redenen als hier voren pag: 100 beneeden in margine is te zien.
[Noot: deze pagina 100 heeft betrekking op acte nr. 84]
109.

761

Vestenis
Hermen Rijcken en Sophia van Kesteren EL: bekennen op den 29. April 1739 oirkond Erffprn:
Hendrick Berckenboom en Bartholomeus Berkenboom, wegens geleende penn: schuldig te zijn aan
Roeloff Jegeling en zijne Erven, eene Capitale sa. van vier hondert gulden holl. tegens 4 per cent,
waer van het eerste Jaer interesse verschijnen zal den 1. May 1740, tot Verseekering en securiteit van
voorsr. Capitale sa. en interesse verbindende haere Persoonen en goederen, actien en crediten, en in
specie zoodaenige Portie, als zij zijn hebbende in zeker Huijs, Hoff en Boomgaerd en annex
Weijland, groot ongeveer vier mergen in Oij Rijcks geleegen, van ouds den Monniken Waaij gent, om
daer aan in cas van Wanbetaaling de voorsr. Capitale sa. sampt interesse en kosten, daar aan te
verhaalen, ten dien eijnde haer submitterende aan alle Heren Hoven Richteren en Gerichten en in
specie den WelEd:. Hove van Gelderland
Regm: den 30. April 1739
Roeloff Yegeling bekend onder … op den 12. Febr: 1753 van dese obligatie voldaen te zijn met
versoek van Rojement. Gerojeerd op dato als boven.

110.

Cessie met pandfeilige obligatie

761

Copia
Verklaare ik ondergesr: dat aen mij voor deze obligatie en Transp. bedraagende eene somma van
Eenduijsent gulden door de Heer Jac: Smits als Boekhr: van het oude Borger Gasthuijs der Stadt
Nijmegen de volkoome voldoeninge gedaen, waarom ik deselve met haaren vollen regten aan het
voorn: Gasthuijs kome Werdeeren ende eijgendommelijk over te geeven. Nijmegen den 8. Meij 1739,
waren getekend
Corn: thoe Poell, namens mijn oom Jac: Theod: Weijnen
Hend: Broestershuijsen, als Erffpachters
Hendrick Reijnen. als Erfpagter
Regm: den 9. Maij 1739
Vide supra pag: 117
[noot: zie acte nr 101]
111.

Vestenis
Hendrina Bernts wed. Arien Groesdonk bekend op den 17. Junii 1739 oirkond Erffprn: Jan ..slagh en
Y. van Oorschodt, ter sake van geleende penn: schuldig te zijn aan Juffr. Geertruijd van Rijswijck
Wed. Gerard van Elsenbroek, hare Erven off wettigen houder deses, eene Capitale sa van een hondert
gln. holl. tegens 4 P.C. tot verseekering nevens generaal verband van haer Persoon en goederen
speciael en pandfeijliglijck verbindende zeker Parceel Bouwlands en Boomgaertje, groot ongeveer
twe mergen min een hont in het Circul van der Oij onder Oij Rijcks geleegen. O. Pael de Bonijn (?),
W. Doctor Degener, Z. de gemeene Straat, en N. den Graaff van Bijland, herkomstig van haer vader
Johan Bernts.
Regm: den 17. Junii 1739
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